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1. 
 

– Dr. Morrow! Dr. Morrow! – kiáltott a folyosón a mellette elsuhanó férfi 
után a gyönyörű Meryl Hogan. – Beteget hoztak! – intett a kezével is, hogy 
nagyobb nyomatékot adjon a mondandójának. 

– Már nem vagyok itt, kedves nővérke! – mosolygott rá a válla fölött az 
orvos, majd hozzátette. – Ettől a perctől szabadságon vagyok! 

– Tessék? – remegett meg a nővér hangja. – Hogyhogy szabadságon? – 
kérdezte, és egészen közel lépett a férfihoz. 

– Ahogy mondom, szépségem! Elutazom három hétre! – emelte ki a 
zsebéből a repülőjegyet dr. Morrow. 

– És... és... velem mi lesz? – nézett rá könnyes szemmel Meryl. 
– Gondolom, dolgozol szépen, szabad idődben pedig készülsz az 

egyetemi felvételidre. 
– Én... nem így értettem! – dadogta a nővér, miközben gyorsan letörölte a 

szeméből kibuggyanó könnycseppet. 
– Hanem hogy? – kérdezte az orvos. 
– Azt hittem, hogy együtt megyünk nyaralni – bökte ki nagy nehezen. 
– Meryl! Az ég szerelmére! Értsd már meg végre, hogy köztünk 

mindennek vége! Nem tartozunk egymáshoz! Szakítottunk, ha nem tudnád, 
és azért, mert te akartad így! – vágta a szemébe a kemény szavakat az 
orvos. 

– De már rájöttem, hogy hiba volt. Szeretlek, Garry! – suttogta. 
– Elkéstél, Meryl! Sajnálom, de én már túl vagyok ezen! – rázta meg a 

fejét dr. Morrow. 
– Én viszont nem! – mondta a nővér, és bánatosan ráemelte ibolyakék 

szemét. – Szeretlek igaz szívemből, és nagyon sajnálom, ami történt. Már 
tudom, hogy butaság volt a részemről jelenetet rendezni. Sajnálom, és 
kérlek, bocsáss meg! – szipogta. 

– Már késő, Meryl, és nincs mit mondanom! Előbb kellett volna 
meggondolnod! Most pedig bocsáss meg, de mennem kell, különben 
lemaradok a gépről! – intett a kezével, és már el is viharzott. 

Meryl állt mozdulatlanul, mintha földbe gyökerezett volna a lába. 
Képtelen volt elindulni. 

– Mi van veled, Meryl? – lépett mellé Millar doktornő. – Nem érzed jól 
magad? – fogta meg a vállát, és aggódva nézett rá. 



 

A nővér hallotta ugyan a hangját, de fogalma sem volt róla, hogy mit 
mondott. 

– Meryl! – rázta meg kissé erélyesebben a vállát a doktornő. – Szólalj 
már meg, az ég szerelmére! Nem állhatok itt melletted, meg kell 
vizsgálnom az új beteget! – sürgette kissé idegesen. 

–  Semmi,  semmi  bajom!  –  hebegte  Meryl,  és  még  egy  mosolyt  is  
megpróbált kipréselni magából, ami bizony nagyon keservesen sikerült. 

– Egyáltalán nem úgy nézel ki! – lélegzett fel a doktornő. – Gyere, kérlek, 
segíts nekem! – húzta magával a nőt. 

Dr. Garry Morrow ezalatt egy taxit rendelt a portán, majd hamarosan 
vidám arccal lépett ki a kórházból. 

A nap erőteljesen ontotta a meleget, hamarosan kiültek a homlokára az 
első izzadságcseppek, hogy aztán még isten tudja hány kövesse. Az orvos 
zsebkendőt vett elő, és letörölte a homlokát és az arcát is a szája körül. 

A taxi megérkezett, ő pedig gyorsan beült a vezető mellé. Bemondta a 
lakáscímét, és hátradőlt az ülésen. Lehunyta a szemét, mert nem volt kedve 
beszélgetni. Bosszantotta, hogy Meryl felzaklatta és elrontotta a jó 
hangulatát, pedig ő jól akarja magát érezni! 

– Megérkeztünk, uram! – szólalt meg a sofőr. 
– Kérem, várjon meg, azonnal hozom a csomagjaimat! – mondta, s azzal 

eltűnt a ház kapujában. 
A vezető kiszállt, és rendet rakott a csomagtartóban, majd a járókelőket 

nézegette. 
– Itt is vagyok! – kiáltott oda neki az orvos. Két hatalmas bőröndöt 

vonszolt maga mellett, a vállain pedig egy-egy válltáska lötyögött. 
– Várjon, uram, segítek! – szaladt feléje a taxis, és elvette a kezéből a két 
bőröndöt, melyek olyan súlyosak voltak, hogy szinte megroggyant alattuk. 

– Vakációra indul, uram? – kérdezte, miután ismét elfoglalták a helyüket. 
– Igen, oda – bólintott. 
– Ezek szerint messzebbre megy – állapította meg a sofőr, nem kérdésnek 

szánva. 
– Igen. Törökországba, Istanbul-ba! – mondta lelkesen. 
– Oda én is szívesen elmennék, de sajnos nem keresek olyan jól – 

csóválta a fejét irigykedve a sofőr. 
– Nos, valóban nem olcsó az utazás, de én egyedül élek, a pénzt nem 

dobálom ki haszontalan dolgokra, gyűjtögetem, és amikor összejön, akkor 
elutazom. Imádok utazni! Tudja, én orvos vagyok, szinte egész évben alig 



 

van lehetőségem arra, hogy a kedvteléseimnek hódoljak, hisz ha van is egy 
kis szabadidőm, tovább kell képeznem magam, lépést kell tartanom a 
fejlődéssel, így hát olyan hobbit kellett választanom, amely nem 
mindennapos elfoglaltságot jelent, hanem évente egyszer kiélvezem. Ez 
pedig az utazás! Már nagyon sok helyen jártam, most végre valóra vált az 
álom, és elmehetek Istanbul-ba, amelyről már annyi mindent tudok! 
Minden prospektust, könyvet megveszek és minden filmet, útleírást 
megnézek a tv-ben, ami Törökországra vonatkozik, így szinte nem is 
nagyon kell kérdezgetnem az embereket. Nagyon izgalmas, hogy először 
lépek majd be abba az országba, de tudom, hogy hol van a bazár, az 
Istanbul Devlet Tiyatrosu, a legnagyobb színház, vagy a Devlet Opera ve 
Balesi. Tudom, hol láthatom meg a fény- és hangjátékokat, a múzeumokat, 
hol van a Kék Mecset! Szóval alig várom, hogy mindent a valóságban 
lássak. 

– Az jó! Nagyon irigylem! – nézett rá oldalt a taxis. – Talán egyszer még 
én is eljutok valamerre. Nekem sokkal nehezebb a helyzetem, mert hat 
gyerekem van. Az asszony persze nem dolgozik, hisz majdnem minden 
évben szült, van elég dolga otthon is. Nekem azonban sokkal többet kell 
dolgoznom, mint másnak! Maga el sem tudja képzelni, mennyit tudnak enni 
ezek a kölykök! – sóhajtotta, majd bekanyarodott a J. F. Kennedy 
repülőtérre. 

– Viszlát! – intett a kezével búcsút az orvos, amikor a sofőr elköszönt. 
A vámvizsgálat után szinte azonnal indult is a gépe. Még el sem 

helyezkedett igazán, amikor megszólalt a légikisasszony, és kérte, hogy 
kapcsolják be a biztonsági öveket, mert a gép felszálláshoz készül. 

Garry hátradőlt a székében, és lehunyta a szemét. 
– Csak nem fél? – állt meg mellette a csinos stewardess, és rámosolygott. 
– Nem – felelte Garry. – Egyáltalán nem félek, ellenkezőleg: minden 

repülőút nekem kimondhatatlan élmény. 
– Nos, akkor minden rendben! Indulhatunk! – mondta, majd visszatért a 

helyére, és ő is becsatolta az övet. 
Az orvos csak most nézett a mellette lévő ülésre. Eddig tudomást sem 

vett a mellette ülőről, annyira el volt foglalva az élménnyel. Szeme 
megakadt a bájos arcon. 

– Megengedi, hogy bemutatkozzam? – kérdezte Garry. 
– Hogyne! – felelte csilingelő hangon a nő. 
– Dr. Garry Morrow a nevem! – nyújtotta oda a kezét. 



 

– Az én nevem Leila Hasim – mondta, és gyengén megfogta a férfi kezét. 
– Nagyon örülök, Leila! Ugye, megengedi, hogy a keresztnevén 

szólítsam? – mosolygott rá kedvesen a férfi. 
– Kérem, csak nyugodtan! – egyezett bele a nő, és éjfekete haján 

végigsimított. 
– Ön, ha nem tévedek, török – kezdte a beszélgetést Garry. 
– Nem téved! – nevetett rá a nő, s ezzel teljesen megbabonázta az orvost, 

aki szinte felfalta a szemével. 
Még soha nem látott hozzá hasonlót. A bőre kreol volt, a haja szinte 

feketébb a feketénél, és olyan fényes, amilyet még soha nem látott. Szerette 
volna megérinteni. A szeme pedig akár egy-egy fekete ékkő! Amikor 
nevetett, a szeme is nevetett. A szája égő pirosra volt rúzsozva, ezzel még 
jobban kihangsúlyozta tökéletes ívét. Fogai aprók és vakítóan fehérek 
voltak. Az arca mindkét oldalán gömbölyű griberl-i tűnt fel, valahányszor 
elmosolyodott vagy nevetett. 

– És hol él? Amerikában vagy Törökországban? – érdeklődött tovább. 
– Itt is, ott is! – felelte talányosan Leila. 
– Én Istanbul-ba utazom három hétre. Már nagyon régi vágyam volt, 

hogy ellátogassak az ön gyönyörű hazájába. 
– Tényleg gyönyörű! – bólintott a nő. – Magam is minden alkalommal, 

amikor hazamegyek, rádöbbenek, hogy milyen csodás hely a szülőföldem! 
– Mivel foglalkozik, kedves Leila? – kérdezte Garry. 
– Eredetileg művészettörténetet tanultam, de végül pszichológus lettem. 
– Mindkettő szép hivatás – bólogatott Garry mosolyogva. – Valahogy 

inkább színésznőnek gondoltam. Az jobban illik önhöz! – tette hozzá, mire 
a nő kissé elpirult, de nem felelt rá. 

– És ön? Milyen doktor? Netán jogász? – kérdezte egy kicsit később. 
– Nem. Belgyógyász vagyok – felelte. 
– Akkor nem esik túl messze a pályánk egymástól. Mindketten 

emberekkel foglalkozunk. Én a lelkükkel, ön a testükkel. Egyébként van 
egy bátyám, ő is orvos. Sebész. 

– Tényleg? – élénkült fel még jobban Garry. – Ez igazán nagyszerű! 
– Miért? 
– Tudja, kedves Leila, valahányszor külföldre utazom, mindig 

ellátogatok az ottani kórházba. Érdekel, máshol miképp gyógyítanak az 
orvosok, ez afféle munkaőrület. Imádom a hivatásomat, és igyekszem minél 



 

több tapasztalatot gyűjteni, hogy ami jó, azt alkalmazhassam. Összehozna a 
bátyjával, ha szépen megkérem? – nézett a nőre. 

Leila egy pillanatra elkomolyodott, de aztán bólintott. 
– Miért ne? Istanbul-ban lakunk, és ő ott dolgozik az Aya Irine 

Kórházban. 
– Nagyon boldog vagyok, hogy önnel megismerkedtem, Leila! El sem 

hiszi, milyen sokat jelent nekem, hogy lehetőséget nyújt ahhoz, hogy 
eljussak egy török kórházba. Persze, nem mindenütt fogadnak szívesen, s 
nagyon jól jön az ismeretség. Remélem, egyszer még viszonozhatom akár 
önnek, akár a kedves bátyjának a segítőkészségét – mondta Garry. 

– Lehet, hogy egyszer a szaván fogom! – nevetett rá a nő. 
– Szeretnék kérni még valamit! – fogta meg a kezét az orvos. – Ígérem, 

több kérésem nem lesz! – tette hozzá gyorsan. 
– Mi lenne az? – kérdezte Leila. 
– Csak azt szeretném, ha megmutatná nekem Istanbul-t! – bökte ki 

zavartan. 
– Hát, nem mondom, maga nagyon ügyes, dr. Morrow! Így elérheti, hogy 

az  itthon  töltött  időm  nagy  részét  önnel  osszam  meg!  Ezzel  az  egyetlen  
kérésével több kérést megspórolhat... 

–  Tudom  –  felelte  esdeklő arcot  vágva  Garry.  –  Nem  is  hiszi,  milyen  
nagyon törtem a fejem, hogy csikarhatnám ki a találkozót önből anélkül, 
hogy tolakodónak, szemtelennek tűnnék. Kérem, legyen az idegenvezetőm! 
Otthon én is elviszem mindenhova, ahova csak érdemes! 

– Nekem nincs rá szükségem, dr. Morrow! Én nagyon jól ismerem New 
York-ot és más nagyobb várost is – nevetett rá Leila, aztán elhallgatott. A 
férfi arcát figyelte, s jól látta, elszomorodik. 

– Ezek szerint visszautasít? – kérdezte halkan. 
– Nem! Azt nem mondtam – rázta meg a fejét Leila. – Elszegődöm 

idegenvezetőnek, aztán majd meglátjuk, mivel viszonozhatja. Biztos lehet 
benne, ki fogom találni! – mondta komoly arccal, miközben a szeme 
nevetett. 

– Köszönöm, Leila! Nagyon köszönöm! – emelte a szájához a nő kezét, 
és lágyan megcsókolta. 

–  Ön nagyon ért  a  nők nyelvén,  dr.  Morrow!  –  húzta  el  a  kezét  a  nő.  –  
Biztosan nagyra értékeli a felesége. 

– Nincs feleségem! – mondta Garry. – Hála istennek! – tette hozzá 
felsóhajtva. 



 

– Ezt miért mondja? Talán ön nem vágyik családra, gyerekekre? – 
kérdezte Leila. 

– De! Természetesen vágyom rá, de most kifejezetten örülök neki, hogy 
olyan szabad vagyok, mint a madár. 

Leila szeme felcsillant, arca enyhén elpirult. Rögtön megértette, hogy a 
férfi mit akar mondani. 

– És ön? Önnel mi a helyzet? – kérdezte most Garry. 
Leila nem válaszolt rögtön. Elfordította a fejét, és kinézett a repülőgép 

ablakán. Szeme előtt hatalmas, tejszínhabok úszkáltak az ég kék tengerén, 
melyen szinte vakítóan ragyogott a napsugár. 

– Menyasszony vagyok, dr. Morrow! 
Garry érezte, hogy a szíve nagyot dobbant. Nem, az nem lehet! Még soha 

nem érezte magát ilyen boldognak, mint Leila mellett. Alig néhány perce 
ismeri a nőt, de biztos benne, hogy képtelen lenne élni nélküle. Meg kell 
szereznie! Mindenáron! 

– Sajnálom! – mondta egy kicsit rekedten. – Azt hittem, hogy ön is 
szabad. Természetesen, ezek után már nem kérem, hogy kalauzoljon, Leila! 
Nem szeretném, ha problémát okoznék önnek! 

– Nem okoz problémát, dr. Morrow! Nem vagyok a vőlegényem 
tulajdona! – tiltakozott Leila. 

– Én azt olvastam, hogy a török nők... 
– Tudom, mit akar mondani! – vágta el a nő a szavát. – Én nem vagyok 

igazi török nő! Már ami a felfogásomat illeti. Amerikában élek jó néhány 
éve, rengeteget utazom, bejártam már a világ nagy részét, független és a 
feminizmus híve vagyok, tehát magam döntök arról, mit tegyek és mit nem! 
Megígértem, hogy megmutatom Istanbul-t, és meg is teszem! – mondta 
határozottan. – Hol fog megszállni? – kérdezte. 

– Az Istanbul Oteli-ben! 
– Jó szállodát választott, meg lesz elégedve a szolgáltatásukkal. Az egyik 

legdrágább és legjobb szálloda! 
– Ezek szerint tudja, hol van? 
– Persze! – bólintott a nő. 
– Remek! Akkor majd ha kipihente az utazást, keressen meg, Leila! 

Természetesen, ha az kényelmesebb önnek, megkereshetem én is... 
– Majd én jelentkezem! – ajánlotta Leila, aztán hátradőlt az ülésen. 

Lehunyta a szemét, láthatóan pihenni vágyott. 



 

Garry szintén magába mélyedt, csukott szemei mögött azonban agya 
lázasan dolgozott. Lehet, hogy a nő még nem kötelezte el magát 
végérvényesen? Lehet, hogy még van egy pici esélye? Ha igen, tíz 
körömmel fog ragaszkodni hozzá, és mindent elkövet, hogy az övé legyen. 

Leila a repülőtéren elbúcsúzott Garry-től, aki szomorúan nézett utána. 
Azt remélte, együtt mennek a város szívébe, s talán az első estét is együtt 
töltik egy kellemes szórakozóhelyen. Ehelyett kiderült, hogy Leila foglalt. 
Nyilván jött érte a vőlegénye. 

A hangulata elromlott, bosszankodva indult, hogy egy taxit fogjon. A 
prospektusokat olvasva már otthon tudta, hogy a legokosabb taxival utazni, 
amely nagyon olcsó. 

Le is intett egy taxit, aztán elhelyezkedett az ülésen. Bemondta a szálloda 
címét, s legnagyobb meglepetésére a sofőr angolul szólt hozzá. Egész jó 
kiejtéssel, meglehetősen jól beszélte a nyelvet. Amíg elérték a szállodát, 
folyamatosan magyarázott és mutogatott hol jobbra, hol balra. Láthatóan 
élvezte, amit csinált. Miután elfoglalta a szállodai szobáját, végigdőlt az 
ágyon. Két kezét a feje alá tette, aztán lehunyta a szemét. A nyüzsgés, ami a 
városban fogadta, a hangzavar, a rengeteg látnivaló szinte fejfájást okozott. 
Bár nem érte váratlanul, most mégis megdöbbentette a valóság. Istanbul 
hihetetlenül hatalmas város. 

Garry az órájára nézett, amelyet a repülőtéren már átállított. Épp 
tizenegyet mutatott. Halálosan fáradtnak érezte magát, nem vágyott másra, 
csak arra, hogy aludjon. Egyetlen pillanatra még felrémlett előtte Leila 
arca, aztán pillái lecsukódtak. Át sem öltözött, vékony nyári öltönyében 
aludt el az izgalmak városában. 

Másnap reggel épp végzett a reggelivel, amikor megjelent Leila. Garry 
nem akart hinni a szemének. 

– Leila! Ha tudná, milyen boldog vagyok, hogy eljött! – ugrott fel az 
asztal mellől, és a nő elé szaladt. 

– Günaydin! – köszönt mosolyogva. 
– Tessék? – kapta fel a fejét Garry. 
– Csak köszöntem! – felelte mosolyogva Leila. – Günaydin annyit tesz: 

jó reggelt! 
– Á! Értem! – motyogta zavartan Garry. Már tudta, hogy mit felejtett el: 

a megvásárolt szótárt a kezébe venni. Eddig minden ország nyelvéből, 
ahova utazott, megtanult néhány állandóan használt szót, s ezt mindig a 



 

repülőn tette. Most azonban eszébe sem jutott a szótár, sokkal inkább 
érdekelte Leila! 

– Azt hiszem, nem árt, ha néhány szót megtanul törökül! – mondta a nő. 
–  Sokkal  jobban  elboldogul,  bár  a  hatalmas  turistaforgalom  miatt  mi  is  
beszélünk egy keveset angolul, németül, franciául, csehül. Mármint azok, 
akik állandóan itt élnek – tette hozzá. 

– Remélem, ebben is a segítségemre lesz – nézett rá a férfi. 
– Természetesen! – bólintott a nő. – Nos, végzett a reggelivel? 

Mehetünk? – kérdezte. 
– Nem akar enni vagy inni valamit? – fogta meg Garry a karját. 
– Nem, köszönöm, már mindezen túl vagyok. Anyám nem enged el 

otthonról, amíg jól nem lakom. Jó lenne mielőbb elindulni, tudja, most még 
eléggé elviselhető a meleg, de később kibírhatatlan lesz! 

– Akkor mehetünk, csak egy percre beugrom a szobámba. Elkísér? – 
kérdezte. 

– Nem, inkább megvárom itt a hallban – mutatott az étteremből kifelé. 
– Rendben. Nem tart sokáig! – rohant el Garry vidáman. 
Leila hosszan nézett utána, aztán megfordult, és a falnak támaszkodva 

várta. 
– Itt is vagyok! – toppant melléje Garry. Átöltözött. Rövid 

vászonnadrágot és fehér pólót húzott magára. Kezében fényképezőgépet 
lóbált. – Merre megyünk? – kérdezte Garry, amint kiléptek az épületből. 

– Döntse el maga, dr. Morrow! – nézett rá a nő. – Kezdjük előbb a 
kórházzal, vagy inkább a városnézés mellett voksol? 

– Tessék? – csillant fel a férfi szeme. – Csak nem azt akarja mondani, 
hogy akár most, azonnal bemehetek a kórházba? – kérdezte izgatottan. 

– De. A bátyámmal megbeszéltem. Bármikor belátogathat, amikor csak 
akar. Ha ő nem lenne ott, lesz aki körbevezeti a kórházban. Várják önt, dr. 
Morrow! 

– Kérem, Leila! Szólítson Garry-nek! – nézett rá könyörögve a férfi. 
– Legyen! – nevetett fel Leila. – Nos, Garry, hova menjünk? 
– Természetesen a kórházba! – vágta rá gyorsan. 
– Jó. Ahogy akarja! – bólintott a nő, és lelépett a járdáról. Kezével intett 

az épp arra jövő taxi felé. 
Garry kissé meglepődött, hogy Leila nem kocsival jött, ez ki is ült az 

arcára. 



 

– Nem jöttem kocsival, mert rettenetes a zsúfoltság. Tudja, Garry, már 
nagyon elszoktam az itteni közlekedéstől, ezért inkább rábízom magam a 
taxisokra, akik remekül vezetnek! – válaszolt a fel nem tett kérdésre. 

A nő nem is lódított. A sofőr fantasztikus akrobatikus mutatványok 
kíséretében hamarosan megállt a kórház előtt. 

Leila kifizette a viteldíjat, aztán megállt Garry előtt, aki a kezében 
tartotta a pénzt. 

– Ezt nem engedem meg többé, Leila! Kérem, fogadja el a pénzt! – 
mondta, és a nő felé nyújtotta. 

– Garry! Itt maga most az én vendégem! Ha majd Amerikában leszünk, 
hagyom, hogy viszonozza és fizessen. Most azonban tegye el a pénzt és 
jöjjön! – indult el a bejárat felé. 

Garry egy kissé meglepődött, amikor szétnézett. Az otthoni tisztaság és 
felszereltség helyett itt eléggé lesújtó volt a látvány. Nem sokat adtak arra, 
hogy csendben közlekedjenek a látogatók és a betegek, hogy ne dobálják el 
a szemetet, hogy hangosan ne nevetgéljenek. 

– Ez egy kissé más, mint otthon, nem igaz? – kérdezte Leila. 
– De. Valóban – felelte Garry. 
– Higgye el, azért remek munka folyik itt. Jók az orvosok, azt hiszem, ha 

köztük lenne néhány napig, megváltozna a véleménye – mondta. 
– Lehet – hagyta rá a férfi. 
– Ez a bátyám szobája! – mutatott egy üveges kétszárnyú ajtóra a nő. 
– A bátyja valamilyen vezető tisztséget tölt be? – kérdezte. 
– Igen. Azt is lehet mondani – mosolygott sejtelmesen Leila, majd 

bekopogott az ajtón. – Jöjjön! – fogta meg a férfi kezét, és maga elé tolva 
betessékelte. – Eljöttünk, Mustafa! – szólalt meg Leila, és a bátyjához 
lépett. – Ő dr. Garry Morrow Amerikából! Úgy döntött, hogy inkább a 
kórházat nézi meg először, azt hiszem, megszállott orvos! 

– Örülök, hogy megismertem, dr. Morrow! – szólalt meg, remek 
kiejtéssel, angolul Mustafa. A kezét nyújtotta és bemutatkozott. 

– Én is örülök, és nagyon köszönöm, hogy lehetővé tette ezt a látogatást. 
Nagyon sokat jelent nekem... 

– Igen, tudom. Leila sokat mesélt magáról – mondta. 
– Tényleg? – ragyogott fel az orvos arca. 
– Tényleg. Azt hiszem, nagyon rokonszenvez önnel. Tudja, ő egyáltalán 

nem ismerkedik könnyen. 



 

Garry egyre jobban érezte magát. Ha ez igaz, akkor talán nem lehet 
teljesen közömbös a nő számára. 

– Remélem, csak jókat mondott rólam? – szólalt meg némi hallgatás 
után, amellyel zavarát próbálta leplezni. 

Dr. Hasim azonban jól látta, mennyire odavan a húgáért. 
– Természetesen csupa jót! Ellenkező esetben nem mentem volna bele 

ebbe  a  látogatásba  sem!  –  felelte.  –  Kérem,  foglaljon  helyet,  kolléga!  –  
mutatott a párnázott székre, aztán kiszólt telefonon, s hamarosan egy fiatal 
nő kávét tett elé az asztalra. 

Garry tudta, hogy milyen a török kávé, ezért előre füstölgött magában, 
hogy ezt a híg löttyöt meg kell innia, ám amikor a szájához emelte, 
elcsodálkozott. Olyan volt a kávé, mint otthon! 

– Ugye, azt hitte, törökös kávét kap? – nevetett rá a férfi. 
– Igen. Valóban – vallotta be Garry. 
– Tudja, nemcsak Leila, jómagam is elég sok időt töltöttem Amerikában. 

Ott végeztem el az orvosi egyetemet, sőt még néhány hónapig dolgoztam is 
gyakornokként az egyik kórházban, így hát mi már nem vagyunk igazi 
törökök, már ami az életmódunkat, a felfogásunkat illeti. Szegény szüleink 
aggodalmaskodnak is emiatt eleget! – tette hozzá, és széttárta a karját. 

Leila az ablak mellett állt, és az utcát figyelte. 
– Ön nem iszik kávét, Leila? – kérdezte Garry. Örült, hogy néhány 

pillanatig a nőre nézhet. 
– Nem. Én csak egyszer iszom naponta – felelte, aztán elgondolkozott. – 

Mennyi időt szeretne itt eltölteni, Garry? – kérdezte. 
– Hát... nem is tudom – rázta meg a fejét az orvos, és Mustafa-ra nézett. – 

Amennyit lehet! 
– Felőlem itt maradhat egészen estig. Én ma ügyeletes vagyok, bár ebben 

a beosztásban már nemigen szoktunk ügyeletet vállalni, de most valami 
nyavalya ütötte fel a fejét, és több orvos hiányzik. Így hát nekem is be kell 
ugranom! 

– Garry! Akkor azt javaslom, maradjon itt délutánig, majd hat órára 
visszajövök magáért, hogy hazakísérjem – ajánlotta Leila. 

– Szerintem ez teljesen felesleges! – szólt közbe Mustafa, és a húgára 
nézett. – Majd én hazaviszem. Annyi időre el tudok szabadulni! 

– Nem! Nem akarok problémát okozni senkinek! – állt fel Garry. – 
Fogok egy taxit, és visszavitetem magam a szállodába. Ha nem 
találkoztunk volna, akkor is egyedül kellene boldogulnom! 



 

–  Garry!  Hat  órakor  itt  fogom  várni  a  kórház  előtt!  –  mondta  Leila  
határozottan. A bátyjára nézett, akinek az arcvonása megenyhült. 

– Jól van! Jól van! – emelte fel mindkét kezét jelezvén, hogy megadja 
magát. 

Leila egy kedves mosolyt küldött a bátyja felé, a kezével pedig intett 
Garry-nek, aztán kilépett az ajtón. 

– Igazi egyéniség! – bökött a fejével Mustafa a húga után. – Azt hiszem, 
már nem tudna itt élni úgy, ahogy a többi nőtársa. Lefátyolozva, kitiltva a 
szórakozóhelyekről, engedelmeskedni a férjének! 

– Leila azt mondta, menyasszony! – nézett rá Garry. – Arról azonban 
nem esett szó, hogy a vőlegénye török vagy amerikai... 

Mustafa ráemelte a tekintetét. Nem válaszolt rögtön, a szája körül 
különös mosoly jelent meg. 

– Igen, valóban menyasszonynak mondja magát, de a vőlegényéről nem 
tudunk semmit. Titkolózik... Szerintem nincs is senki, csak afféle 
védekezés a részéről a férfiakkal szemben – vélekedett. – Nem született 
olyan férfi, akit ő elfogadna egy életre. Túlzottan önálló és önfejű. 

– Nahát! – nevette el magát Garry. Mustafa-t legszívesebben 
megcsókolta volna ezért a kijelentéséért. 

– Nos, akkor akár mehetünk is. Itt van egy fehér köpeny, ezt vegye fel! – 
emelt ki egy hófehér köpenyt a szekrényből. 

Garry egész nap el volt foglalva. Nagyon élvezte, rengeteg érdekességet 
és furcsaságot látott, amelyet gondosan feljegyzett. Ebédnél megbeszélték 
mindazt, ami Garry-t érdekelte. 

– Nem fáradt még el? – kérdezte Mustafa, miután megitta a narancslevét. 
– Nem. Miért? 
– Akkor jöjjön velem! Van még egy kis dolgom az egyik betegemmel – 

mondta, és felállt. 
Garry követte. 
Dr. Hasim belépett egy kórterembe, ahol egyetlen beteg feküdt. Garry a 

nyomában volt. Sajnos, semmit nem értett abból, ami a beteg és dr. Hasim 
között törökül elhangzott, ezért hátrébb leült egy székre. Figyelte Mustafa 
minden mozdulatát. 

– Mi baja van? – lépett mellé, amikor az orvos elhallgatott, és elfordult a 
betegágytól. 

– A beteg súlyos májbajban szenved – felelte. 
– Mennyire súlyos? – kérdezte Garry, és a betegre nézett. 



 

– Nagyon. Előrehaladott májzsugorodás. 
– Műtét? – kérdezte Garry. 
– Nincs értelme – rázta meg a fejét dr. Hasim. 
– Halálra van ítélve? – nézett rá az amerikai orvos. 
– Igen, de van még egy lehetősége a túlélésre, még ha csak néhány évvel 

is hosszabbodik meg az élete. 
–  Ezt  nem  értem  –  mondta  Garry.  –  Ha  nem  műtéttel,  akkor  milyen  

terápiával történik a kezelése? 
– Akupunktúrával! 
– Tessék? – húzta össze a szemöldökét Garry. – Akupunktúrával? 
– Igen. Látom, nem nagyon hisz benne, kolléga! – mosolyodott el. 
– Hát... nem is tudom. Az igazság az, hogy ma már annyira elterjedt a 

természetgyógyászat számtalan fajtája... 
– Dr. Morrow! Az akupunktúra, vagyis a tűszúrásos gyógymód, amelyet 

más néven kínai orvostudományként emlegetnek és ismernek, 2500 éves, 
ma is gyakorolt módszer. A leningrádi Bechterew Intézet egyik osztálya 
foglalkozik vele. Nemzetközi Akupunktúra Egyesület működik, amelynek 
székhelye Párizsban van, de egész Európában egyre jobban elterjedt. 
Majdnem minden nyugat-európai országból konferenciánkra eljönnek azok 
az orvosok, akik foglalkoznak az akupunktúrával, és kicseréljük 
tapasztalatainkat. Ne akarja azt mondani, hogy önöknél, Amerikában ez 
ismeretlen fogalom! 

– Nem! Természetesen szó sincs erről! Nálunk is sokan alkalmazzák, én 
magam is foglalkoznék vele, de sajnos a mi kórházunk vezetése nem ismeri 
el gyógymódnak, és nem is engedik az orvosoknak, hogy gyakorolják – 
mondta. 

– Hát ez nagyon meglep! – ingatta a fejét dr. Hasim. – Ezek szerint önt 
érdekli az akupunktúra? – kérdezte. 

– Igen! Nagyon is! – felelte lelkendezve Garry. 
– Nos, akkor semmi akadálya, hogy részt vegyen azokon a 

foglalkozásokon, amelyeken mi képezzük a fiatal kollégáinkat. Volna 
kedve néhány alkalommal eljönni? 

– De még mennyire! – kiáltott fel Garry, és a szeme lázasan csillogott. – 
Nagyon szeretnék minél többet megtanulni a témával kapcsolatban! 

– Lesz rá lehetősége és alkalma, de akkor nagyon kevés ideje marad a 
szórakozásra, a városnézésre. 



 

– Nem baj! Majd visszajövök jövőre megint, és akkor pihenek! Nekem 
sokkal többet jelent, ha tanulhatok! – felelte. 

– Rendben van. Akkor figyeljen! Most láthatja, én hogy csinálom! – 
lépett az asztalhoz dr. Hasim, és egy kerek dobozt vett elő, melyből 
hamarosan előkerültek a tűk. 

Garry egészen közel lépett az orvoshoz. 
– Én magam egy öreg kínaitól tanultam. Néhány hónapot töltöttem el 

Kínában, s mondhatom, teljesen megváltozott a szemléletem. Rájöttem, 
lehet gyógyítani anélkül is, hogy teletömnénk a beteget gyógyszerrel, vagy 
összekaszabolnánk a testüket. Sebész vagyok, tudom, hogy mit beszélek! 
Természetesen vannak esetek, amikor nem segít semmi más, mint a 
gyógyszerek szedése és a műtéti beavatkozások, de mielőtt ehhez 
folyamodnánk, meg kell győződnünk, milyen hatást gyakorolnak a 
természetgyógyászati kezelések: a gyógy-füvek, az akupunktúra és más 
egyéb el nem ismert, orvosi berkekben kuruzslásnak vélt gyógymódok. 

Dr. Hasim miközben magyarázott, előszedte az ezüsttűket, majd 
gyakorlott mozdulatokkal bökdöste a beteg testébe. 

– A régi kínai orvoslók szerint az emberi testet 12 olyan pálya szövi át, 
amelyek egyensúlyzavara esetén különböző szervek megbetegedhetnek. A 
bőr felszínén 365 olyan pont van, amelyek megszúrásával az egyensúlyt, 
tehát az egészséget helyre lehet állítani. A kínaiak szerint az akupunktúra a 
természeti megfigyelésekre épülő elemi fogalompár, amely a pozitív, 
világos,  férfi  (jang)  és  a  negatív,  sötét,  nő (jin)  őselveken  alapul.  A  tűt  
2,5-12,7 mm–re szúrjuk. Van, amikor csak néhány percig, van azonban, 
amikor néhány órától akár több napig terjedő időre a testben hagyjuk a 
tűket. 

Garry kitágult szemmel figyelte minden mozdulatát és itta a szavait. 
Dr. Hasim pedig tovább beszélt. 
– Előfordul, hogy nem tűt használnak a kínaiak, hanem kömény cserjéből 

faragott éket vagy ágat helyeznek a bőrre, a fát meggyújtják úgy, hogy a fa 
parázslik, és végül megégeti a bőrt. Az az ingipunktúra. A tűszúrással 
ellentétben fájdalmat okoz és heggel gyógyul. Sokan kuruzslásnak, 
hókuszpókusznak könyvelik el ezeket az ősi kínai gyógymódokat, pedig a 
tapasztalatok szerint sok betegség esetében következik be javulás vagy 
gyógyulás. Például magam sok reumás, cukor, gyomor, bél, hipertóniás 
beteget gyógyítottam meg. Sőt, néhány májbeteg ember is az akupunktúrás 
kezelésnek köszönheti az életét. Természetesen nagyon fontos, hogy a 



 

betegek a betegség minél korábbi fázisában jelentkezzenek, annál nagyobb 
az esélyük a teljes felépülésre. 

– Ez csodálatos! – suttogta átszellemült arccal Garry. – Mindent 
szeretnék megtanulni, amit csak lehet! 

– Rajtam nem fog múlni! – veregette meg a vállát dr. Hasim. 
– Köszönöm, dr.  Hasim! – nyújtott  kezet  Garry.  – Nem is tudja,  milyen 

hálás vagyok, amiért szakít rám időt. Nem kérhet tőlem olyat, amit meg ne 
tegyek hálám jeléül – mondta. 

– Először is, kérem, nevezzen Mustafa-nak, ez a doktorozás olyan 
hivatalos! 

– Rendben, Mustafa! – felelte Garry boldogan. 
– Másodszor, szeretném, ha tegeződnénk! Hisz kollégák vagyunk, még 

ha én pár évvel idősebb is vagyok! – nyújtotta feléje a kezét. 
– Nagyon örülök, hogy megismertelek, Mustafa! – szorította meg szőrös 

kezét Garry. – Sose hittem volna, hogy ti ilyen kedves emberek vagytok. 
Eddig már nagyon sok helyen megfordultam Európában, de még ilyen 
kedves emberekkel nem találkoztam. 

–  Örülök  én  is,  Garry!  –  mosolygott  rá  a  férfi,  majd  elengedte  az  orvos  
kezét, és a felberregő telefonhoz lépett. Felemelte a kagylót, és néhány szó 
után letette. – Megérkezett Leila! Lent vár az épület előtt! – jelezte. 

– Már hat óra van? – kérdezte Garry elképedve. – Szinte észre sem 
vettem az idő múlását – mondta. 

– Holnap nem jó, de holnapután várlak! Délután két órára gyere be, akkor 
már részt vehetsz az első foglalkozáson is! – köszönt el tőle barátságosan 
dr. Hasim. 

– Köszönöm, és itt leszek pontban kettőkor! – felelte Garry, aztán 
elviharzott. 

Dr. Hasim az ablakhoz ment és lenézett. Látta, amint Garry átfogja egy 
pillanatra Leila derekát. Elmosolyodott, majd a telefonhoz lépett. Miközben 
tárcsázott, leült és hátradőlt a székén. 

– Ali? Itt Mustafa! Azt hiszem, megoldódott a problémánk! Találtam 
valakit, aki tökéletesen megfelel a célnak. Hamarosan bemutatom neked, és 
biztos vagyok benne, tetszeni fog. Amerikai és orvos! És erősen érdeklődik 
az akupunktúra iránt! Hát nem csodálatos? – nevetett fel, majd 
meghallgatta a hívott fél mondandóját, és letette a telefont. 

– Nos, milyen volt a napja, Garry? – kérdezte Leila. 



 

– Remek! Azt hiszem, nagyon sokkal tartozom önnek, amiért 
hozzásegített ahhoz, hogy megismerjem és megtanulhassam az akupunktúra 
csodálatos tudományát. Mindig is nagyon izgatott, de nálunk nem nézik jó 
szemmel a kórházban. Most azonban amit lehet, megtanulok, és legfeljebb 
magánorvosként alkalmazom és gyakorlom. Dédelgetett álmom, hogy egy 
rendelőt nyissak, és sok pénzt keressek. 

– Nocsak! Ennyire fontos szerepet játszik az életében a pénz? – kérdezte 
Leila. 

– Igen. Ha pénzed van, mindent megkaphatsz, amit csak akarsz! Az 
ember oly rövid ideig fiatal, s mire valamennyire összeszedi magát 
anyagilag, már megöregedett. Én pedig fiatalon szeretném élvezni az életet. 
El akarok jutni a világ minden részébe! Legnagyobb álmom, hogy a világ 
legszegényebb részein kórházat építsek, és meggyógyíthassam azokat, 
akiknek nincs pénzük és emiatt meghalnak. 

– Ez így mindjárt másképp hangzik. Már-már elhittem, hogy csak a pénz 
érdekli. Ez nagyon nemes cselekedet lenne! – bólogatott Leila. 

– Remélem, hogy az akupunktúra és a többi eddig még ismeretlen 
gyógyítási lehetőségek mindezt elérhetővé teszik számomra. 

Garry arca elárulta, hogy amiről beszél, az a lelkéből fakad. 
– Furcsa ember maga, dr. Morrow! – mondta Leila. 
– Miért? – nézett rá a férfi csodálkozva. 
– Nem is tudom megfogalmazni, de azt hiszem, nem is akarom! Még 

elbízná magát! – jegyezte meg, és elfordította a fejét. 
– Most hová megyünk? – kérdezte Garry vidáman. – Olyan éhes vagyok, 

akár egy farkas. Nem vacsorázhatnánk meg valahol? 
– De. Én is erre gondoltam, ám előbb elviszem valahova, hisz még semmit 

nem látott a rengeteg látnivalóból. 
– Most? Már majdnem este van, hamarosan sötét lesz! 
– Pontosan az kell, hogy sötét legyen! – felelte Leila, és megfogta a férfi 

karját. – Jöjjön, ne álldogáljunk itt tovább, fogunk egy taxit! – mondta, s 
már s le is intett egy sárga autót. 

Amint elfoglalták helyüket a hátsó ülésen, Leila magyarázni kezdett: 
– Istanbul Rómához hasonlóan hét dombra, de azzal ellentétben három 

földnyelv találkozásában épült. A nyugati és az északi (két európai) 
városrészt az Aranyszarv-öböl, utóbbit és a keleti (ázsiai) negyedet a 
Boszporusz-szoros választja el egymástól. A Marmara denizi, azaz 



 

Márvány-tenger öble és a Boszporusz V alakban osztja a várost három 
részre. 

Garry hallgatta, és közben a fejét tekergette. Jobbra-balra nézett kifelé az 
ablakon. Lenyűgözte eleven forgalma, zsúfoltsága, megannyi új színe és 
színtelensége, előkelősége és piszka, eleven terei és varázslatosan karcsú 
csúcsai, melyek bűvös vonzerőt kölcsönöztek Istanbul-nak, Európa és 
Ázsia e különös láncszemének. 

– Megérkeztünk! – szólalt meg Leila, megzavarván Garry-t a 
nézelődésben. 

– Hol vagyunk? – kérdezte. 
– Majd meglátja! – felelte sejtelmesen a nő. Kifizette a számlát, és 

megfogta a férfi kezét, maga után húzta. 
Garry a fejét kapkodta. Annyi volt a látnivaló még este is, hogy szinte 

beleszédült. Leila megállt. 
– Most jól figyeljen, Garry! – suttogta, és ujjával előremutatott. – Ez itt a 

Kék Mecset, azaz török nevén a Sultanahme-t. 
Garry lenyűgözve állt. Szemei kikerekedtek, a torka elszorult. A 

csodálatos fény- és hangjáték helyszínén állt. Hallgatta a saját anyanyelvén 
elhangzó oszmán török történelemről szóló ismertetőt. Az angol nyelvű 
ismertető után franciául volt hallható. Közben csodálatos fények borították 
be a mecsetet és környékét. Egyszerűen varázslatos volt. 

– Nos, mehetünk? – kérdezte Leila, amint véget ért a játék. 
Garry azonban nem mozdult. Még mindig bámulta a csoda helyét, pedig 

már sötétbe burkolódzott a Kék Mecset. 
Leila megfogta a könyökét. 
– Garry! Hahó! – hajolt a füléhez. 
– Tessék? – nézett rá a férfi. Látszott rajta, hogy még mindig az élmény 

hatása alatt áll. – Bocsásson meg, de alig térek magamhoz. Ez 
lélegzetelállítóan szép volt! – mondta. 

–  Tényleg  szép,  de  most  már  menjünk!  –  karolt  a  férfiba.  –  Mintha  azt  
mondta volna, hogy éhes! 

– Nagyon éhes vagyok, de egészen megfeledkeztem róla – indult el a nő 
mellett. 

Leila belépett az étterembe, s rögtön az ajtóban az étlapot kérte. 
Garry csodálkozva figyelte, majd nem állta meg szó nélkül. 
– Miért az ajtóban kéri az étlapot? Csak nem itt, állva fogjuk 

elfogyasztani a vacsorát? – kérdezte. 



 

– Azért kérem már az ajtóban, mert ha itt nem tekinthetjük meg az 
étlapot, nem szabad beljebb lépnünk. Sajnos a legtöbb étterem nem éppen a 
tisztaságáról híres, és sok helyen rengeteg a légy! Mint orvosnak nem kell 
különösebben magyaráznom, hogy ez mivel jár. Ezért, ha már itt 
megkapjuk az étlapot, nyugodtan bemehetünk, mert akkor egy nyugatias 
színvonalú helyen vagyunk – felelte, majd ennek megfelelően cselekedett. 
Az étlapot megkapták, minek utána helyet is foglaltak. 

Garry tudta jól, hogy vigyáznia kell nemcsak a folyadékkal, hanem az 
étkezéssel is. Amit egy török gyomra bír, az nem biztos, hogy jót tesz egy 
amerikai gyomrának. Válogatni kezdett a felsorolt ételek között, nem 
mintha tudta volna, hogy a török nevek alatt milyen étel bújik meg. 

– Nem, nem hiszem, hogy a pastirma jót tenne a gyomrunknak – nevetett 
rá Leila. – Még az enyém is elszokott ettől az erősen paprikás, fűszerezett 
és fokhagymás szárított füstölt bárányhústól. Inkább egy jó kis török levest, 
például joghurtlevest csontlével, kis zöldséggel. Ez nagyon finom. Mit szól 
hozzá? – kérdezte. 

– Még milyen leves van? – nézett rá Garry. 
– Pacalleves. Nagyon kevés helyen lehet kapni. Ez is finom – felelte. 
– Jó. Akkor én ezt kérem. És sült halat salátával és piláttal. Ezt ugyanis 

tudom, hogy mi! – húzta ki magát. 
– Valóban? És mi? 
– Főtt rizs! – vágta rá Garry. 
– Igen, így van. Akkor rendben van. Én is ugyanazt kérem. 
Vacsora után Garry a nő javaslatára koruk-ot kért, és nem is bánta meg. 

Valóban finom ez a mazsolamust. 
– Elmehetnénk valahova táncolni! – javasolta a férfi. – Nincs kedve 

hozzá? – kérdezte. 
Leila az órájára nézett. 
– Már nagyon késő van, Garry. Ezt inkább halasszuk el egy másik 

alkalomra, annál is inkább, mert nem akárhova akarom elvinni. Rendben? 
– Rendben. 
Leila leintett egy taxit, és beült Garry mellé, majd bemondta a férfi 

szállodájának nevét. 
Garry  szíve  nagyot  dobbant.  Talán  fel  is  jön  vele,  talán  meg  is  

csókolhatja! Többre gondolni sem mert. 
A taxi leparkolt a szálloda előtt, Leila pedig kiszállt, majd Garry-hez 

lépett. 



 

– Aludjon jól! Pihenje ki magát! 
– Köszönök mindent, Leila! Csodálatosan éreztem magam, életem egyik 

legboldogabb napja volt a mai! – mondta. Odahajolt, és megcsókolta a nő 
arcát. Maga sem értette, honnan vette hozzá a bátorságot. 

Leila arcáról eltűnt a mosoly, de azért barátságosan szólt hozzá. 
– Örülök, hogy jól érezte magát, de kérem, ennyire azért ne mutassa ki 

legközelebb. Törökországban vagyunk, én pedig menyasszony vagyok! – 
indokolta a kérését, aztán sarkon fordult, és beült a taxiba. 

– Mikor látom? – kiáltott utána Garry, de a nő már nem hallotta. A taxi 
elhajtott. 

Az orvos eltűnődött. Eszébe jutottak Mustafa szavai a húgáról, aki most 
nagyon is úgy viselkedett, mint egy igazi török nő! 
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– Jó reggelt! – lépett be a kezelőbe dr. John Cryer. 
– Jó reggelt! – köszönt Meryl halkan, de nem nézett fel az orvosra. 
A kezelőben senki más nem volt, csak ők ketten. 
– Hogy van ma, Hogan nővér? – kérdezte, és közelebb lépett a lányhoz. 
– Köszönöm, jól! – felelte, és tovább rakosgatott a gyógyszerek között. 
– Nekem az az érzésem, hogy nem mond igazat, Meryl! Napról napra 

sápadtabb, és láttam tegnap, a vérvételnél remegett a keze. 
–  Kérem,  dr.  Cryer!  Nincs  semmi  bajom!  Jól  vagyok!  –  kiáltott  fel  

ingerülten a lány. 
– Miért nem őszinte hozzám, Meryl? – kérdezte, és megfogta a nő karját. 
– Nem értem, mit akar tőlem, dr. Cryer. Ha valami bajom lenne, akkor 

sem fordulnék magához! – mondta dühösen. A szeme szikrákat szórt. 
– Miért? Nem tart jó orvosnak? – kérdezte. 
–  Nem  tudom,  hogy  mit  akar  tőlem,  dr.  Cryer,  de  azt  igen,  hogy  ha  

azonnal nem távozik, olyan hangosan kezdek el ordítani, hogy hamarosan 
valamennyi orvos és nővér ideszalad! Zavar a munkámban, ha nem venné 
észre! 

– Tudom én, hogy mi zavarja magát, Meryl! Az, hogy Garry maga nélkül 
utazott el! 

– Ehhez magának semmi köze! – sziszegte Meryl majdnem sírva. Alig 
tudta visszatartani a könnyeit. 

– De igen, van! 



 

– Ugyan milyen jogon avatkozik bele a magánéletembe? – emelte rá 
gyönyörű szemét. 

– Nem találta ki? Akkor megmondom: szeretem magát és aggódom! 
Segíteni szeretnék! 

– Segíteni? Hogyan? 
– Bízza rám magát, Meryl! Megígérem, hogy nem bánja meg! Segítek 

megleckéztetni Garry-t, amiért fájdalmat okoz magának, és segítek magán 
is! 

– Rajtam? – kerekedett ki a nő szeme. 
– Igen. Figyeljen rám! Tegyünk úgy, mintha összetartoznánk. Mintha 

egymásba szerettünk volna! Eljárunk táncolni, szórakozni, többször 
mutatkozunk együtt a kollégák előtt! 

– Nem értem, mit akar ezzel elérni? 
– Azt, hogy mire Garry visszajön, mindenki azzal fogadja majd, hogy 

maga elfelejtette és belém szeretett! 
– Egy hülyeség, dr. Cryer! Ebbe én nem megyek bele! – fordult vissza az 

asztal felé Meryl. 
– Már miért lenne hülyeség? Egy férfi hiúságát csak azzal tudja 

megsérteni legjobban, ha úgy tesz, mintha nem is lenne a világon. Képzelje 
csak el, mit érez majd, ha megtudja, hogy maga meg én... Én, a legjobb 
barátja meghódítottam magát! Elvettem tőle! – igyekezett meggyőzni az 
orvos. 

Meryl a fejét rázta. 
– Nem, nem! Nem akarom! Senkire nincs szükségem, hogy megoldjam a 

problémáimat! – mondta határozottan. 
– Nézze, Meryl! Én tényleg szerelmes vagyok magába, mindent 

megtennék, hogy az enyém legyen, de most félreteszem az érzelmeimet, és 
kifejezetten csak a látszat kedvéért elvállalom ezt a szerepet. Ha esetleg 
közben rájön, hogy talán mégis érdemes rám pazarolnia az érzelmeit, akkor 
boldoggá tesz, ha nem, akkor félreállok! Esküszöm, egyetlenegyszer sem 
fogok visszaélni a helyzettel! 

– Hát... nem is tudom! – hebegte Meryl. – Ha megesküszik rá, hogy 
tényleg rendesen fog viselkedni, lehet róla szó. Semmire nem vágyom 
jobban, mint arra, hogy megleckéztessem ezt a felfújt, öntelt hólyagot! – 
mondta. 

– Akkor holnap délután találkozzunk, amikor lejár a műszak. Beülünk a 
Café de la Paix-be! Odajárnak a kórházból a legtöbben! 



 

– Nem bánom! – egyezett bele Meryl. Dr. Cryer örömittasan távozott. 
– Mit akart tőled? – kérdezte dr. Millar, és az ujjával a távozó orvos után 

mutatott. 
– Semmit! – felelte. 
– Meryl! Ő az enyém! Ne próbálj meg vele kikezdeni, mert megbánod! – 

mondta fogcsikorgatva. – Minden valamirevaló orvos utánad epekedik, te 
pedig élvezed a helyzetet! Miért nem tartottad meg magadnak Garry 
Morrow–t, mi? – emelte fel a hangját. 

–  Doktornő!  –  fordult  feléje  Meryl.  Az  arca  égőpiros  volt.  A  szeme  
haragosan villogott. – Nekem ne szabja meg, hogy kivel kezdjek ki és kivel 
ne! Tudtommal dr. Cryer nőtlen, független, soha nem láttam még a maga 
közelében, így hát nem is vehetem el magától! 

– De én épp azon vagyok, hogy megszerezzem! – dobbantott mérgesen a 
lábával a doktornő. – Nem engedem, hogy beleköpj a levesembe! 

– Inkább dr. Cryer-nek mondja meg, hogy ne járjon utánam! – emelte fel 
a fejét Meryl, és a gyógyszeres kocsival elhagyta a kezelőt. 

– Micsoda kis szemét alak! – sziszegte a doktornő vérvörös arccal. – 
Ezért még megfizetsz! Minden lépésedről tudni fogok, ne félj! 

 
* 

Meryl sokkal jobban odafigyelt ezen a napon az öltözékére, mint máskor. 
Mindig csinos volt, persze nem volt nehéz dolga, hisz olyan tökéletes alakú, 
akár egy manöken. Minden jól állt rajta, amit csak felvett. Ma azonban 
annál is jobban akart kinézni. 

– Meryl! – csapta össze a kezét dr. Cryer, amikor a műszak végeztével 
meglátta a lányt kilépni a folyosóra az öltözőből. – Istenem, hogy maga 
milyen csodaszép! Esküszöm, félek végigmenni magával az utcán! 

– Miért? – kérdezte a lány nevetve. 
– Félek, hogy elrabolják tőlem! – mondta. 
– Remélem, hogy nem így lesz! – felelte jó hangosan Meryl. Észrevette 

ugyanis, hogy dr. Cindy Millar kilépett az öltözőből, és őket figyeli. – 
Bízom benne, hogy nem gyáva, és megvédi magát és engem is! – emelte fel 
még jobban a hangját. 

– Az életem árán is! – fogta meg az orvos a kezét, és a szájához emelte. 
Millar doktornő arcán düh és féltékenység látszott. Legszívesebben 

odarohant volna, és megtépte volna ennek a kis kirakati bábunak a 
csodálatos fürtjeit, de aztán erőt vett magán. 



 

– Csatlakozhatom? – lépett melléjük. – Meghívhatlak benneteket egy 
kávéra? – kérdezte, iszonyú önuralommal a hangjában. Még mosolygott is 
kedvesen. 

– Sajnálom, de programunk van! – tárta szét a karját dr. Cryer. – Talán 
majd legközelebb! – mondta, s azzal magával ragadta Meryl-t, és eltűntek a 
liftben. 

Millar doktornő majdnem elsírta magát. Végignézett vadonatúj ruháján, 
elegáns, magas sarkú szandálján, melyet csak azért vett meg, hogy 
meghódítsa dr. Cryer-t. Be kellett azonban látnia, Meryl-lel nem veheti fel a 
versenyt.  A  nővér  26  éves,  ő pedig  35,  de  még  ez  nem  is  olyan  nagy  
probléma. A baj az, hogy amíg Meryl gyönyörű, dús keblekkel rendelkezik, 
addig neki a melle helyén csak egy kis görcs van! Nincs mit tennie, fel kell 
adni a harcot! Átengedi a doktort a nővérnek! Vagy mégsem? 
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Garry már több mint tíz napja volt Istanbul-ban, s boldogságban úszott. 
Leila szerencsére nem haragudott meg rá, sőt, egyre kedvesebb lett hozzá. 
Már rengeteg mindent látott, tele volt élménnyel, de legjobban mégis talán 
annak örült, hogy egyre jobban elsajátította az akupunktúrát. Mustafa már 
megengedte neki, hogy ő is kezeljen ily módon beteget. 

–  Garry!  –  fogadta  ezen  a  napon  is  kitörő örömmel  dr.  Hasim  a  
kórházban. – Örülök, hogy korán jöttél, mert szeretnélek bemutatni 
valakinek. 

– Kinek? – kérdezte Garry. 
– Valakinek, akit én nagyra tartok, akinek sokat köszönhetek. 
– Ő is orvos? 
– Sokkal több annál! Hatalma van! 
– Hatalma? – húzta össze a szemöldökét Garry. Nemigen értette, mit akar 

ez jelenteni. 
– Igen, Allah-tól kapta a hatalmát, egy igazi próféta! 
Garry elbizonytalanodott. Nem igazán értette, miért akarja bemutatni 

ennek az embernek. Ő egyáltalán nem vallásos, még hozzászólni sem tud 
majd semmihez. 

Dr. Hasim látta tanácstalanságát és elmosolyodott. 



 

– Nem kell megijedned, Garry! Ali Izmir nagyon kellemes ember, 
nemcsak vallási dolgokról lehet vele beszélgetni. Majd meglátod, 
megkedveled! – mondta. 

Mustafa átöltözött. Utcai ruhába bújt, amely nem állt másból, mint egy 
világosdrapp nadrágból és egy szörnyű rikítós mintájú rövid ujjú ingből. A 
lábára egy strandpapucshoz hasonlító lábbelit húzott. Így egyáltalán nem 
nézett ki orvosnak. 

– Mehetünk! – mondta mosolyogva, aztán elindul kifelé az ajtón. Garry 
bizonytalanul ment utána. 

Érdekes módon Mustafa sem ült a saját kocsijába, hanem leintett egy 
taxit. Törökül bemondta a címet, aztán Garry-re nézett. 

– Ne légy már ennyire megilletődve, barátom! Jól fogod magad érezni, 
ebben biztos vagyok! – csapkodta meg barátságosan a férfi térdét. 

Garry-t azonban egyáltalán nem nyugtatták meg a szavai. Szorongva ült a 
taxiban, még a város bűvölő,, villogó forrongása, zsongása sem feledtette 
vele rossz érzését. 

– Valamit kapsz tőlem, Garry! – szólalt meg hirtelen Mustafa. – Az 
igazság az, hogy már oda akartam adni neked a kórházban, de elfelejtettem. 

Garry a kezére nézett, amelyben egy kis ékszerdobozt látott. 
– Tessék! Fogadd el tőlem, a barátságom és tiszteletem jeléül! – adta a 

kezébe. 
Garry meghatódott. Tartotta a kezében és forgatgatta. 
– Na! Nyisd már ki, kérlek! Látni akarom, hogy tetszik–e? – sürgette 

Mustafa. 
Garry felkattintotta a dobozt, és majdnem felkiáltott. Egy csodálatos 

arany karkötő volt benne. 
– De... de ez nagyon drága, Mustafa! Nem fogadhatom el! – ingatta a 

fejét, s elolvasta a bevésést: 
 
Garry-nek örök barátsággal, Mustafa 
 
– Megsértesz vele, ha visszautasítod! – mondta láthatóan szomorkásan a 

férfi. – Egyébként, ez nem drága! Hidd el, nekem nem drága! Nálunk 
nagyon olcsó az arany, és ráadásul én a barátomnál vásárolok, aki külön 
kedvezményeket is ad nekem! Fogadd el, kérlek! 



 

– Rendben van! – bólintott Garry, és megszorította Mustafa karját. – 
Nagyon szép, és rettentően örülök neki! Valahányszor ránézek, eszembe 
fog jutni, hogy itt a messze Istanbul-ban van egy igazi barátom! 

– Ahogy mondod, Garry. A barátod vagyok! 
– Köszönöm, Mustafa! 
– Szívesen. 
A taxi hamarosan megállt, Mustafa kifizette a viteldíjat, majd kiszállt ő is 

a kocsiból. 
Garry körülnézett. A városnak ezen a részén még nem járt. 
– Ez itt a Süleymaniye Camii. A város harmadik legérdekesebb dzsami-ja 

– mutatta be az épületet Mustafa. – Gyönyörű a belseje, meglásd, de a 
külseje is impozáns, hiszen központi, 53 méteres kupoláját 74 méter magas 
minaret-ek fogják közre – magyarázott. 

Garry szájtátva figyelte a magas csúcsát. 
– Gyere, vár bennünket Ali! – fogta meg a könyökét, és elindult. 
Garry legnagyobb meglepetésére nem a dzsami imatermébe léptek, 

hanem a fürdőbe. Itt ugyanis iskolák, egyetem, könyvtár, kórház, 
karavánszeráj, szegénykonyha kaptak helyet, és ez a fürdő is része volt 
ennek a csodálatos építménynek. 

Mustafa egy fülkéhez vezette Garry-t. 
–  Vetkőzz  le,  barátom!  –  mondta,  és  ő is  úgy  tett.  Garry  először  nem  

értette, mit akar, de aztán tétova mozdulatokkal kibújt rövid ujjú ingéből. 
– Ezt a nagy törülközőt terítsd magadon körbe, így, mint én! – mutatta 

meg a férfi. 
Garry követte a mozdulatait, s hamarosan ő is egyetlen törülközővel a 

testén lépett be a fürdőbe. 
– Erre megyünk! – fogta meg a karját Mustafa. 
Garry alig látott valamit, akkora gőz volt. A lába minduntalan 

megcsúszott a vizes kövön. Szakadt róla a víz, alig várta, hogy 
megmártózzon. Mustafa azonban nem a medence felé vezette, hanem egy 
magasan elkerített rész felé. 

– Hova megyünk? – kérdezte Garry, alig kapva levegőt. – Mindjárt 
megfulladok! – suttogta. 

– Ne félj, nem fulladsz meg! – nevetett rá a férfi, s azzal eltolta az ajtót. 
Garry megállt, amint beléptek, Mustafa azonban tett néhány lépést előre, 

majd hajbókolva, kitárt karokkal üdvözölt három férfit. Valamennyien 
Mustafa-t figyelték, amíg az beszélt. 



 

– Gyere ide, Garry! – fordult feléje az orvos. – Bemutatom neked azt az 
embert, akiről már beszéltem. 

Dr. Morrow tett két lépést előre, aztán megállt. 
– Ali, ő dr. Garry Morrow! – mutatta be a férfinak, aki a kezét nyújtotta 

feléje. 
– Garry, ő Ali Izmir! – mondta Mustafa. 
Garry elfogadta a feléje nyújtott kezet, és a férfira nézett. Szinte 

megbabonázta a férfi csillogó fekete szeme. Olyan volt, mintha egészen a 
lelke mélyére látna. 

– Hos geldiniz! – fogadta Izmir. 
Garry Mustafa-ra nézett. 
– Azt mondta, Isten hozta! – fordította le neki a férfi. 
– Aha! – bólintott Garry. 
Mustafa ezután a másik két férfit is bemutatta. 
– Mehmed Arisbe! – mutatott a teljesen kopasz férfira, majd a másik 

pocakos fiatalemberre: – Ő pedig Ahmed Hamdi. 
Garry mindkettőjükkel kezet fogott, és különös érzés futott végig a 

testén. Zavarta, hogy semmit nem ért abból, amiről ezek négyen beszéltek. 
– Bocsáss meg, Garry! – fordult hozzá Mustafa. – Tudom, milyen rossz 

érzés, amikor az ember nem érti a másik ember nyelvét, de majd én 
fordítom neked. Most röviden elmondtam rólad azt, amit tudok. 

– Értem – nyugodott meg egy kissé Garry. – Ha van kérdésem, 
feltehetem? – kérdezte. 

– Természetesen! – bólintott a férfi. – Kérdezz csak bátran! 
– Nos, azt szeretném megtudni végre, miért akartad ezeket az embereket 

bemutatni nekem? 
– Mert ezek az emberek segítenek hozzá, hogy olyan gazdag légy, 

amilyenről még csak álmodni sem mernél! – felelte. 
Garry hátán végigfutott a hideg. 
– Bocsáss meg, de nem értem – ingatta a fejét Garry, miközben 

patakokban folyt róla a víz. 
– Hamarosan megérted – nyugtatta meg Mustafa, aztán a három férfi felé 

fordult, és magyarázni kezdett, miközben Garry-re mutatott néha. 
Az orvos tudta, hogy most róla vagy vele kapcsolatban beszél. 
A három férfi összenézett, aztán bólintottak. 
– Nos, megkérdeztem a véleményüket, hogy feltárjam-e előtted a titkot, és 
ők beleegyeztek – kezdte Mustafa. 



 

Garry furcsa érzése nemhogy megszűnt volna, de egyre jobban 
eluralkodott rajta. 

– Garry! Nagyon nagy dolgot tudsz meg rólunk. Kérlek, mielőtt 
elhamarkodottan ítélkeznél, gondolkozz! Szóval Ali Izmir és mi hárman 
festményekkel kereskedünk. Ha belépsz közénk, hamarosan te is olyan 
gazdag leszel, mint mi. 

Garry elképedve nézett rá. Annyira megdöbbentette, amit hallott, hogy 
nem tudott megszólalni. 

Mustafa ezért tovább folytatta, azt hitte, Garry izgatott arckifejezése 
érdeklődésének a jele. 

– A festményeket... ö... nem legálisan hozzuk be az országba. Ezért 
mondtam, hogy gondolkozz, mielőtt véleményt mondanál. 

– Becsempészitek? – kérdezte Garry. 
– Igen. 
– És hogy szerzitek meg a képeket? – kérdezte Garry, és összevonta a 

szemöldökét. 
– Te mit gondolsz? – kérdezett vissza Mustafa. 
– Valószínűleg azt sem törvényes úton – felelte. 
– Eltaláltad, Garry. 
– És mi a helyzet velem? Mit kellene nekem tennem? – kérdezte. – 

Lopjam el, vagy tároljam a lopott holmit? 
– Nem! Nem! – intette le Mustafa. – Szó sincs erről! Neked nem kell 

részt venned semmi ilyesmiben. Rád, mint orvosra lesz szükségünk! 
– Tessék? – kapta fel a fejét Garry. – Ezt hogy érted? 
–  Szóval,  hogy  mindent  érts!  –  fogta  meg  a  vállát  Mustafa.  –  Van  egy  

pasas, dúsgazdag amerikai. New York-ban él, a háza inkább palota, mint 
lakóház. Nos, itt van egy hatalmas terme, amelyben féltve őrzi a kincseit. 
Neked az lesz a dolgod, hogy a közelébe férkőzz, kiszedd belőle a titkot, 
hogy miképp lehet bejutni ebbe a terembe. Tudjuk, hogy a pasas súlyos 
szívbeteg, senkije nincs a világon. Légy az orvosa, aztán ha megtudtad a 
titkot, az újonnan szerzett tudományoddal szépen elaltatod örökre. 

– Micsoda? – ugrott egyet Garry. – Ha jól értem, arra akarsz rávenni, 
hogy öljem meg? – hebegte idegesen. 

– Igen. Pontosan ezt szeretnénk tőled. 
– Nem, Mustafa! Sajnálom, de erre én képtelen vagyok! Téged sem 

értelek igazán, hisz te is orvos vagy. Hogy kérhetsz ilyet egy másik 
orvostól? 



 

– Garry! Az öreg nyolcvanhat éves, ha jól tudom, és súlyos szívbeteg! 
Mivel nincs örököse, minden vagyona az államra szállna! Nem szenved, 
nem okozol neki fájdalmat, az akupunktúra segítségével szépen elalszik. 
Nem tudja majd egyetlen nagyokos orvos sem meghatározni a halál okát. 
Ez tiszta ügy! Hihetetlen mennyiségű pénzt kereshetsz! Leila szerint nagy 
terveid vannak, és sok pénzt szeretnél! Ilyen lehetőséged nem lesz soha 
többé! A neved fel sem merülhet sehol, hisz csak annyi a dolgod, hogy 
kivonod az öreget a forgalomból, és megtudod, hogy lehet bejutni a 
festményekhez. A többi a mi dolgunk. Hidd el, sima ügy! 

– Nem, Mustafa! Ilyen áron nem – motyogta Garry, majd egy hirtelen 
mozdulattal sarkon fordult és elszaladt. Egyenesen a medence felé. Gyorsan 
belevetette magát, nem törődve azzal, hogy másokat lefröcsköl. 

Mustafa döbbenten nézett utána, majd a társai felé fordult, akik 
hadonászva, fejüket csóválva magyaráztak neki. 

– Nincs igazatok! – vágta el a szavukat Mustafa. – Megijedt a nagy 
lehetőségtől, de én meggyőzöm! Higgyetek bennem! Nála jobbat nem 
találhatunk. Remekül bánik a tűkkel, olyan a felfogása, mint a borotva, és 
érzéke van az akupunktúra műveléséhez. És a legnagyobb adu még a 
kezemben van, ezt csak akkor játszom ki, ha minden kötél szakad! – 
mondta, s azzal Garry után sietett. 

Épp jókor ért a medencéhez, Garry-t hat izompacsirta fogta közre, s 
bizony nem éppen kedvesen simogatták. 

– Engedjétek el! – kiáltotta el magát Mustafa. Természetesen törökül, 
Garry egyetlen szót sem értett. – Orvos vagyok! Szegény beteg, hagyjátok 
békén! – folytatta az orvos, aztán bement a halálra rémült férfiért a vízbe. 

Garry arca és a feje teteje erősen vérzett. 
– Gyere, Garry! Gyere szépen! – fogta meg a kezét, és szabályosan maga 

után húzta. 
Garry arcából a víz pirosan csepegett lefelé. 
– Mi történt? – kérdezte Mustafa. 
– Semmi. Nem tudom! Egyszerre csak nekem estek. Ütöttek, ahol értek. 

Az egyik beverte az orromat, a másik kitépte a hajam – mondta fájdalmas 
arccal. – Ha ezt tudom, nem ugrom be a vízbe. 

– Ezek szerint beugrottál? – kérdezte Mustafa. 
– Igen! – felelte Garry. 
– Akkor már értem! – nevetett fel az orvos. – Hatalmas táblák vannak 

mindenütt, amelyek tiltják a vízbe ugrást. Ezért estek neked! 



 

– Sajnálom, de nem tudtam! – rázta meg a fejét Garry. – Mindenesetre 
nagyon hálás vagyok neked, amiért megmentettél. 

– Szóra sem érdemes, hiszen a barátod vagyok! – felelte Mustafa, és 
megindult kifelé, ahol a ruhájukat hagyták. 

– Már nem kell visszamennünk? – kérdezte Garry. 
– Nem – felelte Mustafa. – Sajnálom, hogy előhozakodtam ezzel az 

egésszel, de tudod, Garry, nekem is van egy nagy álmom! Sajnos, a 
fizetésemből soha nem valósíthatom meg, ezért csatlakoztam hozzájuk. 
Lehet, hogy neked van igazad! Már bánom, hogy belerángattalak – mondta. 

– Te nagyon rendes ember vagy, Mustafa! – mondta Garry. – Hidd el, 
nagyon nagy bajba kerülhetsz, ha ezekkel tartasz! A rendőrséggel jobb nem 
ujjat húzni! 

– Igazad van, Garry! Gondolkozom rajta, amit mondtál. Gyere, öltözzünk 
fel, aztán bemegyünk a kórházba, és leápolom a sebeidet! Itt van az 
épületben a kórház, mint már mondtam. Ismernek, nem lesz gond, hogy 
ellássalak. 

– Mustafa! – szólalt meg Garry, amint elkészült az öltözködéssel. – Azt 
hiszem, még soha nem volt  ilyen barátom, mint  te.  Ha nem jössz utánam, 
lehet, hogy ezek agyon is vertek volna – mondta, és a feje búbját tapogatta. 

– Az bizony meglehet – felelte a férfi. – Sajnos vannak köztünk fanatikus 
őrültek... 

– Azt hiszem, az mindenütt van – mondta Garry. – Mindenesetre, soha 
nem felejtem el, hogy megmentettél a kezeik közül. Nem is tudom, hogyan 
hálálhatnám meg! 

– Ne törődj vele, Garry! Menjünk, bekötözöm a sebedet! – legyintett dr. 
Hasim, és megfogta Garry vállát. 



 

 
* 

Garry nem egészen így képzelte az utolsó napokat Istanbul-ban. A sebe 
már nem fájt, de a kedve egyre rosszabb lett. Leila három napja nem 
jelentkezett, neki pedig hamarosan indulnia kell haza. 

A szobájában megcsörrent a telefon. 
– Tessék! – emelte fel. Amióta itt lakott, csak Mustafa vagy Leila szokta 

hívni. 
– Garry! Itt Leila! – hallotta meg a nő hangját. – Sajnálom, hogy eddig 

nem jelentkeztem, de nem voltam Istanbul-ban. A pályaudvarról hívom. Ha 
gondolja, találkozhatunk. 

– Igen, az nagyon jó lenne! – felelte Garry egyáltalán nem vidáman. 
– Garry! 
– Igen? 
– Valami baj van? – kérdezte a nő. 
– Nem. Miből gondolja? 
– A hangjából. Mintha nem örülne nekem... 
– Ne beszéljen butaságokat, Leila! A hangja nekem csodaszép muzsika! 
– Akkor valami más bántja. Érzem. 
– Semmi nem bánt, hacsak nem az, hogy két napom van még hátra a 

szabadságomból. Holnapután mindenképpen útra kell kelnem! 
– Értem! Hát ez bántja? 
– Igen – hazudta, bár nem is volt igazán hazugság. Ami igazán bántotta, 

az az volt, hogy egyre többször gondolt arra, amit Mustafa mondott. Ha 
tényleg olyan öreg és beteg az az ember, akkor megváltás lenne neki a 
halál, ő pedig gazdag, nagyon gazdag lenne! 

– Itt van még, Garry? – hallotta meg a nő hangját. 
– Igen, persze! – felelte. 
– Csak olyan csendben volt – mondta Leila. – No akkor gyorsan 

hazamegyek, átöltözöm és indulok magához. Elmegyünk valahova 
ebédelni, aztán egész nap csavargunk majd. Rendben? 

– Rendben! Nagyon várom! – tette hozzá halkan. 
Végigheveredett az ágyon, és Leila arcát próbálta felidézni, de mindig 

Mustafa került elébe. Mustafa és egy halom pénz! 
Nem, Garry! Verd ki a fejedből ezt az őrültséget! Hét éve vagy a pályán, 

ne szúrd el valami miatt, amiről nem is vagy teljesen meggyőződve. Mi 



 

van, ha ezek feldobnak? Mi van, ha megölnek, hogy ne járjon el a szád? – 
próbálta magát meggyőzni. 

Vergődésének Leila csöngetése vetett véget. Gyorsan felugrott, és akkor 
döbbent rá, hogy nem készült el. Nem borotválkozott, nem öltözött át. 

Leila ismét csöngetett. 
– Jövök már! – S nyitotta ki az ajtót. 
– Már azt hittem, elment valahová! – mondta Leila mosolyogva, és 

belépett a szobába. 
Garry zavartan zárta be az ajtót mögötte. Ez volt az első eset, hogy feljött 

hozzá. Eddig mindig a hallban találkoztak. 
–  Úgy  látom,  nem  várt  igazán!  –  nézett  rá  a  nő.  Gyönyörű szeme  

fényesen ragyogott, hófehér ujjatlan miniruhája úgy állt rajta, akár egy 
istennőn. Dús, göndör haját egy színes szalag fogta össze a tarkóján. 

– Ezt miért mondja? – kérdezte. 
– Amint látom, nincs megborotválkozva, nem öltözött még át. A ruhája 

gyűrött, nem hiszem, hogy így akar jönni velem! – mondta. 
– Bocsásson meg, de azt hiszem, elaludtam. Sajnálom! Azonnal 

elkészülök! Addig töltsön valamit magának! – mondta, és eltűnt a 
fürdőszobaajtó mögött. 

A nő körbejárta a szobát. Megállt az ágy mellett. Tényleg aludt, a takaró 
össze volt gyűrve. 

Meghallotta a víz csobogását. Ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy 
bemenjen, és a férfi mellé álljon a tus alá. Elképzelte, amint a férfi izmos, 
vízcseppektől ragyogó testéhez simul. Szerette volna szorosan magához 
ölelni, érezni, hogy hozzá tartozik. Semmire nem vágyott jobban, mint egy 
csókra. Egy igazi forró, szerelmes csókra! A szája forró lett, szinte égette a 
nyelvét,  amint  végighúzta rajta.  A teste a férfi  után sóvárgott,  a  szíve érte 
dobbant, de az esze megálljt parancsolt. 

Elszégyellte magát gyengesége miatt. Tudta, hogy nem adhatja meg azt a 
csókot soha! Sokkal jobban tetszik neki Garry, mint hogy ártani akarjon 
neki. Ha megcsókolja, vége mindennek! Talán egyszer... 

Gyorsan az asztalhoz lépett, ahol üvegek és poharak sorakoztak. 
Felemelte az egyik poharat, és megtöltötte narancslével. Egyszerre megitta. 

Kezdett jobban lenni. Túl volt az érzelmi kitörésen, már tudott magának 
parancsolni. 

Kilépett az erkélyre, és lenézett a nyüzsgő városra. Az utcán iszonyú 
forgalom volt, az autók egymásba értek, hangos tülköléssel jelezték előzési 



 

szándékukat, mintha index nem is lett volna a kocsin. Amerikában egyetlen 
tülkölés, dudálás nélkül előzték egymást az autók, s ami itthon természetes 
volt, idegennek tűnt számára. 

Hallotta, amint Garry megjelenik az erkélyajtóban, de nem fordult oda. 
– Leila! Elkészültem! – szólalt meg a férfi. 
– Igen? – fordult feléje a nő. Elmosolyodott, mire a két apró gödröcske 

megjelent az arcán. 
Olyan bájos volt, hogy Garry képtelen volt ellenállni a látványnak és a 

feltörő érzéseinek. Odalépett egészen szorosan mögé, és átölelte. 
– Leila! Ha tudnád, mennyire tetszel nekem! Annyira kívánlak, mint még 

soha senkit! – lihegte letegezve a nőt, majd a száját próbálta birtokba venni. 
– Ne! Ezt ne! – kiáltott fel Leila szikrázó szemmel. – Ezt ne próbáld meg 

még egyszer! – sziszegte lihegve. Az arca vörösre gyúlt, és egész testében 
remegett. 

– Bocsáss meg, kérlek! Én nem, akartam semmi rosszat, csak egyetlen 
csókot! Ez olyan nagy bűn? – kérdezte Garry, és hátrább lépett. 

– Mondtam már, hogy menyasszony vagyok, Garry! 
– Igen, tudom, de egy csóktól még nem dőlt volna össze a világ! Hidd el, 

nem haltunk volna bele! – felelte kissé ingerülten. 
– Ez nem olyan biztos! – válaszolta a nő, és a férfira nézett. Az arca már 

nem volt vörös, a szeméből most szomorúság áradt. – Bocsáss meg, Garry! 
Lehet, hogy nem kellett volna ilyen durván viselkednem, de hidd el, csak 
miattad tettem. 

– Miattam? – nézett rá elképedve Garry. 
– Igen. Miattad, mert féltelek! 
– Féltesz? Egy csók miatt? 
– Nem egy csók miatt, hanem egy csók következményei miatt – felelte 

halkan Leila. 
– Ez nagyon furcsán hangzik, Leila! Nincs itt senki a közelben, aki 

tudomást szerezhetett volna róla! – fakadt ki. 
– De igen! Az erkélyen állunk! – felelte Leila. 
– Akkor menjünk be! Bent senki nem lát és nem hall! – ajánlotta 

kedvesebben és higgadtabban Garry. 
– Nem! Bent sem szabad! 
– Ezt most már végképp nem értem! Ha egyszer feljöttél a szobámba, 

amit sokan láttak, miért éppen egy csókon akadsz fenn? Azt hiszed, nem 
fordult meg senkinek a fejében, hogy ez nem baráti látogatás? 



 

– Hagyjuk ezt, Garry! Kérlek! 
– Leila! Most akarom tudni, hogy mi ez az egész! Magyarázatot kérek! 

Most, azonnal, hisz szerelmes vagyok beléd, s nagyon kívánlak! 
– Egyszer talán elmondok mindent, de nem most! Kérlek, ha igaz, hogy 

szeretsz, légy türelemmel! – kérte Leila, és belépett a férfi mellett a 
szobába. – Ne feledd, ez itt Törökország és nem Amerika! Itt mások a 
szabályok, a szokások! 

– Rendben! Itt nem közeledem hozzád többé, de Amerikában az enyém 
leszel! 

– Köszönöm, hogy megértő vagy! – mondta Leila, és a férfira 
mosolygott.  –  Mi  történt  veled?  –  kapta  fel  a  fejét,  amint  meglátta  Garry  
lehajtott fején a sebet. Csak most vette észre, hogy a férfi arcán is vörös 
foltok vannak. 

– Semmiség! Mustafa-val elmentünk egy fürdőbe, és én beugrottam a 
medencébe, ma már tudom, hogy nem kellett volna. Jól helybenhagytak! 

– Hol voltatok? Csak nem a Süleymaniye Cabii-ban?! Megismerkedtél 
valakivel? – kérdezte. 

– Ott voltunk, de nem ismerkedtem meg senkivel! Kellett volna? 
– Nem, dehogy! Csak tudod, oda mindenféle alakok járnak – mondta. 
Leila estefelé ment el, Garry rögtön a telefonhoz lépett, közben arra 

gondolt, hogy nem sikerült valami jól ez a nap. Feszült volt a hangulat. 
– Garry vagyok, Mustafa! – szólt bele a kagylóba, amikor végre 

meghallotta a férfi hangját. 
– Mi történt, Garry? Nagyon idegesnek tűnsz! 
– Ma egész nap Leila-val voltam – kezdte a mondandóját. 
– Na és? Miért kell erről nekem tudnom? – nevetett fel az orvos. 
– Csak azért, mert érdeklődött, hogy hol szereztem a sebeimet. Én 

megmondtam, hogy elmentünk egy fürdőbe és ott. Erre nagyon 
elkomolyodott, és faggatni kezdett, hogy bemutattál-e valakinek. Én azt 
mondtam, hogy nem, és csak azért mentünk oda, hogy megnézzem a 
dzsami-t. Nem szeretnék hazugságban maradni, ezért szóltam neked. Lehet, 
hogy nyugodtan megmondhattam volna neki, hogy kikkel találkoztunk? – 
kérdezte. 

– Nem! Nem! Nagyon jól tetted, hogy nem szóltál Leila-nak. Ő nem tud 
semmiről, és nem is szabad megtudnia. Köszönöm, hogy nem árultál el! 

– Ez csak természetes – felelte Garry. 
– Mielőtt elutazol, szeretnék még veled beszélni – mondta dr. Hasim. 



 

– Én is. Csak nem képzelted, hogy úgy utazom el, hogy a világon a 
legjobb barátomtól nem köszönök el? 

– Akkor jó. Holnap reggel találkozzunk itt a kórház előtt. Rendben? Úgy 
nyolc óra felé. 

– Ott leszek, Mustafa! – köszönt el, aztán letette a telefont. 
Leült az ágy szélére, és töprengeni kezdett. Vajon miért változott meg 

Leila arca, amikor megtudta, hogy Mustafa hova vitte? Ha nem tud semmit, 
miért kérdezte meg, hogy bemutatta-e valakinek a bátyja? Valami nem 
tiszta számára. Lehet, hogy Mustafa nem őszinte hozzá? Lehet, hogy Leila 
is benne van a buliban? 

Felugrott, nem bírt ülve maradni. Látta lelki szemei előtt, amint a nőt 
megbilincselik, börtönbe zárják. 

Le s fel kezdett járkálni a szobában. Valahogy meg kell győződnie róla, 
hogy Leila nincs benne ebben az egészben. De hogyan? Törte a fejét, 
azonban semmi elfogadható ötlet nem fogant meg az agyában. 

Idegesen csapott az ablakkeretre. 
– Nincs más megoldás, el kell vállalnom! – kiáltott fel szinte remegve. – 

Csak így tudok bizonyítékot szerezni és megnyugodni. Leila-nak nem eshet 
baja! Majd mellette leszek és vigyázok rá! – mondta. 

Odaugrott az asztalkához, ahol italokat tartottak. Öntött egy pohárral és 
egy szuszra felhajtotta. Fogalma sem volt, hogy mit ivott, hisz szinte 
antialkoholista volt, de ez most jólesett. Pillanatokon belül megnyugodott, 
és már tiszta fejjel gondolkodott. 

– Ha sikerül, gazdag leszek! Már miért dobnám el a szerencsémet? Talán 
nem követünk el mi, orvosok elég műhibát? Hányszor történik meg, hogy a 
beteg az orvos gondatlansága, hanyagsága miatt hal meg? Van, hogy senki 
nem tudja meg soha! Akkor miért éppen én legyek az, aki megfutamodik a 
gazdagság és a boldogság elől? Leila minden bizonnyal örökre az övé 
lenne, neki pedig ez a legfontosabb! 

Másnap reggel nyolc órakor pontban megjelent a kórház előtt. Nem is 
kellett sokat várnia, Mustafa is hamarosan kilépett az ajtón. 

A nap iszonyú erővel sütött, pedig még reggel általában elviselhető a 
hőmérséklet, ez a nap azonban kivétel volt. Garry bronzbarna bőrén 
milliónyi apró izzadságcsepp ragyogott. 

– Günaydin! – köszönt Mustafa. 
– Günaydin, Mustafa! – nyújtott kezet Garry. 



 

– Jó meleg lesz ma, nem igaz? – nézett fel dr. Hasim az égre, ahol 
egyetlen felhőt sem látott. 

–  Már  most  éget  a  nap!  –  felelte  bólogatva  Garry.  –  Hova  megyünk?  –  
kérdezte. 

– A tengerpartra, aztán a Boszporuszon átmegyünk Ázsiába. Szeretném 
az utolsó napot veled tölteni. Gondolom, az estéd Leila-é. 

– Remek! Tetszik az ötlet. Örülök, ha veled lehetek. Leila-val este nyolc 
órát beszéltünk meg, addig ráérek. A repülőjegyet már megvettem, a 
holmim nagy része be van csomagolva, nem kell sietnem – felelte Garry. 

Amint lepakoltak a homokos talajra, Mustafa végigfeküdt a gyékényen. 
Jobb oldalra fordult, kezével megtámasztotta a fejét. 

– Szeretném tudni, mik a terveid Leila-val – kezdte a beszélgetést 
Mustafa. 

Garry-t váratlanul érték a férfi szavai, ezért nem válaszolt rögtön. 
– Mustafa! Nekem borzasztóan tetszik Leila, de azt hiszem, nem 

gondolhatok komolyabb kapcsolatra. Ő kedves hozzám, de egyben 
tartózkodó is. Még mindig állítja, hogy menyasszony! 

– Csak tetszik? Ennyi? – húzta össze bozontos szemöldökét a férfi. 
– Nem – rázta meg a fejét Garry. – Halálosan szeretem, de hiába. Tudom, 

hogy nincs esélyem. 
– Miért? 
– Hallani sem akar az érzelmeimről. Valahányszor erről kezdek beszélni, 

elhallgattat. 
– Igen, Leila ilyen. Azt hiszem, még én sem ismerem igazán. Nagyon 

szeretném, ha te és Leila összeházasodnátok. Féltem őt, nehogy 
beválasszon valakit, aki mellett majd szenved. Valamit el akarok neked 
mondani, Garry! – hajolt közelebb. – Ezt csak a családom tudja, senki más. 
Kérlek, zárd magadba, amit hallasz, Leila soha nem tudhatja meg, hogy 
elmondtam. 

Garry arra gondolt, nem csoda, ha az ember ezt az országot titokzatosnak 
látja, hisz az emberek is tele vannak titkokkal. 

– Megígérem, Mustafa, hogy nem mondom el neki. Köszönöm, hogy 
ennyire megbízol bennem. 

– Szóval, Leila beteg! 
– Beteg? Én egyáltalán nem látom annak! – nézett rá elképedve az orvos. 
– De igen, csak még nem tudod! Megcsókoltad már? – kérdezte. 
– Próbáltam, de iszonyú haragra gerjedt! – felelte. 



 

– Na látod? Ez az! Azt hiszi, hogy van egy vőlegénye, akihez hűnek kell 
lennie, amíg él! 

– És tényleg nincs senkije? – kérdezte Garry. 
– Tényleg. Bakfiskora óta tart ez nála. Tizenöt éves volt, amikor 

megtetszett neki egy fiú, de csak egyszer csókolóztak, a fiú hamarosan 
meghalt. Leila örök hűséget esküdött neki, és elhatározta, hogy soha nem 
érinti ajka más férfi ajkát. Hát ez az ő baja! 

– De hisz ezen lehet segíteni! Csak egy jó pszichológusra van szüksége, 
aki kigyógyítja! – Az fel se merült benne, hogy a nő is az. 

– Azt hiszed, már nem próbáltam meg mindent? Valamennyi orvos 
ismerősöm csak van, mindenki segíteni próbált. Sajnos, semmi eredménye 
nem lett. 

– Mi lenne, ha én venném kezembe az ügyet? Majd találok otthon 
valakit, aki meggyógyítja! 

– Ez remek lenne, csak van egy nagy baj! 
– Mi? 
– Leila nem tudhatja meg, hogy elmondtam neked Ő nem tartja betegnek 

magát. 
– Ez nehéz lesz, Mustafa! Hogy tudnám rávenni vagy esetleg 

megvizsgáltatni úgy, hogy ő ne legyen ott? Ez képtelenség! Mi lenne, ha 
beszélnék vele erről az egészről? 

– Örökre elveszítenéd, Garry! Leila nem hiszi, hogy beteg! 
– De én megmagyaráznám! 
– Kár lenne a kapcsolatotokat veszélybe sodorni barátom. Nem, ezt nem 

lehet másképp megoldani csak ha Leila semmit nem sejt. 
– Megtalálom a megoldást, meglásd! – mondta Garry elszánt arccal. – 

Addig töröm a fejem, amíg nem találok valamit. 
– Köszönöm, Garry! Már csak benned bízom. Annyira sajnálom 

szegényt, sokszor úgy érzem, meg szakad a szívem. Nagyon szeretem őt! 
– Mustafa! Nekem is van mondandóm a számodra! – nézett egyenesen a 

szemébe a férfi. – Elhatároztam, hogy vállalom a megbízást! 
Mustafa szeme megrebbent, aztán az egész arca egy mosolygós száj lett. 
– Ez igaz? – kiáltott fel, és nem törődve a rengeteg emberrel, magához 

szorította Garry-t. – Allah! Köszönöm! Köszönöm! – suttogta. 
– Ne köszönd, magamért is teszem, sőt elsősorban magamért! – 

bontakozott ki az ölelésből. 



 

– Tehát nem azért döntöttél így, mert megtudtad, hogy Leila beteg? – 
kérdezte Mustafa. 

– Nem. Már napok óta foglalkoztat a dolog, de tegnap, amikor 
felhívtalak, végleg eldöntöttem. Nem a barátod, hanem a testvéred akarok 
lenni! 

Mustafa szeme fényesen ragyogott. Látszott rajta, hogy elérzékenyült. 
– Isten hozott, testvérem! – nyújtotta ki a kezét, és kezet ráztak. Dr. 

Hasim hosszasan nézte a férfi arcát. – Apropó! Nincs testvéred? 
– Sajnos nincs! Olyan egyedül élek a világban, mint az ujjam! 
– És a családod? 
– Soha nem ismertem a szüleimet. Állítólag pár hónapos koromban 

beadtak az intézetbe. Soha nem kerestek, nem is tudom, élnek vagy 
meghaltak. Lemondtak rólam, de nem tudom, hogy miért. Volt idő, amikor 
nagyon meg akartam őket keresni, aztán rájöttem, hogy értelmetlen. 

– Azért az elismerésre méltó, hogy nem lett belőled csavargó, 
börtönlakó! – mondta Mustafa. 

– Voltam börtönben, megpróbáltam a kábítószer nyújtotta lebegést, éltem 
a stricik, csavargók életét, de aztán rájöttem, ez nem nekem való. Nem 
mondom, nem volt könnyű váltani, de végül sikerült. Egy éjszakai 
mulatóba kerültem, elvégeztem minden piszkos munkát, ami a konyhán 
volt. Lassan összegyűjtöttem annyi pénzt, hogy béreltem egy kis lakást, 
majd még egy állást vállaltam és fizettem az iskolát. Minden álmom az 
volt, hogy orvos legyek. 

– Ez sikerült is! 
– Igen, de nem elég! Többre vágyom! Azt akarom, hogy megismerjen a 

világ! Azt akarom, hogy a semmiből, senkiből lett orvost az egész világ 
megismerje. Ezért kell a pénz, ezért akarok kórházakat építtetni ahol a 
szegényeket gyógyíthatom. Tudom, hogy egyszer még híres leszek, és a 
világon mindenütt tisztelettel és megbecsüléssel említik majd a nevemet! 

– Allah adja, hogy így legyen! – fogta meg Mustafa a kezét. – Amiben 
tudok, segítek! Most azonban nem maradhatunk itt tovább, Garry! Az, hogy 
mégis elvállaltad a feladatot, mindent megváltoztat. Össze kell jönnöm a 
társaimmal, hogy mindent megbeszéljünk. Még ma éjjel tudnom kell, hogy 
mi a teendő! 

– Akkor menjünk! – állt fel Garry, de Mustafa visszatartotta. 



 

– Azért annyi időnk még van, hogy fürödjünk egyet – mondta, és futva a 
tenger felé igyekezett. Garry pedig a forró homokban a lábait kapkodva 
utána nyargalt. 

Garry a szálloda előtt búcsúzott el Mustafa-tól, ám mielőtt beült volna a 
taxiba, még odaszólt a férfinak: 

– Garry! Ne feledd, mától testvérek vagyunk! Okosan és ügyesen végezd 
el, amit vállaltál, s meglásd gazdag leszel és boldog! Leila-val! Te 
jelentkezz, amikor megteremtetted a lehetőséget! Nekünk az a lényeg, hogy 
a  ház  üres  legyen,  és  az  öreg  soha  ne  térjen  vissza  oda!  A  többi  a  mi  
dolgunk! Persze először tud meg, hogy lehet bejutni az alagsori terembe! 

Dr. Morrow gondterhelten tért vissza a szobájába. Már megint rátört a 
kétség. Mi lesz, ha rosszul sül el a dolog, és ő gyilkossá válik? 

Lerogyott az ablak melletti székre, és kezébe hajtotta a fejét. Két énje 
erőteljesen viaskodott benne. Bosszantotta, hogy mindig vissza-visszatér 
ehhez a témához. Miért nem tudja kategorikusan kijelenteni, hogy 
megteszi, hogy gazdag akar lenni, hogy azt akarja, Leila az övé legyen! 

Felugrott a székről. Igen! Megteszi! Most döntötte el végérvényesen, és 
soha többé nem tér vissza a meditálásra! Gazdag lesz, Leila pedig örökre 
vele marad! Megvalósítja az álmait, és boldogan él majd! Mint a mesében! 
Ha ennek ez az ára, ám legyen! 

Leila pontos volt. A megbeszélt időben toppant be. Garry az arcát 
fürkészte, de semmit nem látott rajta. Olyan volt, mint mindig. 

– Garry! – lépett oda hozzá. 
– Tessék, Leila! – emelte fel a fejét Garry. 
– Szeretném, ha ma nem mennénk sehova! Ez az este legyen csak 

kettőnké! 
– Nincs ellenemre! Az ötlet remek – mondta Garry, és megfogta Leila 

kezét. – Megcsókolhatom? – kérdezte. 
– Igen! – felelte a nő. Hagyta, hogy Garry forró ajka a kézfejéhez érjen, 

de csak egy pillanatra. 
Az este csodálatosan telt el, de még ez a kézcsók sem ismétlődött meg. 

Beszélgettek, sokat megtudtak egymásról. Többek között, hogy Leila egy 
börtönben dolgozik pszichológusként. Rengeteg élményét mesélte, sokat 
nevettek. Felszabadultan mondtak el egymásnak apró titkokat, de Garry 
hiába faggatta, Leila nem nyílt meg előtte a vőlegényével kapcsolatban. 

– Szeretném, ha mesélnél róla! – mondta Garry. – Milyen ember? 
– Bocsáss meg, Garry, de erről nem szeretnék beszélni. 



 

– De miért nem? Én is elmondtam mindent, ami a kapcsolataimat illeti, te 
pedig elzárkózol előle. Csak beszélgetünk, ezzel nem sérted meg őt! 

– Tudom, de akkor sem. Ne haragudj rám, de nem tudok róla beszélni! 
– És mikor házasodtok össze? – kérdezte Garry, figyelmesen 

tanulmányozva a nő arcát. 
– Nem tudom! Talán soha! – felelte. 
– Akkor van remény, hogy egyszer, valamikor az enyém légy? – kérdezte 

a férfi. 
– Talán! De ezt ne vedd ígéretnek, Garry! Tudod nálunk ez a dolog egy 

kicsit másképp megy, mint nálatok, vagy bárhol a világon. A török férfiak 
és nők komolyan veszik a jegyességet, a fogadalmat. Nem egy könnyű a 
szakítás! – mondta, és a hangja el-elcsuklott. 

– Ennyire szereted? – kérdezte Garry. 
– Kit? – nézett rá Leila. 
– Hát őt! A vőlegényedet. 
– Magam sem tudom, hogy mit érzek – felelte. – Kérlek, Garry, ne 

beszéljünk többé erről! 
 – Rendben! Ahogy akarod! – mosolygott rá Garry és másra terelte a szót. 

– Mondd, Leila! Csak a börtönben dolgozol, vagy van kórházi állásod is? – 
kérdezte érdeklődő arccal. 

– Van kórházi állásom is, a börtönben csak három-négy órát dolgozom – 
felelte. 

– Melyik kórházban? – faggatta tovább Garry. 
– A Columbia Hospital-ban. 
–  Már  jártam  ott  egyszer  –  nézett  rá  Garry.  –  Igen  hogy  az  még  akkor  

volt, amikor negyedéves voltam az egyetemen. Te akkor még nem lehettél 
ott! – tette hozzá. – Tényleg, mióta dolgozol a Columbia-ban? – Kérdezte. 

– Három éve – felelte Leila. 
– És szeretsz ott lenni? 
– Nem is tudom. A kollégák között vannak ilyenek és olyanok. Nem 

igazán tartom velük a kapcsolatot a kórházon kívül. Azt hiszem, nem 
szeretik a törököket. 

– Ez nem igaz, Leila! Mi, amerikaiak talán a világon egyedüliek 
vagyunk, akik valamennyi nációt befogadták. Hisz mint nyilván tudod, 
saját negyedeikben laknak, tehát nem lehet bennünket etnikai 
gyűlölködéssel vádolni. 

– Igen, ez igaz, de valahogy engem nem igazán fogadtak be maguk közé. 



 

– Talán te nem akartál beilleszkedni. Nem lehet? 
– De. Lehet – hagyta rá. 
Éjfél után hagyta el Leila a szállodát, Garry lekísérte, de még egy ártatlan 

puszi sem csattant fel. Megígérte a nő, hogy telefonál. 
Garry másnap reggel elutazott. A recepción egy levél várta Mustafa-tól, 

benne  a  név,  Roger  Ryder,  ott  lakik  a  Metropolitan  Museum  of  Art  
szomszédságában. Nyolcvanhat éves és dúsgazdag. A szíve beteg. 

A repülőutat majdnem végigaludta, csak néha-néha nézett körül a gépen. 
Amikor nem aludt, akkor is lehunyta a szemét és álmodozott. 

Amint elhagyta a J. F. Kennedy repülőteret, valahogy elszállt az a varázs, 
amely eddig eltöltötte. Minden idegennek tűnt. A város ismert élete, a 
környező épület, mind-mind sivár és érdektelen volt. Csakhamar rájött, 
hogy miért: Leila hiányzott belőle! Még alig néhány órája váltak el, és már 
iszonyúan szenved a hiányától. 

A  nap  épp  lebukott,  amikor  kiszállt  a  taxiból  a  ház  előtt.  Egy  mély  
sóhajtással nyitotta ki az ajtót. 

Kitárta az ablakokat, és ledobta magát a fotelbe majd hátradőlt, és kezét a 
homlokára tette. Úgy érezte, lázas, pedig csak melege volt. 

A hűtőhöz lépett, és egy dobozos üdítőt vett ki majd szinte magába öntve 
megitta. Ez egy kicsit hűtötte. 

A bőröndöket otthagyta, ahova tette, a fürdőszobába ment és 
lezuhanyozott, majd meztelenül bebújt az ágyába. Leila nevével az ajkán 
szenderült álomba. 

Éjjel három órakor felriadt. Felült az ágyán. Érezte, hogy a teste 
verítékben fürdik. Szörnyű álmot látott, emiatt ébredt fel ilyen hirtelen. 
Roger Ryder házánál volt, s amikor az idős ember kilépett a kapun, hátulról 
a meztelen hátába hatalmas tűket szurkált. Olyanok voltak a tűk, mint azok, 
amelyeket az akupunktúrához használ, de jóval nagyobbak és vastagabbak. 
Az  idős  ember  hátából  folyt  a  vér,  amely  az  ő hófehér  ingére  fröccsent.  
Ezután Ryder hangosan felordított, és a szeme láttára összeesett. Pillanatok 
alatt ott volt a rendőrség, és mindenhonnan azt hallotta, hogy: Gyilkos! 
Gyilkos! Érezte, amint a kezéhez ér a hideg bilincs! 

Leszállt az ágyról, és a fürdőszobába ment. Megmosta az arcát, 
megtörülközött. A szekrényből egy gyógyszeres dobozt vett elő, és 
bekapott egy tablettát, majd visszabújt az ágyba. Hamarosan ismét aludt, de 
álma továbbra sem volt nyugodt. 



 

Reggel hat órakor csörgött az óra. Fáradtan, fájó fejjel, zsibbadtan ébredt. 
Néhány pillanatig még fekve maradt, de aztán gyorsan elkészült. 

– Nicsak! Kit látnak szemeim! – kiáltott fel dr. Cryer, amint meglátta a 
barátját a folyosón. – Csak nem dolgozni jöttél? – kérdezte, és nevetve a 
kezét nyújtotta. 

–  Szia,  John!  –  szorította  meg  Garry  a  kezét.  –  Amint  látod,  eltelt  ez  a  
három hét olyan gyorsan, mint egy álom! – mondta. 

– Ragyogóan nézel ki! Olyan vagy, akár egy indián! Igazán irigyellek! – 
csóválta a fejét John. – És gyönyörű a karláncod is! – csodálta meg. 

– Irigyelhetsz is! – vágta rá Garry. – Istanbul csodálatos, varázslatos! Az 
ország maga, a rengeteg látnivaló, a szebbnél szebb dzsami-k, a zöld színű 
Márvány-tenger! És az emberek! – lelkendezett tovább. 

– És a nők? A nők milyenek? – kérdezte dr. Cryer kacsingatva. 
– Gyönyörűek és kedvesek. 
– Láttál hastáncos nőt? – kíváncsiskodott John. 
– Na hallod! – felelte röviden, de velősen Garry. 
– Jövőre én is elmegyek Istanbul-ba! Tudod mit, Garry! Menjünk együtt 

jövőre! – nézett rá. 
Garry egy pillanatra meghökkent. Átfutott az agyán, hogy hol lesz ő már 

jövő nyáron? Ha sikerül a pénzt megszereznie, azonnal továbbáll! 
– Mi van? Talán csak nem zavarnálak? Én, a legjobb barátod? – húzta 

össze a szemöldökét dr. Cryer. 
– Jaj, dehogy, John! Hát persze hogy elmegyünk! Majd én végigvezetlek 

a városon. Már úgy ismerem, mint a tenyeremet! – mondta túlzott 
lelkesedéssel. 

– Ez már mindjárt más! – bokszolt a karjába a barátja. 
– Jó reggelt mindenkinek! – lépett melléjük Meryl Hogan. 
Garry odafordult, hogy köszönjön, de a nővér nem hozzá, hanem John-

hoz lépett, és a száját csókra nyújtotta. 
John átölelte, és forrón megcsókolta. 
Garry csak állt és ámuldozott. 
– Szia! – köszönt Meryl neki is, amint elengedte John-t. 
– Szia! – fogadta a férfi. 
– Jól nyaraltál? – kérdezte. 
– Köszönöm, nagyon! – felelte. 
– Nagyon örülök neki! – mondta a nővér, aztán John-hoz fordult. – 

Délután hová megyünk? Hozzád vagy hozzám? – kérdezte. 



 

John elvörösödött. Egy kissé váratlanul érte Meryl viselkedése. Igaz, 
hogy ő kérte meg a lányt arra, hogy álljon bosszút Garry-n, most azonban, 
amint a barátja szemtől szemben állt vele, zavarban volt. 

– Majd megbeszéljük! – intett a kezével a lánynak és belekarolt Garry-be. 
– Csak nem? – nézett rá Garry. 
– Mire gondolsz? 
– Arra, amit láttam. Te és Meryl... hm... összejöttetek? – kérdezte. 
– Miért? Ti már nem jártok együtt. Összevesztetek vagy nem? – csattant 

fel John. 
– Jaj, John! Az ég szerelmére! Nehogy megsértődj már! Nem azért 

mondtam, csak egy kicsit meglepődtem. Természetesen köztem és Meryl 
között már semmi nincs, így hát nyugodtan udvarolj neki! Hidd el örülök, 
hogy Meryl ezután nem nyaggat folyton, csak szívességet tettél nekem, 
drága barátom! – nevetett fel Garry. 

– Akkor minden rendben van! – bólogatott John. 
Meryl néhány lépésnyire állt tőlük. Mindent hallott. A szíve megtelt 

keserűséggel. Azt hitte, Garry majd térden állva könyörög neki, hogy 
fogadja vissza, s lám örül neki! Ezt a pofátlan alakot! – sziszegte némán. 

Garry egész nap hajtott, kissé elfáradt, mire lejárt a műszak, de így van 
ez, ha az ember nyaralás után első nap belecsöppen a munkába. Örült, 
amikor végre átöltözve a portásnak intve kiléphetett az utcára. Elhatározta, 
hogy terepszemlét tart. Elmegy és megnézi Roger Ryder házát és 
környékét. 

Elindult a kocsija felé. Amint beledugta a kulcsot a zárba, érezte, hogy 
valaki áll mögötte. Furcsa, de tudta, hogy Meryl az. Meg sem kellett 
fordulnia hozzá. 

– Garry! – szólalt meg a lány. 
– Tessék! – fordult meg és szemben állt vele. 
– Szeretnék veled beszélni! – mondta. 
– Hát csak tessék! Hallgatlak! 
– Nem itt! – rázta meg a gyönyörű haját Meryl. 
– Miért? Itt miért nem jó? 
– Amiről beszélni akarok, azt nem lehet két szóban elmondani! 
– Sajnálom, Meryl, de nincs időm! Rengeteg a dolgom! Talán majd 

máskor beszélgetünk. Egyébként is azt hiszem, John vár rád! – tette hozzá 
kissé cinikusan. 

Meryl szeme könnyes lett. Látszott rajta, hogy nagyon megbántódott. 



 

– Meryl! Mit akarsz tőlem? – lépett közelebb hozzá Garry. Megsajnálta a 
lányt, hisz igazán még mindig van rá valamiféle hatása. Ezt kénytelen volt 
belátni. 

 – Garry! Én csak téged szeretlek, nem John-t! Az csak azért volt, hogy 
féltékennyé tegyelek és visszahódítsalak! Nem szeretem John-t, csak téged 
akarlak! – suttogta, és az arcán végigfolyt a könnye. 

Garry már-már engedett a lánynak, de ekkor megjelent John. 
– Hát itt vagy, Meryl? – kiáltotta messziről. – Mindenütt kerestelek! 
Meryl összerettent. Gyorsan letörölte a könnyeit és a férfi felé fordult. 
– Jövök már, John! – mondta, és Garry-re nézett. 
– Sajnálom, Meryl! Igazán nagyon sajnálom! – motyogta Garry. 
– Mit? Ugyan mit? – nézett rá haragosan. 
Garry széttárta tehetetlenül a karját. Nem tudott mit válaszolni. 
– Mehetünk, édes? – ölelte át a lány derekát John, amint mellé ért. 
– Igen! – bólintott Meryl, és elindult. 
– Szia, Garry! – intett a kezével John, de nem fordult a barátja felé. 
Garry néhány pillanatig még mozdulatlanul állt, aztán beült a kocsijába 

és elhajtott. 
A nap melegen tűzött, a kocsiban biztosan volt negyven fok. Erősen 

izzadt, hiába kapcsolta be a légkondit, semmit nem használt. 
A Metropolitan közelében leparkolt. Néhány méterrel arrébb egy parkban 

kinézett magának egy padot, amely hűvös, árnyékos helyen árválkodott. 
Leült és kifújta magát. 

Hirtelen kiabálásra lett figyelmes. Egy fiatal fiú szaladt el előtte, és 
hangosan kiabált: ! 

– Orvost! Orvost! 
– Orvos vagyok! – állt fel a padról Garry, és a fiú felé sietett. 
– Akkor jöjjön gyorsan, uram! Egy idős bácsi rosszul lett! – lihegte 

ijedten... 
– Mindjárt jövök, hozom a táskámat! – kiáltotta oda a gyereknek, és 

szaladt a kocsija felé. Kiemelte a táskát, és futott is visszafelé. 
A gyerek a park szélén várta. Mutatta az utat. Hamarosan feltűnt a kis 

csoport, körülállva a földön fekvő alakot. 
– Menjenek távolabb, kérem! – kiáltott rájuk Garry. – Orvos vagyok! 
A kis csoport távolabb húzódott, és feszült figyelemmel tapadtak rá. 
Garry letérdelt a sápadt ember mellé, és kitapogatta az érverését. 



 

– Elvesztette az eszméletét! – mondta Garry a mellette guggoló 
kisfiúnak. 

– Meg fog halni? – kérdezte az még sápadtabban. 
–  Nem!  Nem  fog  meghalni.  Nagyon  meleg  van,  és  az  idős  emberek  

nehezebben viselik! – magyarázta Garry, és közben a fecskendőben 
injekciót szívott fel. Beadta a férfi karjába, mire az néhány pillanat múlva 
kinyitotta  a  szemét.  Garry  a  hóna  alá  nyúlt  és  felültette.  –  Jobban  van,  
uram? – kérdezte. 

– Igen. Sokkal jobban. Mi történt velem? – kérdezte, de aztán válaszolt is 
rá magának. – Nyilván megint a szívem rendetlenkedett. 

– Inkább ez a meleg! – mondta Garry, és felsegítette az idős embert. – 
Valami gond van a szívével? – kérdezte. 

– Ó, igen! Tudja, kedves uram, ez nálunk családi vonás! Valamennyi 
férfi  a  családomban  szívbeteg  volt,  s  abban  is  halt  meg.  Az  apám  és  a  
testvérem már nem élnek. Az unokaöcsémet is nemrég temettük. Már csak 
én vagyok az egyedüli, aki képviseli a családfát, sajnos velem ki is hal. 

– Sajnálom! – mondta Garry. Nagyon szimpatikusnak találta az idős 
embert. 

– Nincs mit tenni, ez az élet! – próbált meg talpon maradni a férfi. – El 
kell fogadnunk, hogy megöregszünk! Én még ne is panaszkodjam, hisz 
hamarosan betöltöm a 86. életévemet. A családban a férfiak között ez a 
legmagasabb életkor. 

Az idős ember megtántorodott, de Garry erősen tartotta. 
– Azt hiszem, haza kellene mennie, uram! – mondta. 
– Én is azt gondolom, de nem lesz könnyű. Leülök ide a padra, amíg egy 

kis erőt gyűjtök. Nem lakom messze, naponta megteszem ezt a kis sétát – 
mondta. 

– Nagyon szívesen hazaviszem, ha megengedi! – mondta Garry. – A 
nevem dr. Garry Morrow! – mutatkozott be. 

– Azt megköszönném! – bólintott a férfi, és ráemelte fáradt tekintetét. 
– Akkor támaszkodjon rám nyugodtan, nem kell messzire menni, itt 

parkolok a közelben – segítette a járásban Garry. 
A férfi teljes súlyával rátámaszkodott Garry-re. Az orvos tudta, hogy a 

segítsége nélkül képtelen lenne egyetlen lépésre is. 
– Majd mondja meg, kérem, hogy merre lakik! – ült be Garry a férfi 

mellé az autóba. 
A Metropolitan Museum előtt elhaladva, az idős ember jobbra mutatott. 



 

– Itt forduljon be, kérem. 
Garry befordult. 
– Ez lesz az a ház! – mutatott kifelé a kocsiból. 
Garry szíve nagyot dobbant, majd a torkába ugrott. Ez a ház volt az, 

amelyet szemrevételezni jött. Megállt a hatalmas kerítés előtt. Kiszállt és 
kisegítette a férfit is. 

– Innen már azt hiszem, lesz, aki bekísérje! – mondta udvariasan Garry. 
– Nem! Nem! Nincs senki, egyedül lakom! Kérem, ne hagyjon most 

magamra! – kapaszkodott meg jó erősen a karjába a férfi. – Még meg sem 
köszöntem a segítségét! Kérem, jöjjön be velem, és igyon meg egy kávét 
vagy teát! 

– Ha tényleg egyedül van, uram, akkor valóban nem hagyhatom magára. 
Talán jó lenne, ha értesíteném a kezelőorvosát! 

– Nem! Nem akarom! – mondta szinte durcásan, és a kezével a levegőbe 
csapott. 

A kapuban a zsebéből előkotorta a kulcsait, és a zárba akarta illeszteni, de 
a keze reszketett, nem sikerült neki. 

– Megtenné, hogy kinyitja? – adta oda a kulcsot Garry-nek. 
– Természetesen! – vette át, és kinyitotta a keskeny ajtót. 
– Kérem, zárja be kulccsal! – mondta a férfi, miután beléptek a kertbe. 
Garry visszadugta a kulcsot és ráfordította, majd visszaadta az idős 

embernek. 
–  Ne,  ne  adja  vissza!  Még  be  kell  jutnunk  a  házba  is!  –  motyogta,  és  

topogó léptekkel továbbment Garry-be kapaszkodva. 
Az orvos jobbra-balra tekingetett. A lélegzete is elállt attól, amit látott. 

Azt már felfogta az agya, hogy soha életében nem járt ilyen gazdag helyen! 
A kertben faragott kőszobrok álltak a rózsák és egyéb pompázó virágok 
között. A fű le volt nyírva, ahol nem virágágyás húzódott, bal oldalon egy 
szökőkútból csörgedezett a víz. Ez is kőből volt faragva, egy delfint 
ábrázolt, amelynek a szájából folyt vissza a víz a körülötte elterülő kavicsos 
medencébe. A jobb oldalon egy igazi úszómedencét látott, napozóággyal, 
körülötte pompás virággal, rózsalugassal. 

– Gyönyörű itt minden, uram! – mondta Garry rekedten. 
– Igen. Tényleg szép! Talán ez tartja bennem a lelket! Szeretem a szépet, 

szeretem, ha körülvesznek. Kint és bent egyaránt! – lihegte. 



 

– Én is szeretem, de sajnos nekem soha nem lesz ilyen! – mutatott körbe. 
– Az orvosokat nem fizetik meg annyira, hogy meggazdagodjanak – tette 
hozzá. 

– Az élet kiszámíthatatlan, dr. Morrow! Soha nem lehet tudni, mit hoz a 
jövő! – mondta, és az orvosra nézett. 

Garry zavarba jött. Ő is épp erre gondolt, csak teljesen más aspektusból. 
– Nem, Mr... 
– Bocsásson meg, még be sem mutatkoztam – mondta az idős ember. – A 

nevem Roger Ryder! Tudja, valamikor én sem voltam ilyen gazdag, de 
akartam az lenni, és sikerült! 

– Hát az akarat bennem is megvan, Mr. Ryder, de azt hiszem, én soha 
nem leszek ilyen gazdag! – csóválta a fejét Garry. 

– No! Azért az még nem olyan biztos! – mondta Mr. Ryder. – Nyissa már 
ki az ajtót, doktor! Elfáradtam, szeretnék a hőség elől a hűvös szobába 
menekülni! – mondta kissé nyersen. 

Garry kinyitotta az ajtót és kitárta. Maga elé engedte az erőteljesen 
fújtató férfit. 

A ház belülről még nagyobb fényűzésről árulkodott, mint kívülről. A 
falak a halltól kezdve a szobákon át a lépcső mellett az emeletig 
vagyonokat érő festményekkel volt borítva. 

Garry ámulattal szemlélődött. 
– Mondja, doktor! Szereti a festményeket? – kérdezte Mr. Ryder, 

miközben lehuppant a hűvös szobában egy öblös fotelbe. 
– Hát... nem is tudom. Nem értek hozzá, de természetesen csodálom 
őket! – felelte. 

– Önnek nincs egyetlen festménye sem? – kérdezte Mr. Ryder. 
– Van, de egy sem értékes – mondta. 
– Nos, dr. Morrow, hálám jeléül kap tőlem egy festményt, amely ugyan 

nem a legértékesebb, de azért megér úgy kétszázezer dollárt. 
Garry alig kapott levegőt. 
– Nem, uram! Én ezt nem fogadhatom el! – hebegte. Az arcán lecsurgott 

a verítéke, de nem annyira a hőségtől, mint inkább az izgalomtól. 
– Már miért ne fogadhatná el? Az enyém, azt teszek vele, amit akarok! 

Én  pedig  ezt  akarom  és  punktum!  –  csapott  a  fotel  karfájára,  majd  
elmosolyodott. – Tetszik nekem, dr. Morrow! Maga nagyon becsületesnek 
látszik, ezért segítek, hogy meggazdagodjon! Ez lesz az első lépés! Majd, 



 

ha kifújtam magam, kikeressük azt a bizonyos festményt! Most azonban 
megkérem, csengessen! – mutatott az asztalon lévő csengőre. 

Garry értetlenül nézett rá. 
– Mintha azt mondta volna, Mr. Ryder, hogy egyedül él ebben a házban. 

Kinek csengessek? – kérdezte. 
– Alkalmazottaim azért vannak, de mint tulajdonos lakom egyedül, 

természetesen nem tudom ellátni magam – felelte. 
Garry magában kinevette az idős embert. Olyan, akár egy gyerek! – 

gondolta. 
Csengetett, mire hamarosan egy középkorú nő lépett be az ajtón. 
– Hozzon, kérem kávét, teát, süteményt! Ja és Kay! Hozzon egy üveg jól 

behűtött pezsgőt! – mondta. 
A nő bólintott, majd megfordult és kiment. 
– Már az anyja is nálam volt – mutatott a nő után. – Szegény, néma! 
Garry ránézett. 
–  Nem  hiszem,  hogy  jó  ötlet  a  pezsgő,  Mr.  Ryder.  Jobb  lenne,  ha  

vacsorázna és lefeküdne. Lassan ideje lenne, hogy pihenjen! 
– Már jól vagyok, doktor, ne aggódjon! Pezsgőt akarok inni magával! – 

mondta ellentmondást nem tűrő hangon. Úgy beszélt és úgy viselkedett, 
mint egy igazi úr! Rendelkezett! 

Garry nem tudott mit válaszolni. 
– Üljön le ide mellém, doktor! – mutatott a másik öblös fotelra. – 

Beszélgetni akarok magával! Mondjon el mindent nekem! Hogyan él, hol 
dolgozik, van-e családja! Szeretném megismerni közelebbről! 

– Nincs túl sok mondanivaló rólam, Mr. Ryder – szabadkozott Garry, de 
az idős ember nem tágított. 

– Engem akkor is érdekel! – mondta. 
– Miért? – kérdezte Garry. – Ön nem ismer, uram, s hamarosan 

elmegyek, és talán soha többé nem látjuk egymást! 
– Na, ez az, amiben én nem vagyok biztos! Sőt, tudom, hogy nem így 

lesz! – kiáltott fel Mr. Ryder. 
Garry nemigen értette, mit akar mondani. 
– Nos, üljön már le ide, az ég szerelmére! – türelmetlenkedett. 
Az orvos leült, az ajtó kinyílt. Kay a hatalmas tálca mögött egészen 

elveszett. 
– Nyissa ki a pezsgőt, doktor! – mondta Mr. Ryder. – Töltsön magának 

és nekem is – majd Kay után kiabált. A nő megállt. – Ma két teríték 



 

kerüljön az asztalra, Kay! A doktor velem vacsorázik! – mondta, majd a 
kezével intett, hogy elmehet. A fény megcsillant hatalmas pecsétgyűrűjén. 
Garry jól látta, hogy a monogramja van belevésve. A másik kezének 
gyűrűsujján egy jókora gyémántköves gyűrű ragyogott. 

Garry rájött, hogy alig van az idős emberrel néhány perce együtt, de már 
uralkodik fölötte. Ez egy kicsit bosszantotta, ám nem haragudott, hisz 
Roger Ryder parancsoló modora mögött egy érző ember bújt meg. 

– Remélem, nem haragszik, hogy meg sem kérdeztem, velem vacsorázik-
e, de azt hiszem, ezután kötelességének érzi majd, hogy többet 
foglalkozzon velem. Elhatároztam ugyanis, hogy mától maga lesz az 
orvosom, dr. Morrow! Magára bízom az életemet! 

Garry annyira megdöbbent, hogy majdnem elejtette a pezsgőspoharat. A 
finom nedű az értékes szőnyegre loccsant. 

– Úgy látom, megleptem! – nevetett fel Ryder. 
– Igen! Valóban egy kicsit meglepődtem! – hebegte. 
– Nos, remélem, nem utasít vissza! Mennyit akar? – kérdezte. 
– Tessék? – nézett rá Garry. – Mit mennyit akarok? 
– Hát pénzt! Mennyit kér azért, hogy mától a betege lettem? 
Garry hátát is elöntötte a veríték. Nyakát tekergette, igen kínosan érezte 

magát. 
– Én... nem... nem is tudom, uram! – motyogta. 
– Akkor majd én megmondom! Előbb azonban igyunk! – emelte fel a 

poharát, és odakoccintotta az orvoséhoz, akinek a keze még mindig 
remegett. 

Önkéntelenül emelte a szájához a poharat, és szintén egy hajtásra kiitta a 
tartalmát. Érezte, amint a buborékok szétrobbannak a szájában. Soha 
életében nem ivott ehhez hasonlót. 

– Nem rossz, nem igaz? – kacsintott rá Ryder, aztán letette a poharat. – 
Szóval az én javaslatom, hogy legyen kétezer dollár! – mondta. 

– Mennyi? – kapta fel a fejét az orvos. – Kétezer – kerekedett ki a szeme. 
– Jól van, legyen ötezer! – nyújtotta ki feléje ráncos kezét Mr. Ryder. 
– Egy hónapra ötezer? – kérdezte rekedten. 
–  Nem.  Egy  hétre!  Heti  ötezer  azért,  hogy  karbantartson,  hogy  minél  

tovább éljek! Áll az alku? – nézett rá várakozóan. 
Garry egész testében remegett. Olyan ez az egész, mint egy álom. Attól 

félt, hogy ha nagyon beleéli magát és felébred, fájdalmas lesz. Az idős 
ember azonban sürgette. 



 

– Elvállal, dr. Morrow? Vagy talán kevés a pénz? – kérdezte. – Miért 
gondolkodik rajta ennyit? 

–  Bocsásson  meg,  Mr.  Ryder,  de  én  nem  fogadhatom  el  ezt  a  pénzt!  –  
szólalt meg nehezen. 

– Ugyan, ne legyen csacsi! Doktorkám! Tanuljon, meg valamit! – 
hunyorgott. 

Garry érdeklődve nézett rá. 
– Ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el! Ez a közmondás az alapja 

annak, hogy meggazdagodjunk! Nekem is ezt mondta valaki, és én 
megfogadtam. Egyébként is, nem ingyen kapja, tennie kell érte! És nem is 
keveset! Beteg ember vagyok, lehet, hogy nem tudok sokáig fizetni, mert a 
maga gondoskodó ápolása ellenére is meghalok! Hát igyekezzen, és húzza 
minél tovább az életemet! Most pedig szeretném, ha megvizsgálna! – 
mondta. 

–  Igen,  Mr.  Ryder!  –  kezdett  magára  találni  Garry.  –  Megmoshatnám a  
kezem? – kérdezte. 

– Az az ajtó a fürdőszobába vezet – mutatott kifelé. 
Épp szemben, egy rövid kis folyosón volt a fürdőszoba. 
Az orvos kiment és felsóhajtott. Szinte megkönnyebbült a gondolattól, 

hogy néhány pillanatig egyedül lehet. Olyan érzése volt, mintha nem is róla 
lenne szó, nem is vele történt volna meg mindez. Hihetetlen és borzongató! 

A fürdőszoba szintén a gazdagságot árasztotta. A tükör aranykerete 
valódi nemesfémből készült, mint ahogy a csapok és kilincsek is. Garry 
arra számított, hogy ha megnyitja valamelyiket, nem is víz fog folyni 
belőle, hanem arany vagy pénz! 

Megmosta a kezét és az arcát, aztán leemelt a törülközőtartóról egy puha, 
illatos törülközőt. Szinte belefeledkezett, percekig szorította az arcára. 

A tükörbe nézve, maga sem hitte, hogy a saját arcát látja. Nem lehet 
ekkora szerencséje! Ez nem lehet! – gondolta. 

Tétova mozdulattal a hajába túrt. Ettől a mozdulattól Leila jutott az 
eszébe. Azt mondta, olyan a haja, akár az arany. Fénylő és gyönyörű! Leila-
ról Mustafa felé röppent a gondolata. Mit tegyen? Hívja fel és avassa be a 
titokba, vagy hagyja a fenébe? Ha megöli Mr. Ryder-t, elveszít egy olyan 
lehetőséget, amely tízmillió ember közül csak egynek és egyszer adatik 
meg. Neki most az a jó, ha Ryder minél tovább él, de mi lesz, ha Mustafa 
erőszakoskodik? Talán fel kellene hívnia, és lemondania az egészet. 
Megmondani őszintén, hogy begyulladt és meggondolta magát. Igen, de 



 

akkor keresnek valaki mást, aki megteszi. Kirabolják,, és neki nem marad 
semmi. 

Agya lázasan lüktetett. A gondolatok szinte fájdalmasan kergették benne 
egymást. Megint felrémlett előtte Leila arca. A nő annyira becsületes, 
annyira tiszta lelkű, talán el kellene neki mondania mindent. Ő biztosan 
adna tanácsot, hogy mit tegyen. 

Aztán elhessegette magától ezt az alternatívát. Leila semmiről nem tud, 
Mustafa megölné, ha elmondana neki mindent. Nincs más megoldás, mint 
megjátszani, hogy teszi, amit megígért. Majd csak kitalál valami okosat. 

Végignézett magán, aztán felemelte a fejét. Egy szerencsefia nem lehet 
akárki! Ő pedig az! Szerencsefia! És ennek megfelelően fog cselekedni is! 

–  Nos,  itt  is  vagyok!  –  lépett  be  az  idős  emberhez,  aki  bóbiskolva  ült  a  
fotelban. 

– Már majdnem elaludtam! – mondta. – Jöjjön, segítsen felállni, és 
felmegyünk a hálószobába, ott nem zavar senki! 

Garry a hóna alá nyúlt és felsegítette, majd szépen lassan elindultak a 
lépcső felé. 

– Csak óvatosan, Mr. Ryder. A lépcsőn soha ne siessen. Minden 
lépcsőfoknál megállunk és pihenünk! 

– Nem megyünk lépcsőn! Soha nem szoktam lépcsőt mászni! – mondta 
Mr. Ryder, és tovább lépett pár lépéssel. – Tessék! Itt van a lift! – lépett be, 
magával húzva az elképedt orvost. 

Garry egyik ámulatból a másikba esett. 
– Ezt én találtam ki! – mondta büszkén Mr. Ryder. – Amikor megvettem 

ezt a kis házat, rögtön arra gondoltam, nekem kell egy lift. És lett is! 
– Hány szobás ez a ház? – kérdezte Garry. 
– Nem is tudom pontosan. Azt hiszem, tizenkettő! – felelte. 
A lift megállt, ők pedig kiléptek belőle. Garry már nem is csodálkozott, 

hogy a liftből egyenesen a hálószobába jutottak. Feladta! Ennyi csodát még 
az ő agya sem képes feldolgozni! – gondolta. 

Az idős ember leült az ágyára, amely hatalmas volt és masszív. A habos 
ágyneműt egy még habosabb csupa fodor terítő borította. 

– Segítsen megszabadulni ezektől a göncöktől! – mondta Ryder, és az 
orvosra nézett. 

– Mindjárt jövök, Mr. Ryder! A kocsiban van a táskám, benne a 
szükséges... 



 

– Ne menjen sehova, doktor! Van itt minden, ami kell! – mutatott egy 
szekrény felé, elvágva az orvos szavát. – Menjen csak oda és nyissa ki! 

Garry odalépett, és kinyitotta az ajtaját. Egy valóságos kis rendelőt látott 
maga előtt. Volt ott EKG-gép, vérnyomásmérő, mikroszkóp meg az ég 
tudja, hogy mi. Minden, amire szüksége volt, rendelkezésére állt. 

– Hát... ez igazán csodálatos! – fordult az idős ember felé. 
– Tudja, az elődje sokszor itt is lakott velem, akkor találtam ki, hogy ne 

kelljen szaladgálnia sem neki, sem nekem eljárnom egy-egy vizsgálatra, 
inkább idehoztam a műszereket – nevetett vidáman. Apró kis fekete szeme 
csillogott. 

Garry megvizsgálta, hosszasan hallgatta a szívét. 
– Van valami lelete, amit megnézhetnék, Mr. Ryder? – kérdezte. 
– Van! – bólintott. – Itt az éjjeliszekrényem fiókjában megtalálja – 

felelte. 
Az orvos kihúzta a fiókot, és kiemelte a dossziét, amelyben jó sok leletet 

talált. Leült az asztal mellé és végigböngészte. Mire végzett vele. Mr. 
Ryder hangosan hortyogva elaludt. 

Garry az órájára nézett. Fél kilenc volt. Most mit tegyen? Várja meg, 
amíg felébred, vagy keltse fel? Fogalma sem volt róla. Tanácstalanul nézett 
szét a hatalmas szobában, ahol csodálatos faragott bútorokat, süppedős 
szőnyegeket, nehéz csipkefüggönyöket és természetesen a falon rengeteg 
festményt látott. 

Csendben felállt, és visszarakta a műszereket a szekrénybe. A leleteket 
ismét a kezébe vette, aztán leült a székre. Arra gondolt, hogy Roger Ryder 
nagyon beteg. A leletei egyértelműen erre utaltak. Azon gondolkodott, 
milyen kezelési módot kellene találnia, hogy minél tovább éljen újdonsült 
betege. Hát persze! Az akupunktúra! Ezzel a módszerrel nem teszi ki Mr. 
Ryder gyomrát kellemetlenségeknek a sok gyógyszerrel, sem pedig 
fájdalmat nem okoz neki. Tiszta, egyszerű kezelési mód, amely, ha igaz, 
amit látott Istanbul-ban Mustafa kórházában, márpedig saját szemével látta, 
hogy használt, akkor ő is eléri a kívánt eredményt a betegség enyhítésében. 
Roger Ryder hirtelen felült. 

– Jaj, istenem! – sóhajtott fel, és kezét a szívére tette... 
– Rosszul van, Mr. Ryder? – ugrott oda hozzá Garry. 
– Nem, csak megijedtem! Azt hittem, már elment! Mi lenne akkor a 

vacsorával? – nézett rá pislogva. 



 

Dr. Morrow alig tudta visszatartani a nevetését. Olyan, akár egy gyerek! 
– állapította meg már másodszor. Kedves, gyermeteg öregúr! 

– Elaludt néhány percre, Mr. Ryder! – mondta Garry mosolyogva. – Nem 
hagytam itt, hisz nem köszöntünk el egymástól. Köszönés nélkül pedig 
illetlenség eltávozni, nem igaz? – kérdezte. 

– Fejlődik, doktorkám! Határozottan fejlődik! – nyújtotta feléje a kezét 
Ryder, és felállt. 

Garry mosolyogva állt mellette. Nem erőltette a további vizsgálatot. 
– Örülök, hogy ezt mondta, Mr. Ryder! 
– Én pedig annak örülök, hogy végre van egy estém, amikor a 

vacsorámat olyan társaságban töltöm el, amely nagyon kedvemre való! 
Most pedig segítsen nekem átöltözni! Így mégsem mehetek le! – mutatott 
végig magán. A nadrágja gyűrött volt, akárcsak az inge. 

– Hozom a ruháját, ha megmondja, hol találom! – mondta Garry. 
– Abban a szekrényben van! – mutatott az ablak felé, majd elmondta, 

hogy mit hozzon oda neki az orvos. 
A vacsorát egyetlen inas szolgálta fel Kay segítségével. Garry még soha 

nem evett ilyen finomat és ennyit, mint ezen az estén. Élvezte, hogy arany 
evőeszközökkel, gyönyörű porcelán étkészletből étkezhet. Mint a 
filmekben. 

– Nos, doktor? Most eljött az ideje, hogy megkapja az ajándékát, aztán 
elengedem! – állt fel az asztaltól az idős férfi. 

Garry segített neki. 
– Jöjjön! Menjünk! – intett a kezével sietősen, és Garry alig tudta 

követni, olyan hévvel indult el. Láthatóan nagyon izgatott volt. 
A lift most nem felfelé, hanem lefelé vitte őket. Amikor megállt, Mr. 

Ryder kilépett belőle, és az orvosra nézett. 
–  Senki  nem  járt  még  itt  velem,  csak  maga,  doki!  Magában  teljesen  

megbízom! – mondta, s azzal elindult. Egészen a csarnok másik oldaláig. Itt 
tenyerét a falra tapasztotta, majd a falból kiemelkedő szerkezetbe beütött 
néhány számot. 

Garry szeme kikerekedett. Még soha életében nem látott ehhez hasonlót. 
A fal ugyanis nesztelenül feltárult előtte. 

– Megérkeztünk! – mondta Mr. Ryder, és belépett a falon túlra, ahol egy 
másik ajtó állt. – Tessék a kulcs, nyissa ki! 

Garry ámultan dugta a zárba a kulcsot és elfordította. Az ajtó kinyílt. 



 

Az orvos a háta mögé nézett, de csak a falat látta. A titkos ajtó olyan 
halkan csukódott be mögöttük, hogy észre sem vette. 

– Jobboldalt van a kapcsoló! – mondta Mr. Ryder. – Gyújtsa meg a 
villanyt! 

Az orvos kitapogatta a kapcsolót, aztán felkattintotta. Szinte megvakult 
egy pillanatra a három hatalmas kristálycsillár vakító fényétől. Amint 
körbehordta tekintetét az óriási termen, szinte a lélegzete is elállt. Alig 
tudott megszólalni. 

– Van még egyáltalán festmény a világon, vagy valamennyi itt van? – 
kérdezte ámuldozva. 

–  Á!  Ez  csak  néhány  darab!  –  fogta  meg  a  vállát  Mr.  Ryder.  –  Még  jó  
néhány darabra fáj a fogam, s ha maga, doktorkám, meghosszabbítja az 
életemet legalább tíz évvel, akkor mindet megszerzem! 

– De minek? – szaladt ki Garry száján a kérdés. 
– Hogyhogy minek? Azért, mert akarom! Mert kell! Nem tudnék úgy 

meghalni, hogy ne legyen teljes a gyűjteményem! 
Garry már kinyitotta a száját, hogy ismét feltegyen egy kérdést, 

nevezetesen azt, hogy mi történik majd a gyűjteménnyel a halála után, de. 
még idejében visszanyelte. 

Az idős ember az arcát figyelte. Néhány percig még némán nézett rá, 
aztán megszólalt: 

– Tudom, mi motoszkál a fejében – mondta. 
Az orvos halványan elpirult. Zavarba jött Ryder mondatától. 
– Azt akarta kérdezni, hogy mi lesz a sorsa ennek a sok festménynek a 

halálom után? Ugye? 
Garry bólintott. 
– Nyugodtan megkérdezhette volna, de mivel tapintatosabb annál, ezért 

válaszolok rá. Ha meghalok, mindenemet örökölni fogja valaki. Valaki, akit 
most még nem nevezek meg – felelte titokzatosan. 

– Nyilván egy rokonáról beszél, aki közel áll önhöz, de most még nem 
akarja, hogy megtudja! – gondolkodott hangosan Garry. 

– Igen, így is lehet mondani – hagyta helyben Mr. Ryder. 
– Nos, mindenesetre, áldhatja majd az ön nevét, amíg csak él! – felelte. 
– Tudja, doktor, engem az nem érdekel, mi történik majd akkor, ha már 

nem  leszek.  Nekem  az  a  lényeg,  hogy  mi  történik,  amíg  élek!  Ne  akkor  
áldjon,  amikor  már  nem  érzem!  Tehát  ettől  függ  az  örökösöm  neve!  Ha  
törődik velem, akkor... 



 

A férfi elhallgatott, és a kezével legyintett. Nem fejezte be a mondatot. 
– Jöjjön, megkapja az ajándékomat, aztán mehet! – mondta egy kis idő 

múlva kissé morcosan. 
Az orvos követte a terem végébe, ahol a sarokban több festmény volt keret 

nélkül összetekerve egymás mellett. 
– Emelje fel ezt! – mutatott az egyikre Mr. Ryder. Dr. Morrow lehajolt és 

felemelte. Tartotta a kezében, a szíve a torkába ugrott. – Na! Nézze már 
meg legalább! – mordult rá türelmetlenül a férfi. 

Garry letette a földre és kigurította. A látvány teljesen lenyűgözte. Egy 
idős embert látott a vásznon, aki egy farönkön ült. Körülötte állatok álltak, 
ő pedig a kezéből etette őket. 

– Tetszik? – kérdezte Mr. Ryder. 
– Igen, nagyon! – felelte fojtott hangon. – Gyönyörű! – suttogta. 
– Nos, akkor tekerje össze és vigye! Ha rám hallgat, sötét keretet választ 

majd hozzá. 
– Igen! Hogyne! – bólogatott Garry, miközben remegő kézzel 

összehajtogatta a vásznat, – Köszönöm, Mr. Ryder! Nem tudom, de nagyon 
rossz érzésem van miatta. Nagyon értékes, én pedig még nem tettem önért 
semmit. Nem érdemlem meg! 

– Már azzal megérdemelte, amit most mondott, doktor! – felelte az idős 
ember. – Higgye el nekem, én tudom, hogy megérdemelte! 

– Köszönöm, Mr. Ryder! – hajtotta meg a fejét Garry, aztán a sarkon 
forduló férfi után indult. 

– Jó éjt, Mr. Ryder! – köszönt el az ajtóban Garry. – Holnap eljövök, és 
megbeszéljük a továbbiakat. Kitaláltam már, hogy mivel segítek a szívének 
és az egész szervezetének! – mondta. 

– Valóban? – hunyorgott a férfi, és a szeme megint pajkosan megvillant. 
– És mi az? 

– Az akupunktúra! – felelte Garry. 
– Micsoda? 
– Jól hallotta, uram! Az akupunktúra segítségével fogom kezelni. 
– Hm. Nem is tudom – motyogta Mr. Ryder. – Annyi tűszúrás! Láttam 

nemrégiben a televízióban, hogy miképp végzik. Mondhatom, nem valami 
bizalomgerjesztő számomra. Aztán hallottam a véleményeket is, amelyeket 
orvosok mondtak el egymás után. Nem igazán támasztották alá a 
hatékonyságát a gyógyítás terén – tette hozzá. 



 

– Nézze, Mr. Ryder! Azt hiszem, nehezen fogadják el az orvosok, de nem 
kell törődni velük! Én magam saját szememmel láttam, amint több beteget 
meggyógyítottak az akupunktúra segítségével. Éspedig olyan betegeket, 
akikről az orvosok már lemondtak. Én bízom benne, és szeretném, ha ön 
rám bízná magát. 

– Rendben! Legyen! – nyújtotta ki a kezét a férfi. – Várom holnap! – 
mondta. 

– Jövök! Jó éjt, Mr. Ryder! 
Dr. Morrow nem lépkedett, hanem repdesett a levegőben. Ez nem lehet 

igaz! Hogy micsoda szerencsés ember lett belőle. Ha jól mennek a dolgok, 
a kórházat is otthagyhatja. Nem lesz szüksége a kuli munkára, hisz Ryder 
mellett többet keres egy évben, mint a kórházban húsz év alatt! 

A kocsijához lépett és beült. Furcsa érzés kerítette hatalmába. Mintha 
valaki figyelné. 

Körbenézett a szélvédőn keresztül, de nem látott senkit, igaz, hogy sötét 
volt az utcának azon a részén. Begyújtotta a motort és indított. Amint 
kikanyarodott a 82. utcára, észrevette, hogy jön utána egy autó. Lassabban 
hajtott, hogy lássa, milyen a kocsi típusa, és hogy ki ül a volán mögött. 

A kocsi azonban ellenkező irányba fordult le, tehát megnyugodott. 
Amint hazaért, bekapcsolta az üzenetrögzítőt. Keresték a kórházból, 

kétszer is, John is jelentkezett, aztán az utolsó üzenetnél leült a székre, és 
újból meghallgatta. Leila kereste, de nem mondta meg, hogy honnan. Csak 
annyit üzent, hogy holnap ismét keresni fogja. 

Garry ideges lett. Néhány órára megfeledkezett a Mustafa-nak tett 
ígéretéről, most azonban teljesen tanácstalanná vált. A körülmények 
annyira jól alakultak, hogy már nem szabad megtennie, amit vállalt. Ki kell 
találnia, mit is tegyen. Már felvetődött benne, hogy ha megkeresi Mustafa, 
úgy tesz, mintha minden a terv szerint menne, de mi lesz, ha Leila visszajön 
és véletlenül megtudja, mire készül? Azazhogy mire nem készül?! 

– Ó, istenem! – ugrott fel egy keserű sóhajjal a száján. – Miért is mentem 
el Istanbul-ba? Miért is kellett találkoznom Leila-val és Mustafa-val? Ha ez 
nem lenne, a világon a legboldogabb ember lennék! Eljárnék Mr. Ryder-
hez, és nem lenne semmi gondom! 



 

 
4. 
 

Dr. Morrow alig várta, hogy kilépjen a kórházból. Sietett haza, mert Leila 
bármikor telefonálhat. Még Istanbul-ban megbeszélték, hogy hány óra felé 
találhatja otthon a nő. Kíváncsi volt, hogy mikor jön vissza Amerikába, és 
hogy Mustafa nem üzen-e valamit. 

A kocsijához lépett, és kinyitotta az ajtót. Mielőtt beült volna, ismét 
olyan érzése volt, mintha valaki figyelné. Körülnézett nagyon óvatosan, de 
senkit nem látott. A parkolóban nem volt sok autó, s egyikben sem ült senki 
a közelében. 

Beült a kocsiba, és kikanyarodott a parkolóból. Útközben megállt egy 
képkeretező előtt. Magával hozta a vásznat, amelyet bekereteztet és 
felakasztja a falra az ágya fölé. Állandóan látni akarja meggazdagodásának 
első darabját. 

Mire végzett, eltelt az idő, mert az üzletvezető valami probléma miatt a 
türelmét kérte. 

A kocsiban ülve a zsebéből előhúzta az átvételi elismervényt, amit a férfi 
adott a vászon átvételekor. Örömmel nyugtázta, hogy az értékét a keretező 
üzletember még magasabbra tartotta, mint Roger Ryder. A keretezés holnap 
délután lesz kész. 

Vidáman tolatott be a garázsba, aztán gyorsan besietett a házba. Amint 
belépett az előszobába, hihetetlen kép fogadta. Az előszobafal teljesen meg 
volt rongálva, a tapéta leszaggatva. Még a padlóburkolatot is felbontották.  

– Mi a fene történt itt? – kiáltott fel, amint magához tért a 
megrázkódtatásból. 

Beszaladt a nappaliba, majd a konyhába, és aztán sorra valamennyi 
helyiségbe, de mindenütt ugyanaz a kép fogadta. A szekrények ajtaja 
letépve, a fiókok kihúzgálva, minden összetúrva, kidobálva hevert a földön. 
Az íróasztala, amelyen mindig pedáns rend uralkodott, kész csatatérré 
változott. A hálószobában az ágyneműje a földön szétszaggatva, az ágya 
felborítva. 

Garry kővé dermedve állt. Elképzelni sem tudta, hogy ki és mit keresett, 
mert nyilvánvaló, hogy valamit meg akart szerezni, de vajon mit? 

A telefonhoz lépett, és a rendőrséget hívta, ám mielőtt bejelentkezett 
volna, gyorsan lecsapta a kagylót. Meggondolta magát. Nem, még nem 



 

telefonál! Majd később, ha kell, beavatja a rendőrséget. Jobb lesz, ha maga 
néz utána annak, ami itt történt. 

Megpróbált rendet rakni, de aztán hamarosan feladta. Lerogyott az egyik 
székre, amely csodálatos módon nem volt felborítva. 

Végiggondolta, hogy az ismerősei közül ki haragszik rá, s ekkor 
döbbenten jutott eszébe Meryl Hogan. Senki más nem haragszik rá, csak ő! 

Képtelen volt ülve maradni. Felállt és járkálni kezdett, lába alatt néha 
megreccsent valami. Nem érdekelte, most csak az az egyetlen dolog 
foglalkoztatta, hogy ki lehetett az, aki feldúlta a lakását. Hiába próbálta újra 
és újra átgondolni, senki másról nem tételezte fel, csakis Meryl-ről. 
Ugyanis senki mással nem állt haragban. Igaz, hogy ő nem haragszik a 
nőre, de Meryl igen! 

Legszívesebben azonnal elrohant volna érte, de aztán meggyőzte magát, 
hogy nem lenne okos dolog feldúltan, haragtól és dühtől remegve 
megkeresni. Le kell higgadnia előbb. 

Visszaült a székre, és tovább gondolkozott. Meryl ma szabadnapos volt! 
– villant át az agyán. – És John is eltűnt mindjárt ebéd után. Maga sem 
tudta, miért kapcsolta össze Meryl-t és John-t ebben az ügyben. John a 
barátja, ő soha nem lenne képes ilyesmire. Egyébként miért is tenné? 
Semmi oka nincs rá, hisz nem rendezett jelenetet, amikor együtt látta őket. 
Szakítottak, a lány szabad, azzal jár, akivel akar! Még a szíve mélyén örült 
is neki, amikor rájött, hogy John szereti Meryl-t. Igaz, hogy kissé 
túlságosan szigorú volt a lánnyal, pedig tulajdonképpen nem is vétett olyan 
nagyot ellene, hogy ne bocsáthatott volna meg neki. Lehet, hogy ő akart 
szakítani, és a lányt okolta? 

Amikor érezte, hogy megnyugodott, odalépett a szekrényhez, aztán a lába 
elé nézett. Egy tiszta inget keresett, amelyek most szanaszét dobálva 
hevertek. Lehajolt és felemelte az egyiket. Gyorsan belebújt, aztán tétován 
körülnézett. Tekintete a dobozra esett, amelyben a fontos iratait tartotta. 
Ehhez nem nyúltak, ez a helyén állt a szekrény tetején. 

Leemelte a tetejét és belenézett. A lélegzete is elállt, amikor rájött, mit 
keresett az, aki így feldúlta a lakását. Leila képeit őrizte benne az iratai 
tetején. A képek pedig hiányoztak! Már semmi kétsége nem volt afelől, 
hogy a lány volt a tettes. 

Gyorsan kiszaladt, és hamarosan leparkolt Meryl háza előtt. Mielőtt 
kiszállt volna, szétnézett, hogy nem látja-e John kocsiját a közelben. Nem 
szerette volna, ha John is jelen lenne, amikor kérdőre vonja Meryl-t. Ez 



 

most csak kettőjükre tartozik. Szinte biztosra vette, hogy John nem tud 
erről semmit. 

A keze már a kapu kilincsén volt, amikor meggondolta magát. 
Visszalépett, aztán a túloldalon lévő telefonfülkéhez sietett. Jobb, ha előbb 
odatelefonál, egyedül akar beszélni a lánnyal. 

A telefon hosszasan kicsöngött, de Meryl nem jelentkezett. 
Garry mérgesen tette vissza a helyére a kagylót. Az nem létezik, hogy 

Meryl nincs itthon! 
Idegesen lépett be a kapun, és sietősen a ház bejáratához ment. Bentről 

vidám zeneszót hallott. 
– Hát persze! Meryl mindig olyan hangosan hallgatja a zenét, hogy nem 

is csoda, ha nem vette fel a telefont. 
Erélyesen kopogott, aztán néhány pillanat után megnyomta a csengőt. 

Hátrább lépett és várt. Hirtelen hangos fékcsikorgásra lett figyelmes. 
Megfordult és kinézett az utcára. A vér elhűlt benne, ugyanis John állt be a 
ház elé. 

Garry a kocsiját néhány méterrel arrébb állította le, ha szerencséje van, 
John nem veszi észre. 

Gyorsan a ház végében lévő garázshoz szaladt és belépett. Az ajtót 
behúzta  maga  után,  de  egy  kis  rést  hagyott,  hogy  szemmel  tarthassa  a  
barátját. 

John megnyomta a csengőt, aztán várt. Miután nem nyitotta ki az ajtót a 
lány, elővette a zsebéből a kulcsot, és a zárba helyezte. 

– Nahát! – suttogta Garry. – Ez már valami! Már kulcsot is kapott! 
Várt még egy pillanatot, aztán a garázsból óvatosan kilépve, a 

kocsibejárón keresztül elhagyta a kertet. 
Lopakodva osont a kocsijáig, aztán gyorsan beült és szélsebesen elhajtott. 
Amint belépett a házba, fellélegzett. Még jó, hogy nem futott össze John-

nal. Most nem lett volna semmi kedve magyarázkodni, hogy mit keres 
Meryl ajtaja előtt. 

A konyhába ment, és hozzákezdett a romok eltakarításához, de alig telt el 
fél óra, feladta. 

– Nem! Ezt én nem vagyok képes tovább csinálni! – dohogott. – Hívom 
Mrs. Taube-ot. Majd ő rendet rak! – ugrott fel idegesen. 

Előkereste a nagy felfordulásban a telefont és tárcsázott. Mrs. Taube 
takarított nála már évek óta hetente egyszer. Amikor meghallotta a nő 



 

hangját, gyorsan elmondta, hogy szüksége lenne rá, de arra számítson, nem 
fog hamar végezni. 

Az asszony nem értette, mi történhetett, hisz a héten már takarított az 
orvosnál, de nem kérdezősködött. Megígérte, hogy hamarosan indul. 

Garry letette a telefont, aztán bekapcsolta az üzenetrögzítőt. Felkapta a 
fejét, mert Leila hangját ismerte fel, aki nagyon sajnálta, hogy nem találta 
itthon. Hamarosan ismét jelentkezik. 

A férfi bosszankodott. Már nagyon szeretett volna Leila-val beszélni, 
hiányzott nagyon. Arra gondolt, ideje lenne egy orvost keresni, akihez majd 
elviheti Leila-t. Az utóbbi időben erről teljesen megfeledkezett. Valahogy 
csak ráveszi, hogy elmenjenek az orvoshoz. Csak megtalálja a módját, 
amivel meg tudja győzni. 

Átlépkedett a hatalmas ruhahalmazon, aztán a fürdőszobába ment. 
Lezuhanyozott. Talán még soha életében nem esett ilyen jól a langyos víz, 
mint most. 

Tiszta ruhába bújt, és visszament a nappaliba. Fel s alá kezdett járkálni, 
az agyában egymást kergették a gondolatok, amikor hirtelen megszólalt a 
telefon. 

– Dr. Morrow! – kapta fel gyorsan. 
– Elnézést, dr. Morrow, hogy otthon zavarom, de jó lenne, ha be tudna 

jönni! – hebegte dr. Millar. – Azt hiszem, az eset önt is érdekelni fogja! – 
tette hozzá. 

Garry elvágta a szavát. 
–  Azonnal  indulok!  –  mondta,  és  le  is  tette  a  telefont.  Az  ajtóban  épp  

összetalálkozott a takarítónővel. 
– Iszonyú a felfordulás, de most nem tudok magyarázattal szolgálni, Mrs. 

Taube! Kérem, amennyire csak lehet, tegye rendbe a lakást! Azonnal be 
kell mennem a kórházba – viharzott el a nő mellett. 

– Mi történt? – kérdezte, amint belépett a szobába. A köpenyét menet 
közben próbálta magára húzni. Egészen közel jött az ágyhoz, majd vissza is 
hőkölt. 

– Nemrég hozta be a mentő. Eszméletlen, a testén több helyen apró 
szúrások nyomai láthatók. Mintha akupunktúrás kezelést kapott volna – 
sorolta a doktornő, majd az arca elsápadt. – A légzés megszűnt, a szív 
megállt! – kiáltott fel rémülten. 



 

– Gyorsan! Adrenalint! – ordította Garry a doktornő felé, miközben 
tenyerét Meryl mellkasára helyezte, .és megpróbálta ütemes szívmasszázs 
segítségével beindítani a megállt szívet. 

Dr. Millar homlokára hatalmas verejtékcseppek ültek ki, Garry hátán is 
legördült néhány. 

Az újraélesztéssel nem várhattak egyetlen pillanatot sem. 
– Defibrillátort! – kiáltotta Garry, mire a doktornő már hozta is. 
Az újraélesztés végre sikerrel járt. A szív gyengén ugyan, de dobogni 

kezdett. 
– Félek, hogy túl sok idő telt el, nem tér magához! – aggódott Garry. 
– Igen, én is azt hiszem. Az agya károsodhatott – suttogta dr. Millar. 
– Pontosan! Azt hiszem, nem tehetünk semmit! – mondta lehangoltan 

Garry. A sírás a torkát fojtogatta. A harag, amelyet a lány iránt érzett, 
elszállt ebben a pillanatban. Nem érzett mást, csak fájdalmat a szívében. 

Hosszan nézte a szabályos, szép arcot, a hosszú fekete szempillát, amely 
beárnyékolta csodálatosan szép kék szemét. Arcát, mely olyan volt, akár 
egy szoboré. Az ajkát, mely most vértelenül nyílt szét, látni engedte a felső 
középső fogát. 

Dr. Millar mellette állt lehajtott fejjel. 
– Én mindent megtettem! Amit csak tehettem! – hajtogatta eszelősen. A 

szemében könny ragyogott. 
– Sajnos, túl későn került hozzánk. Ha előbb behozzák, talán segíthettünk 

volna. Ne vádolja magát, dr. Millar! – fordult felé Garry, és megfogta a 
doktornő karját. 

– De annyira sajnálom! – tört ki a sírás a nőből. 
– Én is – mondta Garry, és igencsak megerőltette magát, hogy neki is ki 

ne buggyanjon a könny a szeméből. – Jöjjön, igyunk meg egy kávét! 
Elhagyták a vizsgálót, és kiléptek a folyosóra. Garry az órájára nézett. 

Épp tíz óra volt. Szinte észrevétlenül lett este. 
– Bocsásson meg, hogy feleslegesen berángattam! – kérlelte Millar 

doktornő, miután megitta a kávéját. Láthatóan egy kissé megnyugodott. 
– Semmi baj! Sajnálom, hogy nem jöttem előbb! – felelte, 
– De én rögtön hívtam, ahogy behozták! – nézett rá a nő. 
–  Nem  is  úgy  értettem!  Ha  nem  állok  meg  a  bejárónővel  az  ajtóban  

beszélni, talán... de nem! Nem segíthettem volna! – rázta meg a fejét. – 
Higgye el, mi nem vagyunk hibásak! 

– Mégis úgy érzem – felelte a doktornő. 



 

– A halál mindig megrázza az embert, még ha orvos, akkor is! Soha nem 
lehet elfogadni, hogy a kezünk között szűnik meg egy élet, de mi is csak 
emberek vagyunk, és a segítségünk csakis a lehetőségekig terjedhet. De ki 
találta meg? – kérdezte. 

– Nem tudom – rázta a fejét. – A mentősök szerint egy férfihang 
telefonált, és bejelentette az esetet. Természetesen névtelenül. 

– Értem – bólintott Garry, és a szíve összeszorult. Lehet, hogy már akkor 
megtörtént  a  baj,  amikor  ő ott  járt  a  lakásánál?  –  töprengett.  A  zeneszót  
hallva nem gondolt semmi rosszra. Persze, ha John nem jön oda, akkor 
most Meryl talán még mindig élne! 

Hirtelen elsápadt. A gondolattól, amely átsuhant a fején, le kellett ülnie 
ismét, pedig már felállt a székről. A kezében vitustáncot járt a kávéscsésze. 

– Mi van magával, dr. Morrow? – kérdezte a doktornő. – Olyan fehér, 
akár a fal! 

–  Nem,  semmi bajom!  Jól  vagyok!  –  hebegte.  –  Azt  hiszem,  most  haza  
kell mennem, reggel találkozunk! – motyogta, és szinte futva elhagyta a 
szobát. 

Dr. Millar hosszasan nézett utána. Tudta, hogy mi játszódhat le a 
lelkében: önvád! Vádolja magát, amiért eltaszította magától Meryl-t. 

Garry szinte őrült módjára rohant ki a kórház épületéből, s egyenesen 
John-nak ütközött. 

– Mi ütött beléd, Garry? – fogta meg a barátja karját. – Úgy nézel ki, mint 
aki kísértettel találkozott! – mondta. 

– Igen – hebegte Garry, aztán John arcába nézett. – Bocsáss meg, de most 
mennem kell! – lökte félre az útból, és egyenesen a kocsijához rohant. 

John majdnem felborult a lökéstől. 
– Hogy ennek mi a fene baja van! – suttogta, és összevonta a 

szemöldökét. – Beszédem lett volna veled! – kiáltott a tovaszáguldó férfi 
után, aki ezt már nem hallotta. 

Beült a kocsiba, és őrületes sebességgel elhajtott. 
John felszaladt az osztályra. A köpenye zsebében hagyott egy 

telefonszámot, ezért jött be a kórházba. A folyosón dr. Millar jött vele 
szemben. 

– Csókolom a kezedet, Cindy! – intett felé a férfi mosolyogva, de a 
doktornő nem nevetett vissza rá. John rögtön észrevette, hogy valami baja 
van. Megállt és megfogta a karját. – Segíthetek? – kérdezte. 

– Nem hiszem, hogy tudsz! – suttogta dr. Millar, és a szeme könnyes lett. 



 

– De... mi van? Nyögd már ki, az ég szerelmére! Látom, hogy mindjárt 
eltörik a mécses! – szólt erélyesebben a nőre. 

– Gyere velem, John! – fogta meg a férfi kezét, és maga után húzta. 
Dr. Cryer semmit nem értett, de azért ment. 
A doktornő megállt a kórterem ajtajában és benyitott. 
– Menj be, John! – mondta halkan. Ő nem lépett beljebb. 
John értetlen arccal ment be a szobába. Látta, hogy a délelőtt még üres 

ágyat valaki elfoglalta. 
Amint közelebb ért, szinte megdermedt. Nem volt képes egyetlen 

mozdulatra sem. Állt és az ágyra meredt. Az ajka megmozdult, de hang 
nem jött ki rajta. 

Dr.  Millar  az  ajtóból  figyelte,  majd  amint  rájött,  hogy  John  nem  megy  
közelebb, tudta, hogy segítenie kell. 

– John! – lépett mellé, és megfogta a vállát. – Sajnálom! – suttogta. 
John csak nehezen tudott megszólalni. 
– Mi történt? – kérdezte akadozó nyelvvel. 
– Nem tudom – rázta a fejét dr. Millar. – Behozta a mentő, de már akkor 

nagyon rossz állapotban volt. Telefonáltam dr. Morrow-nak, hogy segítsen, 
de sajnos már túl késő volt. Az agya károsodott az újjáélesztés során. 

– Tehát eszméletlen? – kérdezte John. 
– Igen. Sajnálom, de azt hiszem, ő már soha nem tér magához! 
– Nem! Te azt csak szeretnéd! – fordult felé a férfi hirtelen eltorzult 

arccal. – Ő meg fog gyógyulni! Majd én meggyógyítom! Miért nem engem 
hívtál, miért őt? – kérdezte, és megragadta a nő vállát. Erőteljesen 
szorította, majd megrázta. – Miért? 

– Sajnálom, John, de az ő száma jutott eszembe! Meg aztán, ők együtt 
jártak, úgy gondoltam, joga van tudni az esetről... 

– Nem! Neki nincs joga semmihez! Ő eldobta magától, s amint 
észrevehetted, most velem járt! Nekem kellett volna szólnod, de te direkt 
nem engem hívtál! Tudom, hogy meg akartál szerezni, de nekem csak ő 
kellett! Meg akartad bosszulni, nem igaz? – rázta még mindig teljes erőből. 

– John! Engedj el, ez fáj! – kiáltotta sírva Cindy. Valóban fájt a karja, de 
a szavak, amelyeket az orvos mondott, sokkal jobban fájtak. 

Az ajtóban Hannah nővér jelent meg. 
– Mi történik itt, dr. Millar? – kérdezte ijedten. Hol az egyikükre, hol a 

másikukra nézett. 



 

– Semmi! – engedte el John a doktornő karját. – Menjen a dolgára, 
Hannah! – kiáltott rá a megszeppent nővérre. 

– Nem! Gyere ide, Hannah! – intett a kezével dr. Millar. – Szükségem 
lesz rád! 

A nővér belépett, de messze kikerülte dr. Cryer-t. 
Dr. Millar és Hannah csendesen beszélgettek Meryl ágyánál. A doktornő 

utasításokat adott a nővérnek a beteggel kapcsolatban. 
John ökölbe szorított kézzel állt, és figyelte a két nőt, majd szinte 

egyetlen lépéssel mellettük termett. 
– Kifelé! – mutatott az ajtó irányába. – Azonnal tűnjetek el! – ismételte 

meg, de már nyúlt is feléjük. Elkapta a karjukat, és kifelé lökdöste őket. 
–  John!  Az  isten  áldjon  meg,  mit  csinálsz?  –  próbált  meg  dr.  Millar  

ellenállni, de az orvos nem hallgatott rá.  
Kituszkolta mindkettőjüket a folyosóra, majd visszament Meryl-hez. 
–  Drágám!  –  hajolt  az  eszméletlen  lány  fölé.  –  Ne  félj,  majd  én  

meggyógyítalak! Tudom, hogy ki tette ezt veled, de esküszöm, 
megbosszulom! – motyogta, miközben apró csókokkal borította be Meryl 
arcát. 

Dr. Millar és Hannah az ajtóból nézte. 
– Mit tegyünk? – kérdezte a nővér. 
– Semmit. Sokat mi már nem tehetünk szegény Meryl-ért! – sóhajtotta, 

de ez a sóhaj elsősorban azért tört fel belőle, mert jól látta, John mennyire 
szereti Meryl-t. Hiába, az ő szerelme csak egyoldalú marad! 

Garry eközben hazaért. Mrs. Taube még nem végzett a takarítással, 
illetve rendrakással, amikor belépett az ajtón. 

– Mi történt itt, dr. Morrow? – kérdezte, és a derekát tapogatta. – Mintha 
földrengés lett volna a lakásban! – nézett rá a férfira. 

– Sajnálom, Mrs. Taube, de nagyon fáradt vagyok. Kérem, most menjen 
el, majd befejezi máskor! – mondta, és megfogta a nőt. Szabályosan 
kitessékelte. 

– Mikor jöjjek? – tudakolta az asszony, de az orvos nem válaszolt. 
Becsukta az ajtót, és a szobájába ment. Ledobta magát az ágyra, és könny 
nélkül sírt. 

Egyszerre hangosan megszólalt a bejárati ajtó csengője, Garry felült. Már 
majdnem elaludt, annyira kimerült. Azt sem tudta, hol van, amint kinyitotta 
a szemét. A csengő ismét megszólalt. Türelmetlenül és szánalmasan. 

– Jól van! Jövök már! – kiáltotta kifelé, majd kinyitotta az ajtót. 



 

– John! De örülök, hogy... 
Tovább azonban nem folytathatta, mert a barátja ökle az arcába csapott, 

majd ismét és ismét. 
Garry orrából folyt a vér, a szája felrepedt, a szemhéja szintén. 
– Mi ütött beléd, John? – kérdezte, miközben a vért a kézfejével letörölte. 
– Még van képed megkérdezni? Te szemét állat! – ugrott neki ismét 

John, és a gyomrába öklözött. 
Garry megtántorodott és térdre rogyott. Arcán fájdalom tükröződött. 
– Elárulnád, miért vagy ilyen goromba velem? – kérdezte még mindig 

békés hangon. 
– Hogy micsoda piszok egy alak vagy te, Garry! És jó színész lennél! Ne 

mondd, hogy nem tudod, miért kaptad a verést! – üvöltött rá magából 
kikelve. 

– Nem tudom, John! Esküszöm, nem tudom! Mit követtem el ellened? – 
kérdezte, és megpróbált felállni. 

John a térdével állon vágta, mire Garry lehuppant a földre. 
– Most aztán már elég, John! – kiáltott fel mérgesen. – Megkérdeztelek, 

hogy mi a fene ütött beléd, de úgy látom, süket vagy! Ne akard, hogy 
visszaadjam, mert annak nagyon rossz vége lesz! Tudod, hogy sokáig 
bokszoltam! Nem akarlak megütni, John, de ha még egyszer megütsz, 
istenemre, leütlek, mint egy kutyát. Itt fogod kilehelni előttem a lelked! – 
sziszegte Garry dühösen. 

– Na jól van! Ha nem tudod, akkor most felvilágosítalak! – mondta John, 
és állón ragadta a barátját. Egyetlen mozdulattal felrántotta. Arca egészen 
az arcához ért. 

Garry még soha nem látta ilyennek. Elképzelni sem tudta, miért 
haragszik rá ennyire. 

– Te tetted ezt Meryl-lel! – mondta szaggatottan. 
– Tessék? Mit mondtál? – nézett rá Garry. 
– Jól hallottad! Tudom, hogy te voltál! 
– Tényleg? Na ne mondd! Szerintem pedig te voltál! – vágott vissza. 
– Ne szórakozz velem, Garry, mert megbánod! – vált ismét vadállattá 

John tekintete. – Láttam a kocsidat Meryl házától nem messze. Csak 
amikor megláttam őt a kórházban, akkor jöttem rá, hogy a te kocsidat 
láttam ott. Nyilván meglátogattad, és amikor elutasított, megölted! 

– Te megőrültél, John! Meryl nem is halt meg! 
– Nem! Tényleg nem, de élőhalott! És ezt te tetted vele! 



 

– John! Én tényleg elmentem hozzá, de nem tudtam bemenni. Nem 
nyitott ajtót, hiába kopogtam! – mondta. 

– Nekem ne hazudj, Garry! Tudom, hogy együtt voltatok bent a házban! 
Én be akartam menni, mert kulcsom van a házhoz, de nem tudtam. Belülről 
be volt zárva! És hallottam a zeneszót is! Jól mulattatok odabent! De miért 
tetted ezt vele? Miért? 

– Nem tettem vele semmit, és nem is voltam benn nála! John! Amikor 
nem nyitott ajtót, és ott álltam az ajtó előtt, észrevettem, hogy megálltál a 
ház előtt. Gyorsan a garázsba futottam és elbújtam. Láttam, amint a kulcsot 
a zárba helyezted és bementél. Ekkor hagytam el a házat és elhajtottam. 
Bocsáss meg, de nem értelek! Miért akarod a nyakamba varrni, Meryl 
szerencsétlen helyzetét? 

– Nem, Garry! Nekem ne beszélj! Te nem láthattad, hogy bemegyek, 
mert nem tudtam bemenni! Belülről be volt zárva az ajtó! – kiabálta 
torkaszakadtából John. 

– Sajnálom, John! Nem mondhatok mást! Láttam, amint bedugtad a 
kulcsot  a  zárba  és  bementél.  Én  ekkor  hagytam  el  Meryl  házát.  Te  nem  
álltál az ajtóban, mert bementél! Jogosan kérdezem, mit tettél, vele? – vált 
Garry hangja egyre remegőbbé. 

– Na ez szép! Látom, tudod a közmondást: legjobb védekezés a támadás! 
De nálam ez nem vezet sehova. Tudom, hogy te tetted vele! 

– Kérlek, John! Gyere, üljünk le, és beszéljük meg! Nekem eszembe sem 
jutott, hogy téged gyanúsítsalak, pedig láttam, hogy bementél a házba. Te 
csak az autómat láttad, mégis arra gondoltál, én tettem ezt Meryl-lel. Nem 
én voltam, esküszöm! A barátod vagyok, John! Tudom, hogy szereted őt, 
nem haragszom rád, amiért így érzel iránta. Boldog voltam, hogy Meryl-t 
melletted láttam! 

– Ez csak duma, Garry! A tény, az viszont tény! 
– Mit akarsz ezzel mondani, John? 
– Azt, hogy Meryl-t te szurkáltad tele a tűiddel! Azt hiszed, nem tudom, 

hogy a főnök ellenzésére ügyet sem vetsz, és akupunktúrával is gyógyítasz? 
Ha ugyan gyógyításnak lehet nevezni azt a bohóckodást! Láttam a 
táskádban a múltkor a tűket! Meryl teste pedig tele van a szúrások helyével! 
Ez viszont nem duma, hanem tény, Garry! Ezt hogy véded ki? – kérdezte, 
és magabiztosan ránézett. 

– Igen. Tényleg szeretnék akupunktúrával gyógyítani, mert hiszek benne, 
de eddig még nem használtam a tűimet. Nemrég valakinek a magánorvosa 



 

lettem, rajta szerettem volna kezdeni a kezelést. A tűk most is a táskámban 
vannak, originál csomagolásban! – mondta. 

– Láthatnám? – nézett rá szúrós tekintettel John. 
– Miért ne? Nekem nincs ugyan mit bizonygatnom, de mivel a barátom 

vagy, szeretném, ha megnyugodnál! Ezért megmutatom! Azonnal hozom a 
táskámat! 

Garry kiment a szobából, s pillanatokon belül vissza is jött. Letette súlyos 
orvosi táskáját az asztalra, és kinyitotta. Oda sem nézett, úgy emelte ki a 
dobozt, amelyben a tűket tartotta. 

– Tessék! Nézd meg, még érintetlen! – nyújtotta át. 
John elvette, és leemelte a fedelét. A doboz üres volt. 
– Nahát! Gratulálok, Garry! Te tényleg nagyon hidegvérű ember vagy! 

Azt hitted, majd azt mondom, hagyd csak, elhiszem minden szavadat? Hát 
nem, barátom! És milyen igazam volt? A dobozod üres! Ugyan hol hagytad 
a csodatévő tűidet? – kérdezte gúnyosan, és a dobozt a lába elé dobta. 

Garry  a  dobozra  meredt.  Azt  hitte,  álmodik.  Ez  nem lehet  igaz!  Ő még 
nem használta a tűket! De akkor hol vannak? Ki vette el? És csak a tűket... 

Zavart tekintettel nézett a barátjára. 
– Sajnálom, Garry! A barátom voltál, de mára az ellenségem lettél! Nem 

tehetek mást, jelentem az esetet a rendőrségen! Amit elkövettél, azt 
vállalnod kell! – mondta, majd sarkon fordult, és elhagyta a házat. 

Garry egész teste zsibbadni kezdett. Úgy érezte, itt a vég! A feje zúgott, 
végtagjai jéghidegek lettek. A nyelvét olyan nagynak érezte, hogy 
önkéntelenül kitátotta a száját és kinyújtotta. 

Csak többszöri próbálkozás után tudott akadálytalanul levegőt venni. A 
szíve sebesen vert, a jeges végtagokat lassan forróság váltotta fel. A vér 
szinte lüktetve vágtatott az ereiben. 

Lerogyott a földre ott, ahol állt. A vér még mindig szivárgott az orrából, és 
a szeme bedagadt. Alig látott vele. 

Erőtlenül felemelte mindkét kezét, aztán leejtette maga mellé. A 
szeméből könny gördült véres arcára, majd hangosan, akár egy gyerek, 
zokogni kezdett. 

– Nem én voltam, John! Nem én voltam! Én soha nem tennék ilyet, hidd 
el!  –  nyöszörögte,  majd  fájdalmasan  elterült  a  földön.  A  fájdalom  és  
tehetetlenség leteperte. 

Órákon keresztül feküdt ott néma mozdulatlanságban, míg végre 
elhatározta, hogy megmutatja John-nak, ő ártatlan. Bebizonyítja! Addig 



 

keresi,  amíg  meg  nem  találja  azt,  aki  ilyen  csúnyán  elbánt  Meryl-lel!  És  
mindent rá akar kenni! 

Nagy nehezen feltápászkodott, és a fürdőszobába ment. A tus alá állt, és 
engedte magára a vizet hosszú perceken keresztül. Közben gondolkozott. 
Gyorsan megtörülközött, ellátta a sebeit, aztán felöltözött. Épp el akarta 
hagyni a házat, amikor megszólalt a telefon. 

Először hagyta csengeni, de aztán meggondolta magát. Mégiscsak 
felvette. 

– Tessék! – szólt bele halkan. 
– Már azt hittem, nem találom otthon, dokikám! – ismerte fel Roger 

Ryder hangját. 
– Parancsoljon, Mr. Ryder! Csak nincs valami baj? – kérdezte. 
– Nem! Nincs semmi baj, csak a szokásos, de most egészen más miatt 

keresem! – mondta izgatottan. Szaporán szedte a levegőt. 
– Parancsoljon velem, Mr. Ryder! – mondta udvariasan. Alig tudta magát 

türtőztetni, hogy meg ne sértse az öregurat. 
– Szeretném, ha most azonnal idejönne! 
– Most... most épp el akartam menni! Ha nem sürgős, akkor kérem, 

halasszuk holnapra a találkozást! Ugye, nem haragszik, Mr. Ryder? – 
kérdezte. 

– Be kell mennie a kórházba? 
– Nem. Magánügyben kellene elmennem valahová. 
– Ez is magánügy. Mindkettőnk magánügye! – rejtélyeskedett Mr. Ryder. 
– Nos, akkor már megyek is! Remélem, hamar végzünk, aztán sort 

kerítek az én dolgomra is! 
– Sajnálom, doktorkám, de nem végzünk olyan hamar! Ugyanis 

elutazunk! 
– Mit mondott, Mr. Ryder? – hitetlenkedett Garry. 
– Azt mondtam, hogy nem végez hamar, mert elutazunk! Még ma este! 

Most van hét óra húsz perc, a repülő pedig kilenckor száll fel! A 
repülőjegyeket már megrendeltem! – mondta parancsoló, ellentmondást 
nem tűrő hangon. 

Garry torka kiszáradt. Most aztán tényleg dühös lett. Csak nem képzeli ez 
az öreg ember, hogy teljesen kisajátíthatja? Ő akar dirigálni? Azt már nem! 

– Itt van, dokikám? – kérdezte Ryder. 
– Igen, hogyne! – felelte Garry. 



 

–  Csak  azért,  mert  nem szólt  egy  szót  sem –  folytatta  az  idős  ember.  –  
Hozzon pár napra való ruhát, fehérneműt! Várom! – tette le a telefont Mr. 
Ryder. Ezzel megoldotta az orvos gondját. Nem hagyott több kifogásra 
lehetőséget. 

– Az isten verje meg! – dobbantott a lábával Garry, majd lassan elindult, 
hogy összecsomagoljon néhány holmit, aztán a sebein javított még. 

Amint elkészült, a kis utazótáskáját letette a földre, és a telefonhoz ment: 
A kórház számát tárcsázta. 

– Dr. Millar-t kérem! – szólt bele. Hamarosan meghallotta a nő hangját. – 
Elnézést, dr. Millar, de nagyon fontos ügyben keresem – kezdte. 

– Dr. Morrow! Valami baj van? Idegesnek tűnik a hangja! – mondta a 
doktornő. 

– Nem. Semmi baj nincs, csupán szeretnék néhány nap szabadságot 
kivenni. Tudom, hogy most tértem vissza, de halaszthatatlan az ügy. 
Kérem, engedélyezze! 

– Dr. Morrow! Én nem engedélyezhetem, nem vagyok a főnöke! – felelte 
a nő. 

– Dehogynem! Most maga a főnök, Cindy! 
– Csak ideiglenesen látom el a főorvosi teendőket, Garry! Azt hiszem, 

ebben nem dönthetek! 
– Már hogyne dönthetne! Kérem, csak öt napról lenne szó! – könyörgött 

Garry. – Higgye el, nem kérném, ha nem lenne fontos! 
– Nos, nem bánom! Majd kimentem, ha keresik! Igazán akarja tudni a 

véleményemet? – kérdezte, de válaszolt is rá. – Nem örülök neki, nagyon 
kevesen vagyunk az osztályon! 

– Tudom! Amint lehet, visszajövök! Lehetséges, hogy hamarabb is, mint 
öt nap! Köszönöm, dr. Millar! Nagyon köszönöm! – mondta, s le is tette a 
telefont. 

– Dr. Morrow! Egyáltalán hova... 
A doktornő elhallgatott, amint meghallotta a szaggatott jelzést a 

telefonban. Rövid ideig még tartotta a kezében elgondolkozva, aztán 
csendesen visszaejtette a helyére a kagylót. 
 

5. 
 

– Megjöttem, Mr. Ryder! – lépett be az ajtón. – Elmondaná, hova 
megyünk egyáltalán? És miért? – kérdezte láthatóan kissé ingerülten. 



 

– Sajnálom, hogy nem volt időm magyarázkodni, dr. Morrow! Remélem, 
megbocsát, ha meghallja, hogy hova megyünk és miért! – emelte fel a 
mutatóujját, hogy még ezzel is jelezze, mennyire fontos dologról van szó. 

Garry nem szólt semmit, várakozóan nézett rá. Hallgatott, mert attól félt, 
valami gorombát mondana neki, ha megszólalna. 

– Nos, Olaszországba utazunk! Mit gondol, miért? – kérdezte, és 
közelebb jött az orvoshoz. A szeme szinte izzott, az egész ember mintha ki 
lett volna cserélve! Fiatalos hévvel magyarázott, láthatóan lázban égett. 

– Fogalmam sincs! – rázta meg a fejét Garry. 
– Megtaláltam azt a festményt, amelyre egész életemben vágytam! 

Holnap már a tulajdonomban lesz! – rázta a fejét, és a szája mosolyra 
húzódott. 

– Értem! – felelte Garry kissé lehangoltan. Magában bosszúsan dohogott, 
nem értette, miért kell ő is ehhez. 

– Azért akartam, hogy velem jöjjön, mert nem szeretnék útközben 
elpatkolni! Élvezni akarom a festményt még egy darabig! Ma délután 
ütöttem nyélbe az üzletet, s ha meg akarom kaparintani, nem várhatok 
egyetlen percet sem. Ön, mint az orvosom kísér el! Természetesen 
megfizetem a fáradozását, hisz elvonom a munkájától! Remélem, ötezer 
dollár elegendő lesz? – nézett rá, és már a kezébe is adta a pénzt. 

– De... de... én... én – hebegte Garry, egyetlen épkézláb mondatot nem 
tudott kinyögni, annyira meglepődött. 

– Talán kevesli? – kérdezte Mr. Ryder, és a zsebébe, nyúlt. 
– Nem! Nem! Dehogy! – tiltakozott gyorsan a férfi. – Egyáltalán nem 

erről van szó! Sőt! Inkább soknak találom! És egyáltalán, miért kell ezért 
fizetnie, hisz ön vette meg a repülőjegyet is. 

– Persze, hogy én! És én fizetem valamennyi költségét is! Ez csak 
természetes! De tartogatok még egy meglepetést az ön számára, dokikám! 
Ezt azonban csak a gyönyörűséges Itáliában kapja meg! – mondta 
rejtélyesen mosolyogva. Csak most vette észre az orvos sebeit, de nem 
kérdezett semmit. 

A kapu csengője megszólalt. 
– Á! Itt a taxi! Indulhatunk? – kérdezte. 
– Igen! Persze! – motyogta Garry, és szinte kábultan indult az idős ember 

után. 
A sofőr kihordta a csomagokat, aztán elfoglalta helyét a volán mögött. 

Garry és Mr. Ryder hátul ültek egymás mellett. 



 

– Remélem, elhozta az orvosi táskáját! – nézett rá az orvosra az idős 
ember. 

– Természetesen! Én soha nem lépek ki a házból a táskám nélkül! – 
felelte, és fáradtan hátradőlt az ülésen. Eszébe jutott, hogy az 
akupunktúrához szükséges tűk nincsenek a táskájában. Ettől kissé ideges 
lett, de aztán megnyugtatta magát. Olaszországban biztosan tudja majd 
pótolni. 

Oldalra nézett. Mr. Ryder békésen szunyókált. Arca szokatlanul 
pirospozsgás volt, az izgalom rózsái gyúltak ki rajta. Hálás volt, hogy az 
idős ember nem faggatta, mi történt az arcával. 

A repülőtéren Garry intézett mindent, s mire végre felültek a gépre, 
határozottan fáradtnak érezte magát, fájt a gyomra, zúgott a feje. 

Mr. Ryder azonban épp az ellenkezője volt. Minden pillanatban 
megszólalt, izgett-mozgott, mint egy fiatal, nyughatatlan diák. 

– Kérem, Mr. Ryder! Ne legyen már ennyire izgatott, megárthat a 
szívének! – próbálta nyugtatni Garry, aki már szívesebben hunyta volna le a 
szemét. 

– Nem tehetek róla, dokikám, de ilyenkor mindig rám tör az izgalom és a 
boldogság! Alig várom, hogy az enyém legyen a festmény! Csak nehogy 
valaki elvigye előlem! Remélem, megbízható az az ember, akivel 
beszéltem! – aggódott. 

– Minden bizonnyal! Kérem, vegye be ezt a gyógyszert, Mr. Ryder, és 
aludjon egy kicsit! Az út elég hosszú lesz, jobb lenne, ha kipihenten 
érkeznénk meg! – mondta, és letette az idős ember elé a tablettát. 

– Jól van! Beveszem! Látom, magát nem érdekli ez az egész! Hiába, nem 
érzi át ennek a szépségét! Majd, amikor már a sokadik festményt hajszolja, 
gondoljon rám! – mondta, és bekapta a tablettát. Néhány korty vizet ivott, s 
pár perc múlva már mélyen aludt. 

– Végre! – mondta fáradtan Garry, majd ő is becsukta a szemét. 
Garry nyugodtan pakolta ki a holmiját az olasz szállodában. A repülőút 

minden zökkenő nélkül véget ért, Mr. Ryder remekül bírta. A szomszédból 
áthallatszott, amint az ajtókat nyitogatta. Egyetlen ajtó választotta el őket 
egymástól. 

Az orvos kopogtatott. 
– Igen? – kiáltott oda Mr. Ryder. 
– Minden rendben van, Mr. Ryder? – kérdezte. 



 

– A lehető legnagyobb rendben, dokikám! Csak egyetlen baj van! – 
nyitotta ki az ajtót. 

– Mi az? – kérdezte Garry, elnyomva egy ásítást. 
– Az, hogy nem mehetünk rögtön a festményért. Ez az átkozott 

időeltolódás! Nem vagyok álmos, nem akarok aludni! 
– Pedig le kell feküdnie, Mr. Ryder! Még csak éjjel két óra van! 
– Hát annyi, hogy az ördög vinné el! Nekem pedig egy szikra álom sincs 

a szememben! 
– Akkor olvasson egy keveset, Mr. Ryder! Biztosan elálmosodik 

hamarosan! Altatót már nem javaslok, hisz már kettőt is bevett a gépen, de 
nem sokáig hatott. Az izgalom túlságosan felélénkítette. Esetleg igyon meg 
egy pohár langyos tejet! Nekem mindig segít az elalvásban! – javasolta 
Garry. – Akarja, hogy hozassak fel? – kérdezte. 

– Igen. Próbáljuk meg! Olvasni nincs türelmem, meg a szemem is szúr! – 
dörzsölte meg úgy, akár egy gyerek. 

Az orvos a telefonhoz lépett, és rendelt egy pohár langyos tejet. 
Hamarosan felhozta az inas. Garry átvette, és pénzt nyomott a markába. 
– Tessék! Igya meg, Mr. Ryder! – adta a kezébe az idős embernek, aki 

hosszú, fehér hálóingében az ágyon ült. 
Majdnem az egészet megitta. 
– Ez nem is volt olyan rossz! Ahhoz képest, hogy egész életemben 

utáltam a tejet! – mondta fintorogva. 
Garry megigazította a takaróját, aztán ellépett az ágytól. 
– Dokikám! – szólt utána az idős ember. 
– Igen? – állt meg és ránézett. 
– Szeretném, ha nem menne még vissza a szobájába! Kérem, üljön le egy 

kicsit ide mellém! Beszélgessünk, amíg elálmosodom! 
Az orvos szeme majdnem leragadt, de azért mosolyogva leült az ágy 

szélére. 
– Ha már beszélgetni akar, Mr. Ryder, szeretnék kérdezni valamit! 
– Kérdezzen csak, dokikám! Magának mindenre válaszolok! Nem is 

tudom, miért, de nagyon megszerettem magát! – mondta, és ráncos kezével 
megérintette Garry kézfejét. 

– Azt szeretném tudni, mit szólt az elődöm, amikor megmondta neki, 
hogy mást választott? 

– Ő ment el, nem én küldtem! – felelte. 
– Miért? 



 

– Azt hiszem, ő is beteg. Állandóan szedett valamit, és mindig fényes 
volt a szeme, mint aki lázas. 

– Akkor jó. Furdalt a lelkiismeret, hogy miattam kellett elmennie! – 
mondta Garry. 

– Ne legyen lelkiismeret furdalása, nem érdemes! Még ha maga miatt is 
ment volna el, nem lett volna oka a haragra! Én jól megfizettem őt is! 

– Festményt is kapott? – kérdezte Garry. 
Mr. Ryder elgondolkozott. Kissé összeráncolta a homlokát. 
– Nem. Festményt nem kapott! – válaszolta. – Nem szokásom 

elosztogatni az értékeimet! – mondta mogorván, aztán oldalra fordult, s 
szinte abban a pillanatban el is aludt. 

Garry nézte pár percig, aztán óvatosan felállt. A kis éjjelilámpát égve 
hagyta, aztán csendben behúzta maga mögött az ajtót. 

Az  ágyához  ment,  és  szinte  álló  helyzetből  dőlt  bele.  A  fáradtságtól  
azonnal elaludt, s hamarosan mindketten hangosan hortyogtak. 

 
* 

– Doki! Hé! Doki! – rázta meg az alvó férfi vállát Mr. Ryder. 
– Mi van? Mi történt? – ült fel riadtan Garry. Az öregúr nevető arcába 

meredt. 
– Reggel van! Nézzen csak ki az ablakon, micsoda verőfényes napunk 

van! – biztatta, s azzal odalépett az ablakhoz. Elhúzta a sötétítőfüggönyt, s 
valóban fényözön áradt szét a szobában. – Na! Keljen már fel! Nem 
szeretnék lemaradni a festményemről! Öltözzön gyorsan! – emelte fel a 
takaróját, aztán nagyot nézett. – Maga mezítelenül alszik, doki? – kérdezte 
ámuldozva. 

– Igen. Én mindig meztelenül alszom. Nagyon egészséges! – felelte 
álmosan, de azért feltápászkodva. A takarót körbecsavarta magán. 

– Én már elkészültem! Olyan éhes vagyok, akár egy farkas! Maga nem 
éhes? – kérdezte. 

– Nem... Nem is tudom – hebegte Garry. – Még nem tértem egészen 
magamhoz! 

–  Akkor  álljon  a  hideg  tus  alá!  Az majd  felébreszti!  Én is  ezt  tettem!  –  
hadonászott a kezével, aztán visszament a szobájába. 

Garry nyújtózkodott néhányat, aztán megfogadta az idős ember tanácsát. 
– Jaj, dokikám! Jöjjön már, az ég szerelmére! – intett a kezével Mr. 

Ryder. – Olyan lassú, akár egy csiga! 



 

 Garry alig bírt lépést tartani vele. Mintha megtáltosodott volna! 
– Ez az! Itt vagyunk! – mutatott a színesre festett ház felé. – Ide kell 

mennünk! – mondta, s azzal be is lépett a faragott faajtón. 
– Vége a képaukciónak! – hallotta Garry a hatalmas műterem egyik 

sarkából. – Ma már nem tartunk nyitva! – jött feléjük egy vörös képű férfi. 
– Roger Ryder vagyok Amerikából! – lépett közelebb hozzá az idős 

ember. 
–  Á!  Mr.  Ryder!  –  kiáltott  fel  a  férfi,  és  a  szája  mosolyra  húzódott.  Jó  

angolsággal csevegett. 
– Remélem, megvan a festményem? – tért rá Mr. Ryder rögtön a 

lényegre, csak azután adott kezet, miután a férfi bólintott. 
– Természetesen! – mutatott jobbra. A falhoz támasztva állt. 
Mr. Ryder egész testében megremegett. Még a fülcimpája is. 
– Megnézem! – mondta, s már indult is. 
Garry követte, és érdeklődéssel figyelte, amint a festményt maga felé 

fordítja. 
– Ó, istenem! Venus lefegyverzi Cupidót! – motyogta, és eres kezével 

simogatta a keretet. – Mennyire vágytam rád! – suttogta. 
– Már csak az árban kell megállapodnunk, uram! – szólalt meg egy idő 

múlva a férfi. 
– Már mondtam, hogy nekem minden pénzt megér! Mennyi az ára? – 

kérdezte. 
A férfi tekintete mereven a festményre szegeződött, majd egy mély sóhaj 

után megszólalt: 
– Tudja, Mr. Ryder, nagyon nehéz elhatározni, hogy áruba bocsátom. 

Beleszerettem ebbe a képbe, de rájöttem, hogy el kell adnom, s elértem azt, 
hogy képes legyek megválni tőle, most pedig megint fájdalmat érzek. Már 
félretettem az érzéseimet, de megint feltört bennem. Nem is tudom! – rázta 
meg a fejét. 

– Szerintem meg fogunk egyezni! – rázta a fejét Mr. Ryder. – Nekem kell 
ez a kép, és megadom, amit kér érte. Természetesen jó lenne, ha mondana 
valamilyen összeget, akkor én is megmondanám, hogy elfogadom vagy 
nem! 

– Az imént azt mondta, hogy önnek minden pénzt megér! – emelte rá a 
tekintetét a férfi. 

– Igen, ezt mondtam, és így is gondoltam, de azért nem tenném fel rá az 
egész vagyonomat! Tehát mondja meg, mi az ára? 



 

A férfi megvakarta gyér haját, és megszólalt: 
– Ötmillió dollár! 
– Az nagy pénz! – vágta rá Mr. Ryder, miközben a zsebéhez nyúlt. – Jó 

lesz a csekk is? – kérdezte. 
A férfi nagyot nézett. Soha nem hitte volna, hogy Mr. Ryder megadja 

alku nélkül a kért nem kis összeget. 
– Jó lesz a csekk is – hebegte zavartan, majd amikor a kezében tartotta az 

ötmillió dollárt érő papírt, a szeme felragyogott. – Köszönöm, uram! – 
nyújtott kezet. 

– Én köszönöm! – mondta Mr. Ryder. – Becsomagolná? 
– Kerettel? 
– Nem. A keretet majd magam választom ki otthon! Csak a vásznat. Úgy 

könnyebb szállítani is. Ja! Kérem a bizonylatot, nehogy a vámnál gondom 
legyen! Szeretem az ügyeket problémamentesen elintézni. 

A férfi bólintott, aztán megpördült, és hamarosan Mr. Ryder boldogságtól 
sugárzó arccal lépett ki az ajtón. 

– Ötmillió dollár! Az nagyon sok ezért a képért, Mr. Ryder! – mondta a 
fejét csóválva dr. Morrow. 

– Maga csak hiszi, doktorkám! Tudja valójában mennyit ér ez a 
festmény? – hunyorgott vidáman. – Legalább a hússzorosát! Ezt én 
mondom! 

– De akkor miért adták ennyiért? Ők nem értenek hozzá? – kérdezte 
Garry. 

– Ma még ennyi az ára, de pár év múlva a hússzorosát is megadják érte. 
Egy képet mindig úgy kell vásárolni, hogy hosszabb befektetésre számít az 
ember. Ez nekem eddig be is jött! 

– Még most sem tiszta nekem, uram! Ha ez így van, akkor ők is nagyon 
jól tudják. Nekik nem éri meg, hogy még néhány évig tárolják? – kérdezte 
Garry. 

– Akkor most megmondom őszintén, mi a helyzet! – hajolt egészen közel 
hozzá az idős ember. – Ez a festmény nem hamisítvány! Valódi! 

– Igen, ezt én is gondoltam! – dünnyögte az orvos. 
– Nos, dr. Morrow! Ez a vörös képű férfi beleesett a saját csapdájába, 

ugyanis ő azt hiszi, ez a másolat! 
– Tessék? – kapta fel a fejét a férfi. – Ezt hogy érti? 



 

– Úgy, hogy én nem ezzel a férfival beszéltem a festményről először. Az 
igazi tulajdonossal. Ez az ember az aukción a valódi képet adta el nekem, 
de nem tud róla! 

Garry egyre jobban elképedt. 
– Nos, tegnap éjjel volt egy telefonom. Van egy emberem, aki mindig 

velem utazik, de senki nem tud róla. Egy remek ember! Ügyes, fürge és 
találékony! Nélküle soha nem veszek festményt! Ő megnézi, hogy hamis 
vagy másolat! Két napja itt van már, és mint eddig mindig, most is sikerült 
a másolatot visszacsempésznie az igazi gazdájához. 

– Értem. Tehát becsapta őt! 
– Igen. Ha nem ezt tenném, nem tartanék ott, ahol tartok! Becsületesen 

soha nem gazdagodhatsz meg! Nézzen szét, dr. Morrow! Valamennyi 
gazdag ember szegény volt! A legtöbbjük tolvaj, csavargó! Kevés az, aki 
beleszületik a gazdagságba, de az ő elődeik is ravaszul, csalással szerezték 
vagyonukat. Természetesen később már tisztelték őket, hisz úgy éltek, akár 
egy igazi úr! Mint én! 

– Azt akarja mondani, Mr. Ryder, hogy ön valamikor szegény csavargó 
volt? – ámuldozott Garry. 

– De még mennyire! A börtönben ragadt rám a jobbnál jobb ötlet. 
Dörzsölt lettem és kemény! 

– Ezek szerint nem gazdag családból származik? 
– Nem bizony! Amióta csak az eszemet tudom, a szüleim mindig az utcát 

rótták. Apám alkalmi munkából tartott el bennünket, s bizony volt rá eset, 
hogy vacsora nélkül feküdtünk le, s reggeli nélkül keltünk fel. Most 
meglepődött, igaz? – nézett rá az idős ember. 

–  Hát,  egy  kicsit!  –  bólintott  Garry.  –  Van  még  valami,  ami  nagyon  
érdekel! 

– Ki vele! Most boldog vagyok, mindenre válaszolok! – nevetett rá Mr. 
Ryder. 

– Mi van, ha valaki megneszeli az ön festménygyűjteményét, és mire 
hazamegyünk, elviszik? – kérdezte nem kis izgalommal a hangjában. Tudni 
akarta, milyen módon védi a vagyonát az öregúr. 

– Nos, erről nem szívesen árulok el semmit, dr. Morrow! Egyelőre még 
magának sem, de annyit mondhatok, minden egyes kép a helyén lesz, 
amikor visszaérkezünk! Senki, érti? Senki nem férkőzhet hozzájuk! 

– Ez megnyugtató! – nyelt egy nagyot Garry. Arra gondolt, vajon hogyan 
akarják Mustafa-ék megszerezni, ha ilyen biztonságban vannak. 



 

– Szerintem is! – felelte, és még szorosabban fogta magához fekete 
bőrtáskáját, amelyben a festmény lapult. 

– Most mi legyen? Beüljünk valahová ebédelni, vagy visszamegyünk a 
szállodába? – tudakolta Garry. 

– Iszonyú a hőség, szerintem jobb lenne mielőbb valami hűvös helyet 
keresni! 

– Igen. Igaza van! – törölte meg Ryder izzadt arcát. 
– Azt hiszem, ráérünk visszamenni, inkább a tengerparton üljünk le 

valahová. 
– Nem kellene a festményt elzárni a szálloda széfjébe? – javasolta az 

orvos. 
– Soha! Jó helyen van nálam! Majd velem alszik, onnan senki nem veheti 

el! – mondta átéléssel. Látszott rajta, hogy mennyire elégedett, miközben 
erőteljesen fújtatott. 

Garry leintett egy taxit és beültek. Az orvos épp be akarta mondani a 
címet, amelyet már előre kinézett magának még a szállodában, ám Mr. 
Ryder felemelte a kezét, és belefojtotta a szót. 

– Nem! Visszamegyünk a szállodába! – mondta kissé erőtlenül. 
– Valami baj van, Mr. Ryder? – kérdezte Garry, nagyon is jól látva, hogy 

az idős ember nincs jól. 
– Szeretnék lefeküdni! Nagyon elfáradtam – suttogta alig hallhatóan. 
– Gyorsan! A Vénusz Szállodába! – adta ki a parancsot az orvos. Kezét a 

mellette egyre sápadtabbá váló férfi csuklójára szorította. Nagyon gyenge 
volt az érverése. A szíve szabálytalanul vert. 

– Semmi baj, doki! Kicsit elfáradtam, és ez a klíma! Meg kell szoknom! 
– lihegte. 

– Ne beszéljen, Mr. Ryder! Hamarosan a szállodában leszünk és lepihen. 
Adok injekciót és jobban lesz! – nyugtatta Garry. 

Az idős ember láthatóan szenvedett, de a jobb kezével erősen 
markolászta diplomatatáskáját, amelyben a vászon feküdt. 

A szobában kellemesen hűvös volt, Garry segített a férfit lefektetni. 
Injekciót vett elő, és beleszúrta a karjába. 

– Feküdjön nyugodtan, Mr. Ryder! Itt maradok ön mellett! – mondta, és 
leült az ágy melletti székre. 

Mr. Ryder hamarosan elaludt. Az orvos megnézte az érverését, aztán 
elmosolyodott. Olyan most, mint egy kisgyerek, aki megkapta azt, amire 
vágyott. Belefáradt az örömbe. 



 

Lassan visszaült a székre. Hátradőlt és lehunyta a szemét. 
Nem élvezhette azonban sokáig a lazítást, mert a szobájában megszólalt a 

telefon. Átsietett és felemelte a kagylót. 
– Tessék! – szólt bele. 
– Dr. Morrow? – kérdezte a hívó fél. 
– Igen – felelte. 
– Egy úr keresi, uram! A recepciós vagyok – mutatkozott be utólag. – 

Lefárad vagy felküldjem? – kérdezte. 
– Ne küldje fel, inkább lemegyek! – mondta gyorsan Garry, és letette a 

telefont. Elképzelni sem tudta, hogy ki keresheti, hisz senkit nem ismer Mr. 
Ryder-en kívül. 

A fürdőszobába ment, és megmosta az arcát. Megfésülte dús haját, aztán 
belesett a másik szobába. Mr. Ryder hangosan és szabályosan szedte a 
levegőt. 

Lesietett a lépcsőn, és a recepcióhoz lépett. 
– Ki keresett? Hol van az úr? – kérdezte, és szétnézett a hallban. 
– A bárban várja, uram! – felelte a recepciós. 
Garry elindult a bár felé. Kíváncsian lépett be a terembe, amely most 

csaknem üres volt. Aki csak tehette, vagy a tengerparton, vagy a hűvös 
szobában pihegett. Iszonyú hőség volt. 

Megállt az ajtóban, és körbehordta tekintetét a termen. Az asztaloknál 
hárman ültek, a pultnál viszont egyetlen férfi. Épp felhajtotta a pohara 
tartalmát. 

Garry már majdnem megfordult, hogy kimenjen, amikor a férfi a kezével 
felé intett. Letette a poharat, és teljesen felé fordult. 

– Engem keres, uram? – lépett oda hozzá Garry. 
– Igen. Ha ön dr. Morrow, akkor igen! – bólintott. 
– Nos, az vagyok! Parancsoljon velem! – mondta. 
– Foglaljon helyet, doktor! Iszik valamit? – kérdezte a férfi, és szőrös 

kezével a mellette lévő magas székre mutatott. 
– Köszönöm, nem ülök le, és nem kérek semmit! Nem szeretnék sokáig 

időzni, nem vagyok egyedül a szállodában! – mondta. 
– Ígérem, nem tartom fel sokáig! – mondta a férfi, és mélyfekete szemét 

ráemelte. Kreol bőre szinte fénylett. 
– Nos, akkor térjen rá a lényegre, uram! – mondta Garry, és lehuppant a 

székre. 
– Üzenetet hoztam! – hajolt hozzá közel a férfi. 



 

– Igen? És kitől? – kérdezte Garry. 
– Mustafa Hasim-tól! 
Az orvos felkapta a fejét. 
– Mustafa-tól? Ő is itt van? – kérdezte, és ismét szétnézett. 
– Nem, ő nincs itt! Azt üzeni általam, hogy eljött az idő! 
– Tessék? – nézett  rá Garry.  – Nem értem, hogy miről  beszél!  – rázta a 

fejét. 
– Eljött az idő, hogy elvégezze a vállalt "munkát", doktor! El kell tennie 

láb alól az öreget! – suttogta, és a szeme szikrázott. 
– Nem tudom, mi a fenéről beszél! Én nem ismerem magát, miért hinnék 

a szavának? – kérdezte. 
– Nézze, dr. Morrow! Nincs sok időm, de ha akarja, szívesen 

meggyőzöm, de az rosszul fog esni magának! – sziszegte idegesen a férfi. 
– Sajnálom, de nekem semmi beszédem magával, uram! Mustafa Hasim 

a barátom, ha valami mondandója van, megtalál! És most bocsásson meg, 
de nem érek rá tovább! – állt fel, és nagy léptekkel elhagyta a termet. 

Egyenesen Mr. Ryder szobájába ment. Rossz érzése támadt, amióta ezzel 
a férfival beszélt. 

Az öregúr az ágyán feküdt, de furcsa pózban. A szeme nyitva volt. 
– Mr. Ryder! – lépett mellé Garry, és megérintette a vállát. 
Mr. Roger Ryder nem reagált. 
Az orvos gyorsan kitapintotta a nyaki főütőeret, s majdnem felkiáltott. 

Döbbenten meredt az idős emberre, majd gyorsan a táskájához hajolt. 
Elővett egy fecskendőt, és felszívott egy fiola injekciót, majd Ryder 
karjához nyúlt. Csak most vette észre, hogy az iménti tűszúrás mellett még 
egy másik is vöröslik, amely sokkal nagyobb. Nyilván jó vastag tűt 
használtak! Biztos volt benne, hogy a férfi ott a bárban tudja, mi történt! 

Óvatosan beadta az injekciót, aztán figyelni kezdte az idős embert. A 
szemhéját felhúzta, aztán felsóhajtott. Egész testében remegni kezdett. Ha 
most meghal a szeme láttára Roger Ryder, soha nem bocsátja meg 
magának, de elsősorban Mustafa-nak! Nem tudta, vajon honnan szerzett 
tudomást arról Istanbul-ban, hogy ő Olaszországba jön? Csak nem 
figyeltette? – háborodott fel némán. Visszagondolva, nagyon is lehetséges! 
– villant át az agyán. Jó néhányszor úgy érezte, valaki követi. Látni senkit 
nem látott, de többször volt olyan érzése, hogy figyelik. Ezt nem lett volna 
szabad annyiban hagynia! – korholta magát. A beteg halkan felnyögött. 



 

–  Hála  istennek!  –  ugrott  oda  Garry.  –  Mr.  Ryder!  Mr.  Ryder!  Kérem,  
nézzen rám! – motyogta. 

Az idős ember azonban ismét némaságba burkolódzott. Nem mozdult és 
nem szólalt meg. 

Garry gyorsan lerángatta róla a ruháját. Szörnyű gondolata támadt, amely 
nem is volt alaptalan. A testén több helyen látható volt tűszúrás nyoma. 

– Nem! Ez nem lehet! – ingatta a fejét, és nagyon elkeseredett. – Mit 
tegyek? – töprengett. – Szükségem lenne akupunktúrás tűkre! De egyetlen 
darab nincs nálam! Miért is nem szereztem be még otthon? – 
bosszankodott. 

Le s fel járkált a szobában, és a kezeit tördelte. Itt nem hagyhatja az 
öregurat, hogy beszerezze a szükséges tűket! Talán az egyetlen lehetőség, 
hogy megmentse! Ezek a tűnyomok! Az akupunktúrás kezelés nem hagy 
nyomot! 

Hirtelen a telefonhoz rohant és felkapta. A recepciót hívta. 
– Itt dr. Morrow! Mondja, kérem, van a szállodában orvos? – kérdezte. 
– Természetesen, uram! Szükségük lenne rá? – kérdezte. 
– Igen! Azaz nem is rá, hisz magam is orvos vagyok, akupunktúrás tűket 

szeretnék kérni tőle! Megtenné, hogy megkérdezi, van-e nála? – kérdezte. 
– Máris, uram! – felelte szolgálatkészen a recepciós, és letette a telefont. 
Néhány perc múlva kopogtak a szobája ajtaján. 
– Ki az? – kérdezte Garry. Gondolta, hogy az orvos lesz, de ezentúl 

óvatosnak kell lennie. 
– Dr. Gregori Melato vagyok, a szálloda orvosa! – jött a felelet. 
Garry kinyitotta az ajtót, és az orvos mögött kikémlelt a folyosóra. 
– Köszönöm, hogy jött, dr. Melato. Az én nevem... 
– Tudom, az ön neve dr. Garry Morrow. Láttam a nevét a 

bejelentkezésekor. Épp a recepción tartózkodtam – felelte. 
A két férfi kezet fogott. 
– Kérem, fáradjon beljebb! – mondta udvariasan Garry. – Örülök, hogy 

beszél angolul, mert én egyetlen szót sem tudok olaszul – mosolyodott el. 
– Több nyelven beszélek! Tudja, kolléga, egy szállodaorvosnak rengeteg 

külföldi beteggel, akarom mondani, vendéggel van dolga, s a saját 
érdekében jó, ha megérti, illetve meg tudja magát értetni velük. Amikor baj 
van, nem hibázhat egy orvos! Nem igaz? 

– Pontosan így van! – bólogatott Garry. 



 

– Nos, miben segíthetek? – kérdezte dr. Melato. – Nem látom, hogy 
orvosra lenne szüksége! 

– Nem, nincs is. Szerencsémre én egészséges vagyok, de van a 
szomszédos szobában egy idős ember, akinek nagy segítségre van most 
szüksége. Tudja, dr. Melato akupunktúrával gyógyítom, én vagyok a 
magánorvosa, de sajnos elvesztettem a tűimet, de az is lehet, hogy 
elfelejtettem elhozni... Nem is tudom! – fogta meg a fejét. – Most azonban 
nagyon kellene, de nem hagyhatom magára a betegemet. Ezért kértem meg 
a recepcióst, próbáljon meg öntől szerezni. 

– Sajnálom, de magam nem foglalkozom akupunktúrával, s így tűket sem 
adhatok, de nyugodtan menjen el és vegyen! Én addig itt maradok a 
betegével. Ha nincs ellenére, megnézném! Több szem többet lát! Nem így 
gondolja? Természetesen távol áll tőlem, hogy beleavatkozzam az ön 
kezelési módszereibe, de lehet, hogy én a sajátommal segíthetek. 

– Nem is tudom – mondta Garry tanácstalanul. 
– Bennem megbízhat, kolléga! Ha nem akarja, nem vizsgálom meg a 

betegét, csak vigyázok rá! Innen nem messze van egy nagy áruház, ahol 
csakis orvosi műszereket és egyéb eszközöket lehet kapni. Ott minden 
bizonnyal vehet ilyen tűket is! – mondta. 

Garry tanácstalanul állt a szoba közepén, ám hirtelen eszébe jutott egy 
remek megoldás. 

– Nem lehetne elküldeni valakit? – kérdezte. – Pontosan leírnám, hogy 
mire van szükségem... Talán a szálloda egyik alkalmazottját. 

– Remek ötlet! Kár, hogy nem nekem jutott eszembe! – villanyozódott fel 
az olasz orvos, és már nyúlt is a telefonért. Garry elmondta, hogy mire van 
szüksége, az orvos pedig továbbította a recepciósnak, aki megígérte, hogy 
hamarosan megszerzik a tűket. 

– Köszönöm, kolléga! Igazán nagyon kedves, hogy segített! – mondta 
Garry. – Nem inna valamit? 

– Köszönöm, egy pohár bort szívesen meginnék! – felelte a férfi. 
– Moscato megfelel? – kérdezte Garry. – Nekem nagyon ízlik! – tette 

hozzá. 
– Kitűnő! – bólintott dr. Melato. 
Garry kiöntötte a két pohárba, és az asztalhoz mentek. Leültek egymás 

mellé a kanapéra. 
– Meddig maradnak, dr. Morrow? – kérdezte a férfi a bort kortyolgatva. 



 

– Még nem tudom, de azt hiszem, két-három napnál tovább nem. Ha Mr. 
Ryder nem lesz jobban, akkor még hamarabb elutazunk. 

A másik szobából halk nyöszörgés hallatszott. Garry felugrott. 
– Bocsásson meg! – mondta, és már be is sietett az idős emberhez. 
Az olasz orvos követte. 
– Mr. Ryder! Hogy érzi magát? – kérdezte Garry, de választ nem kapott. 
– Azt hiszem, nincs magánál! – mondta dr. Melato Garry válla fölött. 
– Tényleg nincs. Már jó ideje eszméletlen. Próbáltam segíteni, nem sok 

sikerrel. Ezért lenne szükségem a tűkre. Talán az akupunktúrával 
javíthatnék az állapotán. 

Dr. Melato nem válaszolt, de Garry jól látta a tekintetéből, hogy 
egyáltalán nem hisz benne. 

– Megnézhetem? – kérdezte, és Mr. Ryder arcát figyelte. 
– Nem hiszem, hogy szükség lenne rá, tisztelt kolléga! – mondta 

udvariasan, de kissé kimérten. – Én vagyok a kezelőorvosa, ismerem a 
betegemet. 

– Ahogy akarja, dr. Morrow! A világért sem akarok tolakodni, csak azt 
gondoltam, ha már itt vagyok, megnézném. De ha nem, hát nem! – emelte 
fel  a  két  kezét.  –  Mindenesetre,  azt  vizsgálat  nélkül  is  látom,  hogy  a  
szívével van baj, nem igaz? 

– De – bólintott Garry. 
– Talán adni kellene neki valamit, ami... 
– Bocsásson meg, kolléga, de ne adjon nekem tanácsokat! Tudom, mit 

kell  adnom  a  betegemnek,  és  már  adtam  is  neki!  –  emelte  fel  a  hangját  
Garry. 

Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón, az egyik szállodai alkalmazott 
lépett be rajta. 

– Meghoztam a tűket! – nyújtotta a csomagot dr. Melato felé, de Garry 
kikapta a kezéből. 

– Köszönöm! – mondta mogorván, majd enyhültebb hangon 
megkérdezte, hogy mivel tartozik. Kifizette, és borravalót is adott az 
egyenruhás férfinak, aki gyorsan távozott. 

– Most mit akar tenni? – kérdezte az olasz orvos. 
– Megpróbálok javítani az állapotán! – felelte Garry. – Azért kértem a 
tűket! – tette hozzá. 

– Már nálunk is sokan alkalmazzák az akupunktúrát, de én nem hiszek 
benne! – mondta. 



 

– Nem kötelező hinni, dr. Melato! Én hiszek benne, és alkalmazom is! – 
mondta, majd gyorsan kibontotta a steril csomagolást. Kiemelte a tűket, és 
egymás után beleszúrta az idős ember testébe. Valamennyi tű szinte 
pillanatok alatt megtalálta a helyét. 

Dr. Melato nem mozdult. Figyelte Garry minden mozdulatát. 
– Talán el is mehetne, dr. Melato! Nem akarom igénybe venni a drága 

idejét! Köszönöm, hogy idefáradt! – küldte el diszkréten Garry, de az orvos 
nem értett a szóból. Maradt. 

– Ráérek, egyébként meghagytam, hogy hol keressenek, ha valakinek 
szüksége lenne rám! – mondta, és az idős embert figyelte. 

Garry-t idegesítette a jelenléte. Ez volt az első kezelése, amióta visszatért 
Istanbul-ból, jobban szeretett volna egyedül maradni a betegével. 

– Dr. Morrow! – szólalt meg az olasz orvos. 
– Igen? – húzta fel a szemöldökét Garry. 
– Amióta itt vannak, azóta már kezelte ezzel a tűszúrással? – kérdezte. 
– Nem, még eddig nem. Csak most jutottam tűhöz, s egyébként Roger 

Ryder jól volt. Ma délután lett rosszul – felelte. 
– Érdekes! – mondta különös hangsúllyal dr. Melato. 
– Micsoda? – lépett oda mellé Garry. 
– Ezek itt mintha szintén akupunktúrás tűszúrások helyei lennének! – 

mutatott rá az apró kis piros pontokra. – Csak ezek egészen máshol vannak, 
nem ott, ahova ön szúrt. Minden alkalommal máshova szúr? – kérdezte 
aztán érdeklődéssel az arcán. 

Garry idegessége csak fokozódott. Egyáltalán nem volt kedve most 
kérdezz-feleleket játszani, sem pedig magyarázkodni az akupunktúrával 
kapcsolatban. 

– Megvannak a testnek azok a pontjai, amelyekbe szúrni kell. Ez attól 
függ, hogy milyen betegségben szenved az illető – mondta kissé 
barátságosabban. Nem akarta megsérteni a kollégáját. 

– Értem! – bólogatott dr. Melato... – És ezek a szúrások? Ezek nagyon 
frisseknek látszanak! – mutatott ismét az apró kis piros pontokra, nem 
tágítva kíváncsiságának kielégítésétől. 

– Nem tudom, hogy kerültek oda! Nem én szúrtam meg, mint mondtam, 
nem volt tűm! – felelte Garry kényszeredetten. 

– Akkor ki? – nézett rá elkerekedett szemmel dr. Melato. 
– Fogalmam sincs! – rázta meg a fejét az orvos. 



 

– Valami itt nem tiszta nekem, dr. Morrow! Mondja, meg lehet valakit 
ölni akupunktúrával? – kérdezte, és szigorú tekintettel nézett rá. 

Garry-ben dúlt a harag, legszívesebben kidobta volna ezt a kíváncsi 
orvost, de mégsem tehette. Ezért hát számolt tízig, mielőtt válaszolt. 

– Igen. Azt hiszem, meg lehet ölni azt, akinek valamilyen komoly 
betegsége van. 

– Lehet ez a betegség szívbaj is? 
– Igen – bólintott Garry. – Ha valaki súlyos szívbajban szenved, s a tűket 

olyan pontokon, meridiánokon helyezik el, amellyel súlyosbítják a beteg 
állapotát, esetleg átsegítik a másvilágra. 

Dr. Melato fürkésző tekintettel figyelte. 
– Valamit nem értek, dr. Morrow! Ön a kezelőorvosa Mr. Ryder-nek, s 

azt mondja, nem tudja, hogy kerültek rá ezek az apró tűszúrások? 
– Így van. Fogalmam sincs! 
– Akkor elképzelhető, hogy valaki meg akarta Ölni Mr. Ryder-t? – 

kérdezte. – Csak szerencsére nem járt sikerrel – tette hozzá furcsa 
hangsúllyal. 

Garry hátán végigfutott a hideg. 
– Igen. Nekem is megfordult ez a fejemben. Azért kellettek a tűk, hogy 

megpróbáljam ellensúlyozni azt, amit előidéztek a betegnél. 
– Nem gondolja, hogy ezt jelentenie kellene a rendőrségnek? – kérdezte 

az olasz orvos. 
– Nem! Nem hiszem! Ha Roger Ryder jobban lesz, azonnal elutazunk. 

Nem maradhatok itt addig, amíg egy kivizsgálás lefolytatódik. A kórházból, 
ahol dolgozom, csak pár napot kaptam, de azt hiszem, Mr. Ryder sem 
akarna semmiféle vizsgálatot,, annál is inkább, mert nem szeretném, ha 
megtudná ezt az egészet. Visszautazunk Amerikába és elfelejtjük! Csak ne 
legyen késő a segítség! 

– Garry! Garry! – hallotta meg Mr. Ryder hangját. 
– Mr. Ryder! – futott oda az ágyhoz. – De örülök, hogy jobban van! 
– Miért? Rosszul voltam? – kérdezte az idős férfi, és felemelte a fejét. 
–  Ne!  Kérem,  ne  mozogjon!  Mindjárt  kiszedem  a  tűket  a  testéből!  –  

mondta Garry, és úgy is tett. – Volt egy kis múló rosszulléte, de szerencsére 
már sokkal jobban van! Nem igaz? – kérdezte mosolyogva. 

– De. Igaz. Egészen jól vagyok. Mintha elmúlt volna a fáradtságom! – 
mondta élénken, majd a szeme megakadt dr. Melato arcán. – Maga 
kicsoda? – kérdezte. 



 

– Dr. Gregori Melato vagyok! A szállodaorvos! – mutatkozott be, és 
közelebb jött a férfihoz. 

– Ó, hát akkor maga jött be hozzám, amikor dr. Morrow nem volt itt? Őt 
hívtam, de maga jött ide hozzám. Nagyon rosszul voltam, most már 
mindenre emlékszem! 

– Azt hiszem, téved, uram! Én nem voltam itt! Dr. Morrow hívott fel az 
imént. Talán összetéveszt valakivel! – mondta. 

– Igen! Most, hogy jobban megnézem, tényleg nem maga volt – ingatta a 
fejét Mr. Ryder. – Lehet, hogy csak álmodtam mindent, és nem is volt senki 
a szobámban. Vagy mégis? – nézett dr. Morrow arcára. 

–  Nem,  Mr.  Ryder!  Nem  járt  itt  senki!  –  fogta  meg  az  orvos  az  idős  
ember vállát. – Rosszul volt, s talán víziói voltak! 

– Lehet! – legyintett Mr. Ryder, aztán felsóhajtott. 
– Rögtön jövök, Mr. Ryder! Kérem, maradjon még egy kis ideig fekve! 

Ne  keljen  fel,  és  ne  nagyon  mozogjon!  –  mondta  Garry,  és  az  orvos  felé  
fordult. 

– Menjünk át, kolléga, a másik szobába! – indult el dr. Morrow, majd 
amint beléptek, becsukta maga mögött az ajtót. 

–  Remélem,  nem hiszi,  hogy  bármi  közöm is  van  ahhoz,  ami  történt!  –  
nézett Garry-re dr. Melato. – Most járok itt önöknél először! 

– Dr. Melato! Kérem, nézze el Mr. Ryder-nek, amit mondott. Nagyon 
beteg és nagyon idős! 

– Semmi baj! Ismerem ezt az állapotot és a vele járó viselkedést, hisz 
orvos vagyok! Bárcsak segíthetnék! 

– Remélem, Mr. Ryder állapota stabilizálódik annyira, hogy kibírja az 
utat hazáig, ugyanis hamarosan elutazunk. Mindent köszönök! – nyújtott 
kezet. 

– Azt hiszem, nincs miért köszönetet mondania, hisz nem tettem semmit! 
Sajnos! – mondta az olasz orvos, és elfogadta Garry kezét. 

Amint az orvos elment, visszasietett az idős emberhez. 
– Mr. Ryder! Szeretnék valamit javasolni! – kezdte, majd az idős embert 

fürkészte, aki ráfigyelt. – Induljunk haza, amint lehet! Megszerezte, amit 
akart, menjünk! 

– De még nem is kapta meg a meglepetést, amit megígértem! – felelte a 
másik. 

– Nincs szükségem semmire, Mr. Ryder! Féltem önt, szeretném mielőbb 
kivizsgálni. Ha hazamegyünk, befekszik hozzám a kórházba! 



 

– Minek? Semmi bajom! Eszem ágában sincs, dokikám! Már teljesen jól 
vagyok! Egy nyolcvanhat éves öregember néha lehet rosszul, pláne, ha a 
szívével van baj! Otthon minden a rendelkezésére áll a házamban! Műszer 
és egyebek! Mi a fenének mennék én kórházba? 

– Mr. Ryder! Vannak vizsgálatok, amelyeket csakis kórházban 
végezhetek el! Állandó orvosi felügyelet mellett! Megígérem, hogy néhány 
napnál tovább nem kell benn maradnia! Amíg bent lesz, én is ott 
tartózkodom majd! A közelében leszek állandóan. Reggel, délben és éjjel. 
Rendben? 

– Még beszélünk róla! – mondta Mr. Ryder, aztán megpróbált leszállni az 
ágyról. Megszédült és visszahuppant. Garry odaugrott. – Úgy látom, igaza 
van! Nem bánom! Legyen, ahogy akarja! – dohogott morcosan. – Mielőtt 
elutazunk, elmegyünk Velencébe! Ott van a meglepetése! 

– Már mondtam, hogy... 
– Doki! Én utálom, ha ellenkeznek velem, még ha maga is az, akit 

nagyon megkedveltem! Elhatároztam valamit, és úgy lesz! Elmegyünk 
Velencébe, aztán mehetünk haza! 

– Jól van, Mr. Ryder! Én csak azért ellenkezem, mert féltem! 
– Tudom, Garry! Nem is haragszom érte – mosolyodott el az idős férfi. – 

Hány óra van? – kérdezte. 
– Délután négy – felelte. 
– Akkor eszünk valamit és fizetünk! Estére Velencében leszünk. 

Egyetlen éjszakát töltünk ott, aztán mehetünk haza! 
– Akkor rendelek valamit. Mit szeretne enni? – kérdezte Garry, de az 

idős ember nem figyelt rá. Felemelte a paplant, a párnákat, majd egyre 
vörösebb lett az arca. 

– Mit keres, Mr. Ryder? – kérdezte Garry. 
–  A festményt!  –  felelte  idegesen,  és  felugrott  az  ágyról,  mintha  semmi 

baja nem lenne. Mindent ledobált a földre. – Jézusom! Ellopták! Nincs 
meg! – kiabálta eszelősen, aztán térdre rogyott. 

– Mr. Ryder! A festménye nálam van! A szobámban – felelte Garry, s 
hamarosan hozta is. – Bezártam a szekrényembe, amikor ön rosszul lett. 
Gondoltam, én jobban tudok rá vigyázni! 

– Hála az égnek! – sóhajtott fel megkönnyebbülve Mr. Ryder. – 
Belehaltam volna, ha ellopják! – suttogta, és magához ölelte a vásznat. 



 

Ettek  néhány  falatot,  amit  Garry  rendelt.  Mr.  Ryder  nem kért  főtt  ételt,  
inkább hideget evett, aztán elintézték a formaságokat, és elhagyták a 
szállodát. 

 
* 

Garry szorongással ült a vonaton. Félt, hogy az idős embert megviseli az 
utazás, hisz nemrég még olyan rosszul volt, hogy nem sok reményt táplált a 
felépüléséhez, és lám! A körülményekhez képest egész jól tűri az utazást. 

Estére érkeztek meg Velencébe. Garry még soha nem járt 
Olaszországban, így Velencéről sem sokat hallott, illetve látott. Igaz, hogy 
este volt, de a varázsa nem veszített semmit. 

Mr. Ryder-re nézett. Félt, hogy megárt neki a séta, amihez ragaszkodott 
ezen a gyönyörű reggelen. Az éjszaka panaszmentesen telt, s láthatóan 
nagyon jól érezte magát. Lehet, hogy az akupunktúrának köszönhetően. 

– Mr. Ryder! – mondta Garry az ebédnél. – Meddig leszünk itt? 
Szeretnék mielőbb visszautazni Tudja, a munkám... 

– Rendben van! Holnap reggel elutazunk. Ma délután megkapja a 
meglepetését és mehetünk! – mondta kissé morcosan. 

Ebéd után egy órácskára lefeküdt, aztán Garry elé állt. 
– Indulhatunk! A meglepetése már nagyon várja az ön érkezését! – 

mondta. 
Garry a fejét csóválta, de azért követte. 
A szálloda előtt vízitaxiba ültek és Rialto-ba, Velence elővárosába 

utaztak. Útközben megcsodálták a műemlékeket, a Szent Márk-templomot, 
majd a Rialto alatt áthajtva, a taxi megállt a bemondott címen. 

Garry kisegítette az idős embert a járműből, aztán kifizette a számlát. 
– Mit keresünk mi itt? – kérdezte, amint körülnézett. Mindenütt hófehérre 

meszelt gyönyörű villákat látott. Minden valószínűség szerint itt élnek a 
milliomosok, gondolta, és nem is tévedett. 

– Jöjjön! – intett a kezével Mr. Ryder, és elindult a néhány lépcsőn 
felfelé. – Oda megyünk! – mutatott fölfelé egy csodálatos épületre. 

–  Ki  lakik  ott?  –  kérdezte  Garry  ámuldozva.  –  Igazán  takaros  kis  villa!  
Biztosan valami milliomosé! – motyogta. 

– Nem. Egyáltalán nem milliomosé! Majd meglátja! – mosolygott az idős 
férfi, és a szeme csillogott. 

A ház bejárati ajtaján egy vaskopogtató volt. Mr. Ryder erőteljesen 
odaütötte az ajtóhoz. 



 

Hamarosan lépések hallatszottak, és az ajtó feltárult. 
– Mr. Ryder! Végre, hogy megérkezett! – hajolt meg egy középkorú nő, 

és szélesen mosolygott. A szeme ragyogott, amint a férfira nézett. 
– Már én is nagyon szerettem volna eljönni, de nehéz nekem már 

kimozdulni. Még szerencse, hogy rátaláltam dr. Morrow-ra, aki karbantartja 
elhasználódott testemet – mondta, és megfogta Garry karját. – Lépjen 
beljebb, Garry! Nézzen csak szét nyugodtan! – biztatta. 

Az orvos ámuldozva tekingetett jobbra-balra. Igazán lenyűgöző volt a 
villa nemcsak kívülről, de belülről is. Látszott rajta, hogy gondosan lettek a 
berendezési tárgyak és a kiegészítők összeválogatva. Minden ízléses és 
értékes volt. 

– Foglaljanak helyet, uraim! – mondta a nő, és egy kocsit tolt be a 
szobába. Pillanatok alatt megterített. 

Garry éhes volt, ezért nem kérette magát sokáig. Jóllakott, akár egy duda! 
– Nos, akkor rátérhetünk a meglepetésére! – fordult feléje az idős ember. 
Garry érdeklődve nézett rá. Elképzelni sem tudta, mi lehet a meglepetése. 
Mr.  Ryder  az  asszony  felé  bökött,  aki  előhúzott  a  zsebéből  egy  

kulcscsomót, és átadta neki. 
A férfi átvette, hosszan nézegette, majd Garry felé nyújtotta. 
– Tessék! Ez a meglepetése! 
– Egy kulcscsomó? – nézett rá meglepődve Garry. – Mit kezdjek vele? 
– Talán tegye el a zsebébe vagy a táskájába, nehogy elveszítse, mert 

akkor nem tud bejönni legközelebb! 
– Már miért jönnék? Ez az ön háza, nem az enyém! – mondta. 
– Mostantól a magáé! Ez a villa a meglepetésem! 
Szerencse, hogy Garry ült, mert minden bizonnyal összerogyott volna. 

Először csak hümmögött, nézett hol az idős emberre, hol az asszonyra, 
megszólalni sem tudott. 

– Mondjon már valamit, Garry! Nehogy rosszul legyen! Mit kezdek 
magával? – bokszolta meg a karját Mr. Ryder. – Tetszik? 

– Hogy tetszik–e? Istenem, Mr. Ryder! Soha nem tudom meghálálni azt a 
sok jót, amit kapok öntől! Nem érdemeltem én ezt ki! 

– De igen! Tudom, hogy kiérdemelte. Én nagyon jó emberismerő 
vagyok, dokikám! A maga gondoskodása, szakértelme, kedvessége 
megszépíti azt a néhány évet, ami remélem, még hátravan! 

– Én nem azért teszem, Mr. Ryder! Orvos vagyok, ön pedig megfizet! Ez 
túlzás! Én... nem...  



 

– Ne érzékenykedjünk, dokikám! Inkább menjen és járja körül a házát. A 
papírok, amelyeket már előre elkészíttettem, a dolgozószobában vannak az 
íróasztalon. Remélem, tetszik a bútor, amit már úgy szereztettem be, hogy 
megfeleljen egy orvosnak! Itt dolgozhat, pihenhet ezután! 

– Köszönöm, Mr. Ryder! Hálásan köszönöm! – hebegte Garry, és 
kisietett a szobából. 

– Tényleg kedves embernek látszik! – mondta az asszony. – Azt hiszem, 
nem pazarolta el a villát, uram! Remélem, engem is megtart! 

– Abban biztos vagyok! Ha megkóstolja a főztjét, nem engedi el soha! – 
mondta mosolyogva a férfi. 

Garry lelkendezve tért vissza egy jó fél óra múlva. El sem hitte, hogy ez 
valóság, olyan volt, akár egy csodálatos álom! 

– Nos, mi a véleménye, dokikám? Ne maradjunk még egy napot? – 
kérdezte Mr. Ryder. 

– De! Az nagyon jó lenne, feltéve ha ön jól érzi magát, uram! – felelte. 
– Soha nem éreztem magam jobban! Holnap szétnézünk a környéken, 

aztán szerdán reggel elutazunk. 
– Jó lesz! – felelte Garry ragyogó szemmel. 
Éjjel képtelen volt lehunyni a szemét. A mellette lévő szobából 

áthallatszott Mr. Ryder egyenletes hortyogása. Ő azonban az örömtől nem 
tudott nyugodni. Felkelt és az ablakhoz lépett. 

– Istenem! – sóhajtott fel. – Még soha életemben nem volt saját házam, 
nem egy ilyen csodálatos villám! És ráadásul Velencében! Mit fognak 
szólni a munkatársaim, ha tudomást szereznek róla? – kérdezte magától, de 
aztán válaszolt is rá. – De miért kellene egyáltalán megtudniuk? Csak 
irigyeket szereznék – csapongtak a gondolatai. 

Visszament az ágyhoz,  mely hűvös volt  és puha.  Olyan illata volt,  mint  
az ibolyának. 

Végre nagy sokára lecsukódtak a pillái. Olyan mélyen aludt, mint talán 
még soha életében. 

– Uram! Kérem, uram! Ébredjen! – hallotta valahonnan nagyon távolról 
az ijedt hangokat. 

Kinyitotta a szemét, és Paulina asszony arcát látta maga előtt. A 
szeméből ijedtséget olvasott ki. 

– Mi történt? – ült fel gyorsan. 
– Mr. Ryder! Nagyon rosszul van! 
Garry felugrott, felkapta a táskáját, és már futott is át a másik szobába. 



 

– Itt vagyok, Mr. Ryder! Mindjárt segítek! – mondta, és a táskájából 
előkapott egy fecskendőt. Teleszívta, majd a karjába adta. 

Néhány perc múlva a hörgés és fulladás megszűnt. 
– Jobban van, uram? – kérdezte Garry, és a kezét simogatta. 
– Igen. Sokkal jobban. Nem tudom, mi történhetett, mintha valami nagy 

súly nehezedett volna a mellemre. Azt hittem, megfulladok. Még soha ilyet 
nem éreztem!–mondta. 

– Értem – felelte elgondolkozva Garry. 
– Most nem szurkál meg? – kérdezte az idős férfi. – Talán megint sokkal 

jobban lennék! 
– Azt hiszem, most nem! Mielőbb haza kell utaznunk, uram! Be kell 

feküdnie hozzám a kórházba! Alaposan ki kell vizsgálnom! 
– Jól van – egyezett bele a férfi. – Akkor induljunk haza! – mondta 

szomorúan. 
 

6. 
 

– Mr. Ryder! Holnap reggel rögtön hívok egy mentőt. Kérem, legyen 
nyugodt, nem lesz semmi baj! – mondta Garry. – Ugyan legszívesebben 
most azonnal bevinném, de ha ennyire nem akarja, holnap reggelig kap 
haladékot, de tovább nem húzhatjuk. Sürgősen meg kell vizsgálnom, mert 
valamit nem látok tisztán – mondta Garry, amint a repülőtérről hazaérve 
betakarta a férfit. 

– Köszönöm, Garry! Mindent köszönök! – suttogta erőtlenül Mr. Ryder. 
– Tudom, ha nem maga van mellettem, már nem élek. Értse meg, ezt az 
éjszakát még itthon akarom tölteni. Holnap aztán tehet velem, amit csak 
akar! Szót fogadok, engedelmes leszek! 

– Itt maradok éjszakára! – mondta Garry. – Nem hagyhatom magára. 
– Köszönöm, ez megnyugtat. Szeretnék kérni még valamit! – mondta 

egyre fáradtabb hangon. 
– Tessék! Parancsoljon velem! – hajolt oda hozzá az orvos. 
– Szeretném, ha a vásznat levinné a többihez! Nincs erőm hozzá, hogy 

magam tegyem meg, és senki másban nem bízom meg. Ugye, megteszi? 
Garry testén furcsa áramütésszerű érzés suhant át. Egyedül lesz a 

hatalmas vagyont érő teremben. Megtudja, milyen érzés az, amikor ekkora 
lehetősége lesz! Kibírja-e, hogy tisztességes és egyszerű orvos marad, vagy 
él az alkalommal, és néhány festményt magához vesz? Ha ismeri a bejárást, 



 

akkor nem lesz nehéz dolga, hogy szépen, lassan elhordjon mindent. Mr. 
Ryder  csak  nagyon  ritkán  jár  le  oda!  Észre  sem  venné,  ha  egy-két  kép  
eltűnne! 

– Természetesen, uram! Megtisztel a bizalmával! – mondta Garry kissé 
fojtott hangon. 

– Akkor most jól figyeljen rám, doki! – próbált meg felülni a férfi, de 
nem sikerült neki. Garry felemelte a párnával együtt, és letérdelt mellé. – 
Nem könnyű bejutni, hisz mint látta, egy hermetikusan záródó ajtó, azt 
pedig egy kombinációs zár nyitja. A számsor pedig itt van a fejemben. 
Rajtam kívül senki nem tudja. Egyetlen iraton szerepel, az pedig nincs a 
házamban. 

Garry izgatottan figyelte minden szavát. 
– Nos, a kombinációs szám: 65 900 722. Jegyezze meg jól, sehova nem 

írhatja fel, csak a fejébe! Mondja el sokszor, hogy megragadjon! – csukta le 
a  szemét  az  idős  férfi.  Jó  néhány  percig  nem  szólalt  meg,  Garry  pedig  
ismételgette, amíg már úgy érezte, tudja. – Milyen a memóriája, doki? – 
kérdezte Mr. Ryder, miután úgy gondolta, elegendő időt hagyott az 
orvosnak arra, hogy a számokat megtanulja. 

– Azt hiszem, jó! – felelte. 
– Akkor halljam a kombináció számát! 
– 65 900 722. 
– Rendben van. Vegye ki a táskámból a vásznat, és vigye le! Tegye le a 

szekrényre, ahol már látott több hozzá hasonló vásznat. 
– Ahonnan az enyémet vette el, Mr. Ryder? 
– Igen. 
Garry felállt, és odahozta a táskát. A férfi előtt emelte ki a vásznat, és 

elindult kifelé, de nem hagyta el a szobát. Az ajtóból visszafordult. 
– Mr. Ryder! Amikor lent voltunk, ön egy hatalmas kulccsal nyitotta ki 

az ajtót. Erre a kulcsra most nem lesz szükségem? – kérdezte. 
– Már vártam, hogy mikor kérdezi meg! Természetesen szüksége lesz rá. 

Itt van az éjjeliszekrényem alsó fiókjában – mutatott oda. 
Az orvos visszajött, és elővette a kulcsot. 
–  Most  már  mehet!  Jöjjön  vissza  gyorsan,  mielőtt  elalszom,  még  

szeretnék valamiről beszélni magával, doki! 
– Igyekszem vissza, Mr. Ryder! – mondta Garry, és eltűnt az ajtó mögött. 



 

A lifthez sietett, és megnyomta a gombot. Amíg leért, furcsa idegesség 
tört rá. Olyan volt ez az érzés, mintha félelem szállta volna meg, de nem 
tudta az okát. 

A lift megállt, ő pedig kilépett, és a széles előcsarnokon keresztül a terem 
felé igyekezett, de fogalma sem volt, hogy merre van. Sehol semmi nem 
jelezte a bejáratot. A hermetikusan záródó ajtó maga a fal volt. 

Tanácstalanul nézett szét az óriás oszlopokkal teli csarnokban, ahol csak 
néhány lámpa égett, így nem volt valami világos. 

Garry körülnézett, hogy hátha felfedez valahol még villanykapcsolót, de 
nem látott sehol. Szinte nyomasztotta az a csönd, amely körülölelte. 
Hallotta a szívdobogását, s ettől még idegesebb lett. 

Megpróbált visszaemlékezni, hogy merre is jöttek Mr. Ryder-rel. Elindult 
abba az irányba, amerre emlékezett. Hamarosan a falhoz ért, de sehol nem 
látott semmit, ami a bejárati ajtót sejtette volna. Kezét végighúzta a falon, s 
hirtelen mintha valami furcsát érzett volna az ujja alatt. Pillanatokon belül 
egy szerkezet emelkedett ki a falból. 

Garry majdnem frászt kapott, úgy megijedt, ám hamarosan felsóhajtott. 
Ez az a zár, amelyet keresett! A számok betáplálása után szinte hangtalanul 
megnyílt a fal. 

Garry félve lépett be. Amint beért, az ajtó összezárult mögötte, de abban 
a pillanatban, automatikusan kigyúlt egy lámpa, s ő megpillantotta azt az 
ajtót, amelyet a nagy kulcs nyitott. 

Remegő kézzel dugta a zárba, aztán jobbra nyúlt, és felkapcsolta a három 
hatalmas kristálycsillárt. 

A termet fényáradat öntötte el. Garry állt, és szinte törpének érezte magát 
a teremben. A nagyméretű festmények a falon, a szobrok egymástól nem 
túl nagy távolságban föléje magasodtak. A csend itt még nagyobb volt. 

A vásznat leterítette a többi mellé, aztán megindult kifelé, de képtelen 
volt azonnal elhagyni a termet. A festmények szinte megbabonázták, 
tekintete rájuk tapadt. Hosszasan figyelte, s az agya közben állandóan azt 
zakatolta, hogy gazdag akar lenni! 

Hirtelen megborzongott. A testét hideg veríték lepte el, amikor 
rádöbbent, mi jár a fejében: Mr. Ryder és a gyilkos tűk! Elszégyellte magát. 

Gyorsan bezárta az ajtót és kirohant. A hermetikusan záródó ajtón ismét a 
számkombináció segítségével jutott ki, majd amint kilépett, halkan 
bezáródott mögötte. 



 

Garry megtörölte izzadt homlokát, és megindult a lift felé. Hirtelen a síri 
csendben mintha valamiféle zajt hallott volna. Nem tudta megállapítani, 
mihez hasonlított, de úgy érezte, nincs egyedül. 

Megállt és körülnézett. A hatalmas oszlopokon kívül semmit nem látott. 
Ismét elindult, ám most már kivehető volt, hogy amit hall, az lépések zaja. 
Tehát tényleg nincs egyedül! De vajon ki lehet idelent? 

Ismét megállt, és néhány pillanatig a lélegzetét is visszafojtotta, úgy 
figyelt, de semmit, illetve senkit nem látott. 

Már majdnem elérte a liftet, amikor már nemcsak lépéseket, hanem 
szuszogást is érzékelt. 

Megint megállt és megfordult. Sehol senki. 
Garry olyan ideges lett, hogy kezében megremegett a hatalmas méretű 

kulcs, majd hangos koppanással a kövön landolt. Lehajolt, hogy felvegye, 
de a két lába között maga mögé nézett. Az egyik oszlop mögül mintha egy 
pillanatra egy cipő orrát látta volna. A felemelt kulcsot ismét elejtette. 

– Ki van ott? – egyenesedett fel, majd megindult az oszlop felé, de senki 
nem felelt. Egyik oszloptól a másikig lépkedett, de sehol nem látott senkit. 
Már épp vissza akart fordulni, amikor a csarnok végéből hallotta ismét a 
lépések zaját, amelyek most hangosan koppantak a kőhöz. Nyilván szaladt 
az illető. 

Garry is szaladni kezdett, de mire odaért, nem látott mást, csak egy ajtót, 
amelyen túl lépcső vezetett fel a földszintre. Megfogta a kilincset, de az 
nem engedett. Visszafordult hát, és a betegéhez sietett. 

– Megjöttem, Mr. Ryder! – lépett az ágyhoz, ám abban a pillanatban a 
torkán akadt a szó. Az idős ember meredt tekintettel feküdt az ágyon, 
életnek semmi jelét nem tapasztalta rajta. 

Lehajolt és vizsgálni kezdte. Alig pislákolt benne élet. Nem gondolkozott 
tovább, injekciót adott neki, aztán a telefonhoz lépett. Mentőt rendelt. 

Mr. Ryder állapota nem javult, továbbra sem tért magához. Garry attól 
félt,  hogy  nem  jut  el  élve  a  kórházig.  Átvillant  az  agyán,  hogy  amíg  a  
mentő megérkezik, megpróbálkozik a tűkkel. 

Pillanatok alatt szabaddá tette testét, és előkészítette a tűket. Ebben a 
percben hangosan megszólalt a bejárati ajtó csengője. Garry indulni akart, 
hogy kinyissa, de hallotta, hogy Kay már be is engedte a mentősöket. 

Az ajtó feltárult, de nem a mentősök robbantak be rajta, hanem a 
nyomozók. 



 

– Állj!  Ne mozduljon! Ön le van tartóztatva! – kapta elő a  fegyverét  az 
egyik férfi, és Garry-re tartotta. 

– Miről beszél, uram? Én orvos vagyok! Mr. Ryder orvosa! Épp azon 
vagyok, hogy megpróbáljam megmenteni az életét. Ha feltartanak, meghal! 
– mondta, és értetlenül nézett a férfira. 

Ebben a pillanatban megérkezett a mentő is. Hordággyal együtt érkezett a 
két kísérő és a mentőorvos. Garry fellélegzett, amint megpillantotta. 

– Az Isten hozott, Georg! Légy oly kedves, mondd el ezeknek az 
embereknek, hogy ki vagyok! Azt hiszik, meg akarom ölni Mr. Ryder-t! – 
hebegte. 

– Uraim! Ő tényleg orvos, a neve dr. Garry Morrow! Miért akarják 
letartóztatni? – szólalt meg dr. George Ward döbbent arccal. 

– Lehet, hogy ő dr. Morrow, de mi bejelentést kaptunk, miszerint valaki 
megölte Mr. Ryder-t. Mivel senki mást nem találtunk az idős ember mellett, 
csak őt, be kell vinnünk a kapitányságra! Sajnálom, dr. Morrow, de velünk 
kell jönnie! A nevem Wattson felügyelő – tette hozzá. 

– Menj csak, Garry! Majd én gondoskodom a betegedről. Beviszem 
hozzátok a kórházba, aztán ha végeztél, megtalálod. Kérlek, mondd el, mi 
történt, mit kapott, mit tegyünk? Gondolom, ő a beteged, tehát jobban 
ismered, és tudod, mi az, amiben most azonnal segíthetünk? – kérdezte a 
mentőorvos, és Garry-re nézett, majd egészen közel jött hozzá. 

Észrevette a tűket, amelyeket Garry a kezében tartott. 
– Akupunktúra? – bökött dr. Ward a kezében lévő tűk felé. 
– Igen. Épp alkalmazni akartam, amikor a felügyelő úr és az emberei 

megrohantak – felelte. – Már nincs rá idő, kérlek, azonnal vigyétek be a 
kórházba – majd elfordult, és halkan, hogy a többiek ne hallják, elmondta, 
mi baja van Mr. Ryder-nek, és mit tegyenek, amíg ő meg nem érkezik. 

– Nyugodj meg, Garry, minden rendben lesz! – mondta az orvos, és 
intett, hogy az idős embert tegyék a hordágyra. 

– George! – fogta meg Garry a kollégája vállát. 
– Igen? 
– Kérlek, ne szólj senkinek az akupunktúráról! Tudod, nálunk a vezetés 

ellenzi, és megtiltotta a személyzetnek, hogy ezt a módszert alkalmazzák. 
Nem akarok összetűzni senkivel! Van épp elég bajom, amint látod! – 
mondta. 

– Rendben, Garry! Nem szólok róla! – intett a kezével és elviharzott. 
– Akkor mehetünk, dr. Morrow? – kérdezte a felügyelő. 



 

– Igen! – felelte kényszeredetten Garry. Összepakolta a dolgait, és 
felemelte az orvosi táskáját. 

– Kérem, dr. Morrow, válaszoljon a kérdéseimre! – mondta Wattson 
felügyelő, amint elhelyezkedett az íróasztala mögött. 

– Kérdezzen, felügyelő úr! – dőlt hátra fáradtan a széken Garry. A hosszú 
repülőúton alig aludt, mert Mr. Ryder-re figyelt, s azóta le sem hunyta a 
szemét. Már nem is tudja, hány órája van talpon. 

– Nos, hogy került ön Mr. Ryder házába? 
– Mr. Ryder a betegem. 
– Mióta? – kérdezte a felügyelő. 
– Két hete, azaz lassan három – felelte. 
– És előtte ki volt a kezelőorvosa? 
– Nem tudom! 
– Miért váltott Mr. Ryder? 
– Azt sem tudom. 
– Honnan ismeri ön Mr. Ryder-t? – kérdezte a felügyelő, és fürkészve 

nézte az arcát. 
– Véletlenül ismerkedtünk meg a lakása közelében egy parkban. Rosszul 

lett, és mivel én épp arra jártam, én nyújtottam neki elsősegélyt, majd 
hazakísértem. Ekkor kért meg, hogy legyek az orvosa, mivel az elődöm épp 
akkor hagyta ott. Nem mondta meg a nevét, sem azt, hogy miért hagyta ott 
Mr. Ryder-t. Nem tartozik rám! – mondta kissé nyersen. 

– Nos, ezek szerint rosszul lett Mr. Ryder, és önért telefonált? 
– Nem. Ma érkeztünk meg Olaszországból, ahova elkísértem. Otthon lett 

rosszul, s én nem akartam éjszakára magára hagyni. 
– Miért nem vitte azonnal kórházba, ha olyan rosszul volt? 
– Mr. Ryder ragaszkodott hozzá, hogy ezt az éjjelt a házában töltse. Nem 

akart semmiképpen kórházba menni, arra tudtam rábeszélni, hogy reggel én 
magam viszem be. Sajnos azonban olyan rosszul lett, hogy elvesztette az 
eszméletét, s ekkor döntöttem úgy, hogy nem várok reggelig. Hívtam a 
mentőt, a többit már ön is látta, illetve tudja. 

– Nézze, dr. Morrow! Kaptunk egy bejelentést, miszerint Mr. Ryder-t 
valaki megölte! 

– Igen? Ez érdekes! Mr. Ryder nem halt meg, csak nincs eszméleténél. 
Azonkívül talán elárulná, kitől származik a bejelentés? 

– Azt nem tudom. Névtelenül telefonált... 



 

– Persze! Gondolhattam volna! Maguk természetesen rögtön jöttek, és 
akit ott találtak, magukkal rángatták! Nevezetesen engem, az orvost! Mi 
van, ha maguk miatt meghal Mr. Ryder? Akkor ugyan kit fognak 
felelősségre vonni? Talán engem? Vagy önöket? – kérdezte idegesen. 

– Nyugodjon meg, dr. Morrow! Mi csak a munkánkat végeztük. Azzal 
egyet kell értenie, ha bárki betelefonál és emberi élet kioltását jelenti, azt 
nekünk ki kell vizsgálni! Mi ezt tettük! Sajnálom, hogy önt találtuk ott, de 
azt is el kell ismernie, hogy nemcsak a cím és a név egyezett, de Mr. Ryder 
tényleg nagyon rossz állapotban volt! 

– Ez igaz, de ami történt, az nem erőszakos cselekedet következménye. 
Mr. Ryder súlyos szívbeteg. 

– Ön mit akart tenni, amikor állítólag mi megzavartuk a kezelésben? – 
kérdezte a felügyelő. 

– Ez nem tartozik önre, felügyelő úr! Orvos vagyok, köt a titoktartás, 
amely kiterjed a kezelésem módjára is!–felelte. 

– Egy csomó tűt láttam a kezében! Ezek, ha nem tévedek, az 
akupunktúrás kezeléshez kellenek. 

– Igen, valóban. 
– Ön is alkalmazza ezt a gyógymódot? 
Garry nem válaszolt rögtön. Átfutott az agyán, hogy ha ebből még ügye 

lesz, akkor esetleg a főnökei is tudomást szerezhetnek erről a számára tiltott 
tevékenységéről, s bizony ez az állásába is kerülhet. Ha Mr. Ryder nem 
lenne ilyen kétséges állapotban, talán nem is törődne vele, hisz jól megélne 
abból, amit tőle kap, de most egészen más a helyzet. Nem lehet tudni, hogy 
mi történik vele. Ha meghal, oda a kereset, rá van utalva pillanatnyilag a 
kórházra. 

– Nem. Én nem alkalmazom a gyógyításomban. 
– Akkor miért tartotta a kezében a tűket? Nekem az volt a benyomásom, 

hogy épp akkor akarta elkezdeni az akupunktúrás kezelést, amikor 
beléptünk a szobába. 

– Még nem alkalmaztam soha! – felelte higgadtan Garry. 
– De ismeri ezt a gyógymódot, ugye? 
– Igen. Ismerem, de hangsúlyozom, nem alkalmaztam még eddig 

senkinél. 
 – Értem. Rendben van, dr. Morrow. Kérem, írja alá a vallomását, aztán 

elmehet. Gondolom, egyenesen a betegéhez siet a kórházba! 



 

–  Így  van!  Már  nagyon  szeretnék  ott  lenni!  –  felelte,  és  aláírta  a  
jegyzőkönyvet. 

– Elnézést, dr. Morrow, ha feltartottam vagy gondot okoztam önnek, de 
ez a munkám. Sokan utálnak, de nem tehetek róla. Én csak az igazságot 
akarom mindenkor és mindenáron kideríteni. Ez sokszor kellemetlen 
nekem is és másoknak is. Ezért még egyszer kérem, ne nehezteljen rám! – 
nyújtotta a kezét a felügyelő. 

– Én is elnézést kérek, talán kissé ideges, nyers voltam! Nekem a 
betegem a legfontosabb, ezért fakadtam ki. Sajnálom! – szorította meg a 
férfi kezét, és gyorsan elhagyta az irodát. 

Egyenesen a kórházba sietett. A kocsija otthon volt, így taxit kellett 
fognia. 

Mire beért a kórházba, majdnem négy órára járt. Érezte, hogy a szemei 
égnek, a fáradtságtól szinte remeg. 

Belépett az orvosi szobába, ahol dr. Cindy Millar épp pihent. 
– Garry? – nézett fel álmosan. 
– Igen. Hol találom Mr. Ryder-t? 
– Kit? 
– Roger Ryder-t. Dr. Ward hozta be az éjjel. 
– Ja, az öregurat? A hetesben van. Elég rossz az állapota, de szerencsére 

stabilizáltuk. Egy nővér egész éjjel mellette van. Elkísérem! – mondta, de 
Garry visszatartotta. 

–  Pihenjen  csak,  Cindy!  Magam  is  odatalálok!  –  emelte  fel  a  kezét,  és  
már ki is sietett a szobából. 

Mr. Ryder sápadtan feküdt az ágyon, teleaggatva mindenféle műszerrel. 
Hangosan hortyogott. 

Garry odalépett és megnézte a pulzusát, majd a kartont vette a kezébe, és 
végigfutotta az adott gyógyszerek sorát, valamint a kezelés módszerét. 
Elégedett volt, ő sem csinálta volna másként. Esetleg az akupunktúrát 
iktatta volna még be, nagyon bántotta, hogy megzavarta a rendőrség. 
Sokkal jobb állapotban lehetne! – gondolta. – Itt azonban kötve van a keze, 
nem is sejtheti senki, hogy ért az akupunktúrához. 

Odahúzott az ágyhoz egy széket, és a nővért elküldte, mondván, hogy 
majd ő mellette marad. 

Néhány perc múlva dr. Millar lépett be a szobába. 
– Dr. Morrow! Beszélnem kell magával! – mondta. 
– Üljön ide mellém és beszélgessünk! – felelte Garry fáradtan. 



 

– Maga nagyon kimerültnek látszik. Miért nem pihen le? – kérdezte, 
miközben egy széket tett mellé. 

– Valóban nagyon fáradt vagyok, de Mr. Ryder a betegem, nem 
szeretném, ha valami baja esne! Mellette akarok lenni! 

– Amint látja, nem halt meg, pedig maga nem volt mellette, amikor 
behozták. Ne higgye, hogy csak maga érti a dolgát, Garry! 

– Bocsásson meg, Cindy, nem úgy értettem! Tudom, hogy maga 
nagyszerű orvos, Mr. Ryder állapota magáért beszél, én sem tudtam volna 
többet tenni, csak ő a privátbetegem, ezért szerettem volna mellette lenni. 

– Jól van, nem haragszom! – mondta engedékenyebben a nő. – De most 
nem Mr. Ryder-ről akarok beszélni magával. 

– Hanem? – húzta össze a szemöldökét Garry. – Biztosan arról, hogy két 
nappal később jöttem vissza. Sajnálom, de... 

– Nem! Nem erről! – vágott a szavába a doktornő. Garry ránézett. 
– Akiről beszélni akarok, az Meryl. 
– Mi történt vele? – kapta fel a fejét Garry. 
– Semmi. Nincs változás az állapotában, de már gépre kellett kapcsolni. 

Ez pedig tudja, mit jelent? 
– Igen. Azt, hogy addig él, amíg a lélegeztetőgépen van – felelte 

szomorúan. – De mit tehetek én? – kérdezte. 
– Dr. Morrow! Néhány nappal ezelőtt John, azaz dr. Cryer feldúltan 

keresett meg. Szörnyű dolgokat állított. Magáról és Meryl-ről. 
– Tényleg? És mit? – kérdezte Garry, pedig jól tudta a választ. 
– Dr. Cryer azt állítja, hogy ön tette ezt Meryl-lel. 
– John őrült! Honnan a fenéből vesz ilyen marhaságot? Én szakítottam 

Meryl-lel, ő pedig rászállt. Azt hiszi, féltékeny voltam, amikor megtudtam, 
de ez nem igaz! Örültem neki, tiszta szívemből, mert a nyaralásom alatt 
történt egy találkozás, amely betölti a szívemet. Megismerkedtem egy 
nővel, s ez végérvényesen rádöbbentett, hogy nem szeretem Meryl-t. Ezért 
hát nem is lehettem féltékeny. Meg is mondtam John-nak, hogy örülök, 
amiért összejöttek. 

– Ennek ellenére állítja, hogy ön azon a napon, amikor behozták Meryl-t, 
a lakásán járt. 

– Igen, ez igaz. Elmentem Meryl-hez, mert... mert valami miatt 
beszélnem kellett volna vele, de nem sikerült bejutnom hozzá. Hallottam 
ugyan, hogy szólt a zene odabent, de nem nyitott ajtót. Pedig mielőtt 
odamentem, telefonáltam is, de nem vette fel. Először azt hittem, John van 



 

nála, ezért nem akarja kinyitni az ajtót, de aztán hamarosan megjött John. 
Én, amint észrevettem az autóját, a garázsba surrantam, nem akartam, hogy 
meglásson. Tudom, mennyire szereti Meryl-t, nem akartam köztük 
veszekedést provokálni. John kopogott az ajtón, aztán láttam a garázsajtó 
résén, amint előveszi a zsebéből a kulcsot és a zárba helyezi. Aztán eltűnt. 

– Bement Meryl-hez? – kérdezte a doktornő. 
– Minden bizonnyal. Azt nem láttam, hogy belépett, de őt magát sem 

láttam ismét, tehát csak az lehet, hogy a kulccsal bement – felelte. – Ekkor 
kiszaladtam a garázsból, beültem az autómba és hazamentem. Ennyi 
történt. Esküszöm, minden szavam igaz! Én nem találkoztam azon a napon 
Meryl-lel. Amikor ön behívott és megpillantottam őt, azt hittem, elájulok! 

– Én hiszek magának, dr. Morrow, de azzal nem megy sokra, ugyanis 
John még valamit állít. 

– Igen? – nézett rá Garry. – Ugyan mit? 
– Azt, hogy maga rendelkezik akupunktúrás tűkkel, és végzi ezt a 

tevékenységet, holott a kórház vezetése szigorúan megtiltotta. 
Garry lehajtotta a fejét. 
– Valóban rendelkezik ilyen tűvel? 
– Igen – felelte Garry. 
– És használta is? 
– Igen, azaz nem! – felelte. Egészen megzavarodott. Bántotta, hogy John 

elárulta. 
– Ezt hogy érti? – kérdezte a doktornő. 
– Amikor nyaralni voltam, Istanbul-ban egy kórházban megtanultam az 

akupunktúrát. Egy török orvos segítségével sajátítottam el, és 
meggyőződhettem róla, milyen hatékonyan gyógyít. Több májbeteget, 
gyomorproblémákat... 

– Sajnálom, dr. Morrow, de tudja, ez nem lehet téma a kórházban. Én 
magam nem hiszek benne, de lehet, hogy van valami alapja. Nem vitatom, 
de nagyon melegen ajánlom, dobja el a tűit, és felejtse el az akupunktúrát, 
ha itt akar dolgozni. 

– De hisz Amerikában is nagyon sok helyen használják, oktatják! Azt 
hiszem, butaság, ha nem figyelünk oda rá! Az emberek, a betegek 
érdekében minden gyógymódot alkalmazni kellene... 

– Engem ne akarjon meggyőzni, Garry! Nem én vagyok a kórház 
vezetője. Inkább azon törje a fejét, hogy mit mond, ha kitudódik ez a dolog! 



 

– Kitudódik? Ha ön nem beszél róla, nem tudódik ki! – felelte Garry. – 
Megkeresem John-t, és megpróbálom meggyőzni. Talán sikerül, és nem 
beszél róla senkinek. 

– Elkésett, Garry! John már járt a rendőrségen is! 
– Micsoda? – ugrott fel az orvos. – Ez a John meghibbant! Ha ő engem 

vádol azzal, hogy Meryl ilyen állapotba került, én is megtehetem. Én láttam 
őt bemenni, ellenben én nem találkoztam a lánnyal! – mondta felháborodva. 
– John ugyanúgy gyanúsítható, mint én! – kiáltotta hangosan. 

Mr. Ryder felnyögött, de aludt tovább. 
– Garry! Maga egy tényt nem vesz figyelembe. Ön alkalmazta a 
tűszúrásos gyógymódot John szerint, akinek erre bizonyítéka is van! 

– Ugyan mi a fene? Talán jelen volt és lefényképezett? 
– Nem. Meryl teste tele van tűszúrások nyomaival. Nemcsak John és én, 

hanem dr. Gerald Connor, a kórház igazgatója is látta! 
– Ez nagyon érdekes! – ingatta a fejét Garry, miközben dühösen a 

levegőbe emelte mindkét kezét. – Az akupunktúrás kezelés után nem 
szabad tűszúrásnak látszani! – magyarázta. – Ha látszanak, akkor az azt 
jelenti, hogy valaki nem a megfelelő tűt és nem megfelelően használta! 

– Lehet, Garry, de mindez nem segít önnek. Az egyedüli, aki ezt a 
gyógymódot ismeri a kórház dolgozói közül! 

– Ez egyáltalán nem biztos! – vágta el a szavát Garry. – Honnan tudja 
ilyen biztosan? – kérdezte. 

– Nem, valóban nem tudom, de értse meg, Garry, ezek tények! Ön és 
Meryl szakítottak, aztán amikor ön visszatér, a legjobb barátjával találja. 
Akupunktúra, amelyet ön gyakorol! Meryl állapota és oka! Ezek tények! 

– Tény, tény! Nem én tettem! A tűim sterilen lezárt dobozban voltak, 
amit meg akartam mutatni John-nak is, hogy bizonyítsam, nem én voltam, 
de a doboz üres volt! Valaki ellopta, hogy rám terelje a gyanút! 

– Sajnálom, Garry! – mondta a doktornő. – Nem tehetek magáért 
semmit! – tárta szét a karját. – Csak azért szóltam, hogy tudjon róla, mire 
kell felkészülnie! 

– Köszönöm, Cindy! Hálás vagyok, amiért mindezt elmondta! – 
szorította meg a doktornő kezét, aki felállt és kiment. 

 
* 



 

Garry magába roskadtan ült. Álom már egyáltalán nem volt a szemében, 
de még csak fáradtságot sem érzett. Egyszerűen kétségbe volt esve. Nem 
akarta elhinni, hogy mindez megtörtént vele. 

Mr. Ryder mozgolódni kezdett. 
– Itt van? Hát itt van, doki? – kérdezte, amint kinyitotta a szemét, és 

meglátta az orvost. 
– Itt vagyok, Mr. Ryder! Hogy érzi magát? – kérdezte. 
– Nagyon gyengének, de egyébként aránylag jól – felelte. – Most, hogy 

itt van, már sokkal jobban! – tette hozzá. Tekintete dr. Morrow arcán 
nyugodott. – Valami baj van, Garry? – kérdezte, és apró, fekete szeme 
érdeklődve villant. 

– Nem. Nincs semmi, Mr. Ryder. Csak nagyon aggódtam maga miatt – 
felelte.. 

– Én azt hiszem, most nem mondott igazat! Tudja, nagyon jó 
emberismerő vagyok, mint azt már mondtam! Látom a szemén, hogy 
valami nagyon bántja, de nem az én állapotom, hisz sokkal jobban vagyok. 

– Tényleg bánt valami, de ezt hagyjuk! Nem akarom, hogy miattam 
aggódjon! Egy orvos nem terhelheti a saját problémájával a betegét! – 
mondta mosolyogva. 

– Garry! Maga nekem nemcsak az orvosom, hanem a barátom is! Ugye, 
maga is úgy érzi? – kérdezte. 

– Igen! Sőt! Én sokkal többnek érzem önt! Akár az apám lenne! Sajnos 
soha nem ismertem a szüleimet, intézetben nőttem fel, nem tudom, milyen 
az, ha az ember mellett ott áll az apja, de az ön közelében valami ilyesfélét 
érzek. Én még soha senkitől nem kaptam ennyi jót, mint öntől! Ezért az 
életem végéig hálás leszek! – mondta, és megfogta az idős ember kezét. 

– Én is fiamként szeretem, Garry! Mit gondol, miért bíztam meg 
magában? 

– Köszönöm, uram! 
– Ne köszönjön semmit, Garry! Azt akarom, hogy boldog legyen, hogy 

ne szomorkodjon soha! Amennyi idő még hátravan az életemből, azt erre 
használom fel! Már csak ezért is mindent el kell követnie, hogy életben 
tartson! – mondta, és kacsintott. 

Dr. Morrow szíve, ha lehet, még nehezebb lett. Milyen boldog lehetne, ha 
John nem vált volna ellenséggé! 

– Na! Ki vele, mi nyomja a lelkét? – unszolta Mr. Ryder. 



 

– Majd, ha jobban lesz, mindent elmondok! Most pihenjen! Itt maradok 
ön mellett, amíg el nem kezdődik a műszakom! 

– Maga nagyon fáradt, Garry! Azt akarom, hogy azonnal feküdjön le! 
Nem lesz semmi bajom, megígérem! Mióta van talpon? – kérdezte, majd 
hozzátette. – Őszinte választ kérek! 

– Nem is tudom pontosan. Azt hiszem, két napja – felelte. 
– Akkor most azonnal elmegy és lefekszik! – parancsolt rá Mr. Ryder, 

mintha nem beteg lenne, hanem Garry orvosa. 
– Rendben van – bólintott a férfi. – Ideküldök egy nővért, aki vigyáz 

önre. 
– Jó. Pihenje ki magát, és mindent köszönök, Garry! – suttogta, és már le 

is ragadtak pillái. 
Garry kilépett a folyosóra, és szinte beleütközött John-ba. 
– Épp hozzád indultam! – mondta elég idegesen. 
– Nem hiszem, hogy van miről beszélnünk! – felelte John és 

továbbindult. 
–  Én  pedig  azt  hiszem,  hogy  nagyon  is  van!  –  kapta  el  a  karját  és  

visszarántotta. 
– Engedj el, Garry! – sziszegte dühtől remegve John. – Az érintésedtől 

kiráz a hideg, a látványodtól pedig hánynom kell! Nem is tudom, hogy 
hihettem a barátságodban! 

– Azt hiszem, inkább ezt nekem kellene megkérdeznem! Én igazán a 
barátod voltam, de te elárultál. Mondd, miért futottál rögtön a rendőrségre? 
Miért mondtad el mindenkinek, hogy Meryl testén az apró kis tűszúrásokat 
én okoztam? Miért? Hogy tehetted ezt velem akkor, amikor nem tudod 
bizonyítani? Én, ha a helyedben vagyok, segítek neked, hogy megtaláljuk 
azt, aki ezt tette Meryl-lel. Én soha nem fordultam volna ellened, mert 
őszintén a barátod voltam! Most boldog lehetsz! Lehet, hogy ártatlanul 
börtönbe juttatsz, és az állásomat is elveszítem miattad! Köszönöm, 
mindent nagyon köszönök! – mondta, és szomorúan, egy fényes 
könnycseppel a szemében továbbment. 

– Még neked áll feljebb? Még te vádolsz engem? Nem barát vagy te, 
hanem egy felfuvalkodott hólyag! Tudd meg, nem bántam meg, hogy a 
rendőrségre mentem, hogy feladtalak! Meryl nekem nagyon sokat jelentett, 
sokkal többet, mint te! Légy átkozott, Garry! Boldogtalanná tettél egy 
életre! – kiabált a folyosón, akár egy őrült. 



 

– Mi történik itt? – lépett ki a folyosóra dr. Connor. – Dr. Cryer! Nem a 
kocsmában van! – utasította rendre szigorú tekintettel. – Azonnal menjen a 
dolga után! Mielőtt hazamegy, jöjjön be az irodámba! 

John torkán akadt a szó. Tudta, hogy indulatos természete miatt örökösen 
bajba sodorja magát, de ez most igazán nem hiányzott. 

– Igen, uram! – felelte, majd eltűnt a férfi elől. 
– Dr. Morrow! – kiáltott Garry után, aki épp eltűnt az orvosi szobaajtó 

mögött, s nem hallotta a kiáltást. 
Dr. Connor utána ment. 
– Dr. Morrow! – lépett be a szobába. – Beszélni akarok magával! 
– Igen, dr. Connor! – felelte Garry. Tudta, már fuccs a pihenésének. 

Azon töprengett, mi a fenét keres ilyen korán bent a kórházban az igazgató 
főorvos. 

– Kérem, üljön le! – kínálta hellyel dr. Connor. – Hallottam valamit, amit 
szeretném ha megerősítene vagy megcáfolna. 

Garry állta a tekintetét. Egyenesen a szemébe nézett. 
– Válaszoljon nekem őszintén! Amióta itt dolgozik a kórházamban, az 

akupunktúrát használta valamelyik betegénél? – kérdezte. 
– Nem, uram! Soha! – felelte. 
– És kórházon kívül? 
Garry nem válaszolt rögtön. A tekintete zavart lett. 
– Kérem, válaszoljon! 
– Igen, használtam egyetlenegyszer egy magánbetegem esetében – 

felelte. 
– Tehát a tilalmam ellenére foglalkozik ezzel a dologgal? Azt hiszem, 

világosan elmondtam már többször, hogy nem tűrök semmiféle kuruzslást 
sem a kórházban, sem azon kívül a munkatársaimtól! Ön is tudott róla? 

– Igen, uram! – felelte. 
– Mit hoz fel mentségére? – kérdezte dr. Connor, akár egy vallató bíró. 
– Dr. Connor! Meggyőződésem, hogy az akupunktúra nagyon sok 

esetben segít egyes betegségek gyógyításában. Az idén Törökországban 
nyaraltam, ott tanultam meg az akupunktúrát egy kórházban. Tapasztaltam 
saját magam, hogy súlyos májbajban, gyomorproblémák esetén és még sok 
esetben milyen nagy eredményeket érnek el az akupunktúrával az ottani 
orvosok. 

– Ezt  maga sem hiszi,  kolléga! – vágta el  a  szavát  dr.  Connor! – Ha mi 
nem tudunk segíteni, akkor senki! Az akupunktúra a többi szélhámos kínai, 



 

indiai misztifikáció eszköze. Ez olyan, mintha egy haldoklóra maga vagy 
én ráolvasnék! Nem hiszem, hogy egyetlen emberen is segíthet ezzel a 
tűszúrással! Engem nem tud meggyőzni! 

– Sajnálom, dr. Connor! Ha nem saját magam láttam volna a gyógyulást, 
igazat adnék önnek. Kérem, engedje, hogy egy–két betegen, akik már 
halálra vannak ítélve, bebizonyítsam, hogy igazat beszélek! Nekik már 
mindegy, hisz gyógyíthatatlan betegeknek vannak nyilvánítva a jelenlegi 
orvostudomány szerint, de én szeretném akupunktúrásan kezelni őket! Ha 
javul az állapotuk, csak nyerünk vele! Kérem, uram... 

– Elég! Dr. Morrow! Sajnálom, de mivel megszegte a szabályt, a szigorú 
előírásomat, visszaminősítem! 

–  Tessék?  –  nézett  rá  Garry  értetlenül.  –  Mit  ért  azon,  hogy  
visszaminősít? 

– Nem dolgozhat önállóan többé a kórházamban! Csak segédorvosként 
tevékenykedhet, állandó orvosi felügyelet mellett! Ha nem tetszik, akár el is 
mehet, de ne várjon olyan ajánlólevelet, amelynek segítségével bárhol 
szívesen látják! Egyébként szerintem úgysem dolgozhat sokáig. Amit 
Meryl Hogan-nal tett, arra nincs mentség! Megkapja a megérdemelt 
büntetését! 

– De én nem tettem semmit Meryl-lel! Dr. Connor! John, azaz dr. Cryer 
alaptalanul vádol! Én soha nem kezeltem akupunktúrával Meryl-t, hisz nem 
is volt beteg! 

– Ezt majd a bíróság előtt mondja el, engem nem érdekel! – felelte dr. 
Connor, azzal távozott. 

Garry legszívesebben felordított volna, hogy minden feszültséget, 
minden keserűséget kiadjon magából. Úgy érezte, felrobban! Mégis az 
eszére kellett hallgatnia. Mr. Ryder-nek szüksége van rá, valamint arra is, 
hogy kórházban kezeljék. Nem marad más lehetősége, mint segédorvosként 
dolgozni, hogy állandóan a közelében lehessen. Ha majd jobban lesz, 
hazaviszi és otthon ápolja. Mindent elkövet, hogy minél tovább éljen, de 
nem azért, hogy meggazdagodjon, hanem azért, hogy élvezze a szeretetét. 
Még soha nem törődött vele senki így! 

A nap hátralévő részében szinte gépiesen, az agya kikapcsolásával 
végezte a munkáját. Délután dr. Connor összehívta a kórház valamennyi 
dolgozóját, és elmondta, hogy dr. Garry Morrow ezentúl nem végezhet 
semmiféle gyógyító munkát önállóan, csakis egy másik orvos felügyelete 
alatt. 



 

Garry megsemmisülve hagyta el az igazgató szobáját. A kollégái 
értetlenül álltak az eset előtt. Nem gondolták, hogy dr. Connor ilyen 
kegyetlen. Mindenki tudta, hogy Garry nagyon jó orvos, soha nem követett 
el hibát, rengeteg embert megmentett. Ez nem volt szép húzás csak azért, 
mert a tilalom ellenére a kórházon kívül akupunktúrával gyógyított. 



 

 
7. 
 

Garry mielőtt elindult hazafelé, benézett az idős emberhez. 
– Garry! – szólalt meg, amint meglátta az orvos sápadt arcát. – Nagyon 

sajnálom! – nyújtotta ki feléje ráncos, csontos kezét. 
– Mit, Mr. Ryder? – kérdezte. 
– Azt,  amit  magával  tettek! Dr.  Cryer és dr.  Connor! Ne féljen,  én nem 

engedem, hogy ezt megtegyék! Az igazgató főorvossal beszélek holnap, és 
meglátja, mindent visszavon! Ezt megígérem! 

–  Nagyon  kedves,  Mr.  Ryder,  de  kár  a  fáradságért!  Én  ismerem  a  
főnökömet, soha nem vonja vissza, amit egyszer kimondott. 

– Menjen haza, Garry! Aludja ki magát, s meglátja, holnapra minden 
rendben lesz! 

Garry nemigen hitt benne, hogy az idős ember bármit is tehet, de azért 
jólesett neki minden egyes szava. 

Az orvos szinte beesett az ágyába, amikor hazaért. Majdnem hat óra volt, 
úgy érezte, nem is ő jár, szinte magánkívül volt a fáradtságtól. 

Ledőlt ruhástul, és szinte abban a percben elaludt. Csak nagyon távolról 
hallotta, amint megszólalt a telefon. Először nem is nyitotta ki a szemét, azt 
hitte, álmodik, ám a telefoncsörgés nem maradt abba, könyörtelenül szólt, 
amíg fel nem vette. 

–  Tessék!  –  szólt  bele  álmosan.  Olyan  fáradt  volt,  hogy  nem  bírt  ülve  
maradni. A telefonnal együtt visszabújt az ágyába. 

– Garry? – hallotta nagyon távolról a kedves női hangot. 
– Igen! – felelte röviden, és alig tudott ébren maradni. 
– Garry! Leila vagyok! – mondta a nő vidáman. – Úgy hallom, nem 

nagyon örülsz nekem! 
– Istenem! – ült fel gyorsan Garry. Az álom egy szempillantás alatt 

elröppent, olyan éber volt, mintha húsz órát aludt volna egyfolytában. – 
Tényleg te vagy, vagy csak álmodom? – suttogta remegő hangon. 

– Én vagyok, és tudod, honnan hívlak? – kérdezte. 
– Nem! 
– New York-ból! Ma érkeztem vissza, és már jó ideje próbállak elérni, de 

nem vetted fel! 
– Nagyon fáradt voltam, Leila! Két napja nem aludtam! Bocsáss meg, 

hogy nem hallottam – hebegte. 



 

– Jaj, Garry! Annyira sajnálom, hogy felébresztettelek! Ha tudtam volna, 
várok holnapig, de annyira akartam már hallani a hangodat! – csicseregte. 

Garry elgyötört szívét boldogság járta át. Most olyan Leila, mint egy 
szerelmes nő! Talán itt majd végre egymásra találnak! 

– Mikor látlak? – kérdezte Garry. 
– Amikor akarod! – felelte Leila. 
– Most, azonnal! – vágta rá gyorsan. 
Leila hangosan és csilingelve felnevetett. 
– Azt hiszem, mindketten fáradtak vagyunk, Garry! Feküdj vissza, és 

pihend ki magad, én is azt teszem, aztán holnap találkozunk! Rendben? 
– Jó! – egyezett bele kissé lehangolva Garry. – Hol és mikor? 
– Találkozzunk fél hatkor a kórházad parkolójával szemben. Azt hiszem, 

van ott egy cukrászda nyitott terasszal. Ott várlak! 
– Nagyon jó lesz! Már alig várom! Köszönöm, hogy felhívtál! Nem is 

tudod, milyen sokat jelent ez most nekem! – mondta. – Aludj jól, és gondolj 
rám, én is azt teszem! – köszönt el olyan kedvesen, hogy Leila egészen 
elérzékenyült. Még jó, hogy most Garry nem látja! 

A férfi egészen felvillanyozódott. Képtelen volt tovább aludni, pedig még 
két órát sem pihent. Járkált le s fel a szobában, közben azon töprengett, mi 
lesz, ha Mustafa keresni fogja. Már illene neki telefonálnia! Ebben a 
pillanatban eszébe jutott az olasz szállodában lezajlott találkozás. Ha 
valóban Mustafa küldte volna azt a férfit, már jelentkezett volna. És Leila-
val is üzenhetett volna néhány rejtett mondatot! Nem, biztos, hogy Mustafa 
nem tud erről az emberről! Kétségek között hánykódott, hisz már olyan 
közel került Mr. Ryder-hez, hogy nem megölni, de megsérteni sem tudná. 

Reggel iszonyú fáradtan ébredt. Épp indulni akart, amikor megszólalt a 
telefon. 

– Tessék! – szólt bele ingerülten. 
– Garry! Drága testvérem! – hallotta meg és ismerte fel Mustafa hangját. 

– Itt Mustafa! 
– Nahát! Mustafa! – hebegte idegesen. – Hogy vagy? – kérdezte. Érezte, 

hogy ez a kérdés most hülyén hangzott, de már kimondta. 
A férfi nem válaszolt a kérdésére, hanem a lényegre tért. 
– Miért nem hívtál, Garry? Már egy hónap eltelt, amióta visszatértél, de 

semmi hír rólad! Mi történt? Megismerkedtetek már? – kérdezte. 
Ezek szerint semmiről nem tud! – gondolta Garry. Az iménti okfejtése az 

idegen férfiról az olasz szállodában helytállónak bizonyult. 



 

– Igen. Már találkoztunk – felelte. 
– Na és? Mikorra várható az "esemény"? – faggatta tovább. 
– Mustafa! Sajnálom, de most nem megy! Rettenetes helyzetben vagyok, 

lehet, hogy börtönbe kerülök! – motyogta. 
– Micsoda? – hördült fel a férfi. – Mit csináltál, te szerencsétlen? – 

kérdezte. A hangjából düh csengett. 
– Semmit, ami veletek kapcsolatos. Az egyik barátom, azaz csak azt 

hittem, hogy a barátom, feladott a rendőrségen. Nagy bajban vagyok, pedig 
semmit nem követtem el! 

– Figyelj, Garry! Ez most engem egyáltalán nem érdekel! Mielőbb tedd 
meg azt, amit megígértél, különben megbánod! 

Az orvosnak még a lélegzete is elállt. Ez nem lehet ugyanaz a Mustafa, 
akit ő megismert, akit testvérévé fogadott. 

– Mustafa! Hogy beszélhetsz így velem, amikor bajban vagyok? – 
kérdezte. 

– Nézd, Garry! Te nem nagyon vagy tisztában a helyzeteddel, úgy látom! 
Nálunk, törököknél a fogadalom egy életre szól, s azt, ha belehalunk, akkor 
is teljesítjük! Nálunk nincs kibúvó! Ezt mi véresen komolyan vesszük, s ha 
valaki nem tartja be az adott szavát, annak meg kell halnia! 

Garry kezében megremegett a kagyló. 
– Mustafa! Egészen megrémítesz! 
– Meg is rémülhetsz, ha nem teljesíted az ígéretedet! – felelte. – Kapsz 

két hetet, hogy elvégezd a munkát! Ha nem teljesíted a kötelességedet, nem 
kezeskedem az életedért! Sajnálom, Garry, mert tényleg megkedveltelek, 
de az érzelmeket nem szabad belevinni az üzletbe. Tedd meg, amit 
megígértél, aztán élhetsz boldogan és gazdagon! Ne feledd, két hetet 
kaptál! – mondta egyáltalán nem kedvesen, aztán elköszönt. 

Istenem! Mi jöhet még ezután? – kérdezte magától. 
Az orvos egyenesen Mr. Ryder-t kereste fel, amint beérkezett a kórházba. 

A folyosón összesúgtak mögötte, volt, aki nevetett, volt, aki sajnálkozó 
arccal nézett rá. 

Megpróbált nem figyelni rájuk, de nem tagadhatta le, hogy bizony 
nagyon kellemetlenül érzi magát. 

A kórterembe lépve rögtön észrevette, hogy Mr. Ryder levert. Nem 
mosolygott, amikor meglátta, és nem nyújtotta feléje a kezét. 

– Mr. Ryder! Jó reggelt! Hogy érzi magát? – kérdezte, és megfogta a 
csuklóját. Az érverése kissé szapora volt, de ritmikus. Leakasztotta a 



 

nyakából a sztetoszkópot, és a szívét hallgatta, majd mielőtt az idős ember 
válaszolhatott volna, tovább folytatta. – Ez egészen jó! Sokkal jobban van, 
mint reméltem! 

– Ezek szerint akár haza is mehetnék? – kérdezte Mr. Ryder. – Már 
nagyon elegem van a kórházból! 

– Még egy vizsgálat van hátra, Mr. Ryder. 
– Milyen? 
– Komolyan hangzik, de nem annyira komoly – felelte. – Meg kell 

katéterezni a szívét, Mr. Ryder! 
– Nem! Azt én nem engedem! – felelte. 
– Tudom, hogy nem örül neki, de higgye el, szükséges. Ennek 

segítségével lehet eldönteni, hogy kell-e műteni és hogy egyáltalán 
műthető-e. 

– Garry! – nézett rá komoly arccal a férfi. – Engem nem fog megműteni 
sem  maga,  sem  más!  De  még  katéterezni  sem!  Idős  vagyok,  de  bolond  
nem! Tudom, hogy rutinművelet, de nekem akkor sincs kedvem alávetni 
magam, és nem is teszem! Hazamegyek! Még ma! Maga pedig velem lesz, 
és szurkálni fog! Az akupunktúra után sokkal jobban éreztem magam! 
Nekem erre a gyógymódra van szükségem! Ez hosszabbítja meg az életem! 
Érzem. 

– Mr. Ryder! Egyetértek önnel, de mégsem tehetem, hogy elengedjem! – 
rázta meg a fejét. 

– Miért nem? 
– Nos, azt hiszem, nincs más választásom, mint elmondjam, mi bánt! 

Tegnap kérdezte, de nem válaszoltam, mert nem volt valami jól. Most úgy 
tapasztaltam, stabil az állapota, remélem, nem izgatom fel túlságosan. 

Mr. Ryder apró kis gombszeme fényesen csillogott. Minden idegszálával 
az orvosra figyelt. 

– Ebben a kórházban tilos akupunktúrát alkalmazni, de még csak beszélni 
is róla. Dr. Connor azonnal kidobna, ha rajtakapna. 

– Garry! Beszéltem dr. Connor-ral – vágott a szavába az idős ember. – 
Sajnálom, hogy nem tudtunk megegyezni, azt hittem, a pénznek nem fog 
ellenállni. Nagy összeget ajánlottam fel neki, ha visszavonja a magával 
kapcsolatos kijelentését és intézkedését, valamint engedi, hogy a kórházban 
alkalmazhassák az orvosok az akupunktúrát. Sajnos nem engedett, 
makacsul ragaszkodott ahhoz, amit kimondott. Igaza volt, nem lehet vele 



 

üzletet kötni. Ezek után én nem akarok itt maradni, mert nem járulok hozzá, 
hogy maga helyett bárki más kezeljen! Ezt megmondtam neki is! 

– És? – kérdezte Garry. 
– Azt mondta, saját felelősségemre elhagyhatom a kórházat. 
– Ön pedig? 
– Én pedig már alá is írtam. Vigyen haza, Garry! Hagyja itt ezt az egész 

kócerájt, mellettem sokkal többet keres. Higgye el, gondoskodni fogok a 
jövőjéről, nem lesznek anyagi gondjai, bármeddig is éljek! Halálom után 
sem fog hiányt szenvedni semmiben! 

– Mr. Ryder! Örömmel tenném, de nem tudom, hogy meddig maradhatok 
önnel. Várható, hogy hamarosan megjelenik nálam a rendőrség... 

– Tudom! 
– Tényleg? Honnan tud ön mindarról, ami velem történt? – kérdezte 

Garry, mert eszébe jutott, hogy tegnap, amikor bement hozzá, az öregúr azt 
mondta, sajnálja, amit dr. Cryer és dr. Connor tett vele. Akkor nem tűnt fel 
neki ez a mondat, csak most! 

– Itt beszélgettek a szobám ajtajában a nővérek. Azt hitték, alszom, de én 
mindent hallottam. Felháborítónak tartom, hogy valakit ártatlanul 
meghurcoljanak! Én tudom, hogy maga soha semmi olyat nem tenne, ami 
nem tisztességes! Ismerem már, és túl becsületesnek tartom. 

– Sajnos, ez mind nem elég, Mr. Ryder, azzal együtt, hogy ez nekem 
nagyon sokat jelent. Még nem tudom, hogy alakul a sorsom, ezért 
felelőtlenség lenne a részemről, ha hazavinném, aztán magára hagynám. De 
mi lenne,  ha visszahívná az elődömet akkor,  amikor én nem lehetek majd 
ön mellett? Ha börtönbe kerülök... 

–  Nem!  Nem!  Erről  hallani  sem  akarok!  Őt  aztán  soha!  –  kiáltott  fel  
magából kikelve az idős ember. – Inkább egy idegen, de mindent elkövetek, 
hogy ne kerüljön börtönbe. Egyébként ennek a dr. Cryer-nek mindent 
bizonyítania kell! Nem megy az olyan könnyen, hogy csak bebörtönzünk 
valakit! Aztán... van egy nagyon jó ismerősöm a rendőrségen, majd 
beszélek vele, amint hazamentem. Maga csak vigyen engem innen haza, 
dokikám, a többit bízza rám! Oké? 

– Rendben van, Mr. Ryder. Megyek és lerendezem a hivatalos 
adminisztrációt, aztán visszajövök és elviszem. 

– Egészen megnyugodtam! – sóhajtott fel Mr. Ryder, és elmosolyodott. – 
Jó lenne, ha maga is megnyugodna! Nem lesz semmi baj, megígérem! 



 

Garry mindent elintézett, aztán mielőtt bement volna Mr. Ryder-ért, 
Meryl-hez sietett. Látni akarta, mert ha tényleg itthagyja a kórházat, csak 
ritkán teheti majd meg. 

Meryl vértelen arccal feküdt az ágyon. A szeme csukva volt, a szája 
egészen összeszorítva. Mintha szenvedés vagy fájdalom látszana az arcán. 

Garry megfogta a kezét, amely hideg volt és merev. 
– Istenem, Meryl! Kérlek, térj magadhoz végre! Csak akarnod kell! – 

suttogta. 
A gépre nézett, és döbbenten látta, hogy nem működik. Ellenőrizte, s 

akkor vette észre, hogy ki van kapcsolva. Keze a kapcsolón nyugodott, 
amikor Hannah nővér lépett be a szobába. 

– Mi történt, dr. Morrow? – kérdezte, és egészen közel jött az ágyhoz. 
Észrevette, hogy a gép nem működik, Meryl pedig már nem él. 

– Úristen! Mit tett, dr. Morrow? – kiáltott fel sápadtan. 
– Én? Semmit! Amikor bejöttem, hogy elbúcsúzzam tőle, akkor vettem 

észre, hogy a gép ki van kapcsolva. Be akartam kapcsolni, amikor most 
maga belépett – mondta. 

A nővér sarkon fordult és elszaladt. Néhány pillanat múlva dr. Millar és 
dr. Cryer sietett be, nyomukban Hannah nővérrel. 

– Garry! Mit tett? – kérdezte a doktornő. 
– Nem én voltam! Én csak bejöttem, hogy elköszönjek tőle, mert Mr. 

Ryder-t hazaviszem, és nem dolgozom többé a kórházban. Akkor vettem 
észre, hogy a gép ki van kapcsolva. Be akartam kapcsolni, amikor a nővér 
bejött, és csak annyit látott, hogy a műszer mellett állok! Nem én voltam, 
esküszöm! Szerettem valamikor Meryl-t, soha nem tennék vele ilyet! Arról 
nem is beszélek, hogy orvos vagyok! Nincs jogom, hogy önkényesen 
cselekedjem ilyen esetben! 

– Ugyan, milyen orvos vagy te? – nézett rá lekicsinylően John. – Egy 
visszaminősített pancser! A kutyámat sem bíznám rád! Takarodj innen! – 
ripakodott rá, majd ráborult a halott lányra. Szeméből megeredtek a 
könnyek. 

Dr. Millar szíve nagyot dobbant. Egyre jobban felvidult a lelke. John 
majd elfelejti Meryl-t, aztán már semmi akadálya nem lesz, hogy végre az 
övé legyen a szeretett férfi. Majd ő tudja, hogy mit kell tennie! 

Garry nem mozdult. Döbbenten állt, aztán a doktornőre emelte a 
tekintetét. 



 

Dr. Millar néhány percig figyelte, miközben arra gondolt, hogyha tényleg 
Garry volt az, aki véget vetett Meryl kínlódásának, mely már nem 
nevezhető életnek, akkor hálával tartozik érte. Elhatározta, hogy mellé áll, 
de John-nak nem szabad megtudnia. Nem engedi, hogy ezt a remek orvost 
eltiporják. Tudta, hogy dr. Connor mély érzelmeket táplál iránta, s most ezt 
használja fel Garry megmentése érdekében. 

– Dr. Morrow! – szólalt meg kissé rekedten. – Kérem, jöjjön be velem az 
orvosi szobába. Beszélnünk kell! – mondta, és kilépett a folyosóra. 

Garry követte. 
– Foglaljon helyet! – mutatott a doktornő a székre, aztán ő is leült vele 

szemben. 
– Dr. Millar! Esküszöm, hogy nem én tettem! – mondta bánatosan. – Én 

erre soha nem lennék képes, hisz... 
– Tudom, hogy nem maga tette, Garry! – mondta a doktornő. – Szinte 

biztos vagyok benne, de sajnos minden maga ellen szól. Az utóbbi időben 
nagyon magára jár a rúd! Megpróbálok néhány szót szólni az érdekében dr. 
Connor-nál. 

– Köszönöm, de kár a fáradságért. Nem hiszem, hogy hallgatna magára. 
– Ezt csak bízza rám! Egyetlen kérésem lenne! 
– Igen? 
– Nem akarom, hogy bárki megtudja, maga mellett állok! Úgy kell 

tennem, mintha én is egyetértenék a többiekkel. Elsősorban John, akarom 
mondani, dr. Cryer nem vehet észre semmit. Azt kell hinnie, én is magát 
vádolom! Rendben? 

– Rendben. 
– Van még valami, dr. Morrow! 
– Igen? 
– Nem szeretném, ha elmenne a kórházból. 
– Miért? – nézett rá a férfi kíváncsian. Meglepte a doktornő mondata. 
– Azért, mert jó orvosnak tartom. Dr. Connor beszélt velem néhány 

nappal ezelőtt. Engem akar kinevezni főorvossá. Nos, ha ez így lesz, nekem 
szükségem lesz olyan beosztottakra, akik értik a dolgukat. Ön pedig ilyen! 
Ezért nem akarom, hogy elmenjen! 

– Még gondolkozom rajta, dr. Millar! Egyébként minden attól függ, hogy 
dr. Connor mit mond! 

– Igen, minden ettől függ! Azért csak bízzon bennem! 
– Köszönök mindent, dr. Millar! Tudja... 



 

Garry elhallgatott. Hirtelen elharapta a szót, rájött, hogy hangosan akart 
gondolkozni. 

– Ugyan, mondja csak bátran, amit gondol! 
Garry kissé elpirult. 
– Nos, azt akartam mondani, hogy valahogy mindig az volt az érzésem, 

nem kedvel engem. Most pedig ön az egyedüli, aki mellettem áll! Azt 
gondolom, az a legkevesebb, hogy ha dr. Connor-t meg tudja győzni, itt 
maradjak, és segítsem a munkáját. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, 
hogy bízik bennem! 

– Garry! Nem kell hálálkodnia, hisz az én önzésem is közrejátszik ebben. 
A munkám könnyebb lesz, ha maga itt marad. Most azonban fejezzük be 
ezt a témát, akkor térjünk vissza rá, ha beszéltem dr. Connor-ral. Inkább azt 
mondja meg, miért viszi el Mr. Ryder-t? 

–  Otthon  majd  mellette  leszek,  amíg  el  nem  dől,  mi  lesz  a  sorsom!  Ha  
nem bánja, addig nem jönnék be! Természetesen, ha úgy érzi, szüksége van 
rám, csak szóljon! Egyébként Mr. Ryder nem akar maradni. Én 
megpróbáltam rávenni, de hajthatatlan. Azt mondja, ő már nagyon idős 
ahhoz, hogy a kórházban töltse a hátralévő idejét. Megbízik bennem, a 
kezelésemben. Inkább azt választja, és saját felelősségére elhagyja a 
kórházat. 

– Van benne valami! – bólogatott a doktornő. Sötétvörös kontyához 
nyúlt, és egy csatot megigazított benne. 

– Akkor elmehetek? – kérdezte Garry. 
– Igen. Amint megtudok valamit, majd felhívom! 
– Köszönöm! – mondta Garry, és kilépett az ajtón. 
John épp akkor haladt el az ajtó előtt. Ránézett Garry-re, és kéjesen 

elvigyorodott, de nem szólt semmit. Elég volt a tudat, hogy dr. Millar 
minden  valószínűség  szerint  megmosta  a  fejét.  Talán  még  a  kórházból  is  
kidobják! Ennek örülne csak igazán! Kapja meg, amit megérdemel! Ő 
mindent elkövet, hogy pokollá tegye az életét, és megbosszulja Meryl 
halálát. 

 
* 

Garry hazavitte Mr. Ryder-t, aztán elővette a tűit. Negyven percig hagyta 
a férfi testében, aztán kiszedte. 

– Hogy érzi magát, Mr. Ryder? – kérdezte. 



 

– Remekül! Na látja? Ezt a kezelést szeretem én! – veregette meg az 
orvos kezét. – Rettenetesen megéheztem! Ebédel velem? – kérdezte. 

– Köszönöm, szívesen! – felelte Garry. Az órájára nézett. 
– Csak nincs valami dolga? 
– De. Később majd lesz!–válaszolta. 
– Randevú? – tapintott rá az idős férfi a lényegre. 
– Igen – bólintott Garry és elmosolyodott. – Már nem is tudom, milyen 

régen várok erre a találkozásra – tette hozzá. – Természetesen estére 
visszajövök, és ittmaradok éjszakára. A kórházba nem megyek vissza egy 
darabig, de az is lehet, hogy soha többé. 

– Ha el akar menni rögtön ebéd után, csak menjen! Én pihenni fogok, 
aztán lemegyek a kincseimhez. Néha kényszert érzek, hogy lássam őket. 
Olyan érzésem van odalent, mintha az egész életemet látnám magam előtt. 

– Kérem, nagyon vigyázzon, Mr. Ryder! Jobban örülnék neki, ha nem 
mozdulna ki a szobából, amíg vissza nem jövök. Megszédülhet, eleshet... 

– Nem lesz semmi bajom, nyugodjon meg, dokikám! – intett a kezével 
Mr. Ryder. 

Garry,. mielőtt elment volna, megnézte őt. Meghallgatta a szívét, a hátát, 
megmérte a vérnyomását. Mindent rendben talált, így hát elsietett. 

Hazafelé menet megállt egy virágbolt előtt, és készíttetett egy csodálatos 
csokrot, majd miután leparkolt, bement a házba és vízbe tette. Csengettek. 

– Jó napot, dr. Morrow! – állt előtte Wattson felügyelő, miután kinyitotta 
az ajtót. 

– Jó napot, felügyelő úr! – köszönt. Félreállt az ajtóból és betessékelte. 
A felügyelő belépett, és szétnézett a házban. 
– Tessék, talán a nappaliba! – mutatta az utat, és a kezével intett a 

helyiség felé. – Mivel kínálhatom meg? – kérdezte. 
A felügyelő keresztbe rakta a lábát, miután leült. 
– Egy pohár jó hideg vizet kérek! – felelte. 
Az orvos kiment, aztán visszajött egy nagy tálcával. Vizet és narancsitalt 

is hozott, valamint apró teasüteményt rakott az asztalra. 
A felügyelő megitta a vizet, aztán ránézett. 
– Nem tudom, tudja-e, dr. Morrow, hogy miért jöttem? – kérdezte. 
– Azt hiszem, igen. A kollégám, dr. Cryer tett ellenem feljelentést Meryl 

Hogan-nel kapcsolatban, ha nem tévedek. 
– Nem. Nem téved. Ezért jöttem. Szeretném, ha mindent elmondana, 

amit tud. Dr. Cryer szerint ön az akupunktúrához használatos tűkkel 



 

majdnem megölte Meryl Hogan-t. Mint tudjuk, a nő a mai napig nem tért 
magához, s ha a feljelentés és a nyomozás eredménye megegyezik, ez 
emberölési kísérletnek minősül. Ha önnek nincs elfogadható és minden 
kétséget kizáró bizonyítéka, azt hiszem, nagy bajba kerülhet. A kollégája 
szerint ön ott járt a helyszínen, amikor ő odaérkezett. Látta az autóját. Nem 
messze parkolt. A bejárati ajtón hiába zörgött, nem engedték be a házba. 
Állítja, hogy ön bent volt a nővel. Hallotta, hogy szólt a zene! 

– Sajnálom, de ön ezek szerint még nem tud valamit, felügyelő úr! 
– Mire gondol? – húzta össze a szemöldökét Mr. Wattson. 
– Néhány órával ezelőtt Meryl Hogan meghalt. Valaki kikapcsolta a 

lélegeztetőgépet. 
– Nem. Tényleg erről még nem szereztem tudomást, de azt hiszem, ez 

önre nézve csak súlyosbító körülmény. 
– Pláne, ha majd John, akarom mondani, dr. Cryer közli, hogy én voltam 

az, aki kikapcsolta a gépet, ugyanis én találtam meg Meryl-t úgy, hogy a 
lélegeztetőgép nem működött. Valaki tényleg kikapcsolta, de nem én. 
Amikor be akartam kapcsolni, akkor lépett be a szobába Hannah nővér, aki 
ordítva kirohant. Természetesen, mivel én álltam ott, kezemben a gép 
kapcsolójával, mindenki azt hitte, tényleg én tettem. Igaz, hogy Meryl 
biológiai élete már rég nem működött, kimondottan csak a gép tartotta még 
életben, s neki már megváltás volt a gép kikapcsolása, de nem én tettem. 
Nem is tehettem, hisz orvos vagyok, s amíg csak egy picinyke reménysugár 
létezik az életben tartásra, nekünk addig mindent el kell követnünk. Nem 
öltem  meg  Meryl-t,  nem  is  kezeltem  akupunktúrával,  sőt  nem  is  szúrtam  
meg semmilyen szándékkal az akupunktúrához használatos tűkkel, erre 
meg is esküszöm. Igaz, hogy elmentem aznap Meryl-hez, mert beszélni 
akartam vele, de nem nyitott ajtót. Mielőtt odamentem és zörögtem, a 
szemközti telefonfülkéből felhívtam, de nem vette fel a telefont. A 
kopogásomra sem reagált, bentről valóban hallani lehetett a zenét. Ez nem 
volt meglepő számomra, mert Meryl mindig csak nagyon hangosan szerette 
hallgatni. Amikor már harmadszor kopogtam, fékcsikorgásra lettem 
figyelmes. Akkor jött meg John. Én elbújtam a garázsban, nem akartam, 
hogy meglásson. 

– Miért nem? – kérdezte a felügyelő. 
– Meryl és én együtt jártunk néhány hónapig. A nyár elején aztán 

összekaptunk, majd szakítottunk. Ezután én elutaztam Törökországba 
három hétre. Amikor visszatértem, örömmel vettem észre, hogy John – aki 



 

egyébként nemcsak kollégám, de a legjobb és az egyetlen barátom volt – és 
Meryl összejöttek. Tényleg örültem neki, mert John nagyon rendes ember, 
Meryl-t pedig szerettem, nem tudtam volna elnézni, ha valami szélhámos 
hálójába kerül. 

– Ezek szerint még mindig nem volt túl ezen a kapcsolaton, amikor 
visszajött a nyaralásból? 

– De. Már túl voltam. Istanbul-ban megismerkedtem valakivel, aki nagy 
hatást gyakorolt rám. Beleszerettem, s ez pedig azt jelentette, hogy túl 
voltam Meryl-en. 

– Akkor miért kereste meg a lakásán a nőt? 
– Mint mondtam, beszélnem kellett vele. 
– Miről? 
Garry elhallgatott. Lehajtotta a fejét és gondolkozott. Ha elhallgatja, hogy 

mi volt az oka, még jobban belekeveri magát. Őszintén akart mindent 
elmondani, ezért válaszolt. 

– Azon a napon, amikor Meryl meghalt, valami történt a lakásomon. A 
kórházból hazatérve megdöbbenve láttam, hogy az egész lakást 
felforgatták. A szekrények ajtaját leszaggatták, a fiókokat kihúzgálták, a 
szekrények tartalmát szétszórták a földön. Mindenütt az egész lakásban 
olyan iszonyú felfordulás volt, hogy először azt hittem, rosszul látok. 
Amikor kezdtem megnyugodni, arra gondoltam, hogy hívom a rendőrséget, 
de aztán mégsem tettem. Meg akartam tudni, mit kerestek nálam. Biztos 
voltam benne, hogy valamit meg akart szerezni az, aki ezt a rumlit okozta. 
Nem is tévedtem. 

– Mit kerestek? – kérdezte Mr. Wattson. 
– Semmi más nem hiányzott a lakásomból, csupán azok a fényképek, 

amelyeket Istanbul-ban készítettem, és amelyek többségén velem vagy 
egyedül az a hölgy látható, akivel megismerkedtem. Rögtön Meryl-re 
gondoltam! Ő ugyanis egyik nap megvárt a parkolóban, és bevallotta, hogy 
nem szereti dr. Cryer-t, csak engem akart féltékennyé tenni. Amikor rájött, 
hogy engem nem érdekel, bevallotta, hogy még mindig szeret. Én viszont 
elmondtam, hogy részemről a dolog befejeződött. 

– Értem. Azt gondolja, hogy Meryl Hogan járt a lakásán, és ő vitte el a 
képeket? – kérdezte a felügyelő, miközben szorgalmasan jegyzetelt. 

– Igen. Csak erre gondolhattam, hisz senki nincs, akivel haragban lennék, 
vagy akinek oka lenne rá, hogy elvigye azokat a képeket. Ezért akartam 
vele beszélni. 



 

– És miért bújt el dr. Cryer elől? Ő miért nem hallhatta, amiről szó lett 
volna? 

– Úgy éreztem, ez csak kettőnkre tartozik. Nem akartam Meryl-t 
kellemetlen helyzetbe hozni John előtt, mert akkor rájött volna, hogy Meryl 
részéről milyen fontos az én személyem. Ezért elbújtam és figyeltem. John 
kopogott, de őt sem engedte be. Ekkor a kollégám elővett egy kulcsot, és a 
zárba helyezte. Ettől kezdve nem láttam őt. Biztos voltam benne, hogy 
bement. Ezután gyorsan kiosontam, és a kissé távolabb leparkolt kocsimhoz 
siettem. Beültem és azonnal elhajtottam. Ha dr. John Cryer azt állítja, hogy 
én voltam, akkor én is állíthatom ugyanezt. Én nem mentem be, de ő igen! 

– Nos, ez eddig érthető, van viszont egy komoly probléma, amit nem 
tudom, hogy magyaráz meg. Éspedig az akupunktúra és a tűk helye! 

Garry ránézett. 
– Akárki beleszúrhatta a tűket. Ez igazán nem nagy dolog! A probléma 

csak az, hogy ha nem a megfelelő meridiánba, pontba kerülnek a tűk, 
bizony halált is okozhat. Márpedig ebben az esetben olyan ember kezelte 
ezeket a tűket, aki vagy nem értett az akupunktúrához, vagy nagyon is! 

– És ön? Ön, dr. Morrow, ért ehhez a gyógymódhoz? – kérdezte. 
– Igen. 
– És gyakorolja is? – nézett rá fürkészve. 
– Nem! A kórházban tilos, a vezetés nem ismeri el gyógymódként, és az 

ott dolgozók nem foglalkozhatnak vele. 
.– Ön hol tanulta meg? 
– Istanbul-ban. Minden évben elutazom valahová, és annak az országnak 

egy-egy kórházába ellátogatok, hogy minél több tapasztalatot szerezzek. 
Így volt ez Törökországban is. Találkoztam egy orvossal, aki nagyon sok 
embert gyógyított már meg akupunktúra segítségével. Amikor magam is 
tapasztaltam e gyógymód hatékonyságát, hogy emberek, halálra ítélt 
emberek életét hosszabbíthatom meg, esetleg teljesen meggyógyíthatom 
vele, megtanultam. 

– Ezek szerint még nem gyakorolta itthon senkin? – kérdezte a felügyelő. 
– De, igen! Van egy magánbetegem. 
– Ha jól emlékszem, Mr. Ryder! Épp akkor zavartuk meg, amikor el 

akarta kezdeni a kezelését. 
– Így van – bólintott Garry. 
– Tehát ezek szerint önnek a birtokában vannak ilyen tűk? 
– Természetesen! 



 

– Dr. Cryer szerint ön nem tudta megmutatni a tűit, amikor eljött ide 
önhöz, hogy számon kérje magán a barátnője szörnyű esetét. Még 
szóváltásba is keveredtek. 

– Igen, ez a szóváltás úgy történt, hogy ő csöngetett, én kinyitottam az 
ajtót és köszöntem. Örültem, hogy eljött. Ő azonban köszönés helyett 
nekem esett, és agyba-főbe vert. 

– És ön ezt hagyta? Hisz ha jól saccolom, legalább tíz-tizenkét kilóval 
nagyobb súlycsoportba tartozik. Miért nem ütött vissza? 

– Azért, mert a barátom volt! Továbbá azért sem, mert én... én... ökölvívó 
voltam néhány évig az egyetemi évek idején. Féltem, hogy úgy megütöm, 
hogy tragédia is lehet belőle. 

– Értem. Nos, amikor a barátja megvádolta önt, akkor hogy bizonyítsa 
ártatlanságát, elővette a tűket, amelyeket még nem használt. Így volt? 

– Majdnem. Ugyanis a doboz, amelyben a tűket tartottam, üres volt. 
– Ezek szerint nemcsak a fotókat vitték el, hanem a tűket is? 
– Azt nem tudom, hogy ugyanaz a személy vitte-e el mindkettőt, csak azt 

tudom, hogy a doboz üres volt. Én nem vettem ki, nem használtam, ez 
biztos! 

– Egyetlenegy darab tű sem maradt a dobozban? – kérdezte a felügyelő. 
– Nem tudom – rázta a fejét Garry. – Olyan ideges voltam, hogy nem is 

néztem meg. 
– Akkor hozza ide azt a dobozt, kérem! 
– Azonnal! 
 
Garry pár pillanat múlva visszajött, és átadta a dobozt. A felügyelő 

felnyitotta és belenézett. 
– Nézze csak! Egyetlenegy darab van benne! Ez remek! 
– Már miért lenne remek? – kérdezte Garry fáradt hangon. 
– Azért, mert ha ez nem egyezik a többivel, akkor nem ezt a tűt 

használták! – felelte a felügyelő, majd elővett egy pici nejlontasakot, és 
belerakta a tűt. 

Garry figyelte minden mozdulatát. 
– Felügyelő úr! Nem hiszem, hogy ez bizonyíték lehet. A tűk majdnem 

mind egyformák. Vannak ezüstből, aranyból készült tűk, de a világon 
mindenütt egyformák. Bárki megvásárolhatja. 

– Nézze! Ha ez a tű megegyezik azzal, amelyet Meryl Hogan lakásán 
találtunk, akkor egy okkal több, hogy a gyanú még inkább az ön személyére 



 

irányuljon. Természetesen alaposan még vizsgáljuk a tűket, vásárolunk 
újakat, és összehasonlítjuk, őket. Megnézzük, van-e rajtuk ujjlenyomat. 

– Nem hiszem, hogy ennek van valami értelme, hacsak... 
– Igen? Kérem, folytassa! – nézett rá Wattson. 
– Hacsak a papírját meg nem találják. Én ugyanis vásároltam tűket, de 

nem itthon, hanem Istanbul-ban. És kaptam is egy jó párat ugyanott. 
Szerintem ezeken a papírokon, amelyekben a steril tűk vannak, fel van 
tüntetve az ország, amelyik gyártotta. Ha ez a papír előkerül, akkor az már 
lehet bizonyíték. Ellenkező esetben, kizárt. 

– Mindent figyelembe fogunk venni, dr. Morrow! Mindezek ellenére azt 
gondolom, nehéz helyzetben van, mert amíg dr. Cryer bizonyítékokkal 
szolgál, addig ön nem tud semmit kézzelfoghatóan cáfolni, illetve 
bizonyítani. 

– De igen! Az én szavam is ér annyit, mint az övé! Miért hisznek neki, és 
miért nem nekem? Ott járt és bement a lakásba, míg én ott jártam, de nem 
mentem be! Ez nem elég bizonyíték? És látta talán, hogy én szurkáltam tele 
Meryl testét? Látta ő vagy valaki más? – kérdezte ingerülten. 

– Ha egy szemtanút találna, aki látta bemenni dr. Cryer-t a házba, az már 
felhasználható lenne! Így azonban tény, hogy ő nem ért az akupunktúrához, 
nincsenek tűi, önnel ellentétben. 

– Attól, hogy nem ért az akupunktúrához, lehetnek tűi! – érvelt Garry. 
– Ez igaz, de az is, hogy önt látták Meryl ágya mellett, nem dr. Cryer-t, 

amint a lélegeztetőgépet babrálja. Meryl pedig már halott volt! Sajnálom, 
dr. Morrow, de azt hiszem, csak annyit tudok ajánlani, hogy szerezzen egy 
jó ügyvédet mielőbb. – A felügyelő felállt. – Kérem, ne hagyja el a várost, 
amíg engedélyt nem kap rá. Hamarosan ismét találkozunk, az az érzésem! 

Garry az ajtóig kísérte a férfit, aztán öklével a falra csapott, amint bezárta 
az ajtót. Dühös volt John-ra, akit ő ennyire félreismert. 

Az órára nézett, s felszisszent. Alig negyedórája van, hogy visszaérjen a 
kórházzal szemközti cukrászdába. 

Gyorsan összekapkodta magát és elviharzott. Már beült az autóba, 
amikor eszébe jutott a csokor. Gyorsan visszament érte, és a hátsó ülésre 
tette. 

Természetesen olyan forgalom volt, hogy csak tíz perc késéssel érkezett a 
találka helyszínére. 

Gyorsan keresett egy parkolóhelyet, aztán a csodálatos csokorral a 
kezében futva érkezett a cukrászdához. Már messziről észrevette a nőt. 



 

Hófehér kosztümben ült, fénylő fekete haja a háta közepére omlott. Ült egy 
asztalnál, és valamit tanulmányozott. 

– Isten hozott nálunk! – lépett mellé Garry, és a kezébe adta a csokrot. – 
Bocsáss meg, hogy már rögtön az első randevúnkról elkéstem, de 
feltartottak. Aztán ez az őrült forgalom is kifogott rajtam – mentegetőzött. 
Szeme szinte majdnem felfalta a gyönyörű nőt. 

–  Szervusz,  Garry!  –  mosolygott  rá  Leila.  –  Nem haragszom,  hisz  én  is  
csak néhány perce érkeztem – mondta, és felállt. – Köszönöm a gyönyörű 
virágot! – suttogta, és a férfi arcához hajolt. Lágyan megcsókolta, 
kedvesen, mire Garry testén végigfutott a boldogság. Ha Leila így üdvözli, 
minden reménye megvan arra, hogy a folytatás még szebb lesz. 

– Örülök, hogy tetszik! – pihegte égő tekintettel az orvos, és ő is 
megcsókolta a nő arcát. Most nem tiltakozott. – Már rendeltél valamit? – 
kérdezte, amint leült. 

– Nem. Még nem – felelte Leila, és ráemelte a tekintetét. A szeme 
ragyogott, mintha boldog lenne! 

– Nos, akkor rendelek én! Mit kérsz? – kérdezte. 
– Egy nagy adag fagylaltot tejszínhabbal! – felelte. 
– Jó ötlet! Magam is azt kérek! – mondta, és intett a kezével. 
A pincér azonnal megjelent, és felvette a rendelést. 
– Ha tudnád, mennyire vártam már erre a pillanatra! – suttogta Garry, és 

tenyerét ráfektette Leila kecses kézfejére. 
A nap lebukott, de a levegő még mindig meleg volt. Garry oldalra nézett, 

s John-t vette észre. Épp errefelé tartott. 
Amint észrevette Garry-t, lemondóan ránézett, aztán elfordította a fejét, 

de a következő pillanatban ismét, odanézett. A lélegzete is elállt Leila 
láttán. Feltámadt benne az irigység. Persze, Meryl-t még el sem temették, 
és neki van képe ideülni a kórház elé, hogy mindenki lássa! Legszívesebben 
ismét nekiesett volna a férfinak, de aztán gondolt egy merészet. 

– Nicsak! Kit látnak szemeim? – lépett oda az asztalukhoz. – Látom, 
hamar túltetted magad Meryl halálán! – mondta Garry-nek, de a nőre 
nézett. 

– John! Menj innen, kérlek! – nézett rá Garry barátságosan. Amennyire 
csak tudott, uralkodott magán. 

– Már miért mennék? Talán a tied ez a cukrászda? – kérdezte. – Inkább 
mutass be a hölgynek! – mondta, és a kezét nyújtotta Leila felé. – A nevem 



 

dr. John Cryer! Egy kórházban dolgozunk, és örökké marjuk egymást, de ez 
így van jó barátok között! – mosolygott kedvesen. 

– Leila Hasim! – mutatkozott be Leila, és kezét az orvos kezébe adta. 
– Örülök, hogy megismerhetem! Garry már annyit mesélt magáról, hogy 

ha nem ülne itt ezen a széken ön mellett, akkor is megismertem volna! – 
jópofáskodott. – Megengedi, hogy leüljek egy rövid időre? – kérdezte. 

– Kérem! – felelte Leila és mosolygott. Elhitte, hogy két barátot lát maga 
mellett, akik bolondoznak egymással. 

Garry majdnem felrobbant a méregtől. Az arca most egyáltalán nem volt 
kedves, inkább feszült és ideges. 

A pincér kihozta a két adag fagylaltot. Letette Leila és Garry elé, ám 
John elemelte a kollégája elől, és kanalazni kezdte. 

– Hű, de finom! Látom, észben tartod, mi a kedvenc fagyim! – mondta, 
és rávigyorgott Garry-re. 

A férfi már nem türtőztette magát. Megfogta a kelyhet, és John arcához 
nyomta. 

– Tessék! Edd meg az egészet, de egyszerre! – sziszegte, aztán odaugrott, 
és a gallérjánál fogva felrántotta John-t. – És most azonnal tűnj el innen, 
mert széttaposlak, akár egy férget! – nagyot lódított rajta. 

– Félsz, hogy mindent elmondok a kis barátnődnek, nem igaz? – szólt 
még vissza vigyorogva, zsebéből előrántotta a zsebkendőjét, és megtörölte 
vele az arcát. – Légy erős, megtalálom a módját, hogy mindent elmondjak 
neki! Még nem tudja, kivel ült le egy asztalhoz! – kiáltotta jó hangosan, 
aztán futni kezdett egy közeledő taxi felé. 

– Ez mi volt? – kérdezte Leila a férfira nézve. – Ez már nem mókázás, 
ahogy én láttam! 

– Nem, tényleg nem az – felelte Garry. – Ez az ember a legszemetebb 
alak, akivel találkoztam! 

– Azt hittem először, hogy barátok vagytok! 
– Igen, azok voltunk, de aztán rájöttem, becsapott! 
– Meséld el, kérlek! 
– Ha nem haragszol, nem szeretnék erről beszélni, Leila! Csak most 

találkoztunk, ne rontsuk el ezt a szép napot! Majd máskor elmesélem, most 
inkább egymással foglalkozzunk. Menjünk el táncolni valahova! 

– Garry! Ma korán szeretnék hazamenni, mert holnap már dolgozom. Fel 
kell készülnöm! – szabadkozott Leila. – Annyira szerettelek volna látni, 



 

ezért találkoztam veled. Hétvégén több időm lesz, gondolom neked is, 
akkor elmehetünk bárhová! 

– Rendben! Akkor menjünk és sétáljunk egyet! – intett a kezével a 
pincérnek Garry. 

Egy gyenge szellő kísérte őket sétájuk során. A Corona Park-ban sétáltak, 
Garry a kocsit egy parkolóban hagyta. 

– Mesélj, hogy van Mustafa! – mondta Garry, és a nő keze után nyúlt. 
– Jól van! Sokat dolgozik, keveset pihen. Egyébként üdvözletét küldi, azt 

mondta, hamarosan felhív. 
– Igen, már hívott! – felelte Garry. Az arca elsápadt, még jó, hogy a gyér 

fényt árasztó utcai lámpák alatt ezt Leila nem vette észre. 
– Remek! És mit  mondott? Valami olyasmiről  beszélt,  hogy tervezi  egy 

rövidebb ideruccanás lehetőségét. Nem lenne jó? Együtt elmehetnénk 
valahová! 

– Erre ráérünk visszatérni, ha Mustafa megjön! – felelte furcsa hangon 
Garry. 

– Garry! Mi van veled? Megbántott talán a bátyám? – kérdezte Leila. 
– Nem! Dehogy! Ezt honnan veszed? 
– Valahogy megváltoztál, amint Mustafa szóba került. Nagyon kérlek, 

Garry, ha valami történt köztetek, azt mondd el nekem! – nézett rá Leila. 
– Mire gondolsz? – kérdezte Garry. 
– Hát... nem gondolok semmire, csak furcsának találtam a 

hangulatváltozásodat azután, hogy a bátyámról esett szó. Természetesen 
nem faggatlak, csak nem szeretném, ha elhallgatnánk egymás előtt bármit. 

Garry legszívesebben azonnal mindent elmondott volna, de nem tette, 
mert nem akarta a nőt belevonni semmibe. Ha nem tud valamiről, akkor 
nem is beszélhet róla, nem is történhet baja. 

– Nem változott meg a hangulatom, azaz nem Mustafa miatt. John az, aki 
felbosszantott! – hazudta. 

– Akkor meséld el, mi történt köztetek! Hátha megkönnyebbülsz utána! 
Garry! Hozzám lehetsz őszinte, megbízhatsz bennem! Soha nem tudnék 
olyat tenni, amivel megbánthatnálak! – mondta. 

– Olyan drága vagy! – ölelte magához Garry, és a száját kereste. 
– Ne! Kérlek, ezt ne! – tolta el magától Leila. 
Az orvos megtorpant. Azt hitte, minden rendben van kettőjük között, de 

ezek szerint tévedett. Visszanyelte a mérgét, csak azután szólalt meg: 



 

– Bocsáss meg, Leila, de nem értelek! Azt hittem, itt, Amerikában 
megcsókolhatlak, de úgy látom, te itt is egy török menyasszony vagy! 

– Garry! Kérlek, ne haragudj rám! Csak azért nem akartam, hogy 
megcsókolj, mert még nem gyógyultam ki a torokfájásból. Ha rendbe 
jövök, semmi akadálya nem lesz! Na! Nézz rám, és mondd, hogy nem 
haragszol! Az arcomra adhatsz csókot! Tessék! – tartotta oda. 

– Kérlek, Leila! Ne bolondozz velem! Annyira szeretlek és vágyom rád! 
Nem kértem, hogy feküdj le velem, nem voltam tolakodó, azt hiszem, de 
egy csókot már nagyon szeretnék! Egy igazi, forró, szerelmes csókot! 
Amióta veled találkoztam, senkivel szóba sem állok, csak te jársz az 
eszembe, csak téged kívánlak! Ezért kérem, ha ez neked játék, akkor inkább 
fejezzük be, és ne találkozzunk többé! 

– Szó sincs erről, Garry! Esküszöm, nem játszom veled, és én is 
szeretlek! Amikor visszautaztál, és én ott maradtam Istanbul-ban, akkor 
jöttem rá, mennyit jelentesz nekem! Légy egy kis türelemmel, s a tiéd 
leszek! – mondta csillogó szemmel. 

– Jó. Akkor megnyugodtam. Már féltem, hogy eltűnik ez a csodálatos 
szerelem, és itt maradok magamra. Most nagyon kell nekem, hogy 
szeressenek! 

Leila felé fordult, és két karját a nyakába fonta. Egészen szorosan simult 
Garry karjaiba. Arcát a férfi nyakába fúrta. 

Garry átölelte. Érezte testének forróságát, a vékony ruha alatt csodálatos 
testének minden rezzenését. 

– Kérlek, kísérj haza! – mondta Leila, miután az órájára nézett. 
– Ez természetes! Ha nem kértél volna meg rá, akkor is hazavittelek 

volna. Legalább megnézem, hol laksz! – mondta. 
A kocsihoz igyekeztek, amikor hirtelen lefékezett egy autó előttük. 
– Dr. Morrow! – hajolt ki az ablakon Wattson felügyelő. – Épp magánál 

voltam! Kérem, holnap, amikor ráér, fáradjon be hozzám az irodámba! – 
mondta, majd a nő felé nézett. – Wattson felügyelő vagyok az FBI-tól! – 
nyújtotta ki az ablakon a kezét. 

– Leila Hasim! – mutatkozott be a nő kissé meglepődve.  . 
– Akkor várom holnap! – intett a kezével a felügyelő, és elhajtott. 
– Mi dolgod van neked az FBI-jal? – kérdezte Leila. 
– A kórházban történt egy haláleset. Ezt vizsgálják ki! – felelte Garry. 
– A te beteged volt? – kérdezte. 



 

– Úgy is lehet mondani! – bólintott. – Mindenkit kihallgatnak. Most 
rajtam a sor! 

– Értem! Akkor ez nem komoly, ugye? 
–  Nem.  Persze  hogy  nem!  –  mosolygott  rá  Garry,  és  kihajtott  a  széles  

sugárútra. 
Leila a Lower East Side-on lakott. Ez a városrész Manhattan etnikai 

területei közül a legnehezebben meghatározható, ahol még most is 
bérkaszárnyák ezrei találhatók, ahol a bevándorló családok 1880 és 1914 
között igen nyomorúságos körülmények között éltek. Ezt a városrészt a 
szegények negyedeként hozták létre, és néhány modern lakóépület ellenére 
a mai napig az is maradt. A század elején teljesen zsidókörnyék volt, amiről 
még ma is tanúskodik a mintegy 500 zsinagóga és iskolaépület, bár már 
csak keveset használnak eredeti rendeltetésüknek megfelelően. Később a 
Chatham Square-ről az East Broadway-n keresztül kínaiak áramlottak be 
éppúgy, mint Little Italy-be. Keletről a Puerto Rico-ból, Közép- és Dél-
Amerikából érkező spanyol nyelvű népcsoportok új bevándorlási hulláma 
söpört végig a Lower East Side-on. Így ez a negyed a korábbiakkal 
ellentétben már nem rendelkezik egyértelmű identitással. A zsidójelleg 
most  is  a  Hester,  Essex,  Rivington,  de  főleg  az  Orchard  Street-en  a  
legerősebb, ahol nagyon sok divatáru-, cipő-, szőrme- és más üzlet van, 
ahol az áruk egy részét az utcán tartják és árulják. Különösen vasárnap 
nagy a forgalom, igazi bazárhangulattal, amilyent Észak-Afrikában és a 
Közel-Keleten találhat az ember. Mivel az árak alacsonyak, a minőség 
viszont gyakran nagyon jó, sokan jönnek a város külső negyedeiből is 
vásárolni az Orchard Street-re, ahol a nő lakása volt. 

Garry kiszállt a kocsiból, és egészen a kapuig kísérte. 
– Majd felhívlak! – mondta Leila, de az orvos rádöbbent, hogy nem 

dolgozik a kórházban, ezért azt ajánlotta, hogy adja meg a telefonszámát, és 
ő jelentkezik. – Csak nem kínos neked, ha egy török nő keres? – nézett rá 
Leila. 

– Ne beszélj butaságokat, drágám! – ölelte át a derekát. – Néhány napig 
nagyon elfoglalt leszek a kórházban, nemigen tudok telefonhoz jönni. Azt 
sem tudom, mikor végzek, ezért ajánlottam, hogy inkább én kereslek! 
Persze, ha akarsz, nyugodtan hívhatsz otthon, csak ha nem találsz, kérlek, 
hagyj üzenetet. 

– Ha tényleg ennyire elfoglalt leszel, akkor valóban jobb, ha te hívsz! – 
mondta Leila, és fejét egy pillanatra a férfi széles mellére hajtotta. – Ne 



 

hajtsd túl magad, kedves! – suttogta, aztán kibontakozott az ölelésből és 
elszaladt. 

Garry  a  kocsinál  állva  nézett  utána,  majd  beült  a  volán  mögé,  és  
egyenesen Mr. Ryder-hez hajtott. 

 
* 

Leila a szobába lépve észrevette, hogy nincs nála a feljegyzése, amelyre 
nagy szüksége lenne. Először azt hitte, hogy a cukrászdában felejtette az 
asztalon, de aztán eszébe jutott, hogy amikor a felügyelővel kezet fogott, 
még nála volt. Nem lehet máshol, csakis Garry kocsijában. 

Gyorsan a telefonhoz lépett, és hívta a férfi lakását. A telefon hosszan 
kicsöngött, de nem vette fel. 

Biztosan nem ért még haza, gondolta, aztán az órájára nézett. Hát persze! 
Még tíz perce sincs, hogy elváltak. 

Kibújt a ruhájából, és bement a fürdőszobába. Teleengedte a kádat vízzel, 
s amikor a hab már majdnem kifutott, akkor huppant bele. A telefont 
odakészítette maga mellé, még megpróbálja hívni Garry-t. A jegyzeteire 
mindenképpen szüksége lesz, hisz holnap reggel a börtönben kezd. 

Elnyúlt a vízben, és átélte Garry minden érintését. Szerette a férfit úgy, 
mint még soha senkit. Azt hitte, nem jön el az életében az, akit ő elfogadna 
egy életre, s lám, mégis megtalálta! Csak minden feltétel nélkül 
szerethetné! Mennyire vágyott egy igazi csókra már, de még nem tehette! 
Remélte, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor nyugodtan adhatja oda az 
ajkát Garry-nek! Addig azonban távol kell tartania magától a férfit. 

A falióra elütötte a tízet. Épp negyven perce ül a kádban. 
Megtörölte a kezét, és a telefonért nyúlt. Garry-t hívta. A telefon ismét 

kicsöngött,  de  a  férfi  még  mindig  nem  vette  fel.  Megismételte  a  hívást  
tízpercenként, s amikor már éjfél is elmúlt, bosszankodva csapta le. 

Le s fel járkált a szobában. Ideges volt, haragudott magára, amiért 
elhagyta a jegyzetét. Most mit csináljon? 

Eszébe jutott, hogy Garry bemehetett a kórházba is. Ha olyan fontos 
dolga lesz, hogy még telefonhoz sem tud jönni, nyilván van még teendője. 
A bátyja is sokszor éjjel is bement, ha eszébe jutott valami. Ezek az 
orvosok már csak ilyenek! Ő, mint pszichológus, egészen más! Neki nem 
kell a betegeit éjjel is ellenőriznie, őt odahívják, ha szükség van rá, vagy 
felkeresik a rendelőben. 



 

Előkapta a telefonkönyvet, és kikereste a kórház számát, majd némi 
tanakodás után hívta. 

– Halló! – szólt bele kissé rekedten. – Elnézést, dr. Morrow-val szeretnék 
beszélni, ha bent van! Nagyon fontos lenne! – tette hozzá 
magyarázatképpen a késői időpont miatt. 

– Sajnálom, de dr. Morrow nincs bent – jött a válasz. 
– Ez biztos? – kérdezte Leila. 
– Igen, kérem! Ez biztos! Csak tudnám, ha ügyeletes lenne, itt van 

előttem a lista! – felelte a morcos hang. 
– Elnézést, az nem lehet, hogy csak beugrott egy betegéhez? Otthon 

kerestem, de nem veszi fel a telefont. Van nála egy jegyzetem, amire 
holnap szükségem lenne... 

– Sajnálom, de nem jött be! Látnám, ha itt lenne, mert épp a liftre látni! 
Ha esetleg mégis bejönne, mit mondjak neki? – kérdezte. 

– Kérem, mondja meg, hogy Leila kereste, és a jegyzeteimért holnap 
reggel odamegyek a kórházhoz. Ha nem ér rá, adja le a portán. Még korán 
reggel megpróbálom otthon hívni! Köszönöm a kedvességét, és elnézést a 
késői zavarásért! – köszönt el. 

Mielőtt elaludt, még egyszer megpróbálta felhívni az orvos otthoni 
számát, de a helyzet változatlan volt. Még az üzenetrögzítő sem volt 
bekapcsolva. 

Leila eloltotta az éjjeliszekrényén a lámpát, és lehunyta a szemét. Még 
egy pillanatra átsuhant a fejében, hogy Garry talán valakivel épp most bújik 
ágyba,  de  rögtön  meg  is  dorgálta  magát.  A  férfi  nagyon  szereti  őt,  s  ha  
eddig nem volt senkije, most, amikor már itt van, ugyan miért menne 
máshoz? Rögtön válaszolt is rá: azért, amit én nem adok meg neki! Nem! – 
ült fel, és a paplanra csapott. – Garry nem olyan! Ő megérti és kivárja, amíg 
egymáséi lehetnek. 

Már majdnem elaludt, amikor eszébe jutott, hogy nem állította be a 
csörgőórát. Fél órával korábban akart kelni, hogy Garry-t még otthon 
találja. 

 
* 

Garry mindent rendben talált, amint benézett Mr. Ryder-hez. Az idős 
ember szép csendesen hortyogott, majd a másik oldalára fordult. 

Az orvos visszament a szobájába, és bebújt az ágyba. Leila-ra gondolt. 
Szerelemmel a szívében hunyta le a szemét. 



 

 
8. 
 

Leila kipattant az ágyból, amint az óra csörögni kezdett. Rögtön a 
telefonért nyúlt. Garry már minden bizonnyal felébredt, reméli, nem ő kelti 
fel. 

A  vonal  túlsó  végén  azonban  most  sem  hallotta  meg  a  férfi  hangját.  A  
telefon kicsöngött, de Garry nem jelentkezett. 

Leila még legalább háromszor megismételte a hívást, aztán úgy döntött, 
nem próbálkozik többet, hanem odamegy a lakására. 

Gyorsan összepakolta a holmiját, a táskáját a kezébe vette, aztán megitta 
az ajtóig a kávéját, majd a bögrét letette a földre, és kilépett az ajtón. 
Bezárta a kulccsal, és lesietett a lépcsőn. 

Amint kiért az utcára, épp egy üres taxi közeledett. Milyen szerencséje 
van, gondolta, máskor bizony toporogni kell, hogy egy üres taxit kapjon. 
Előfordul, hogy fél óráig is várnia kell. 

A taxi  megállt,  ő pedig  beült  a  vezető mellé.  Bemondta  Garry  címét  és  
fellélegzett. Biztosan odaér, mielőtt Garry elindul. Még nincs hat óra. 

Arra gondolt, mit fog szólni Garry, ha berobban hozzá ilyen korai órában. 
Lehet, hogy épp borotvahabbal az arcán nyit ajtót neki! A szája mosolyra 
húzódott. 

A ház előtt kiugrott a taxiból, és kifizette a viteldíjat. Futva tette meg az 
utat a házig. A kerítés nélküli kis virágoskertet átszelő járdán vidáman 
tipegett. 

Az ajtó előtt megigazította a haját, és csak azután kopogott. Hátrább 
lépett, és mosolyogva várt. Garry azonban nem nyitott ajtót. Az nem lehet, 
hogy már nincs itthon! – gondolta, ezért ismét kopogni kezdett, majd a 
csengőt is használta. 

Semmi. A férfi nem jött ajtót nyitni. 
Leila körülnézett. A ház előtti postaládából kikandikált egy papír. 

Odalépett és kiemelte. 
A felügyelő hagyott üzenetet. Rajta a tegnapi dátum. 
A nő szíve nagyot dobbant. Garry nem aludt itthon! Ha hazajött volna, 

nyilván beviszi a postáját. 
A papírt visszadugta a postaládába, aztán bánatos szívvel indult az utca 

felé. 



 

– Dr. Morrow-t keresi, kisasszony? – hallotta a válla mögül egy férfi 
hangját. 

– Igen – fordult feléje és bólintott. 
– Azt hiszem, nem aludt itthon. Biztosan ügyeletes a kórházban! Én is 

kerestem, mert egy férfi nálam érdeklődött utána – mondta. – Azt hiszem, 
hagyott üzenetet a számára! – tette hozzá. 

Leila tudta, hogy a felügyelőről beszél. 
– Köszönöm! – mondta Leila szomorúan, majd a forgalom felé tekintett. 
Egyetlen taxi sem jött. Ha nem ér be időben a börtönbe, botrány lesz! A 

jegyzete nélkül azonban nem mehet be! 
– Taxira lenne szüksége? – kérdezte a férfi. 
– Igen – bólintott Leila. 
– Szívesen elviszem, a kórház közelében dolgozom. Onnan egy 

ugrásnyira. Legalább nem kell nekem megkeresnem, ha ön beszél vele. 
Mert gondolom, innen odamegy, vagy tévedek? – kérdezte. 

– Nem, nem téved. Valóban sürgősen beszélnem kell a doktorral, ezért 
megköszönöm, ha elvisz. 

– Jöjjön csak, kedves! – nyitotta ki a kocsi ajtaját a férfi, és betessékelte a 
nőt,  aztán ő is beült a volán mögé. – Akkor mondja meg, legyen szíves, a 
doktor úrnak, hogy egy férfi kereste sürgős ügyben. Üzenetet nem hagyott, 
de a postaládájába bedobta. Láttam! – fecsegett. 

Leila alig várta, hogy kiszálljon. Idegesítette a férfi állandó fecsegése, 
pedig igazán kedves volt vele. 

A kórházhoz érve felszaladt a lépcsőn. Egyenesen az információhoz 
ment, és a portáshoz lépett. 

– Jó reggelt, uram! Kérem, bejött már dr. Morrow? – kérdezte. 
– Jó reggelt, hölgyem! – köszönt udvariasan a férfi. – Azonnal 

megnézem! Nem emlékszem, hogy láttam volna ma a doktort! – mondta, és 
aztán a fejét rázta. – Nincs itt az aláírása! Még nem érkezett meg, de 
menjen fel az osztályra, ott megmondják! Lehet, hogy már éjjel bejött! 
Soha nem lehet tudni! – tárta szét a karját, és a nőre mosolygott. 

– Jó reggelt! – lépett be az ajtón dr. Millar. 
A portás Leila felé fordult, aki megvárta, amíg a férfi ismét ráfigyel. 
– Megmondaná, kérem, hogy Leila Hasim névre nem tettek le egy 

borítékot önnél? – kérdezte. – Üzenetet hagytam dr. Morrow-nak... 
Dr. Millar az orvos neve hallatára megállt és visszalépett. 
– Miért keresi dr. Morrow–t? – kérdezte. 



 

– Nála maradt egy nagyon fontos jegyzetem tegnap este. Kerestem 
otthon, de nem találtam, felhívtam a kórházat, és hagytam üzenetet a 
számára. Azt hittem, már bejött, de... 

– Jöjjön velem, kedves... 
– Leila Hasim! – mutatkozott be a nő. 
– Kedves Leila! A nevem dr. Cindy Millar, jelenleg dr. Morrow főnöke 

vagyok. Ön honnan ismeri a doktort? – kérdezte. 
– Én... én... Istanbul-ban ismerkedtünk meg – felelte kissé elpirulva 

zavarában. 
– Bocsásson meg, nem akartam kíváncsiskodni, csak tudnom kell, ki 

keresi. Dr. Morrow ugyanis nem jön dolgozni! Csodálkozom, hogy nem 
mondta meg önnek! 

– Biztosan elfelejtette – felelte Leila. Érezte, hogy a sírás a torkát 
szorongatja. 

– Nem értem, ilyet nem szokás elfelejteni! – mondta a doktornő. – 
Próbálta otthon keresni? – kérdezte. 

– Igen... Természetesen, onnan jövök. Tudja, dr. Millar, pszichológus 
vagyok, és nála maradt a jegyzetem. Egy börtönben dolgozom ma, a 
jegyzeteim nélkül pedig nem tudok bemenni. Ezért lenne fontos, hogy 
megtaláljam. Tegnap este együtt voltunk, a kocsiban maradt minden 
valószínűség szerint. 

– Sajnálom, de nem tudok segíteni! Valamikor csak hazamegy. 
– Köszönöm. Mikor lesz bent legközelebb dr. Morrow? – kérdezte. 
– Azt még nem tudom. Néhány napig biztosan nem! – mondta, aztán 

elköszönt. 
Leila csalódottan lépett ki a kórház ajtaján. A lépcsőn lehajtott fejjel 

lépkedett lefelé. 
– Nahát! Tényleg maga az? – hallotta meg John Cryer hangját, aki széles 

vigyorral állt meg előtte, elzárva a további útját. 
Leila felnézett a férfi arcába. Tudta, hogy valahonnan ismeri, de nem 

ugrott be. 
– Ismerjük egymást? – kérdezte idegesen. 
– Persze! Tegnap este találkoztunk! Nem emlékszik? A cukrászda! És 

Garry! Dr. John Cryer vagyok! 
– Á, igen! Most már emlékszem! – felelte Leila. – Valahogy másképp 

nézett ki tegnap este, mint most. 



 

– Hát, igen! Nappal mindenki másként néz ki! Maga is, drága Leila! 
Sokkal vonzóbb, még ilyen kora reggel is!– bókolt. 

– Köszönöm – szűrte a szavakat a foga között a nő. Ideges volt, nem 
érdekelték a férfi bókjai. 

– Mit keres itt? Csak nem beteg? – kérdezte John, és aggódva nézett rá. 
– Nem, nem vagyok beteg. Garry-hez jöttem, de még nem érkezett be. Az 

előbb összefutottam a főnökével, szerinte ma nem is jön dolgozni. Nekem 
pedig feltétlenül beszélnem kellene vele! – mondta. 

– Otthon nem kereste? – kérdezte John. 
– De. Tegnap éjfélig egyfolytában hívtam telefonon, de nem jelentkezett. 

Reggel elmentem a lakására, de nincs otthon. A tegnapi postáját sem vitte 
be a postaládából – mondta. 

– Ezek szerint a barátom megint kiruccant! Tudja, Leila, ő nagy nőfaló! 
Itt a kórházban már minden nő menekül előle! Szerintem most is 
valamelyik soros barátnőjénél töltötte az éjszakát! Azt gondolom, kedves 
Leila, hogy nagyon megbánja, ha hisz Garry-nek! Majd rájön később, hogy 
igazat mondtam! – bólogatott meggyőzően. 

– Nem hiszem el, amit mond! – nézett rá szúrós tekintettel Leila. – Nem 
ilyennek ismertem meg! 

– Nem feltétlenül fontos, hogy higgyen nekem! Én csak meg akarom 
kímélni egy csomó kellemetlenségtől, de ha nem hiszi el, amit mondok, ám 
legyen! Érezze és tapasztalja a saját bőrén. Egyébként épp egy nőügye 
miatt rendőrségi eljárás indult ellene. Erről biztosan nem mesélt? 

– Tessék? Mit mond? – kapta fel a fejét Leila. 
– Jól hallotta! 
– Elmondaná, miről beszél? – nézett rá a nő. 
– Igen, hogyne, de nem most! Sajnálom, de hamarosan kezdődik a 

munkaidőm, várnak a betegeim! Ám munka után szívesen beavatom 
mindenbe, amiről én tudok – felelte. 

Leila elgondolkozott. Lehet, hogy nem is akarja tudni, mit művelt Garry! 
Vagy mégis jobb, ha tisztában van vele, mire számíthat? 

– Remek! Délután ráérek! 
– Nos, akkor találkozzunk ugyanabban a cukrászdában, ahol Garry-vel 

találkozott. Odaát! – mutatott a túloldalra. – Mondjuk hatkor! 
– Rendben! – intett a kezével Leila és elköszönt. Szaladva az úttest felé 

megállított egy taxit és beült. 



 

John állt és utána nézett. Két tenyerét összeütötte, és félhangosan 
felnevetett. 

– Én megmondtam, Garry, hogy megbosszulom, amit Meryl-lel tettél! – 
sziszegte villámló szemmel, és belépett az ajtón. Egy. pillanatra a szívébe 
nyilallt, hogy Meryl-t még nem temették el, és ő randevúzni fog egy másik 
nővel, bár ez nem igazi randevú! Ez csak a bosszú egyik előkészítése! 

Amíg felért az osztályra, Meryl-re gondolt. Holnapután lesz a temetés. Ez 
még nehéz nap lesz az életében, aztán talán majd az idő begyógyítja a 
sebeit. Önkéntelenül összehasonlította Leila-t és Meryl-t. A két nő egészen 
más volt külsőleg és belsőleg, ő mégis valahogy egyformának érezte őket. 
Garry mindkettőjüket szerette, ha szerette! Maga sem tudta, miért beszélt 
múlt időben Leila-ról. Tudta, hogy a kollégája halálosan beleszeretett a 
török nőbe, épp elégszer hallott róla, amikor visszajött a nyaralásból. Talán 
azért gondolt már most a kapcsolatukra múlt időben, mert el fogja venni 
Garry-től! Leila hinni fog neki, ő pedig megmutatja annak a szemét 
alaknak, hogy soha nem felejt! Ha kell, minden nőt elvesz tőle! – gondolta 
dühösen. 

Leila a St. Regis Fiatalkorúak Börtöne felé közeledett, amikor néhány 
száz méterre leállította a taxit. 

– Kérem, álljon meg itt, szeretnék kiszállni! – mondta, és pénzt vett elő. 
Kifizette a számlát, aztán kiszállt a kocsiból. A közeli telefonfülkéhez 
sietett, és bedobta a pénzt a készülékbe. 

Amint felvették a telefont a vonal túlsó oldalán, gyorsan elmondta, hogy 
ma nem tud bemenni, mert erősen megfázott. Lázas, de két-három napon 
belül rendbe jön. Ez volt az egyedüli megoldás, hogy ne égjen le a srácok 
előtt. Amúgy is minden erejére és tűrőképességére szüksége van, 
valahányszor belép e szürke falak közé, így a jegyzete nélkül a céltáblájuk 
lenne. 

Miután az igazgató jobbulást kívánt neki, fellélegzett. Amióta eljár a 
börtönbe, még soha egyetlenegy alkalommal sem hiányzott. Nyilván ezért 
volt ennyire megértő a különben drákói szigoráról híres főnök. 

Válltáskáját a vállára akasztotta, és lassan visszasétált a metróig, de aztán 
meggondolta magát. Szörnyű meleg volt, semmi kedvet nem érzett a 
tömeghez, mely soha nem csökkent a föld alatt közlekedő járművön. 

A következő sarkon van egy fagylaltárus. Olasz fagylaltot árul, és igazán 
remek. Ehhez volt kedve, oda is ment. Megvette a fagylaltot, és lassan 



 

nyalogatva sétált. Nem volt semmi dolga, csupán az, hogy gondolkozzon. 
Garry-ről és arról, amit John mondott. 

Elhaladt egy hirdetőoszlop előtt, amelyen nagy betűkkel ez állt: 
 
Volt már az Empire State Building tetején? Nem? Akkor itt az ideje! 
 
Leila megtorpant. Maga sem tudta, hogy miért, de kedvet kapott, hogy 

felmenjen a magas épület tetejére. 
Elindult a tűző napon, a fagylalt csepegni kezdett, ezért bedobta az út 

menti szemetesbe. Elment a Fifth Avenue-ig, majd a belváros felé vette az 
útját, s hamarosan feltűnt előtte az Empire State Building. 

Leila megpróbált felnézni a tetejére, de olyan erősen tűzött a nap, hogy 
felhagyott vele. 

Rengeteg utas várt a felvonók előtt, a nő csak a harmadik csoporttal fért a 
felvonóba. Miután elindultak felfelé, Leila úgy érezte, a gyomra a torkába 
ugrott. Már bánta, hogy idejött. Alig várta, hogy kiléphessen a zsúfolt 
liftből. 

Kilépett többedmagával egy vállmagas mellvéddel szegélyezett teraszra. 
A szél itt kellemesen fújt, a levegő sokkal élesebb és tisztább volt, mint 
odalent. Nagyot szippantott belőle és kifújta. Sokkal jobban érezte magát. 
Önkéntelenül Garry-re gondolt, és a helyet kereste, ahol a férfi lakott. 
Természetesen fogalma sem volt, merre lehet. A szemét meresztgette, s 
szinte megdöbbent azon a magasságon, amelyről szemlélte a várost. 

Hirtelen szédülés, majd gyenge hányinger kerülgette, ezért gyorsan 
otthagyta a teraszt, és belépett a liftbe. 

Amint ismét az utcára ért, megint Garry járt a fejében. Nem tudta 
felejteni mindazt, amit dr. Cryer mondott róla. Ennyire félreismerte volna? 
–  tette  fel  a  kérdést,  amelyre  rögtön  válaszolt  is:  –  Nem!  Garry  nagyon  
kedves, rendes, tisztességes férfi. Ő soha nem tenne vele olyat, hogy amint 
elválnak, rögtön egy másik nőhöz fut. 

De akkor hol volt egész éjjel? – tört fel belőle a szomorúság. 
Lehet, hogy nem is kellene találkoznia ezzel a dr. Cryer-rel, hisz nem 

igazán szívelik egymást, az egyszer biztos, de nagyon furdalta a 
kíváncsiság azzal a rendőrségi üggyel kapcsolatban. Valami van benne, 
hisz a felügyelő berendelte Garry-t. Mindenképpen elmegy, mert tudni 
akarja az igazat! – döntötte el, aztán keresett egy éttermet, mert kezdte 



 

magát rosszul érezni. A hányingere ismét visszatért, a feje is megfájdult. 
Tudta, hogy ilyenkor csak az evés segíthet. 

Miután megebédelt, sétálva tette meg az utat a metróig, aztán vett egy 
nagy levegőt, és leszaladt a lépcsőn. Alig várta, hogy hazaérjen. Mire 
kiszállt a metróból, szinte csöpögött a ruhájából a víz. Akár a heringek, úgy 
álltak egymás mellett a kocsikban. 

Leila eldobta a táskáját, lerúgta a lábáról fehér szandálját, és menet 
közben lerángatta magáról a ruháját is. A tus alá állt, és néhány perc múlva 
szinte újjászületve lépett ki a fürdőszobából. Nem öltözött fel még, csak 
egy könnyű térdig érő pólót húzott magára, aztán a haját szárította meg. A 
tükör előtt az utolsó simításokat végezte az arcán, amikor megszólalt a 
telefon. 

– Leila! Kedvesem! – hallotta meg Garry kedves hangját. Egyből 
elgyengült, de aztán a harag felülkerekedett benne. 

– Szervusz, Garry! – mondta halkan. 
– Valami baj van, Leila? – kérdezte az orvos. 
– Miért? 
– A hangod olyan más, mint eddig – felelte a férfi. 
– Nincs semmi baj! – mondta. 
– Akkor jó. Mikor találkozunk? – kérdezte. 
– Sajnálom, Garry, de ma nem érek rá. 
– Nem érsz rá? Csak nem dolgozol este is? 
– Nem, nem dolgozom. Valakivel találkoznom kell! – mondta Leila kissé 

idegesen.  
– Rendben van, de utána esetleg... 
– Nem, Garry! Ma már semmiképpen nem érek rá. Majd holnap! De most 

le kell tennem a telefont, mert elkésem! 
– Legalább azt mondd meg, kivel és hol találkozol? Érted mennék és 

hazavinnélek. 
– Köszönöm, de hazamegyek taxival. Elég nagylány vagyok már, tudok 

magamra vigyázni! 
– Leila! Ez itt nem Törökország, ahol otthon vagy, itt egész más az élet, 

itt... 
– Jaj, Garry! Itt élek már, ha nem tudnád, jó pár éve! Ne haragudj, de 

mennem kell! Holnap majd hívlak! Szia! 
Garry tartotta egy darabig a kezében a kagylót, aztán mérgesen 

visszatette. Bántotta a nő rideg, elutasító magatartása. 



 

Beült az autójába, és kihajtott az útra. Alig tért haza Mr. Ryder házából, 
azonnal hívni kezdte a nőt, de nem találta otthon. Most végre elérte, és ő 
mással találkozgat! Kimondottan bosszús volt. 

Kikanyarodott a főútra, s olyan meredeken vette a kanyart, hogy a kocsi 
majdnem két keréken gurult. A mellette lévő ülés elé egy papírköteg 
csúszott. 

Garry lassított és felemelte az iratokat. Néhány pillantást vetett rá, s 
azonnal látta, hogy Leila jegyzetét tartja a kezében. Arra gondolt, hogy 
miképp dolgozott ma, ha a jegyzetei itt maradtak a kocsiban. Azt mondta, e 
nélkül képtelen lenne ellátni a munkáját. 

Az  órájára  nézett.  Majdnem  fél  hat  volt.  Hova  menjen?  –  villant  át  az  
agyán a gondolat, ám már tudta is. Jelzett, és jobbra kanyarodva a kórház 
felé indult. 

Ha már nem mehet dolgozni, legalább elhajt előtte. Szerette azt a 
méltóságteljes épületet, a nyüzsgést, amely folyamatos volt előtte. 

Amint közeledett a kórház felé, egyszerre csak belényilallt: a bekeretezett 
festményt még nem hozta el. Teljesen megfeledkezett róla. Gyorsan az 
üzlethez vezető utcába fordult, majd megállt a kis kirakat előtt és beszaladt. 
Néhány pillanat múlva már el is helyezte a keretezett festményt a 
csomagtartóban. Először a hátsó ülésre akarta tenni, de aztán mást gondolt. 
Jobb, ha nincs szem előtt! 

A kórházhoz ért. Maga sem tudta, hogy miért, de a cukrászda előtt 
lelassított. Talán eszébe jutott, hogy tegnap itt találkozott Leila-val, s ettől 
még szomorkásabb lett. Nem dolgozik a kórházban, ettől szenved, s még 
Leila sincs vele. 

Tekintete az asztalt kereste, amely mellett ültek. Épp akkor ért oda Leila. 
John felállt, és megcsókolta a kezét. 

Garry azt hitte, rögtön felrobban. Alig akarta elhinni, amit látott. 
– Nahát! – suttogta. – Ez nem lehet igaz! Leila azért nem ér rá, mert 

John-nal van randevúja! Ezt soha nem gondolta volna! Szemét John! Csak 
nem képzeli, hogy ennyiben hagyja? Keres egy helyet, aztán odamegy, és a 
szemébe mondja, micsoda hitvány alak! 

Hogy a parkolóhoz jusson, vissza kellett fordulnia, ez pedig jó néhány 
percet igénybe vett, s mire ismét a cukrászdához ért, rémülten látta, hogy az 
asztal, amely mellett az imént találkoztak, üres. A fejét tekergette, de sehol 
nem látta őket. 

Dühösen csapkodta a kormányt. Ezek szépen megléptek! 



 

Garry ismét a jegyzetre nézett. Legalább van alibije, amiért elmegy a 
nőhöz. Ha John-t ott találja, a földig veri! 

Tekintete a mellette levő jegyzetre tapadt. Igen! Elmegy Leila házához, 
és addig vár, amíg haza nem érkezik. Legalább nem kell holnapig várnia, 
hogy megmondhassa Leila-nak a véleményét. A jegyzet az alibi, amiért 
felkeresi. 

Éles kanyarral útirányt váltott. Nem hajtott gyorsan, hisz csak néhány 
perce látta őket együtt. Nincs értelme túl korán odamenni. De mi van, ha a 
nőhöz mentek? 

Ettől kiverte a víz. Olyan ideges lett, hogy majdnem beleszaladt az előtte 
haladó autóba. 

Rálépett a gázra, és hajtott, mint egy őrült. Az egyik lámpánál éppen csak 
le tudott fékezni, majdnem beleszaladt a pirosba. Szétnézett, nem tűnik-e 
fel valahonnan egy rendőr, de szerencsére sehol nem látta. Erről azonban 
eszébe jutott a felügyelő. Kérte, hogy keresse fel, ő pedig teljesen 
megfeledkezett róla. 

Ismét útirányt váltott, és a rendőrség felé hajtott. Leila-hoz később is 
elmehet. 

Garry kopogott a felügyelő irodájának üvegajtaján, majd miután 
meghallotta a "Szabad!" szót, benyitott. 

– Á! Dr.  Morrow! Már azt  hittem, megfeledkezett  rólam! – állt  fel,  és a 
jobb kezét előrenyújtva közeledett az orvoshoz. 

– Ha őszinte akarok lenni, Mr. Wattson, akkor tényleg megfeledkeztem, 
de még időben eszembe jutott. Tudom, hogy önök általában délután vannak 
az irodáikban, így hát reménykedtem benne, hogy még itt találom. 

– Szerencséje volt, mert már épp befejeztem a munkát. Néhány perc 
múlva elmentem volna! Foglaljon helyet, dr. Morrow! – mutatott a székre, 
aztán ő is lehuppant vissza az íróasztala mögötti öblös karosszékbe. 

Garry várakozóan nézett rá. Ujjaival idegesen dobolt a szék karfáján. 
– Csak nem ideges, dr. Morrow? – kérdezte a felügyelő. 
– De. Az vagyok – felelte Garry. 
– Megértem – bólintott Wattson, aztán előhúzott a fiókból egy dossziét. 

Néhány pillanatig tanulmányozta, aztán ismét az orvosra nézett. – Talált 
már egy jó ügyvédet? – kérdezte. 

– Nem – rázta a fejét Garry. – Azt hiszem, nincs szükségem ügyvédre! 
Nem követtem el semmit, esküszöm! – mondta. 



 

– Sajnos, ez nekünk nem elég, dr. Morrow! Előttünk tények sorakoznak, 
amelyeket bizonyítani, illetve cáfolni kell. 

– Nézze, Mr. Wattson! Nem tudom, mit mondhatnék! Úgy szakadtak rám 
ezek a vádak, mint derült égből a villámcsapás! Csalódtam a barátomban, 
dr. John Cryer-ben! Talán még soha senkiben nem csalódtam ennyire! – 
mondta szomorúan. 

– Én megértem, de azt hiszem, ez a bíróságnak édeskevés lesz! Ők csak a 
tényekre koncentrálnak! 

– Nos, akkor mit tegyek? Nincs mit mondanom, felügyelő úr! Semmi 
közöm Meryl Hogan halálához! 

– Lehet, de az ajtón megtaláltuk az ujjlenyomatait, az akupunktúrás tűk 
megegyeznek azzal, amelyet ön adott nekem, Hannah Root nővér pedig önt 
vádolja Meryl Hogan haláláért, mivel önt találta a lélegeztetőgép mellett. 
Sajnálom, de ezek mind olyan tények, amelyeket ha nem tud megfelelően, a 
bíróság számára értékelhető cáfolattal bizonyítani, nagy bajba juthat. 

– Akár börtönbe is kerülhetek? – kérdezte Garry. 
– Igen. Akár el is ítélhetik. 
– Még akkor is, ha ártatlan vagyok? – kérdezte Garry. 
– Ha a bíróság bűnösnek találja, akkor ön nem ártatlan, dr. Morrow! 
– De akkor mit tegyek? – fakadt ki az orvos. 
– Mint javasoltam, szerezzen egy jó ügyvédet! Mást nem tehet! 
– Kérem, Mr. Wattson! Adjon nekem néhány hetet, és kiderítem, mi 

történt Meryl Hogan-nel! 
– Ezt ön sem gondolja komolyan, kedves doktor! Mi már hetek óta 

dolgozunk ezen az ügyön, bízza ezt csak a szakemberekre! 
– De ha önökre bízom, börtönbe kerülök! Én nem öltem meg senkit, nem 

vagyok bűnös! Ezt pedig csak úgy tudom bizonyítani, ha megtalálom Meryl 
gyilkosát! – mondta elkeseredve Garry. 

– Sajnálom, dr. Morrow, de ha egy héten belül nem jelentkezik az 
ügyvédjével, át kell adnom az ügyet az ügyészségnek. Akkor pedig minden 
bizonnyal előzetes letartóztatásba kerül. Sajnálom! – tárta szét a karját, és a 
felvett jegyzőkönyvet, amelyet a beszélgetés alatt írt, az orvos elé tette. – 
Írja alá, kérem! 

– Mi ez? 
– A jegyzőkönyv arról, amit elmondott. Nem akar esetleg még valamit 

mondani, amit eddig nem mondott el? – kérdezte. 
Garry ökölbe szorította a kezét. Bántotta, hogy a felügyelő nem hisz neki. 



 

–  Nem!  Semmit!  –  mondta  és  aláírta.  Felállt,  és  a  felügyelőre  nézett.  –  
Elmehetek? – kérdezte. 

– Természetesen. Nagyon sajnálom, hogy nem jutottunk előbbre! Kérem, 
fogadja meg a tanácsomat, és szerezzen egy jó ügyvédet. Csak ő tud magán 
segíteni! 

Garry a fejével biccentett, aztán kilépett az ajtón. Amint áthaladt a 
hatalmas méretű termen, az asztalok között, hangosan préselte ki magából a 
néhány szót: 

– John Cryer, ha megtalállak, a két kezemmel fojtalak meg! 
A hozzá közel álló rendőr meghallotta a néhány szót, és elkapta a karját. 
– Ezt nem ajánlom! – mondta. 
– Mit? – kérdezte Garry. 
– Hogy bárkit is megfojtson! Higgye el, a harag nagyon rossz tanácsadó! 

– mondta, és elengedte a kezét. 
Garry legyintett, aztán kilépett a folyosóra. Azon töprengett, hogy mit 

tegyen? Egyre jobban gyűlnek a felhők a feje fölött. Két hetet kapott 
Mustafa-tól, hogy Mr. Ryder-t eltegye láb alól, egy hetet a felügyelőtől, és 
itt van Leila! Ekkora csalódást! 

Fáradtan dőlt hátra a kocsi ülésén. Vett néhány mély levegőt, aztán 
kifújta. Beindította a motort, és megindult Leila háza felé. 

Az órájára nézett. Épp tízet mutatott. Jól eltelt az idő a nagy semmivel a 
felügyelőnél! – gondolta mérgesen. Aztán rájött, még jó is, hogy így 
alakult, legalább a nő már biztosan hazaért. Természetesen John-t nem 
találja már ott, ebben biztos volt. 

Leparkolt a ház előtt, aztán mielőtt a csengőhöz nyúlt volna, ismét vett 
néhány mély lélegzetet és kifújta. Ez mindig segített, hogy valamennyire 
megnyugodjon. Megnyomta a csengőt és várt. 

– Ki az? – hallotta bentről Leila hangját. 
– Garry! – felelte. 
– Garry! Hogy kerültél te ide? – kérdezte meglepetten, amikor kinyitotta 

az ajtót. 
– Már többször kerestelek ma, de nem voltál itthon! Nálam hagytad a 

jegyzeteidet! Elhoztam, mert azt hittem, fontos! 
– Köszönöm, de elkéstél vele! Egész nap téged kerestelek, nem is 

dolgoztam, beteget jelentettem! E nélkül nem mentem volna semmire! – 
vette át a jegyzeteit. 

– Kerestél? – húzta össze a szemöldökét Garry. 



 

– Igen. 
– Hol? 
– Tegnap éjfélig hívtalak, de nem vetted fel a telefont, aztán hajnalban 

elmentem a lakásodra, de nem voltál otthon. Onnan a kórházba siettem, de 
ott azt mondták, nem dolgozol! – mondta Leila nem leplezve, hogy 
neheztel rá. 

– Leila! Én... nagyon sajnálom, de nem vettem észre, hogy a kocsiban 
maradtak a jegyzeteid. Ha észreveszem, azonnal elhoztam volna! 

– Nyilván annyira el voltál foglalva, hogy eszedbe sem jutottam! – nézett 
rá szúrós tekintettel a nő. A szeme villámokat szórt. 

– Igen. Tényleg el voltam foglalva. Nem aludtam otthon, egy... 
–  Nem  érdekel,  hogy  hol  aludtál!  Garry!  Jegyezd  meg,  amit  most  

mondok! Befejeztük! Érted? 
– De miért? Az ég szerelmére, Leila! Legalább hallgass meg! – fogta 

könyörgőre mondandóját Garry. Már nem is akarta a szemére vetni, hogy 
John-nal volt. 

– Garry! Én mindent tudok rólad! 
– Tényleg? És ugyan mi a fenét? – kiáltott fel mérgesen Garry. 
– A nőügyeidet és mindent! – vágta a férfi szemébe Leila. 
– Valóban? És ugyan kitől tudod? 
– Az egyáltalán nem fontos! Elég, hogy tudom, minden nő retteg tőled a 

kórházban, mert üldözöd őket! Neked csak az a fontos, hogy megkapd, 
aztán dobod! Amikor pedig valamelyik többet szeretne, egyszerűen 
megölöd! Mint Meryl Hogan-t! – sziszegte a nő remegve. 

– Leila! – kapta el Garry a nő két karját, és kissé megrázta. – Mi a fenéről 
beszélsz te itt összevissza? – kérdezte, és már ő is reszketett a dühtől. 
Tudta, hogy mindezt John-nak köszönheti. Telebeszélte őrültségekkel, 
kitalációkkal a nő fejét. 

– Senki nem szereti, ha a szemébe mondják az igazságot, ugye, Garry? – 
szegezte neki a kérdést, miközben végigcsordult egy könnycsepp az arcán. 

– Te most nem mondtál nekem egyetlen szót sem, ami igaz lenne! Én 
soha nem üldöztem egyetlen nőt sem a kórházban, soha senkivel nem volt 
kapcsolatom, csak Meryl-lel, de mielőtt elutaztam Istanbul-ba, vele is 
szakítottam! Ezzel a sok butasággal valaki teletömte a fejedet, igaz? Ha 
nagyon megerőltetem a fejem, ki is találom! John Cryer! 



 

–  Ez  nem  igaz!  –  kiáltott  fel  Leila,  de  az  arca  vörös  lett.  –  Én  nem  is  
ismerem azt az embert, hisz csak akkor láttam, amikor veled voltam a 
cukrászdában! 

– Hazudsz, Leila! Nem én hazudok, hanem te! A tegnap éjszakát Mr. 
Roger Ryder házában töltöttem, aki néhány hete a magánbetegem. Rossz az 
állapota, nem hagyhattam magára. Nincs senkije, aki vigyázhatna rá. Velem 
nagyon rendes és... nagyon öreg! 

– Mondd, Garry! Te azt hiszed, én ezt beveszem? Egy idős ember mellett 
töltötted az éjszakát? – nevetett fel idegesen. 

– Igen, ha hiszed, ha nem, ott aludtam! – mondta mérgesen, és közölte az 
idős ember címét. – Eredj oda és kérdezd meg! – kiáltotta, aztán 
visszalépett az ajtóból. – Egyébként kedves Leila, láttalak téged John-nal 
ma ott, ahol mi is találkoztunk. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy honnan 
vetted ezt a sok butaságot! Ha John-nak hiszel, hát rajta! – kiáltotta oda, 
majd sarkon fordult és elszaladt. Beült a kocsijába, és eltűnt a nő szeme 
elől. 

Leila döbbenten meredt utána. Lehet, hogy John hazudott? Garry annyira 
őszintének és keserűnek látszott! 

Becsukta az ajtót, és a telefonkönyvet vette a kezébe. Kikereste Mr. 
Ryder számát, aztán a telefonért nyúlt. 

– Mr. Ryder? – szólt bele, amint felvették a vonal másik végén a telefont. 
– Igen, az vagyok! – válaszolta egy gyenge hang. – Ott ki beszél? 
– Elnézést, Mr. Ryder! Dr. Garry Morrow ismerőse vagyok. Tegnap 

kerestem otthon, de nem találtam. A szomszédja szerint önnél van. Ha 
beszélhetnék vele! 

– Sajnálom, de dr. Morrow már elment. Szegény az egész éjszakát 
mellettem töltötte! Otthon biztosan megtalálja! – mondta. – Csak nem a 
kedvese? – kérdezte gyorsan. – Mert ha igen, csak annyit mondhatok, 
nagyon becsülje meg! Igen értékes ember! 

Leila torka összeszorult. Garry tényleg, az, akinek ő megismerte. John 
hazudott! – gondolta dühösen. 

Ismét felemelte a kagylót, és Garry-t hívta, aki a kocsival épp akkor 
parkolt le a ház előtt. Hallotta, amint a telefon cseng. 

Kiugrott az autóból, és szinte feltépte az ajtót. 
– Tessék! – kapta fel a kagylót lihegve. 
–  Garry!  Kérlek,  bocsáss  meg  nekem!  –  hallotta  meg  Leila  hangját.  –  

Sajnálom, amiért hülyén viselkedtem veled! Kérlek, ne haragudj rám! 



 

Minden azért volt, mert féltékeny vagyok! John-nal a kórház előtt 
találkoztam össze, ő kérte, hogy találkozzunk, és mindent elmond rólad. 
Akkor még nem tudtam, hogy nem nővel töltötted az elmúlt éjszakát! 
Elmentem hát a randevúra, és végighallgattam azt a sok hazugságot, amit 
elmondott. Már nagyon szégyellem, hogy hittem neki. Kérlek, bocsáss 
meg! – sírta el magát. 

– Ne sírj, drágám! Nem haragszom rád, hisz csak féltékeny voltál, s ez 
azt jelenti, hogy szeretsz! Ugye? 

– Igen. Megbocsátasz? – suttogta Leila. 
– Igen! Persze! Sajnálom, hogy így alakult, mindketten elkerülhettük 

volna ezt a sok idegességet, ha akkor én megmondom neked, hogy hova 
megyek. Tudod, nem szívesen beszélek Mr. Ryder-ről, de neked majd 
mindent elmesélek, ha személyesen találkozunk. Biztosan meg fogsz érteni! 
Azt hiszem, lehetünk őszinték egymáshoz, hisz szeretjük egymást! 

– Igen, ez így van! Szeretjük egymást, és soha nem lesznek titkaink! 
– Ha tudnád, milyen boldoggá tettél, Leila! Belehaltam volna, ha 

elveszítelek! Mikor találkozunk? 
– Holnap dolgozom, de holnapután szabadnapos leszek. A kórházba még 

be sem mentem, amióta visszatértem Amerikába. Ez lesz a közeljövőben az 
egyetlen napom, amely teljes egészében szabad. Szeretném, ha együtt 
tölthetnénk! 

– Úgy lesz, szerelmem! Alig várom a holnaputánt! – mondta Garry 
szerelmesen. 

– Én is! – felelte Leila, aztán elköszönt. 
 

* 
Garry másnap vidáman ébredt. Már hetek óta most érezte boldognak 

magát, amióta Törökországból hazatért. Felhívta Mr. Ryder-t, megígérte, 
hogy még a délelőtt folyamán megnézi. 

Vidáman, fütyörészve állt a zuhany alá, majd készített egy kiadós 
reggelit, és jól belakmározott. Ezután a tükör elé állt, és hosszan, gondosan 
szemügyre vette magát. Az arcán meglátszott a nyugalom, a boldogság. 
Még a rendőrségi ügy sem foglalkoztatta. El is felejtkezett róla. 

Elegáns nyári öltönybe bújt, és dudorászva ült be a kocsijába. Leila járt 
az eszében és John! 

Szinte önkéntelenül indult a volt barátja lakása felé. Annyival tartozik 
neki, hogy a szemébe vágja, hazudik, és hogy hagyja békén Leila-t! 



 

John a 60. utcában lakott, igen elegáns környéken, meglehet, a 
legelegánsabb, legpompásabb utcája New York-nak. A szülei a nővéréhez 
költöztek Los Angeles-be, így a fiatal orvos egyedül uralja a hatalmas, 
fényűző házat. 

Garry, amint ráfordult a Fifth Avenue-ra, hirtelen hangos, de tompa 
puffanást hallott. Először nem is fogta fel, hogy mi történt, de aztán néhány 
méterrel arrább több kocsi egymásba rohant. A kocsik találkozása adta a 
puffanást, majd a csattanás hangját. 

Az orvos rögtön leparkolt, és felkapva a táskáját, futni kezdett a baleset 
helyszíne felé, amikor oldalra pillantva a lába szinte megbénult a 
látványtól. Kezében megremegett az orvosi táska, majdnem elejtette. 
Szeme egyetlen pontra tapadt, a szája megnyílt, de hangot nem adott. 

Alig pár lépésnyire tőle John-t vette észre, amint átölelte Leila derekát, 
majd az ajkuk összeért, és veszettül csókolták egymást. Hidegen hagyta 
őket a baleset, csak egymással voltak elfoglalva. 

Garry-t a mentők és a rendőrségi autók sivító szirénája térítette magához. 
Megmarkolta a táskáját, mintha abba akarna megkapaszkodni, majd sarkon 
fordult, és futva a kocsijához igyekezett. Bedobta a táskát a mellette lévő 
ülésre, aztán maga is beült a volán mögé. Azonnal elhajtott. 

Izzadtan, kiszáradt torokkal, remegve lépett be a lakása ajtaján. Leroskadt 
a nappaliban a fotelba, és majdnem elsírta magát. Igen, ő, dr. Garry 
Morrow, majdnem sírt egy nő miatt! Szörnyen fájt, hogy Leila 
egyetlenegyszer sem csókolta meg, de John-t igen! Mennyire elszédítette, 
mennyire megbolondította ez a nő! 

Felugrott és a levegőbe öklözött, mintha a ringben állna, és sorozatos 
ütésekkel terítené le az ellenfelét. Fájdalmasan szorította össze a száját, a 
fogai szinte csikorogtak. 

– Nem! Nem fogok sírni egy ilyen nő miatt! – kiáltott fel, aztán kiszaladt 
a hátsó teraszra. Erőteljesen megmarkolta a korlátot, aztán vett egy mély 
levegőt. Érezte, hogy kezd megnyugodni. Hirtelen villant át az agyán, hogy 
Mr. Ryder várja. Oda indult, amikor meglátta Leila-t és John-t. 

Visszaballagott a szobába és leült. Kell még néhány perc, hogy annyira 
megnyugodjon, hogy a volán mögé üljön ismét. 

Bekapcsolta a televíziót, ahol épp a karambol körülményeiről beszéltek. 
Garry kikapcsolta a készüléket, és lehúzta a hátára tapadt inget. Az egész 

teste verítékben úszott. Kénytelen volt lezuhanyozni, így mégsem mehet az 
idős emberhez. 



 

Amint frissen, átöltözve beült az autójába, már döntött. Holnap felhívja 
Mustafa-t, és megmondja, hogy kiszáll az ügyből. Eddig is csak Leila miatt 
ment bele a dologba, most azonban már minden a múlté. Leila is! 

Mr. Ryder házánál leparkolt, és gyorsan besietett. 
– Hogy érzi magát, uram? – kérdezte, amint az ágyon fekvő idős ember 

fölé hajolt. 
– Jól vagyok, dokikám! Most pedig, hogy eljött, sokkal jobban! – 

mosolygott rá a férfi. – Tegnap kereste valaki! – mondta. 
– Engem? Itt? – kérdezte Garry meglepődve. – Nemigen tudja senki, 

hogy ön a magánbetegem néhány kollégán kívül. Talán a kórházból 
kerestek? 

– Nem! Egy hölgy! Szerintem ellenőrzés volt! – kacsintott pajkosan Mr. 
Ryder. 

Garry agyán átfutott a gondolat. Biztosan Leila volt! Tényleg ellenőrizte 
azt, hogy itt töltötte-e azt a bizonyos éjszakát. 

– A nők már csak ilyenek! – felelte egy kis idő múlva, és megpróbált 
mosolyogni. 

– Én soha nem szeretem az olyan nőket, akik nem hittek bennem. Egy 
kapcsolat alapja a bizalom! Legyen az szerelmi, munkatársi vagy bármilyen 
kapcsolat. Az üzleti életben sem lehetne létezni bizalom nélkül! És például 
beteg és orvosa! Itt is fontos a bizalom, nem gondolja? 

– De. Pontosan így gondolom én is – felelte Garry. 
– Akkor jó! – bólintott a férfi, és felült. – Ma nagyon fontos dolgom volt! 

– mondta. – Korán reggel itt járt az ügyvédem. 
– Tényleg? – nézett rá Garry. – Miért? – kérdezte, aztán rájött, hogy talán 

kíváncsinak tűnhet, ezért hozzátette. – Csak nem érte valamiféle 
kellemetlenség? 

– Nem! Ellenkezőleg. Jókedvemben kérettem! – mondta titokzatosan, de 
többet nem árult el. 

– Örülök, hogy jó a kedve, Mr. Ryder! 
– Magának viszont nem jó, ahogy látom! – fogta meg a karját. 
– Jól látja, uram! – bólintott Garry. 
– Nem akar róla beszélni? 
– Azt hiszem, most nem. Talán majd máskor. Most inkább 

megvizsgálnám, ha megengedi. 



 

Garry alaposan megvizsgálta betegét. Az állapota nem volt jobb, de nem 
is romlott. Ez pedig ebben a korban és ilyen komoly szívbetegség esetében 
jó jel volt. Az akupunktúra használ! 

A táskájához nyúlt, hogy kivegye a dobozt, amelyet otthon feltöltött, de 
nem találta. A doboz nem volt a táskájában. Garry nem értette. Emlékezett 
rá, hogy még tegnap este belerakta. 

Szerencsére Mr. Ryder nem panaszkodott. Az egész napot együtt 
töltötték, nem volt semmi gond. A délután nagy részét sakkozással 
múlatták. Igaz, Garry nem igazán játszott jól, az öregúr viszont annál 
inkább. Az orvos sokat tanult tőle. 

Garry, miután a páciense lefeküdt, elhagyta a házat. Hazament, mert 
izgatta a doboz. Tele volt tűkkel, remélte, hogy nem veszítette el, talán 
mégsem tette be a táskájába. Ez a doboz különleges volt. Még Mustafa-tól 
kapta a kórházban. A török orvos ugyanilyen dobozban tartotta a saját tűit. 
Azt mondta, ez olyan anyagból készült, amely különös sugarakat bocsát ki 
magából, amely a tűknek még nagyobb gyógyító energiát ad. Kínából 
hozta, ahol egy idős kínaitól kapta. 

Leparkolt a háza előtt és beszaladt. Tűvé tette az egész házat, de a dobozt 
sehol nem találta. Idegesen állt meg az asztal mellett, és az ujjaival dobolt 
rajta, aztán felkapta a kocsi kulcsát, és ismét beült az autóba. 

Néhány perc múlva leparkolt John házától pár száz méternyire. Nem 
akarta, hogy bárki meglássa a kocsiját. 

Gyalog közelítette meg a bejáratot. A házban sehol nem égett a villany, 
lehet, hogy még nem jött haza az orvos. Vagy már lefeküdt? Esetleg Leila-
val? – nyilallt belé a gyanú. 

Megkerülte a házat, aztán felkapaszkodott a hátsó teraszra. Könnyen és 
zajtalanul sikerült bejutnia a házba. Elég sötét volt, de az utcai lámpák 
fénye bevilágított annyira, hogy tájékozódni tudott. 

Sorra járta a szobákat, mire végre ráakadt John-éra. Rögtön ráismert, bár 
még soha nem járt benne. Néha elhívta magához John, de a nappalinál 
beljebb soha nem invitálta. 

Garry óvatosan lépkedett a szoba belseje felé, majd megtorpant. Az 
ágyon feküdt valaki. 

Az orvos még a lélegzetét is visszatartotta, annyira meglepődött, pedig 
számított erre az eshetőségre is. 

Megállt és várt. Erősen figyelte a testet, de az meg sem moccant. Fejét 
előretolta, és a szuszogását hallgatta, ám síri csönd volt. 



 

Garry közelebb lépett az ágyhoz, és akkor látta meg, hogy John teljesen 
mezítelen. Ekkor már nem óvatoskodott, odaugrott, és megfogta a kollégája 
csuklóját. Nem volt érverése. 

– Ez nem lehet igaz! – kiáltott fel, és felkattintotta az éjjeli lámpát. – 
Úristen! – suttogta kimeredt szemmel. John teste ugyanis tele volt 
akupunktúrás tűkkel. 

Garry nem tudta, hogy mit tegyen. Telefonáljon a rendőrségre, vagy hívja 
a mentőket? Olyan tanácstalan volt, mintha nem is orvos lenne! Sajnos az ő 
helyzetében egyiket sem teheti! – sóhajtott fel, aztán megfordult. 

Ebben a pillanatban hangzott fel a mentő, majd egymás után több 
rendőrautó szirénája. 

Az orvos nem tehetett mást, mint azonnal elhagyta a szobát. Gyorsan 
lemászott a teraszon, és a John háza mögötti szomszéd telkére szökve 
menekült. Mire elérte a kocsiját, még a foga is összekoccant. 

Gyorsan beindította a motort és elhajtott. Csak akkor sóhajtott fel, amikor 
elhagyta az elegáns környéket. 

Először hazahajtott, és berohant a konyhába. Felhajtott egy pohár 
jéghideg ásványvizet, aztán besietett a nappaliba. Eszébe jutott, hogy a 
dobozt a nappaliba rakta vagy akarta belerakni a táskájába. Itt még nem 
nézte meg! 

Közben bekapcsolta a televíziót, és a képernyőre nézett keresés közben. 
A késő esti hírműsor ment, ahol épp John esetét ismertették. Elmondták, 
hogy egy névtelen telefonáló jelentette az esetet, miszerint dr. John Cryer 
orvost halva találták a lakásában. Ugyanolyan körülmények között halt 
meg, mint Meryl Hogan, akivel egy kórházban dolgozott. A rendőrségi 
szóvivő elmondta, hogy a nyomozás nagy erővel folyik, s gyanúsítottjuk 
már van! 

Garry ereiben meghűlt a vér. Csakis rá gondolhattak! Mit tegyen most? 
Járkálni kezdett fel s alá. Itthon nem maradhat, mert a rendőrség 

hamarosan keresni fogja, ebben biztos volt. 
Gyorsan összepakolt néhány holmit, aztán Mr. Ryder-hez hajtott. Neki 

tudnia kell, hogy miért megy el. Mert el kell tűnnie, ha nem akar börtönbe 
kerülni. Most minden ellene szól, tudják, hogy összeveszett John-nal, 
nyilvánvaló, hogy ráterelődik a gyanú. Sürgősen el kell tűnnie, de hova? 

Belépett Mr. Ryder szobájába, aki azonnal felébredt. 
– Maga az, dokikám? – kérdezte álmos hangon. 



 

– Igen, Mr. Ryder! – jött közelebb. – Beszélnem kell önnel! Kérem, 
bocsássa meg, hogy megzavartam a nyugalmát, de a mondandóm nem tűr 
halasztást! 

Mr. Ryder ránézett. Még soha nem hallotta ilyen komolyan beszélni. 
– Történt valami, édes fiam? – kérdezte. A tekintete elárulta, hogy 

nagyon megijedt. Még soha nem nevezte fiának. Garry-t a forróság öntötte 
el, legszívesebben megölelte volna ezért a két szóért. 

– Igen, Mr. Ryder. Történt. Azonnal el kell hagynom New York-ot, de 
még  Amerikát  is.  Nagy  bajba  kerültem,  bár  semmit  nem  követtem  el!  –  
mondta lihegve. 

– No, no! Jöjjön, üljön csak le ide mellém! – veregette meg maga mellett 
az ágyát. – . Mondjon el szépen mindent sorjában, aztán meglátjuk, mit 
tehetünk! – mondta. 

Garry leroskadt mellé az ágyra. Két kezét összekulcsolta, és az ölébe 
ejtette. 

– Nagyon nagy bajban vagyok, Mr. Ryder. Nem is tudom, elmondjam-e. 
Nem akarom önt is bajba sodorni. Jobb, ha nem tud semmit! – ingatta a 
fejét. 

– Garry! Én már nagyon öreg ember vagyok, ki tudja, lehet, hogy már 
csak néhány napom van hátra, értem már nem kár, de ha tudok segíteni 
magán, akkor megteszem! Feltéve ha beavat a titokba. 

Az orvos ráemelte szomorú tekintetét, és elmesélt mindent Meryl-ről, 
John-ról, Leila-ról. Mustafa-ról és arról, hogy neki meg kellett volna ölnie 
az idős embert, hallgatott. Nem vitte rá a lélek, hogy beavassa, pedig tudta, 
talán jobb lenne, ha felkészülne rá, amikor ő már nem lesz a közelében, 
hogy veszély fenyegeti. Mustafa és emberei hamarosan eljönnek hozzá! 

– Tehát csak annyi a baj, hogy magát gyanúsítják? Ezt kivédjük, Garry! 
Van pénz, megtaláljuk a megoldást! Az ügyvédem majd mindent elrendez, 
nem kell félnie! 

– Mr. Ryder! Már így is túl sokat kaptam öntől, nem akarom tovább 
terhelni a gondjaimmal. Ha segíteni akar, inkább tanácsot adjon! Hova 
menjek? – nézett rá keserű arccal. 

– Hát a saját házába! – felelte. 
– Hova? – nézett rá Garry. 
– Csak nem felejtette el, hogy van egy háza Velencében? – kérdezte Mr. 

Ryder. – Erről senki nem tud, csak én és az ügyvédem, na és persze ön! Ott 
aztán senki nem fogja keresni! Változtassa meg a külsejét, ha kell, szerzek 



 

hamis okmányokat pár óra alatt! Az ügyvédem a távollétében mindent 
elintéz! Úgy fog visszatérni, hogy a becsületén nem esik csorba, erről én 
gondoskodom! – fogta meg a kezét. 

– Mr. Ryder! Nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értem tett! 
Tudnia kell, hogy semmi közöm a gyilkosságokhoz! Esküszöm! – mondta. 

– Tudom, Garry! Nem kell esküdöznie. Ha el is követte volna, én nem 
ítélném el. Magam is öltem, amikor úgy hozta a szükség. Ne feledje, 
milyen életem volt! De most inkább arról beszéljünk, mi lesz Leila-val? 

Garry összerándult. 
– Nem akarom soha többé látni! 
– Talán beszélnie kellene még egyszer vele. Mondja meg, hogy nagyon 

szereti, de csalódott benne, s ezért megveti. Egy nő hiúsága legalább olyan 
sebezhető, mint egy férfié! Egyetlen nő sem viseli el könnyen, ha dobják! 

– Igaza van, Mr. Ryder. Beszélek vele, mielőtt elmegyek. 
– Menjen át a másik szobába, ott is van telefon. Hívja csak fel! – biztatta 

az idős ember. – Ne nyomja a lelkét a kétely! Legyen erélyes és határozott! 
Garry felállt és kiment a szobából, aztán néhány pillanatig tanakodva 

megállt, majd gyorsan átment a másik helyiségbe, és leült az asztal mellé. 
Dühösen farkasszemet nézett a telefonnal, majd felkapta és tárcsázott. 
Szeme az órájára siklott. Hajnali fél három volt. Tudta, hogy nem a 
legalkalmasabb időpontot választotta, de meg kellett tenni. Vagy búcsú, 
vagy szakítás! 

– Halló? – hallotta meg Leila álmos hangját. 
– Leila! Itt Garry! – szólt bele kissé rekedten. 
– Garry? Hány óra van? – kérdezte, aztán felkiáltott. – Valami bajod 

történt? Hol vagy? – ijedt meg. 
– Semmi bajom! – felelte ridegen. – Beszélnünk kell! 
– Most? Tudod, hány óra van? 
– Tudom, de nem várhatok holnapig. Most kell beszélnem veled! 
– Rendben, Garry! Hallgatlak! – adta meg magát Leila. 
– Megcsaltál, Leila! – suttogta Garry. 
– Ez nem igaz! – vágta rá a nő. – Soha nem lennék rá képes, hisz 

szeretlek! 
– Ez roppant érdekes! – mondta különös hangsúllyal az orvos. 
– És kivel, ha szabad érdeklődnöm? – vált egyre izgatottabbá Leila. 
– Tudod te azt nagyon is jól! 
– Nem, nem tudom, de talán te elárulod! – mondta dacosan. 



 

– Rendben. Elárulom, bár nyilván nem okozok neked vele nagy 
megdöbbenést. John-nal csaltál meg, Leila! A volt barátommal! Ez nagyon 
fáj... 

– Nem tudom, honnan veszed ezt az őrültséget, Garry! Esküszöm, hogy 
soha nem csaltalak meg sem John-nal, sem mással! Soha! Érted? 

– Ezzel még csak nagyobb fájdalmat okozol nekem, Leila! Te tényleg 
ilyen hülyének nézel? Nem, drágám. Ezt már nem bocsátom meg soha! 
Köztünk mindennek vége, ha ugyan a te részedről volt egyáltalán valami! 
Mert én halálosan szerettelek, s mondhatom, miattad mentem bele egy 
olyan játékba, amelyet már nagyon bánok, bár köszönettel tartozom érte. 
Ugyanis hamar felnyitottad a szemem. Te is olyan vagy, akár a bátyád! 
Nem érdemled meg a szerelmemet! Megvetlek, Leila Hasim! 

Leila közbevágott, de Garry nem engedte szóhoz jutni. 
– Ne mondj semmit, Leila! Nem akarok hallani semmit! Légy boldog 

John-nal! – mondta, és lecsapta a telefont. Nem hagyott módot a nőnek, 
hogy tisztázza magát, úgyis csak hazugságok egész sorával állt volna elő. 

– Kérem, Garry! – szólt hozzá Mr. Ryder, amint visszajött. – Hozza 
nekem ide a telefont, és kérem, hagyjon magamra. 

Garry teljesítette a kérését, aztán azon törte a fejét, hogy hol is látta a 
dobozt. Eszébe jutott ugyanis, hogy látta! De vajon hol? Alaposan 
végiggondolta az egész napját, de nem jött rá. Ez idegesítette. 

– Jöjjön át, dokikám! – kiáltotta Mr. Ryder. 
Garry belépett a hálószobájába. 
– Az okmányok két órán belül a kezében lesznek! – mondta csillogó 

szemmel. 
– Köszönöm, Mr. Ryder. 
– Nincs mit, fiam! Örülök, hogy segíthetek! Ha majd Velencében lesz, 

hívjon fel! Azaz ne is ön, hanem Paulina! Csak annyit mondjon, minden 
rendben van a ház körül! Ebből tudni fogom, hogy szerencsésen odaért. 
Megígéri, hogy értesít? Nagyon aggódom! Bár az okmányaival nem lesz 
gond, az biztos, csak nehogy körözést adjanak ki ön ellen addig, amíg el 
nem hagyja Amerikát! 

– Remélem, sikerülni fog! – mondta Garry. – Lehet, hogy nem is engem 
gyanúsítanak, csak én érzem így, de azért nem várom meg, amíg kiderül, 
kire gondolnak a zsaruk. 

– Garry! Itt van ez a kis kulcs, a sarokban van egy szekrény. Kérem, 
menjen oda, és nyissa ki a szekrény ajtaját. Az üvegest! – tette hozzá. 



 

Az orvos odament és kinyitotta. 
– Oldalt van egy kis kampó. Kérem, húzza lefelé! 
Garry lehúzta. A szekrény hátulja szétnyílt, és egy széf vált láthatóvá. 
– Nyissa ki a kulccsal, Garry! 
Az orvos beleillesztette a kulcsot és kinyitotta. Tele volt pénzzel. 
– Vegyen magához annyit, amennyi kell! – biztatta Mr. Ryder. 
– De... de... én nem... – hebegte Garry. Maga sem tudta, miért, de az arca 

lángban égett. Mintha szégyellte volna magát. 
– Na! Vegyen már ki belőle! – noszogatta az idős ember. 
Garry belenyúlt, és kiemelt egy köteg százdollárost. 
– Annyi nem lesz elég! Ki tudja, meddig kell távol maradnia? Legalább 

öt köteggel vegyen ki! Azt akarom, hogy úgy éljen, ahogy én éltem! 
– Istenem, Mr. Ryder! Nem tehetem! Én nem érdemlem meg ezt a sok 

jót! – hebegte. 
– De igen! Mától minden megváltozik! Azt akarom, hogy úgy éljen, mint 

egy milliomos! 
– Nem akarok milliomos lenni! – fakadt ki Garry. – Azaz nem ilyen áron! 

Elvegyem azt, amiért ön dolgozott meg? 
– Elég legyen, Garry! Ki nem állhatom, ha így beszél! – rivallt rá Mr. 

Ryder. – Vegyen ki még öt köteg pénzt, aztán zárja be a széfet! 
Garry engedelmeskedett, aztán visszavitte a kulcsot a férfinak. 
– Ne! Elég volt a köszönetből és hálálkodásból! Ne mondjon semmit! – 

intett a kezével Mr. Ryder, amikor látta, hogy Garry kinyitja a száját. 
– Mi lesz önnel, Mr. Ryder? – kérdezte az orvos aggódva. 
– Velem ne törődjön most, Garry! Amint lehet, maga után megyek, és 

együtt leszünk! Most üljön ide mellém és beszélgessünk! – mondta. 
A bejárati ajtó csengője megszólalt. 
– Menjen, vegye át az okmányokat! – mondta Mr. Ryder. 
Garry kiment és kinyitotta az ajtót. A szemüveges férfi átadta a borítékot, 

és szó nélkül elment. 
– Nos, lássuk, mit remekeltek! – mondta Mr. Ryder, és a borítékért nyúlt. 

Kinyitotta, és hosszasan tanulmányozta. – Jó. Határozottan jó! – adta át 
Garry-nek. – Nézze csak! 

Az orvos átvette, és az igazolványra meredt, ahonnan az ő képmása 
nézett vissza rá. Tekintete ekkor a névre esett. Szinte megállt a szívverése, 
amint elolvasta: George Ryder! Apja neve: Roger Ryder! 

– Istenem! Mr. Ryder! – esett térdre az ágy mellé. 



 

– Igen! Mostantól az én nevemet viseled, fiam! Soha nem voltam apa, 
pedig istenemre, nagyon vágytam rá! Te apává tettél, olyan érzéseket 
keltettél bennem, amelyekről mindig álmodtam. Köszönöm, Garry, azaz 
George! 

Garry átölelte az idős embert, és magához szorította. 
– Most pedig indulj! Nincs idő! Lehet, hogy már otthon keresnek! 

Vigyázz magadra és élj okosan! – intett a kezével. 
Garry felemelte a táskáját, amelyet az ajtó előtt hagyott, és könnyes 

szemmel intett búcsút. 
A taxiban ülve arra gondolt, hogy talán rosszul tette, amiért nem mondta 

el a teljes igazságot a férfinak. Mielőtt elfogadta volna a segítségét, meg 
kellett volna mondania, hogy milyen szándékkal ismerkedett meg vele. 
Meg akarta ölni! 

A taxi megállt az egyik kereszteződésnél, mert a lámpa pirosra váltott. 
Garry kinézett az ablakon, s a vér meghűlt benne. Mellette egy fekete 

Mercedesből Mustafa arca villant elő. Elhúzta a száját és ránevetett! 
– Kérem, uram! – húzódott össze olyan kicsire Garry, amennyire csak 

tudott. – Szeretném, ha nem a megszokott úton vinne ki a reptérre. Le 
kellene rázni valakit, aki követ! 

– Sajnálom, de nem tehetem! Nem hághatom át a közlekedési 
szabályokat! Itt csak egyfelé mehetek, s egyébként sincs kedvem a 
bőrömet... 

Garry egy köteg százdollárost nyújtott előre. 
– Még most sem? – kérdezte. 
– De igen, uram! Ahogy parancsolja! Maga az atyaisten sem kap el 

bennünket, csak kapaszkodjon! – mondta a bozontos hajú férfi, és hangos 
fékcsikorgással elindult. Átvágott a szembejövő kocsisor előtt, és befordult 
jobbra. 

Garry néhány perc múlva hátranézett. Nem látott senkit, a kocsik 
lemaradtak mögöttük. 

A sofőr ügyesen lavírozott az utcákon, és a kocsikat bravúros 
ügyességgel kerülgetve hamarosan egy mellékútra fordult. 

– Nos, uram, azt hiszem, minden rendben! Senki nem csinálja ezt 
utánam, elhiheti! Hamarosan megérkezünk a reptérre! 

Garry kifújta magát. A pénzt a kezében tartotta. 
– Remekül csinálta, megérdemli a pénzt. Amint kiszálltam a reptéren, a 

magáé! 



 

– Máris a markomban érzem, uram! – felelte vidáman a férfi, és a hajába 
túrt. – Azt hiszem, végleg búcsút mondok a taxizásnak, ha enyém lesz az a 
rengeteg pénz! 

– A magáé lesz, ha sikerül kivinnie a reptérre, s nem bukkan fel a Merci! 
A sofőr fütyörészett, vidáman repesztett a reptér felé, amikor hirtelen 

hatalmas csattanást hallottak. 
– Mi volt ez? – kérdezte Garry. 
– Azt hiszem, utolértek, uram! Kapaszkodjon, mert ismét a nyomunkban 

vannak! Hogy az ördög vinné el, más is ismeri ezt a trükköt! Na majd most! 
– lépett ismét a gázra, s szinte suhantak. Még szerencse, hogy kora hajnal 
volt, s a forgalom még gyérnek volt mondható. 

A fekete Mercedes egészen közel került. Garry enyhe szédülést érzett. 
Ismét egy golyó találta el a taxi oldalát. 

– Ne féljen, uram! Ez golyóálló! A saját autóm, a haverommal 
csináltattam az örökségemből. Ő pedig azt mondta, nyugodtan furikázhatok 
vele akár a Harlem-ben is! – mondta a sofőr, és hátra-hátrapillantott. 

A Mercedes a nyomukban volt, Garry néha észrevette Mustafa fejét, 
amint kihajolt az ablakon. A kezében géppisztolyt tartott. Tudta, hogy itt 
most minden eldől. Ha utolérik, neki vége. Nincs testvér, nincs barátság, a 
halál vár rá. 

– Gyorsabban! Menjen már gyorsabban, az istenért! Mindjárt utolérnek! 
– lihegte ijedten Garry. 

Ebben a pillanatban a taxi üvege csörömpölve tört be. Garry érezte, amint 
a reggeli hűvös levegő becsap az arcába. 

– Az üvegek nem golyóállóak? – kérdezte. 
– De! Legalábbis azt mondta a haverom, de istenemre, kitaposom a belét, 

csak találkozzam vele! – motyogta, és egy mozdulattal megfordította a 
kocsit, majd felhajtott egy vasúti hídra, ahol épp közeledett egy vonat. 

– Mit csinál, ember? Ezt ne! Ne! – kiabálta Garry, és elkapta a sofőr 
vállát. 

A férfi azonban higgadtan továbbhajtott, majd szinte az utolsó 
pillanatban, a sorompót áttörve, átrepült a mozdony előtt. 

– Már az enyém a pénz, uram! Készítheti! – kiáltott hátra, s lefordult a 
hídról, s a közeli alagútba hajtott. – Innen már egyenes út visz a reptérre! 

– De ők is tudják ezt! – mondta Garry. 
– Nem hiszem! Ez az alagút ugyanis le van zárva. 
– Miért? 



 

– Mert életveszélyes! 
– Akkor maga miért hajtott be? Kockáztatja az életemet! – lihegte fehér 

arccal Garry. 
– Nem lesz semmi baj, uram! A pénzemet nem kockáztatnám, higgye el! 

Egyébként ide nem fog utánunk jönni, az biztos, mert ott áll a rendőr! 
– És magát miért nem tartóztatta fel? – kérdezte az orvos még mindig 

remegve. 
–  Azért,  mert  ő a  bátyám!  –  nevetett  hangosan  a  sofőr,  és  vidáman  

veregette kövérkés kezével a kormányt. – Többször végighajtottunk együtt 
ezen az alagúton. Tudom, mire kell vigyázni. Ne féljen, perceken belül a 
reptéren lesz! – vigyorgott. 

Amikor Garry néhány perc múlva tényleg odaért, és kiszállt a taxiból, 
úgy érezte, elhányja magát. Még akkor sem érezte magát ilyen rosszul, 
amikor a gépe két évvel ezelőtt a tenger felett viharba került. Pedig nem 
volt semmi az az út, de ez még sokkal rosszabb volt! 

– Jól van, uram? – kérdezte a sofőr. . 
– Nem igazán! – felelte Garry. 
– Én viszont annál jobban! – vágta zsebre a köteg pénzt, és a kezével 

integetve kifordult a parkolóból. 
Garry idegessége még csak nőtt, amikor eszébe jutott, hogy most nem dr. 

Garry Morrow, hanem George Ryder. Remegve tartotta a kezében a 
csomagjait, miközben a fejét tekergette. Megint érezte, hogy valaki figyeli. 
Elöntötte a veríték. Már csak azon imádkozott, hogy végre elérje a gépet és 
leülhessen. 

Amikor végre túljutott a formaságokon, észrevette, hogy a karlánca nincs 
rajta, pedig megesküdött volna, hogy amikor elindult, a kezén volt. Nem 
foglalkozhatott azonban vele tovább, mert a gép néhány perc múlva indult. 
Igyekeznie kellett, hogy elérje. 



 

 
* 

Wattson felügyelő hazafelé tartott. A nap épp előbukkant, első sugarai az 
arcát cirógatták. Hullafáradt volt. Ez az éjszaka! Megint egy névtelen 
telefon, megint egy akupunktúrás tűvel teleszurkált holttest. Ugyanaz az 
eset ismétlődött meg, mint Meryl Hogan esetében. És mindketten 
ugyanabban a kórházban dolgoztak! Nem! Itt nem lehet szó véletlenről! – 
csapongtak a gondolatai. 

Megszólalt a telefonja. Fél kézzel tartva a kormányt, a kezébe vette. 
– Wattson! – szólt bele. 
– Felügyelő úr! Van valami, amit látnia kell! Kérem, jöjjön vissza az 

irodába! – hallotta meg fiatal beosztottja izgatott hangját. 
– Miért? Mi van? Már elegem van, nagyon szeretnék végre pár órát 

aludni! 
– Azt hiszem, megéri, uram, hogy visszajöjjön! 
– Rendben, Patrick, de nehogy valami hülyeség miatt menjek vissza, 

mert annak te iszod meg a levét! 
– Biztos, hogy megéri a fáradságot, felügyelő úr! – mondta Patrick, és 

elköszönt. 
A felügyelő néhány méterrel a házától visszafordult. Álmos volt, a szeme 

szúrt,  a  feje zúgott.  Két napja nem hunyta le a szemét,  s  mintha nem is  ő 
lenne, gépiesen vezetett, és hamarosan leparkolt a rendőrség épülete előtt. 

–  Na,  mi  az  a  nagy  dolog,  ami  miatt  visszajöttem?  –  lépett  be  a  
hangzavarral teli irodába. 

Patrick azonnal felugrott, és egy kazettát szorongatva a kezében a főnöke 
elé sietett. 

– Felügyelő úr! Itt van ez a kazetta, amelyen nagyon érdekes dolgot 
fedeztem fel! – mondta. 

– Akkor lássuk! – lépett be a felügyelő az irodájába. Patrick pedig 
berakta a kazettát a videóba. 

– Nézze csak, felügyelő úr! – kiáltott fel a fiatal nyomozó, és a képernyő 
elé állt. A jobb sarkára mutatott. – Itt vannak! Ez itt az áldozat, vagyis dr. 
John Cryer egy nővel. Épp csókolódznak. Néhány óra múlva pedig az orvos 
halott! 

Wattson felügyelő felugrott és közelebb jött, mintha így többet és jobban 
látna. 



 

– A mindenségit! Tényleg! Ki készítette ezt a felvételt? – kérdezte 
idegesen. 

– A helyszínelők – felelte Patrick. 
A felügyelő ismét  a  képernyőre  tapadt,  de  most  nem az  orvost  és  a  nőt  

figyelte, hanem egészen alul egy férfit, amint nagy léptekkel megindul a 
baleset felé. Kezében orvosi táskát szorongatott. Hirtelen megállt, és egy 
pontra meredt. 

– Ezt ki kellene nagyítani! – kiáltott fel Wattson olyan izgatottan, hogy 
még a hangja is elcsuklott. 

– Ezt az alakot? – mutatott rá Patrick. 
– Igen. Pontosan! Látni akarom az arcát! 
– Jó, de akkor le kell mennünk a technikusokhoz! – vette ki a kazettát 

Patrick. – Ők ki tudják a legapróbb részletet is nagyítani – mondta. 
– Akkor menjünk! – ugrott fel a felügyelő, és a fiatal nyomozó után 

sietett. 
– Talán felismert valakit, akit gyanúsítani lehet a bűncselekmény 

elkövetésével? – tudakolta szinte vibrálva Patrick. 
– Meglehet! – mondta a felügyelő, és belépett a liftbe. 
– Fiúk! Ki ér rá egy kis munkára? – kérdezte Patrick, a kezében 

lobogtatva a kazettát. – Ki kellene nagyítani egy-két részletet. 
Hárman is ugrottak, amint megpillantották Wattson felügyelőt, aki nem a 

kedvességéről volt híres. 
Hamarosan kivetítették a hatalmas monitorra, s Wattson felügyelő szája 

vigyorgott. 
– Ez az! Megvagy! – csapott a térdére kétszer, majd odaszólt a fiatal 

technikusnak, hogy még jobban nagyítsa ki a képet, de most a férfi mögött. 
Látni akarta az autót és esetleg a rendszámát, de sajnos ez már nem volt 
lehetséges. Az autónak csak igen picike része látszott a felvételen. – Nem 
baj! Ez nekem éppen elég! – kiáltotta örömittasan. – Patrick! Te velem 
jössz! – mutatott rá a fiatal nyomozóra, akinek a szeme felcsillant. 

– Igen, uram! 
Alig fél óra múlva már dr. Morrow lakása előtt parkoltak, s szinte futva 

igyekeztek a bejárathoz. 
– Dr. Morrow nincs otthon! – kiáltott át a bal oldali szomszéd. – Tegnap 

óta nem láttam hazajönni! – tette hozzá. 



 

– Köszönöm! – bólintott a felügyelő, és közelebb lépett a testes 
asszonyhoz. – Esetleg nem tudja, hol lehet? Nem látott nála mostanában 
idegent? 

– Nem! – rázta meg a fejét a nő. – Senkit. 
– Nőt sem? – kérdezte Wattson. 
– Nem! Arról biztosan tudnék, ha lenne valakije! Igaz, hogy néhány 

nappal ezelőtt járt itt egy fiatal nő kora reggel, a doktort kereste, de akkor 
sem volt itthon. A másik szomszéddal beszélt is, aki a kocsijával elvitte 
valahová. Talán tőle kellene megkérdezni, ki volt a hölgy! Még soha nem 
láttam eddig! Régebben járt ide egy nagyon csinos, szép kis nő, de biztosan 
összevesztek, mert már vagy két hónapja is van annak, hogy nem járt itt! – 
fecsegett megállás nélkül az asszony. 

– Mit gondol, asszonyom, itthon van most a másik szomszéd? – bökött a 
háza felé Wattson. 

–  Azt  hiszem,  igen,  mert  a  kocsiját  ott  látom  a  ház  előtt!  –  mondta  
lábujjhegyre emelkedve. 

– Köszönöm, asszonyom! – intett a kezével Wattson, és átballagott a 
másik szomszédhoz. Megnyomta a kapu csengőjét és várt. Hamarosan 
kinyílt a rácsos ajtó, és egy középkorú férfi arca bukkant elő. 

– Á! Felügyelő úr! – jött kifelé mosolyogva. – Már beszéltünk egyszer, 
amikor dr. Morrow után érdeklődött! Nem emlékszik? – kérdezte, közben 
kilépett a házból. 

– Valóban! Most, hogy mondja, már emlékszem! Ön... Mr... 
– Fowler! Dan Fowler! 
– Mr. Fowler! Nem látta mostanában a doktort? 
– Nem. Már néhány napja nem láttam, ugyanis éjjel jártam haza, mert 

túlóráztam. Reggel pedig aludtam, amíg lehetett. 
– Mondja, Mr. Fowler! Leírná nekem, milyen volt az a hölgy, aki egyik 

reggel kereste dr. Morrow–t, ön pedig a kocsijával elvitte valahová? 
– Á! Arra a gyönyörű, kreol bőrű, fekete szemű és hajú szépségre 

gondol? Mondhatom, nagyon ritkán látni hozzá hasonlót. Igazi szépség! 
Szerintem görög vagy török lehet. Minden bizonnyal valamelyik keleti 
országból került ide... 

– Nos, nem tudja véletlenül a nevét, vagy hol lakik? – kérdezte a 
felügyelő. 



 

– Sajnos nem. Még be sem mutatkoztunk egymásnak. Elvittem őt a 
kórházig, ahol dr. Morrow dolgozik. Többet nem tudok róla. A kocsiban 
szinte alig beszélt. 

– Ha mutatnék egy fényképet róla, felismerné? – kérdezte Wattson. 
– Igen. Hogyne! 
– Nos, akkor hamarosan ismét eljövök! – nyújtotta a kezét, és 

megszorította a férfiét. 
.– Örülök, ha segíthetek, de kérem, ne vegye tolakodásnak, ha 

megkérdezem, miért keresik a hölgyet? Csak nem került bajba? 
– Nem! Tanúként szeretnénk kihallgatni egy ügyben! – felelte a 

felügyelő. 
– Értem. Ez megnyugtató – bólogatott Mr. Fowler, aztán belépett a 

házba. Ráfordította a kulcsot, majd kihúzta a zárból, és az ablakhoz lépett. 
Patrick egész idő alatt némán figyelt, aztán megszólalt: 
–  Főnök!  Be  kéne  menni  a  doktorhoz!  Mert  ugye  ő az,  aki  a  kazettán  

szerepel? 
– Igen, ő az. Miért kellene bemenni? 
– Ha dr. Morrow-nak köze van ehhez a nőhöz, kell, hogy legyen valami, 

ami elvezet hozzá. Egy telefonszám, egy név, vagy... vagy... valami. 
– Én is pont erre gondoltam. Beszólok, hogy hozzon ki valaki egy 

házkutatási parancsot, aztán behatolunk! 
Hamarosan megjelent egy rendőrautó, és két nyomozó lépett ki belőle. A 

házkutatási engedéllyel érkeztek, majd mind a négyen behatoltak dr. 
Morrow otthonába. 

A felügyelő közben elmondta a két nyomozónak, hogy mi az, amit 
keresnek, majd néhány szóban lefestette Leila küllemét. 

Nem kellett sokáig keresgélni, Garry íróasztalán a naptár előtt ott volt 
Leila fotója. Rajta néhány szó:  

 
Garry-nek sok szeretettel emlékül az istanbul-i szép napokra! Leila. 
 
–  Igen!  Ő az!  –  kiáltott  fel  a  felügyelő.  –  Annyit  tudunk,  hogy török  és  

hogy Leila a neve. A fotóját valamennyi televíziós társaságnak leadjuk! 
Wattson felügyelő hirtelen megtorpant. Eszébe jutott, amikor dr. Morrow 

majdnem a kocsija elé ugrott, ez a nő volt vele! Aztán ismét a kazettán 
felfedezett  dr.  Cryer-re  gondolt.  Ha  ez  a  nő dr.  Morrow  kedvese,  miért  
csókolódzott dr. Cryer-rel? A kinagyított felvételen jól látható, hogy dr. 



 

Morrow meglátta őket. A tekintete rájuk tapadt, és szinte majdnem 
keresztülszúrta többméteres távolságból is a kollégáját. Semmi kétség, a két 
orvos  még  azon  az  estén  találkozott!  És  ott  vannak  a  tűk!  Dr.  Morrow  
foglalkozott akupunktúrával! 

– Menjünk! – intett a munkatársai felé, aztán kifelé indult. Amint feltárta 
az ajtót, szinte megdöbbent, amikor megpillantotta Leila-t. 

– Jó napot! – köszönt a nő, és idegesen pislogott. – Dr. Morrow–hoz 
jöttem! – mondta. – Már találkoztunk egyszer – mosolygott a felügyelőre. 

– Mi is, de sajnos elkéstünk. Dr. Morrow felszívódott! – nézett rá a 
felügyelő, miközben a fejével biccentett. 

– Tessék? – húzta össze szépen ívelt szemöldökét Leila. – Ezt hogy érti? 
– Ahogy mondtam. Sehol nem találjuk! Annak azonban nagyon örülök, 

hogy ön megjelent, mert épp a fotóját akartuk leadni a televíziós 
társaságoknak, hogy megtaláljuk. 

– Az én fotómat? De miért? – kérdezte Leila döbbent arccal. 
– Beszélni akartam önnel, de nem tudtam sem a vezetéknevét, sem a 

címét, sem pedig azt, hogy hol dolgozik. Így akartam megtalálni! 
– És miről akar velem beszélni, uram? 
– Dr. Morrow-ról! 
Leila arca elsápadt. Biztos a gyilkosságokkal kapcsolatban. A 

televízióból értesült róla, hogy dr. Cryer is meghalt. 
– Nem hiszem, hogy tudok segíteni. Amióta visszatértem Amerikába, 

azóta csak egyszer találkoztam dr. Morrow-val.  
– Ezek szerint nem Amerikában él? 
– De. Itt élek, csak hazamegyek időnként a szüleimhez Istanbul-ba, ahol 

megismerkedtem dr. Morrow-val. 
– Nos, ha már összetalálkoztunk, kérem, fáradjon beljebb, és válaszoljon 

néhány kérdésemre! – lépett el az ajtóból Wattson. 
Leila nem valami nagy lelkesen lépett beljebb. Egyáltalán nem volt 

kedve ehhez a kérdezz-felelekhez most, amikor Garry szakított vele. Azért 
jött, hogy tisztázzanak mindent, s kit talál itt? A rendőrséget! 

Leült a nappaliban, és maga elé nézett. 
– Kedves Miss... Bocsásson meg, de elfelejtettem a vezetéknevét. 
– Hasim! Leila Hasim a nevem – mondta. 
–  Szóval  Miss.  Hasim!  Hallott  ön  már  Meryl  Hogan-ről?  –  kérdezte  a  

felügyelő. 



 

– Igen. Még otthon, Istanbul-ban. Dr. Morrow elmesélte, hogy épp egy 
szakításon van túl. Ezért is mentem bele, hogy néha találkozzunk. Szabad 
volt, miért ne tettem volna? 

– Természetesen, ez igaz – bólintott Wattson. – És mit tud dr. Cryer-ről? 
– Kiről? 
– Dr. John Cryer-ről! Együtt dolgozott dr. Morrow-val! 
– Semmit. Nem ismerem ezt az embert! – felelte Leila. 
– Ez érdekes. 
– Miért? 
– Mert ő azt mondta, ismeri önt, és közeli kapcsolatban vannak! – nézett 

rá Wattson. – Pár órája hallgattam ki őt is! – tette hozzá. 
– Az nem lehet! Hiszen meghalt! – mondta Leila. 
– Á! Tehát mégis ismeri? 
– Nem! Nem ismerem, csak a tv-ben hallottam, hogy meghalt. Dr. 

Morrow egyébként beszélt róla, a neve ugrott be, amikor hallottam a 
hírműsorban róla. 

– Tehát nem találkozott vele soha? – kérdezte a felügyelő. 
– Nem. Soha – rázta meg a fejét. 
– Kedves Miss. Hasim! Megkérhetném, hogy fáradjon be velem az 

irodámba? – állt fel a felügyelő a lány mellől. 
– Miért? Nem követtem el semmit! 
– Csak szeretném, ha jegyzőkönyvbe mondaná el mindazt, amit most 

elmondott nekem. Aláírja és kész! És... és szeretnék önnek mutatni valamit! 
Leila gondolkozott néhány pillanatig, aztán megadóan bólintott. 
– Rendben van! 
Az irodában Leila idegesen nézett körbe. Mindenütt hangosan kiabáló 

egyenruhás és civil rendőröket látott. 
– Azt hiszem, mielőtt belefognánk a jegyzőkönyv felvételébe, 

megmutatnám azt, amiről beszéltem. Kérem, figyeljen jól! – mondta, és 
bekapcsolta a videót. 

Leila meglepődött. Elképzelni sem tudta, hogy mit akar a felügyelő 
mutatni neki. 

A képernyőn megjelentek a baleset mozzanatai, majd megpillantotta saját 
magát, amint átöleli dr. John Cryer nyakát, és eszeveszetten csókolóznak. 

– Mintha ön lenne dr. John Cryer karjaiban! – szólalt meg a felügyelő, és 
kimerevítette a képet. – Nézze csak! – mutatott oda a kezében lévő 
ceruzával. 



 

Leila nagyot nyelt, nem szólt semmit, csak rámeredt a képernyőre. 
– Még mindig azt mondja, hogy nem ismeri dr. Cryer-t? – kérdezte 

Wattson. 
– Ismerem. Találkoztunk kétszer – felelte. 
– Miért tagadta le? 
– Nem akartam belekeveredni. A halála megrémített, hisz amikor 

elváltunk, semmi baja sem volt. Azt mondták be, hogy a teste tele volt 
akupunktúrás tűkkel. 

– Igen,  így is  van.  De van még valaki  a képen,  figyeljen csak! – fordult  
ismét a képernyő felé a felügyelő, és rábökött dr. Morrow-ra. 

Leila szeme kitágult. 
– Ez dr. Morrow! – mondta, és a hangja elcsuklott. – Meglátott minket... 
– Minden bizonnyal. Épp oda néz, ahol önök vannak! – bólintott a 

felügyelő. 
– És most ön azt hiszi, hogy... hogy... Garry... hogy dr. Morrow ölte meg 

féltékenységből? – nézett sápadtan a férfira. 
– Minden jel erre mutat! 
–  Nem!  Ő ilyet  soha  nem  tenne.  Nagyon  kedves  és  igazán  jó  orvos!  

Szereti a munkáját, hivatásnak tekinti. Nem, nem ő ölte meg a barátját! 
– Akkor ki? Ön talán orvos? – kérdezte a felügyelő. 
– Nem! Pszichológus vagyok! – felelte. 
– Az is olyan orvosféle, vagy nem? 
– Hát, igen – bólintott Leila. – Én az emberek lelkével és nem a testével 

foglalkozom. 
– Ön alkalmazza az akupunktúrát? – kíváncsiskodott Wattson. 
–  Nem!  Én  nem!  –  rázta  meg  a  fejét  Leila.  –  Mint  mondtam,  csak  

pszichológus vagyok! 
–  Attól  még  elsajátíthatta  volna  ezt  a  tudományt,  nem  igaz?  Nem  kell  

ahhoz orvosi diploma! Hallottam, hogy sokan minden előtanulmány nélkül 
sajátították el ezt a gyógymódot, és alkalmazzák is! 

– Igen, lehetséges, de én nem tanultam meg! 
– De dr. Morrow igen? 
– Ő igen. 
– Nos, találtunk még valamit, ami érdekes lehet önnek! Ezt! – emelte ki 

az asztalának jobb oldali reteszéből azt a dobozt, amelyben dr. Morrow a 
tűit tartotta. – Ismerős? – kérdezte. 

– Nem! – felelte Leila. – Miért kellene ismerősnek lennie? 



 

– Azt hittem, látta dr. Morrow lakásán. Ugyanis ebből a dobozból talán 
három darab van az egész világon. Különleges anyagból készült, és Kínából 
származik. 

– Lehet, nem tudom. Nem értem, miért mondja el ezt nekem, én soha 
nem jártam Kínában.  Tudtommal  Garry  sem –  tette  hozzá.  –  Lehet,  hogy  
nem is az övé. 

– De. Az övé, mert van a fedelének a belsejében egy dátum és egy 
mondat: 

 
Testvéremnek, hogy gyógyíthasson! Mustafa Hasim. 1996 
 
Leila összerettent. Eszébe jutott, hogy a bátyja kapott egy ilyen dobozt 

attól a kínaitól, akitől megtanulta az akupunktúrát. 
– Önök rokonok? Vagy csak névrokonok? – kérdezte Wattson. 
– Mustafa Hasim a bátyám! – felelte. 
– Ezek szerint a doboz mégiscsak az öné. Vagy van még testvérük? 
– Nem. Csak ketten vagyunk, de a doboz nem az enyém! – rázta meg a 

fejét Leila. 
– Nem értem – nézett rá a felügyelő. – A dobozba vésett szöveg 

egyértelmű! Testvéremnek... 
.– De nem nekem! – kiáltott fel indulatosan a nő. – Nem nekem adta! 
– Akkor kinek? Ha csak ketten vannak testvérek, akkor nem igazán értem 

a felháborodását! 
–  Én  azonban  igen!  –  szólalt  meg  némi  szünet  után  Leila.  –  Garry  és  

Mustafa Istanbul-ban ismerték meg egymást. Nagyon közel kerültek 
egymáshoz, már emlékszem, testvérek lettek. 

– Ez lehet! – bólintott a felügyelő. – Akkor a doboz dr. Morrow-é? – 
kérdezte. 

– Igen. Valószínű! – felelte Leila. 
– Milyen kapcsolat van ön és dr. Morrow között? – kérdezte Wattson 

hirtelen más témára térve. 
– Közeli kapcsolat. Szeretjük egymást, de még nem feküdtünk le, ha erre 

gondol! – mondta haragosan. A szeme szikrákat szórt. 
– Bocsásson meg, nem akartam kíváncsiskodni, de tudnom kell, ugyanis 

minden apró kis részlet fontos lehet. Tehát dr. Morrow szerelmes önbe? 
– Igen, és én is szeretem őt! 
– Akkor miért csókolta meg John Cryer-t? – kérdezte Wattson. 



 

– Ez nem tartozik önre, felügyelő úr! Ez csak egy ártatlan puszi volt! 
– Sem én, sem pedig dr. Morrow nem így látta. Az arcára van írva, mit 

érzett, amikor meglátta önöket. Ilyen felindult állapotban, elvakultan, nem 
gondolkozik az ember, csak cselekszik! 

– Tehát dr. Morrow-t vádolja? Azt hiszi, ő ölte meg John-t? – kérdezte 
Leila. . 

– Igen. Ezért jártunk a lakásán. 
– Le akarta tartóztatni? 
– Igen – bólintott a felügyelő. – Ő az egyetlen gyanúsítottunk a Meryl 

Hogan- és a dr. John Cryer-ügyben. Az pedig, hogy eltűnt, minden 
bizonnyal azt jelenti, nem vétlen! 

– Dr. Morrow nem gyáva ember! Ha tett valamit, vállalja is a tettét, nem 
futna el! De én biztosan tudom, hogy nem ő tette! 

– Sajnálom, de ha ezt kézzelfoghatóan nem tudja bizonyítani, akkor ez 
nem ér semmit! – tárta szét a karját a felügyelő. – Az, hogy mi a véleménye 
akár önnek, akár másnak, bizonyíték híján egyáltalán nem fontos! 

Leila arca még jobban elsápadt. 
– Azt hiszem, önöknek is bizonyítaniuk kell az ellenkezőjét! – mondta 

halkan. 
– Mi élünk is ezzel! Van a kezünkben néhány! Higgye el, kedves 

kisasszony, a barátja nagy bajban van! Legjobb lenne, ha egy jó ügyvédet 
fogadna, és mielőbb jelentkezne nálam! Ezt üzenem neki! 

– Ezt úgy mondta, mintha feltételezné, tudom, hol tartózkodik Garry. 
– Igen. Meggyőződésem, hogy tudja! 
– Téved, kedves felügyelő úr! Tegnap felhívott Garry, és szakított velem. 

Elmondta, hogy meglátott bennünket a baleset helyszínén, és soha nem akar 
látni. Azt mondta, megvet! Ezért kerestem ma fel! Meg akartam neki 
magyarázni... Higgye el, fogalmam sincs, hogy hol lehet! 

– Mindenesetre, Miss. Hasim, ne hagyja el New York-ot! Ha szükségem 
lesz önre, elérhető legyen! Adja meg, kérem, a címét, ahol megtalálható! – 
mondta Wattson nem valami barátságosan. Egyáltalán nem hitte el, amit a 
nő mondott. – Kérem, írja itt alá, aztán elmehet! – tette elé a 
jegyzőkönyvet. 

Leila remegő kézzel írta alá, aztán elhagyta az épületet. 
Leintett egy taxit, és hazavitette magát. A lakása előtt egy kocsit 

pillantott meg. Örült. Talán Garry az! 



 

Szaladni kezdett az autó felé. Annak ajtaja feltárult, és legnagyobb 
megdöbbenésére Mustafa szállt ki belőle. 

– Mustafa! Mit keresel te itt? – kérdezte zavartan. 
– Meg sem ölelsz? – mosolygott rá a bátyja, és kitárta két izmos karját. 
Leila odalépett és megölelte. Szorongása azonban nem múlt el. 
– Erre jártam, gondoltam, beugrom hozzád! Keresek valakit, talán te 

tudod, hol találom! – mondta. 
– Gyere beljebb! – indult befelé a nő. Mustafa a fejét tekergetve ment 

utána. – Mit keresel itt, Mustafa? – állt elé Leila. 
– Nem mit, hanem kit, kedvesem! A te drágalátós Garry-det! Van vele egy 

kis beszédem! Hol van? – kérdezte. 
– Nem tudom! – rázta meg a fejét Leila. 
– Kérlek, Leila, mondd meg! Nagyon fontos, hogy beszéljünk! – fogta 

meg a férfi a nő karját. 
– Tényleg nem tudom, Mustafa. Fogalmam sincs, hogy hol lehet! – rázta 

meg a fejét. 
Mustafa elengedte a karját, és egy lépéssel hátrább lépett. 
– Valóban nem tudod? 
– Valóban – bólintott a nő. 
Mustafa keze meglódult, és egy hatalmas pofont adott a nőnek, aki majd 

hanyatt esett az ütés erejétől. Mustafa elkapta. 
– Leila! Könyörgöm! A testvérem vagy, nem akarlak bántani! Mondd 

meg, hol van az a szemét alak? – üvöltött rá még mindig visszafogva magát 
a férfi. 

– Hát nem érted? Nem tudom! Nem tudom! – kiabálta zokogva a nő. – 
Ha agyonversz sem tudom! Most jövök a rendőrségről, ők is utána 
érdeklődtek, de nekik sem tudtam mást mondani! 

– Ez nem lehet igaz! Nem is találkoztál vele? 
– De. Találkoztam, de aztán összekaptunk valamin, és ő szakított velem. 

Tegnap. 
– Mi a fenén vesztetek össze? 
– Nem csókoltam meg! 
– Jaj, Leila! Mikor vered már ki a fejedből ezt az őrültséget? Meddig 

fogod még gyászolni azt a szerencsétlent? Tizenöt éves voltál, az a 
fogadalom, amit akkor tettél neki, mielőtt meghalt, már érvényét vesztette! 
Ha nem lennél ilyen csökönyös, akkor most minden rendben lenne! – 
csapott a falra ököllel. 



 

– Miért keresed Garry-t? – kérdezte Leila, s tenyerét vörös képére 
szorította. 

– Megígért valamit, amit nem teljesített! Most eljöttem, hogy számon 
kérjem tőle! Figyelmeztettem már telefonon, de ő nem mozdult! 

– Mit kellett volna tennie? 
– Ez nem tartozik rád, Leila! Maradj ki ebből! – fordult el tőle a bátyja. 

Remegett a dühtől. Hirtelen felragyogott az arca, és a húgára nézett. – 
Megvan a megoldás! 

– Igen? És mi az? – kérdezte Leila, miközben halvány fogalma sem volt 
róla, hogy milyen megoldásról beszél Mustafa. 

– A megoldás te vagy, Leila! 
– Micsoda? – nézett rá elképedve. 
– Igen! Te fogod helyettesíteni Garry-t! Gyere! Rendbe hozom az 

arcodat, így mégsem jelenhetsz meg Roger Ryder előtt! 
– Kiről beszélsz? Miért kell nekem megjelennem előtte? – kérdezte 

értetlen arccal. 
– Jól van, elmondom, miről van szó! Most már mindegy! Nincs időm 

arra, hogy a te doktorod után szaladgáljak! Arról van szó, hogy Garry-nek 
kellett volna elintéznie ezt a Roger Ryder-t! 

– Ezt hogy érted? Meg kellett volna ölnie? – kérdezte Leila döbbenten. 
– Pontosan! A közelébe kellett volna férkőznie, s mint kezelőorvosa 

akupunktúra segítségével eltette volna láb alól, de előtte meg kellett volna 
szereznie a festményeit! Illetve csak azt, hogy lehet megszerezni a hatalmas 
vagyont érő gyűjteményét. Lent tartja az alagsorban egy óriási teremben, de 
képtelenség bejutni. Senki nem tudja a kódszámot, amivel bejuthat a 
terembe. Garry viszont igen! Ő tudja! Erre épült az egész tervünk! 

– Garry erre vállalkozott? – nézett rá hitetlenkedve a nő. – Ezt nem 
hiszem! 

– Pedig elhiheted! – felelte Mustafa. – Ezért jöttem ide és most tessék! 
Az öreg még mindig él, Garry pedig felszívódott! Az ördögbe, már a 
nyomában voltam, és akkor az a szemét taxis! Kijátszott bennünket! 
Valahol itt kell lennie New York-ban, hisz a rendőrség körözést adott ki 
ellene. Láttam a televízióban! Sajnos nincs időm, a festmények elszállítása 
meg van szervezve, minden percre ki van számítva! Meg kell tudnom a 
kódszámot! És ezt te ki is szeded az öregből! 

– Mit képzelsz, Mustafa? Én nem veszek részt ilyen piszkos tervben! – 
kiáltott fel Leila. – Ezt ne kívánd tőlem! 



 

– Nem kívánom, hugicám, hanem parancsolom! És te engedelmeskedni 
fogsz nekem! Ha minden a terv szerint sikerül, mi leszünk a 
leggazdagabbak a világon! Segítened kell, hisz a testvérem vagy! 

– Nem, Mustafa! Én semmi olyat nem teszek, amivel árthatok Mr. Ryder-
nek! Én képtelen vagyok rá... 

– Neked nem kell ártanod neki, sőt! A bizalmába férkőzöl, bűvöld el! Ez 
nem lesz nehéz, hisz gyönyörű vagy! 

– Mustafa! Az az ember már nagyon öreg! Nem hiszem, hogy... 
– Ugyan, kérlek! Amíg egy férfi él és mozog, addig mindig kívánja a nőt! 

Az más lapra tartozik, hogy képtelen bármit tenni, de nem adja fel! Pörgesd 
be az öreget! Simogasd, csókolgasd, aztán szedd ki belőle a kódszámot! 
Altasd el egy kis altatóval, és kutasd át a szobákat! Valahol csak fel van 
írva  a  száma!  –  mondta.  –  Ennyit  kell  tenned,  semmi mást!  A többi  a  mi  
dolgunk! 

Leila a fejét rázta. 
– Mustafa! Kérlek, hagyj ki a piszkos ügyeidből! Nem értem, orvos vagy, 

jól keresel! Miért kell neked ilyesmivel foglalkoznod? Ennek nem lesz jó 
vége! Mi lesz, ha lebuktok? Börtönbe kerülhetsz! 

– Ne papolj, Leila! Nem én vagyok a legnagyobb főnök ebben az ügyben, 
a fejembe kerülhet, ha nem teszek eleget annak, amit vállaltam. Ha már ez a 
beszari Garry nem volt rá képes, segíts helyette te! 

Leila elgondolkozott, majd megszólalt: 
– Mit akarsz tenni Garry-vel, ha előkerül? – kérdezte. 
– Az majd elválik. Azt tudom, hogy mit, csak azt nem, hogy hogyan! – 

felelte. 
– Mustafa! Egyetlen feltétellel vállalom! – emelte a bátyjára a tekintetét. 
– Halljam! Mi az? 
– Mindent megteszek, de hagyd békén Garry-t! Vele nekem lesz 

elszámolnivalóm! – mondta. 
– Rendben! Megállapodtunk! Nem foglalkozom Garry-vel, ha 

megszerzed a kódot. Amint megmondtad a számot, eltűnhetsz a színről! 
– Jó. 
– Akkor induljunk a fürdőszobába! Sajnálom, hogy megütöttelek! – 

hajolt oda a nőhöz, hogy megcsókolja az ütés helyét, de Leila elhúzta az 
arcát. 

 
9. 



 

 
Leila becsöngetett Mr. Ryder-hez. 
– Ki az? – hallotta meg az idős ember hangját. 
– Dr. Morrow ismerőse vagyok, uram! Egyszer már beszéltünk telefonon. 

Fontos mondanivalóm lenne, ha beengedne! 
Néhány percig csend volt, de aztán a kapu berregve kinyílt. 
– Erre fáradjon, hölgyem! – jött elé az idős ember csoszogva, majd 

megállt, és a tekintetét Leila arcán felejtette. – Maga gyönyörű! Irigylem 
Garry-t! – nyújtotta ki a kezét, és megfogta Leila puha ujjait. 

– Örülök, hogy megismertem, Mr. Ryder! Már olyan sok szépet és jót 
hallottam önről! – mondta. – És köszönöm a bókot is! 

– Kérem, foglaljon helyet! – vezette be a nappaliba az idős ember. – 
Mivel kínálhatom meg? – kérdezte. 

– Köszönöm, nem kérek semmit! 
– Valami fontosat akart velem megbeszélni, amint azt az imént mondta. 

Már nagyon szeretném tudni, mi az? – ült le a nővel szemben. 
– Garry Morrow-ról van szó! 
Az idős ember felkapta a fejét. A szeme érdeklődve tapadt rá. 
– Tegnap felhívott otthon, de csak azért, hogy szakítson velem. Nagyon 

bánt a dolog, ezért elmentem a lakására, de nem találtam otthon. 
Gondoltam, talán ön, akiről oly nagy szeretettel beszélt, akárcsak az 
édesapja lenne, tudja, hol lehet most. Feltétlenül beszélnem kell vele. Egy 
félreértésről van szó, amit meg kell magyaráznom. Különben soha nem 
nyugszom meg! – mondta, és elsírta magát. Nem kellett szerepet játszania, 
hisz mindaz, amit mondott, igaz volt. 

– Sajnálom, de ebben nem segíthetek. Garry nem járt nálam tegnap óta, 
és nem is beszéltem vele, Ide vártam őt, de ezek szerint nem fog jönni! – 
nézett rá bánatos szemmel. 

– Minden bizalmam önben volt, Mr. Ryder! Annyira szeretem őt, és 
belehalok a bánatba, ha nem tisztázhatok vele mindent. Aztán ha akkor is 
véget akar vetni a kapcsolatunknak, hát legyen! De tudnia kell mindent! 
Azt mondta nekem a telefonba, hogy megvet! Megvet! Ó, istenem! – 
temette két kezébe az arcát. Rázta a zokogás. 

– Higgye el, kedvesem, ha szereti önt, jelentkezni fog! Őt sem hagyja 
majd nyugton a szakítás és a bizonytalanság érzése. 

– De mikor? Én azt nem bírom kivárni... 



 

– Majd én segítek! Persze, ha elfogadja egy ilyen öregember társaságát. 
Tudja, én nem vagyok igazán szórakoztató alkat, inkább magamnak való, 
morcos embernek születtem, de azt hiszem, az ön társasága 
megváltoztathat. Garry-t nagyon megszerettem, akár a fiam lenne, így hát 
azt is szeretni fogom, aki az ő szívének kedves. 

– Mr. Ryder! Ön nagyszerű ember! Máris jobban érzem magam! – 
mondta Leila. 

– Ennek örülök! Kérem, ebédeljen velem! – fogta meg a kezét az idős 
ember. 

– Köszönöm! Ha nem zavarom, szívesen. 
Ebéd után Leila felkísérte Mr. Ryder-t a szobájába és betakarta. 
–  Én  most  elmegyek,  Mr.  Ryder!  Már  így  is  sok  idejét  raboltam.  Nem  

akarok visszaélni a vendégszeretetével – mondta. 
– Nem! Nem szeretném, hogy elmenjen! – ragadta meg a férfi a kezét. – 

Van egy remek ötletem! 
Leila várakozón tekintett rá. 
– Mi lenne, ha ideköltözne a házamba? – kérdezte. – Garry mesélte, hogy 

egyedül él... 
– Ezt komolyan gondolja, Mr. Ryder? Hisz nem is ismer! 
– Én már elég öreg vagyok, és kifinomult a megérzésem. Jó emberismerő 

lettem! Tudom, hogy ön olyan becsületes, akár Garry. És lehet, hogy 
jelentkezni fog, sőt biztos! Engem nem hagyna cserben, hisz tudja, milyen 
beteg vagyok! Kérem, Leila, maradjon itt velem! Legalább nem leszek 
annyira egyedül! Mondja, hogy elfogadja az ajánlatomat! 

– Nem is tudom. Zavarba ejt, Mr. Ryder! – hebegte. 
– Megfizetem, hogy mellettem lesz, amíg Garry visszatér! – ült fel az 

ágyon a férfi, még mindig Leila kezét szorongatva. 
– Nem akarom, hogy pénzt adjon nekem, Mr. Ryder. Dolgozom és 

keresek, nem azért maradok, ha maradok! Erről többet ne beszéljen, kérem! 
– Hát marad? – csillant fel a férfi szeme. 
– Igen. Elmegyek és idehozom a holmimat. Meggyőzött, Mr. Ryder. 

Garry itt mindenképpen jelentkezni fog! És ön is egyedül van... 
– Menjen, drága Leila, és jöjjön vissza nagyon hamar! A folyosó végén 

lesz a szobája, mire visszajön, Kay majd mindent megmutat. Addigra 
megbeszélem vele. Ő néma, de azért mindent megért és megérteti magát. 

– Rendben. Pihenjen csak, Mr. Ryder. Mire felébred, ismét itt leszek! – 
mondta Leila, és elhagyta a szobát. 



 

Lement a lépcsőn, ő nem használta a liftet, amellyel felmentek a férfi 
szobájába. Szeme minden apró kis részt felmért a házban, s arra gondolt, 
milyen jó lehet gazdagnak lenni! 

Elhagyta a házat, és leintett egy taxit. Egyenesen hazahajtott, ahol 
Mustafa már idegesen várta. 

– Na? Mi volt? – kérdezte. 
– Minden rendben van. Már összebarátkoztunk. Azonnal odaköltözöm 

hozzá! – felelte. 
– Hű, a nemjóját! – rikkantotta el magát vidáman Mustafa. – Tudtam, 

csak meg kell hogy lásson, mindenre rááll! Nehezen ment? 
– Nem. Ő kérte, hogy költözzem oda hozzá. Egyedül, van és beteg... 
– Ez nem érdekel. Mielőbb tudd meg a kombináció számát, mert nagyon 

sürget az idő. Három napot kaptam rá, hogy leszállítsam a hajóra a 
festményeket. 

– Te megőrültél, Mustafa! Három nap az túl kevés! – csattant fel Leila. 
– Nem hiszem! Neked elég lesz egy nap, és leveszed a lábáról ezt a vén 

trottyos öreget, és kiszeded belőle a számokat. Tudom! 
Leila nem szólt semmit, csak elővette a bőröndöket, és pakolni kezdett. 
– Csak nem akarsz mindent odavinni? – horkant fel. – Elég lesz egy-két 
bőrönd, hogy megnyugodjon. Úgyis hamarosan visszajössz! – bizakodott 
Mustafa, és kivette a kezéből a harmadik bőröndöt. 

Leila nem ellenkezett. A fürdőszobába ment, és onnan is összeszedte a 
dolgait, és elhagyta a házat. 

Mustafa a kint várakozó taxihoz vitte a bőröndjeit. 
– Itt maradok, amíg minden le nem zajlik, oké? Rögtön telefonálj, ha 

megtudod a számot! – ölelte meg a nőt, aki elhúzódott tőle. 
– Jó. Majd telefonálok! – mondta, és beült a taxiba. 
 

* 
Leila már harmadik napját töltötte az idős ember házában, de hiába 

próbált a festményekről, az értékeiről beszélni, amelyeket látott a ház 
valamennyi részében, Mr. Ryder nem említette az alagsori gyűjteményét. 

A nap már lebukott, az idő elromlott. Lassan vége lesz a nyárnak, az élete 
pedig egyre kilátástalanabb. Mustafa délben erre járt, épp amikor Mr. 
Ryder-rel hazatért a sétából. Bekísérte a férfit, aztán kiosont a bátyjához, 
aki majdnem megint megverte. Azt mondta, nincs több idő, az éjjel be kell 



 

jutnia a házba! Akárhogy, de szerezze meg a számot, mert különben a társai 
kiverik az öregből. 

 
Leila járkált a szobájában, s azon törte a fejét, hogy mit tegyen. Meg kell 

szereznie azt az átkozott számot, hogy Mustafa békén hagyja. De mi lesz az 
idős emberrel azután? Biztos, hogy megölik! Azt pedig nem akarta. Ki 
kellene játszani Mustafa-t! Hamis számot mondana, és az öreget egy taxiba 
ültetve eltávolítaná a házból. De hova? És hogyan? 

Tudta, hogy a bátyja élete is veszélyben van, ha nem sikerül 
megszereznie a festményeket, de azt is tudta, nem kell félteni. Mindig 
kivágja magát a nehéz helyzetekben. Mr. Ryder azonban öreg, tehetetlen és 
beteg ember. Szüksége van rá, és neki is a férfira. Rajta keresztül juthat el 
Garry-hez! 

Óvatosan lépett be Mr. Ryder szobájába. Az idős ember az ágyán feküdt. 
Az utóbbi napokban keveset volt fent, inkább pihent. A zajra megmozdult. 

– Leila? – könyökölt fél kézre, és felemelte a fejét. 
– Igen. Én vagyok! 
– Örülök, hogy bejött. 
– Minden rendben? – kérdezte Leila. 
– Most, hogy itt van, igen. Jöjjön, üljön ide mellém! – hanyatlott vissza a 

párnára. 
– Szerintem nem őszinte hozzám, Mr. Ryder. Látom, hogy nincs jól! – ült 

le mellé a nő, és megfogta a férfi kezét, mely szinte jéghideg volt. 
– Nem, tényleg nem voltam őszinte. Rosszul érzem magam, egész nap 

nagy nyomást érzek a mellkasomban. Most igazán szükségem lenne Garry-
re! – sóhajtott. 

Leila feljebb húzta a takarót a férfin. 
– Önnek orvos kell, Mr. Ryder! Kérem, mondja meg, kit hívjak? – 

kérdezte aggódó arccal. 
– Nem! Nem kell orvos. Öreg és magányos lettem Garry nélkül. Már nem 

harcolok az idő ellen. Feladom! 
– Ne mondja ezt, Mr. Ryder! Itt vagyok én! Kérem, bízzon bennem! 

Mindent megteszek, amit csak akar! – mondta. 
– Van egy nagy titkom, Leila, de még most nem beszélhetek róla. 

Elmondom,  ha  eljön  az  ideje,  ha  érzem,  itt  a  vég.  Úgy  nem  halok  meg,  
hogy ne mondjam el. 

– Megrémiszt, Mr. Ryder! Megyek és hívok egy orvost. Ismerem őt... 



 

– Nem! Nem! – tiltakozott hevesen a férfi. – Senki nem jöhet ide! 
– Akkor elviszem hozzá! Kérem, jöjjön velem! Hívok egy taxit, és 

elmegyünk innen. Érzem, hogy itt veszélyben van! 
– Leila! Kicsi Leila! Ez az én házam! Sehol nem érzem magam olyan 

biztonságban, mint itt! Nem megyek innen sehova! 
–  Kérem,  Mr.  Ryder!  Hallgasson  rám!  Csak  most  az  egyszer!  –  

könyörgött Leila. – Ha miattam nem, legalább Garry miatt! Mit szól, ha 
visszatér,  és ön már nem lesz az élők sorában? Mit  mondok majd neki? – 
próbált meg a lelkére beszélni. 

Ez az érv hatott is. 
– Rendben van! Menjen és hívja ide azt a csodadoktort! – mondta 

fáradtan elmosolyodva. – Annyira szeretnék ott lenni, amikor örök hűséget 
fogadnak egymásnak! – suttogta. 

Leila szeme könnybe lábadt. 
– Sietek vissza, és hozom az orvost! Addig maradjon az ágyban, Mr. 

Ryder. Ideküldjem Kay-t? – kérdezte. 
– Nem. Menjen csak, kedvesem! – intett a kezével, aztán hirtelen hörögni 

kezdett. 
– Mr. Ryder! Mr. Ryder! Kérem, mi van magával? – hajolt fölé Leila, de 

a férfi nem válaszolt. Elvesztette az eszméletét. 
Leila kitapintotta az érverését és megnyugodott. Azt hitte, meghalt. 

Gyorsan körülnézett a szobában, és keresni kezdte a kombináció számát. 
Mindent felforgatott, de nem talált semmit. Ideges volt, féltette az idős 
embert, de azt is tudta, Mustafa és a társai nem kegyelmeznek neki. 

Tanácstalanul megállt egy pillanatra, aztán felkapta a táskáját és elrohant. 
A ház előtt épp elhaladt egy taxi. Leintette, aztán bemondta az orvos 

címét. 
A sofőr sávot változtatott, aztán hirtelen akkorát fékezett, hogy Leila-t 

csak kinyújtott két keze mentette meg, hogy a szélvédőhöz csapódjon. 
– Mit csinál? – kérdezte a nő, és a sofőrre nézett. A szeme kitágult a 

rémülettől, elsápadt, és úgy érezte, mindjárt elájul. 
– Csak nem lepődtél meg, Leila? – kérdezte a férfi, és elvigyorodott. 
– Ali Izmir! Maga mit keres New York-ban? És mióta taxizik? – hebegte 

alig hallhatóan. Az esze rögtön jelezte, talán Mustafa-val együtt jött! 
– Most nincs itt az ideje a kérdezősködésnek, kedvesem! Úgy látom, a 

bátyád nem állt a sarkára veled szemben, hát majd én megteszem helyette! 
Indulunk vissza Ryder-hez! Nincs egyetlen percünk sem, azonnal ki kell 



 

szedni belőle a kódszámot, különben teljesen hiába minden. Egy csomó 
pénzbe került az ideút, a hajó és rajta az emberek! Nem mehetünk vissza 
üres kézzel! Kell, hogy bejussunk a festményekhez! Kell! Érted? – üvöltött 
rá, és a szemei szinte pörögtek medrükben. 

– Mr. Ryder nagyon beteg. Nincs eszméletén. Épp orvosért indultam! 
Kérem, menjünk orvosért előbb, aztán mindent megteszek, amit csak akar! 

– Megteszed te most, azonnal, kicsikém! Ha tudnád, milyen régen 
vágyom már rád! – suttogta, és hatalmas tenyerét Leila combjára szorította. 
– Imádnám a csókodat, de sajnos első a meló! Utána jöhet a hancúr! – 
kacsintott. 

– Hol van a bátyám? – kérdezte Leila. 
– Jó helyen. Egy hülye, balek! Vele sem kezdünk többé! – mondta, aztán 

lefékezett Mr. Ryder háza előtt. – Kifelé, és nyissad az ajtót! – mondta 
erélyesen, s ő is kiugrott a kocsiból. Szorosan Leila mögé állt, nehogy 
valami butaságot tegyen. Elég sötét volt, így nem tűnhetett fel senkinek. 

Leila remegő kézzel dugta bele a kulcsot a zárba, aztán sietett a bejárati 
ajtóhoz. A kerten végigvezető kis utat sietve, szinte futva tette meg. 

– Befelé! – mordult rá Ali Izmir, és meglódította, hogy Leila majdnem 
átesett a küszöbön. – Hol van? – kérdezte a török férfi, amint becsukta 
maga mögött az ajtót. 

Leila megállt és nem válaszolt. Hirtelen belépett a nappaliba, ahonnan 
fény szűrődött ki. A férfi mellette termett. 

– Csak semmi meggondolatlanság, különben véged! Azt teszed, amit 
mondok! – sziszegte, és megszorította a nő karját, aki fájdalmában 
felszisszent. 

Az ajtóban megjelent Kay ijedt arca. Kezével hadonászott, néma ajka 
megállás nélkül mozgott, majd Leila-hoz lépett, és megfogta a kezét. Maga 
után húzta. 

Ali Izmir követte őket, s elvigyorodott, amikor belépett Mr. Ryder 
szobájába. 

Az idős ember még mindig eszméletlen volt, dobálta magát és erősen 
hörgött. A szeme hol kinyílt, hol becsukódott. 

– Látja? – mutatott Leila a férfira, és Ali-ra nézett. – Orvosra van 
szüksége. 

–  Nem!  Papra!  –  kiáltott  fel  Ali,  és  Kay-re  nézett.  Tört  angolsággal  
mondta, hogy azonnal hívjon papot. 

A nő elszaladt, Leila pedig letérdelt Mr. Ryder ágya mellé. 



 

– Meghal, ha nem kap segítséget. Legalább engedje meg, hogy telefonon 
hívjak egy mentőt. 

– Még mit nem! – förmedt rá Ali. – Addig kibírja, amíg kiszedjük belőle 
a kombinációs számokat. Utána mehet a túlvilágra! 

Leila halkan sírni kezdett. Simogatta az idős ember kezét, aki lassan 
kezdett megnyugodni. 

– Mr. Ryder! Jobban van? – kérdezte Leila, miután a hörgés 
csendesedett, majd teljesen megszűnt. 

– Igen – bólintott, és megpróbált mosolyogni. Csak most vette észre az 
idegent. – Orvos? – kérdezte. 

Leila tiltakozni akart, de Ali félretolta. 
– Igen. Dr. Izmir vagyok! Leila honfitársa! – mondta, és a kezét 

nyújtotta. – Épp itt haladtam el a közelben, amikor összetalálkoztam Leila-
val. Ő mondta, hogy milyen rosszul van. Gondoltam, talán segíthetek, de 
látom, sokkal jobban van. 

– Igen, jobban vagyok! – suttogta Mr. Ryder. 
– Leila! Hozz neki egy pohár vizet! – utasította Izmir. 
A nő felállt és kiment. 
– Figyeljen rám, Mr. Ryder! – ült le az ágyára Izmir. – Van valami, 

amiről tudnia kell! 
A férfi ráemelte meggyötört tekintetét. 
– Leila halálosan szerelmes magába! – újságolta. – Nekem bevallotta, 

hogy maga nagyon jó ember, kedves és szolid. Sokat csalódott már az 
életben ez a fiatal teremtés, s mivel a családja nagyon jó barátságban van az 
enyémmel, a szívemen viselem a sorsát. Gondoltam, jobb, ha tudja, mit 
érez Leila maga iránt. Azt hiszem, a leghőbb vágya, hogy a felesége 
legyen! Azt mondta, éjjel-nappal ápolja, és egy percre sem hagyja magára! 
Csak magáért akar élni! Azt a doktorocskát csak azért emlegeti, hogy itt 
maradhasson! 

Izmir felültette az idős embert, a háta mögött megigazította a párnáját. 
– Leila! Kicsi Leila! A barátod mindent elmondott. Köszönöm, hogy így 

érzel irántam. Még soha senki nem ragaszkodott hozzám ennyire! Nem 
leszek hálátlan, hidd el! Amim van, az a tiéd lesz! Minden! Remélem, 
Garry megért majd! – suttogta csillogó szemmel. Elvette a poharat és ivott 
a vízből, aztán visszaadta, de nem engedte el a nő kezét. 

Leila nem értette, mit akar. 



 

– Történt valami, Mr. Ryder? – kérdezte, és furcsán nézett az idős 
emberre. 

– Nem, azaz igen! Sok minden történt két-három perc alatt. Boldog 
lettem, Leila! Boldog! Bearanyozod az életemet, kicsim! – hálálkodott, és 
megcsókolta a nő kezét. 

Leila hol rá, hol pedig Izmir arcára nézett. Valami történt itt, amíg ő 
odakint volt, de nem tudott rájönni, hogy mi. Biztosan Izmir mondott vagy 
tett valamit. 

– Ugye, nem haragszol, hogy tegezlek? – kérdezte Mr. Ryder csillogó 
tekintettel. – Te is tegezz nyugodtan! 

– Köszönöm, Mr. Ryder, de én inkább maradnék a magázódásnál, hisz 
csaknem négyszer annyi idős, mint én! – mondta. 

– És mégis így érzel irántam, drágám! – mosolygott Mr. Ryder. 
Leila teste megborzongott. Az idős ember szemében furcsa fény 

ragyogott, amitől megrémült. Garry szemében látott hasonlót, amikor meg 
akarta csókolni. Nem, az nem lehet! Ez az idős ember szerelmes belé! 

Ebben a pillanatban lépett be az ajtón Kay. Nyomában egy pappal. 
– Mit akar itt ez a pap? – kérdezte Mr. Ryder. 
– Ugyan, Mr. Ryder! Összeesketi magukat! – mondta Izmir, és elnevette 

magát. 
Leila ránézett, aztán az idős férfira. 
– Mi történik itt, Mr. Ryder? – kérdezte sápadtan. 
– Összeházasodunk, kedvesem! – felelte a férfi mosolyogva. 
– Hogy... hogy mit... mit csinálunk? – hebegte Leila. 
– Az orvos barátod mindent elmondott. Nem kell tovább titkolóznod, 

kedvesem. Boldoggá tettél, mint még soha senki! Azt akarom, hogy te is az 
légy velem! 

– Miről beszél, Mr. Ryder? Én nem akarok a maga felesége lenni! Én 
Garry Morrow-t szeretem! – mondta. 

– Akkor mi ez az egész? – kérdezte Mr. Ryder, és a szemében kihunyt a 
láng. 

– Nem tudom, mit mondott önnek Ali Izmir, de majd én felfedem az 
igazságot! – fordult a török férfi felé Leila. A szeme szikrákat szórt, a két 
keze ökölbe szorult. 

– Nem mondasz te semmit, kedvesem! – lépett elé Ali Izmir. – Azt fogod 
tenni, amit mondok! Vagy hozzá mész feleségül és minden a tiéd, azaz 



 

rajtad keresztül a miénk lesz, vagy a szemed láttára nyuvasztom ki ezt a 
trottyos vénembert! – súgta a fülébe vérvörös arccal. 

– Nem! Nem! – kiáltott fel Leila, és a szeme megtelt könnyel. 
– Mi folyik itt, kérem? – lépett oda hozzájuk a pap. – Megmondanák, mit 

keresek én itt? – kérdezte. 
– Maga most maradjon csendben, atya! – förmedt rá a török férfi. – Majd 

eljön a maga ideje is! 
Kay közben kiment a szobából. Futva hagyta el a házat. Egyenesen 

Wattson karjai közé. 
– Mi történt, hölgyem? – kérdezte, és a nő arcába nézett. – Valami baj 

van? 
A nő szeméből folytak a könnyei. Sűrűn bólogatott. A felügyelő 

megfogta a kezét. 
– Nyugodjon meg, és mondjon el szépen mindent. Rendőrtiszt vagyok, 

segítek! – mondta. 
Kay megfogta a kezét, és magával húzta, majd a némák jelbeszédével 

magyarázni kezdett. 
– Értem! Nem tud beszélni? – kérdezte. 
A nő hevesen bólogatott, és tovább húzta maga után a férfit. 
–  Itt  lakik?  –  állt  meg a  ház  előtt  a  felügyelő.  Kay bólintott.  –  Épp Mr.  

Ryder-hez jöttem – jelezte, és belépett a házba. 
Ali Izmir épp akkor nézett ki az ablakon, amikor a felügyelő és Kay 

találkoztak. Nem várta meg, amíg a néma asszony segítséget hoz, gyorsan 
lement a lifttel az alagsorba. Megbújt az egyik oszlop mögött, majd amikor 
elhaladtak a felügyelő léptei a feje fölött, gyorsan a hátsó ajtóhoz ment, és 
elhagyta a házat. 

– Mi történik itt? – lépett be Wattson felügyelő Mr. Ryder szobájába, 
ahol az idős ember halottfehér arccal feküdt az ágyon. Mellette térdelt Leila 
és a pap. 

– Én semmit nem tudok! – rázta meg a fejét a pap. – Kay eljött értem, és 
elhozott ide. Itt volt még egy férfi, de eltűnt az imént – mondta. 

– Ki volt az? – kérdezte a felügyelő. 
– Nem ismerem – válaszolta a pap. 
–  És  ön,  Miss.  Hasim?  –  fordult  most  a  nőhöz  a  felügyelő.  –  Ön  sem  

ismeri? 
– Nem – felelte Leila. – Lementem, hogy egy orvost hívjak Mr. Ryder-

hez, mert nagyon rosszul volt. Akkor találkoztam ezzel az emberrel. Látta 



 

rajtam, hogy aggódom. Azt mondta, ő orvos. Ezért hát idehoztam, de amint 
kiderült, hazudott. Fogalmam sincs, mit akart! – hebegte sírva. 

Mr. Ryder minden szót hallott. Tiltakozni akart, de nem volt hozzá ereje. 
Ajka megnyílt, de beszédre nem volt képes. Hallgatta, amint Leila hazudik 
a felügyelőnek. A szeme megtelt könnyel, majd lassan kicsordult a 
sarkából. 

– Mr. Ryder! Igaz, amit elmondott Miss. Hasim? – kérdezte, de az nem 
nyitotta ki a szemét, és nem válaszolt. 

– Mr. Ryder! Mr. Ryder! – fogta meg a kezét Leila. – Kérem, nyissa ki a 
szemét! – könyörgött. 

Az idős ember kinyitotta a szemét és ránézett. 
Leila kiolvashatta belőle, amit gondolt. A szíve összeszorult, de nem 

mondhatta el az igazat. Akkor ő is bajba került volna, senki nem hinné el, 
hogy neki ehhez a piszkos ügyhöz nincs semmi köze. Majd, ha egyedül 
marad Mr. Ryder-rel, mindent elmond neki. 

– Bocsásson meg, Miss. Hasim! – szólt ismét hozzá a felügyelő. – 
Megkérdezhetem, hogy került ön ide? – kérdezte. 

– Itt lakom! – felelte Leila. 
– Mióta? 
– Három napja! 
– Épp azóta, amióta eltűnt dr. Morrow! Ez egy kicsit különös, nem 

gondolja? Ő lelép a színről, de megjelenik ön a magánbetege mellett! 
– Nem tudom, mire akar kilyukadni, felügyelő úr, de annyit mondhatok, 

téves következtetéseket von le! Véletlenül jöttem ide, Garry-t kerestem. Mr. 
Ryder kért meg rá, hogy maradjak mellette, mert egyedül van. Senkije 
nincs és nagyon beteg. 

– És ön természetesen maradt! – mondta a felügyelő kissé élesen. 
– Igen. Maradtam. Segítek Mr. Ryder-nek, és remélem, jelentkezik majd 

Garry Morrow, és beszélhetek vele. Nagyon szerette Mr. Ryder-t, tudom, 
hogy aggódik érte, és bízom benne, hogy hamarosan jelentkezni fog. 

– Ez elég logikus magyarázat – vakarta meg a feje búbját a felügyelő.  – 
Nos, rendben, Miss. Hasim! Lehet, hogy még a segítségünkre is lesz! 

– Hogy érti ezt? – kérdezte Leila. 
– Ha jelentkezik dr. Morrow, megtudja, hol van, és azonnal szól nekem! 

Nagyon fontos, hogy megtaláljuk! 
– Azért, hogy letartóztassák? – következtetett Leila. – Ehhez én nem 

nyújtok segítséget! Ezt nem várhatja tőlem! 



 

– Akkor ön is bűnrészessé válik! 
– Az nem baj! – felelte Leila. 
– Nézze, Miss. Hasim! Ön intelligens, művelt nő! Biztosra veszem, hogy 

megért! Ha dr. Morrow jelentkezik, tisztázhatja magát, és élhet úgy, mint 
eddig, de ha nem kerül elő, mindennek vége! Elítélik a távollétében is! 

– Nem értem önt, felügyelő úr! – vitatkozott vele Leila. – Ha egyszer az, 
aki feladta őt a rendőrségen, meghalt, nem ejtik el az ügyet? Ki lesz most a 
felperes? 

A felügyelő meglepődve nézett rá, majd néhány pillanatig hallgatott, de 
aztán válaszolt: 

– Ilyen esetben, amikor már a vádemelés megtörtént, az ügyész veszi át a 
vezető szerepet. Gyilkosság történt, amit ki kell vizsgálni. Teljesen 
mindegy, hogy dr. John Cryer meghalt. A bűncselekmény akkor is 
megtörtént, sőt! Ebben az esetben még csak súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
felperes is gyilkosság áldozata lett! Az egyedüli gyanúsított pedig dr. 
Morrow mindkét esetben! – magyarázta. 

– De ő nem ölt meg senkit, ezt én biztosan tudom! 
– Miss. Hasim! Ön szerelmes dr. Morrow-ba, az természetes, hogy nem 

tudja feltételezni róla, hogy gyilkos. A tények azonban magukért beszélnek. 
Ezért kérem, hogy ha jelentkezne dr. Morrow, szedje ki belőle, hol van, de 
még jobb lenne, ha rá tudná beszélni, jelentkezzen nálam. Higgye el, ha 
nem ő ölte meg az áldozatokat, akkor nincs mitől félnie. Az igazság mindig 
kiderül! 

– Igen, az lehet, de mi van, ha csak későn derül ki? Ha dr. Morrow-t 
elítélik, és börtönbe kerül? – ellenkezett. 

A felügyelő leejtette a felemelt karját. 
– Ez bizony benne van a pakliban! De még mindig jobb, ha később 

kiderül az igazság, mintha bujkálnia kell egy életen át megbélyegezve! 
– Rendben van, felügyelő úr! Ha jelentkezik, mindent elkövetek, hogy 

megértessem vele mindazt, amit most elmondott. 
–  Ezt  már  szeretem!  –  mosolyodott  el  a  felügyelő,  aztán  az  idős  férfira  

nézett. – Orvosra van szüksége! Be kellene vinni a kórházba! 
Mr. Ryder fáradtan felemelte a kezét, és jelezte, hogy nem akar kórházba 

menni. 
– Majd én hívok hozzá orvost! – mondta Leila, és szabályosan kitolta 

maga előtt a felügyelőt. 
– Beszélnem kellett volna Mr. Ryder-rel! – állt meg Wattson az ajtóban. 



 

– Láthatja, felügyelő úr, milyen állapotban van! Nem hiszem, hogy okos 
dolog lenne most faggatnia! Olyan gyenge, hogy beszélni sem bír! 

– Igen, ez így van. Majd holnap visszajövök. Addigra talán jobban lesz! 
Leila becsukta mögötte az ajtót, aztán megfordult. A pap állt a háta 

mögött. 
– Bocsásson meg, atyám, hogy idefárasztották! Sajnálom, de nem 

tehettem róla! – mondta Leila, és kiengedte a papot, aki nem szólt semmit, 
csak főhajtással köszönt és elsietett. 

Mr. Ryder az ágyon feküdt, amikor a nő visszatért hozzá. A szeme nyitva 
volt, de nem nézett rá. 

– Mr. Ryder! El kell mondanom önnek valamit! – kezdte, de a férfi 
összerándult, két tenyerét a mellkasára szorította, és fájdalmas arcot vágott. 
– Nem tehetek mást, Mr. Ryder, mint hívom a mentőket. Sajnálom, de nem 
vállalhatom, hogy itt, a szemem láttára haljon meg. Ugye, megengedi, hogy 
bevitessem valahová? Azonnal orvosi kezelést kell kapnia! 

A férfi nem válaszolt, csak beleegyezően lecsukta a szemét. 
Leila  a  telefonhoz  ment,  és  hívta  a  mentőket.  Amíg  várakoztak,  a  nő 

összepakolta az idős úr szükséges holmiját. 
Épp elkészült, amikor megszólalt a bejárati ajtó csengője. A pap biztosan 

nyitva felejtette a kaput, gondolta, és lesietett a lépcsőn. Nem használta a 
liftet, inkább gyalog járt. 

Kitárta az ajtót, és ellépett, hogy a mentőorvos be tudjon jönni. 
– Jó estét, asszonyom! – köszönt a kellemes külsejű férfi, és elindult a 

ház belseje felé. 
– Jó estét, doktor úr! Azonnal mutatom az utat! – iparkodott Leila, de az 

orvos már a lépcsőnél járt. 
– Köszönöm, de ismerem. Jártam már itt egyszer. Én vitettem be akkor is 

a beteget a kórházba – mondta. – Dr. Morrow magánbetege, az orvos pedig 
jó ismerősöm. Néhány hónapot dolgoztunk is együtt, de én jobban 
szeretem, ha nem vagyok bezárva a négy fal közé. Megváltam hát a 
kórháztól – magyarázott, aztán belépett Mr. Ryder szobájába. 

Mr. Ryder ráemelte a tekintetét. Látszott rajta, hogy nem ismeri meg. 
– Hogy érzi magát, Mr. Ryder? – kérdezte dr. George Ward. 
– Elég rosszul! – felelte. – Nagyon nehezen kapok levegőt, és iszonyúan 

fáj a mellkasom – suttogta. 
Az orvos fölé hajolt, és megvizsgálta, majd odaszólt az időközben utána 

érkező mentős kollégájának. 



 

– Hozzák be a hordágyat! 
Hamarosan felemelték, és ráfektették az idős férfit a hordágyra. 
Leila összeszedte a holmiját, és lement velük a lifttel. Kinyitotta az ajtót, 

aztán a kulcsot kereste. 
– Nem muszáj önnek is jönnie, hölgyem! – fordult vissza a mentőorvos. 
– Már hogyne mennék vele! Tudni akarom, hova kerül, és mit mond az 

orvos. Mellette akarok lenni! 
– Hölgyem! Az öregúr intenzív osztályra kerül, oda pedig nem mehet be! 

Jobb lesz, ha inkább itthon marad. Majd holnap reggel érdeklődjön! 
 – Egyáltalán hova viszik? Melyik kórházba? – kérdezte. 
– Oda, ahol dr. Morrow is dolgozik... 
– Ja, tudom! – vágta el a szavát Leila, mire az orvos elhallgatott, és 

gyorsan beült a mentőautóba, amely szirénázva elszáguldott. 
Leila állt egy darabig az autó után bámulva, aztán besietett a házba. 

Rendelt egy taxit, aztán gyorsan felhívta a lakása számát. Tudnia kell, mi 
történt Mustafa-val. 

A telefon azonban nem csöngött ki, hiába hívta a számot. Érezte, hogy 
Ali Izmir sajnos igazat mondott. Ki tudja, lehet, hogy súlyos sérüléssel 
fekszik a lakásában egyedül? 

Nem bírt tovább bent maradni a lakásban. Felkapta a táskáját és kirohant. 
Épp akkor érkezett meg a taxi. 

– Hova parancsolja, hölgyem? – kérdezte a szemüveges sofőr. 
Leila néhány pillanatig tanácstalan volt. Nem tudta eldönteni, hogy előbb 

a kórházba menjen, vagy inkább a bátyjához a lakására. Végül az utóbbi 
mellett döntött. Mr. Ryder már jó kezekben van, lehet, hogy a bátyjához is 
mentőt kell hívnia. 

Bemondta a saját címét, és hátradőlt az ülésen. Érdektelenül bámult 
kifelé az ablakon, amikor hirtelen egy férfit pillantott meg. Teljesen olyan 
volt a járása, mint Garry-é! 

– Kérem, uram! Álljon meg egy pillanatra! Valakit megláttam, akivel 
sürgősen beszélnem kell! – fogta meg a sofőr vállát és megmarkolta. 
Szemét egyetlen pillanatra sem vette le a férfiról. 

– Itt nem állhatok meg, hölgyem! – szólt hátra. – Arrébb néhány száz 
méterrel van egy parkoló. 

– Sajnálom, de én most akarok kiszállni és itt! – mondta határozottan 
Leila, és a viteldíjat a férfi ölébe dobta. – Álljon meg, kiszállok, és maga 
mehet tovább! 



 

A sofőr a járda széléhez kanyarodott, aztán megállt. 
– Ezért még a jogosítványomat is bevonhatják! – dohogott, aztán gyorsan 

elhajtott. 
Leila majdnem futva indult visszafelé. A férfi még mindig ott állt az 

egyik kirakat előtt, de mire a nő odaért volna, elindult. 
– Garry! Garry! – kiáltotta el magát Leila, és a kezével is hadonászott. 
A férfi megtorpant. Megállt egy pillanatra és visszanézett. Semmi kétség! 

Ez Garry! 
– Garry! Kérlek, várj meg! – kiáltotta ismét Leila, és szaladni kezdett, 

ahogy csak bírt. 
A férfi rámeredt, aztán mint aki most tért magához, futni kezdett. 
– Garry! Az ég szerelmére, ne fuss el! Beszélni akarok veled! Szeretlek! 

Szeretlek! – kiáltotta, aztán kifulladva megállt. A víz patakokban folyt róla. 
Nem is annyira a melegtől vagy a fáradtságtól, mint inkább az izgalomtól. 
Maga sem akarta elhinni, hogy megtalálta! 

A férfi azonban még inkább szaladt. Szabályosan menekült előle. 
– Garry! Kérlek! Állj meg! – kiáltott utána erőtlenül, majd lehajolt, és 

lekapta a lábáról a könnyű cipőjét. A kezében tartva mezítláb kezdett ismét 
a férfi nyomába eredni. 

Jókora volt a távolság kettőjük között, de Leila nem adta fel. Az emberek 
meg-megálltak és megbámulták őket, de nem foglalkoztak velük. 
Egyébként nagyon kevesen jártak az utcán, de az ilyen és ennél sokkal 
cifrább jelenetek szinte megszokottak voltak. 

– Garry! Miért futsz el? Nem hallottad, mit mondtam? Szeeeretleeek! – 
kiáltotta ismét jó hangosan és elnyújtva. 

A férfi hirtelen elterült a földön. Nyilván megbotlott valamiben. Néhány 
pillanatig úgy maradt, mint egy béka, elnyúlva. 

Leila már csak néhány méterre volt tőle. 
– Jaj, Garry! Megütötted magad? Mutasd, nem tört el a kezed? – 

közeledett. 
A férfi ekkor felugrott, és sántikálva szaladt tovább. 
– Garry! Esküszöm, nem úszod meg, ha most elfutsz előlem! Beszélnünk 

kell egymással, aztán ha nem akarsz látni, elmegyek egyetlen szó nélkül, de 
tedd meg, hogy megvársz és meghallgatsz! 

A férfi nem állt meg, tovább szaladt, ám az útkereszteződésnél a lámpa 
pirosra váltott. Kénytelen volt megállni. A fejét tekergette, hogy merre 
mehetne. Leila azonban beérte. 



 

– Garry! Mire volt ez jó? – kérdezte, és megfogta a férfi könyökét. 
– Mit akar tőlem? – rántotta el az a karját. 
– Garry! Ne akard velem elhitetni, hogy nem ismersz meg! – mondta 

Leila. 
– Hagyjon békén, kisasszony! Én nem ismerem magát! – tiltakozott a 

lerohanás ellen a másik. 
– Garry! Miért viselkedsz velem így? Tudom, csúnyán viselkedtem, de 

szeretném, ha meghallgatnál! Kérlek! 
– Menjen az utamból, mert megjárja! – mondta a férfi szinte hörögve, 

aztán ellökte a nőt, aki majdnem hanyatt esett. 
– Nahát, Garry! Ezt még megbánod! Esküszöm, hogy megbánod! Ha már 

rám nem vagy tekintettel, legalább Mr. Ryder-re lennél! Szegény nagyon 
rosszul van! Elvitte a mentő a kórházadba! – kiáltott utána, de lehet, hogy a 
férfi ezt már nem is hallotta. Eltűnt az út túlsó oldalán. 

– Valami baj van, kisasszony? – fékezett le mellette egy rendőrautó. 
– Nincs! Köszönöm! – rázta meg a fejét Leila. A szeméből előtörtek a 

könnyek, izzadt blúza a hátára tapadt, a haja a homlokára ragadt. A kezében 
tartotta a cipőjét. Nem úgy nézett ki, mintha nem lenne bajban. 

– Jöjjön, szálljon be! Hazavisszük! – ajánlotta. 
Leila először tanácstalanul nézett szét, aztán beült hátra. 
– Hova vigyük? – kérdezte a volán mögött ülő idősebb rendőr. 
Leila megadta a kórház nevét. 
– Tehát mégis van valami baja? – próbálkozott a másik rendőr. 
– Nem. Nincs semmi bajom. Valakit ma bevittek oda, őt akarom 

megnézni. 
– De kisasszony! Tudja, hány óra van? – hívta fel a figyelmét a rendőr. – 

Éjjel fél kettő! 
– Nem baj! Nekem akkor is tudnom kell, mi van vele! Kérem, vigyenek 

oda! 
A két rendőr összenézett, aztán bólintottak. 
– Amíg odaérünk, elmondaná, hogy mi történt önnel? – fordult hátra a 

kellemes hangú férfi. 
– Megláttam egy ismerősömet, és utána siettem. Ő azonban úgy tett, 

mintha soha nem ismert volna. Egyszerűen félrelökött... 
– Ez az ismerőse, ha nem tévedek, egy férfi volt, ugye? 
– Igen, egy férfi. 
– Összevesztek? 



 

– Így is lehet mondani! – sóhajtotta Leila fáradtan. Megpróbálta rendbe 
szedni rakoncátlan fürtjeit. A táskájába nyúlt, de a fésűt nem találta benne. 

–  Parancsoljon,  az  enyém!  –  vette  elő a  zsebéből  a  fésűt  a  rendőr.  –  
Nyugodtan használhatja, a feleségem minden este fertőtleníti – nevetett rá 
barátságosan. 

– Köszönöm! – vette el Leila, és néhányszor végighúzta a fésűt a haján, 
majd visszaadta. 

– Megérkeztünk! – állt meg a sofőr. 
– Nagyon köszönöm! Igazán kedvesek voltak! Mintha csak otthon 

lennék! – mondta Leila. 
– Miért, most nem otthon van? – kérdezte a rendőr. 
– Törökország a szülőhazám, de természetesen itt is nagyon jól érzem 

magam. 
– Kisasszony! Ha megengedi, magával mennénk! Könnyebben bejuthat, 

ha mi is elkísérjük! 
Hárman léptek be a kórházba, ahol kivételesen síri csend volt. Csak Leila 

magas sarkú cipője kopogott hangosan. 
A rendőröknek igazuk volt, Leila hamarosan és könnyen bejutott az 

intenzív osztályra, ahol Mr. Ryder feküdt. 
Az idős ember aludt. Láthatóan nyugodt volt, amely kicsit Leila-t is 

megnyugtatta. Megkönnyebbülten indult haza. 
– Hazavisszük, kedves... 
– Leila. Leila Hasim! – mutatkozott be a nő. 
– Kedves Miss. Hasim! Nem engedhetjük meg, hogy egyedül menjen 

haza, ezért elvisszük a lakásáig. 
– Köszönöm. Nagyon hálás vagyok! – mondta, és visszaült a 

rendőrautóba. 
– Hol lakik? – kérdezte a sofőr. 
Leila gondolkodás nélkül bemondta Mr. Ryder címét, de aztán 

meggondolta magát, eszébe jutott Mustafa. Tulajdonképpen hozzá indult. 
– Ne! Mégse oda menjünk! Van egy lakásom, de most néhány napja nem 

laktam otthon. Késő van, nem akarom a barátaimat zavarni, inkább 
hazamegyek! – magyarázta, és közölte a címet. 

A ház előtt a rendőrök elköszöntek, Leila pedig szívdobogva közeledett a 
bejárat felé. Tudta, érezte, hogy valami szörnyűség várja odabent. 

Megállt az ajtóban, és a kulcsot kereste, de aztán eszébe jutott, hogy itt 
hagyta Mustafa-nak. Lenyomta a kilincset, az ajtó rögtön feltárult. 



 

Belépett a sötét házba, majd felgyújtotta a villanyt, és bezárta maga 
mögött az ajtót. 

Minden helyiségbe benézett, kétszer is végigjárta, de Mustafa nem volt 
sehol.  Igaz,  hogy  nem  volt  túlzottan  nagy  a  ház,  csak  két  szobából  és  a  
mellékhelyiségekből állt, de most nagynak tűnt. 

A hálószobába érve felkiáltott. Amint a villanyt meggyújtotta, és a szobát 
elárasztotta a fény, tekintete az ágyra esett. Mustafa nem volt benne, de az 
ágynemű véres volt. Mindenütt vér! 

– Istenem! – kiáltott fel rémülten. – Most mit tegyek? Ha hívom a 
rendőrséget, minden kiderül Mustafa-ról. Ha nem hívom, lehet, hogy soha 
nem látom viszont. 

Tanácstalanul járkált le s fel, amikor hirtelen ajtónyikorgást hallott. 
– Mustafa? Te vagy? – szaladt kifelé, de aztán megtorpant. Az ajtóban 

nem Mustafa, hanem Ali Izmir állt. 
– Na végre! Már azt hittem, soha nem jössz meg, kisvirág! – mondta, és a 

lány felé indult. A járásán látszott, hogy részeg! 
– Ali! Hol van Mustafa? – kérdezte Leila remegve. 
– Jó helyen! Mint mondtam, ki van vonva a forgalomból! – vigyorgott, és 

ronda nyelvével a száját nyalogatta. 
Leila néhány pillanatig farkasszemet nézett vele, aztán az arca 

megváltozott. Rámosolygott a férfira. 
– Van egy ajánlatom, Ali! – mondta. 
– Mi lenne az? – kérdezte a férfi még mindig vigyorogva. 
– Ha elárulod, hol a bátyám, a tiéd leszek! Egész éjjel csókollak! – 

mondta. Letegezte, ezzel is jelezni akarta, hogy igazat mond. 
– Akkor is csókolni fogsz, ha nem árulom el, kisvirág! – felelte a férfi, és 

a zsebéből egy üveget rángatott elő. A szájához emelte, és alaposan 
meghúzta. Kézfejével megtörölte a száját, és közelebb lépett Leila-hoz. 

– Kérlek, Ali, áruld el, hol van Mustafa! Megígérem, akár a feleséged is 
leszek, csak mondd meg! – könyörgött Leila. 

– Rendben! – bólintott Izmir. – Előbb azonban kérem az első forró 
csókot! 

Leila undorral nyújtotta oda az ajkát, aztán gyorsan el is rántotta. 
–  Ez  nem volt  forró  csók,  Leila!  Én  igazi,  szerelmes  csókra  vágyom!  –  

mondta, és egy nagyot böffentett, majd elkapta a nő derekát, és magához 
rántotta. Bűzös száját rászorította Leila ajkára, aztán a nyelvével a szájába 
hatolt. 



 

Leila azt hitte, nem éli túl, de erőt vett magán és hagyta. Sőt! 
Visszacsókolt! 

– Akkor most áruld el, hogy hol van Mustafa! – tolta el magától a férfit, 
akit a csók égető és látható vággyal töltött el. 

– Meggondoltam, szépségem! Majd akkor árulom el, ha megkaptalak! – 
mondta, és hangosan nevetni kezdett. 

Leila olyan dühös volt, hogy szinte azonnal meg tudta volna ölni, de 
uralkodott magán. 

– Rendben van. Menj el fürdeni, hamarosan jövök én is. Megkeresem a 
legcsábosabb hálóingemet, aztán követlek! Rendben? – kérdezte, és már 
indult is kifelé. 

–  De siess  ám!  Nem akarok sokáig  várakozni!  –  nézett  utána  Ali,  és  az  
üveget ismét a szájához emelte. Kiitta az utolsó cseppig. 

Leila halkan a bejárati ajtóhoz surrant, aztán óvatosan kilépett a házból. 
Futva tette meg az utat az utcáig. Idegesen topogott, mert egyetlen taxi sem 
járt erre. 

Nem várakozott tovább a ház előtt, hanem szaladni kezdett. Néhány 
méter után lefékezett mellette egy autó. 

– Ilyenkor nem tanácsos kocogni, kisasszony! – mondta az ablakon 
kihajolva a férfi. 

– Nem kocogok, menekülök! – felelte Leila idegesen. A fejét forgatta, 
egy taxit keresve. 

– Menekül? – ment mellette az autó lépésben. – Ki vagy mi elől? – 
kérdezte a férfi. 

– Az nem tartozik magára. Kérem, uram, hagyjon békén! – fakadt ki 
Leila, és hátranézett. Végre feltűnt egy szabad taxi. 

A nő leszaladt az úttestre, és a kezével leintette. A másik autó megvárta, 
amíg megelőzi a taxi, aztán követte... 

Leila bemondta a kórház címét, mert képtelen volt egy rémképtől 
szabadulni, amely állandóan kísértette. Fogalma sem volt róla, hogy miért, 
de folyton maga előtt látta az idős embert, amint nyitott szájjal, meredt 
tekintettel bámul rá. A testéből rengeteg tű meredezik kifelé. Ismét látnia 
kell! 

A kórház előtt kiugrott a kocsiból, kifizette a viteldíjat, és szaladni 
kezdett felfelé a lépcsőn. 

– Mi tetszik, hölgyem? – lépett elé a portás, amint benyitott az ajtón. 



 

– Látnom kell valakit, aki igen közel áll hozzám! – hebegte. – Az éjjel 
hozták be... 

– Elnézést, de most nem láthatja! Éjszaka van, ilyenkor nem lehet zavarni 
a betegeket! 

– Tudom, tudom! Nekem akkor is látnom kell! Nem zavarok senkit, 
olyan csendben közlekedem, akár egy szellem. Kérem, uram! – tette össze 
esdeklően a két kezét. 

– Igazán sajnálom, de nem tehetem! Menjen szépen haza, majd 
érdeklődjön reggel! Ne higgye, hogy szívtelen vagyok, de ez a házirend. 
Nekem be kell tartanom. 

Leila lehajtotta a fejét. Ebben a pillanatban egy mentő érkezett 
szirénázva, majd lábdobogások, ajtócsapódások zaja verte fel a csendet. A 
portás is tette a dolgát. Telefonált és intézkedett. 

Leila kihasználta a zűrzavart, és felszökött az emeletre. Óvatosan, 
lépésről lépésre haladt Mr. Ryder szobája felé. 

Hirtelen lépéseket hallott. Gyorsan körülnézett, hogy hova rejtőzhetne el, 
amikor észrevett egy ajtót. Benyitott s fellélegzett. Szekrények és rengeteg 
kórházi eszköz közé került. Egyetlen lélek nem volt bent. Meglapult az ajtó 
mögött. Figyelt. A lépések egyre közeledtek, majd elhalkultak. Mintha az 
illető épp az ajtó előtt állt volna meg. 

Leila körülnézett. Egy nagyon gyenge fényű lámpa világította be a jókora 
termet. Az egyik szekrény mögé lépett, és szinte beletapadt a falba. Az ajtó 
kinyílt, és valaki belépett. Leila még lélegzetet sem mert venni. 
Visszatartotta addig, amíg csak bírta, aztán nagyon óvatosan, lassan kifújta. 

Az illető nem jött közelebb. Megállt az ajtónál. Hallani lehetett, amint 
idegesen szedte a levegőt. 

Csak nem illetéktelen behatoló ő is, mint jómagam? – gondolta Leila, és 
megborzongott. Maga sem tudta, miért, de elöntötte az ideges veríték. 

Az illető megmoccant. Mintha megnyitotta volna az ajtót. Leila 
megpróbált előbbre hajolni, hogy legalább lássa, ki az. Lassan, 
milliméterről milliméterre tolta előbbre a fejét, amíg csak meg nem 
pillantotta azt, aki szintén megbújt a szobában. 

Szeme az ajtó felé lesett, s majdnem felkiáltott. Tenyerét a szájára 
szorította, így fojtva magába a döbbenetet. Az ajtó előtt ugyanis Garry 
Morrow  lapult.  Előrehajolva  az  ajtó  résén  lesett  kifelé,  majd  a  fülét  is  
odatapasztotta. 



 

Leila hallotta, amint több lépés hangzott fel a folyosón, aztán a zaj 
elhalkult. 

Garry Morrow fellélegzett. A megkönnyebbült sóhajt Leila tisztán 
hallotta. Egész testében megremegett. Annyira szeretett volna a férfi 
karjaiba rohanni, de képtelen volt megmozdulni. Lábai összecsuklottak 
alatta. A falnak támaszkodva csúszott le egészen a padlóig. 
Összekuporodott olyan kicsire, amilyenre csak tudott, és hangtalanul sírt. 

Az ajtó lassan kinyílt, és a férfi eltűnt. 
Leila fel akart állni, de a lába nem engedelmeskedett akaratának, ezért 

kiáltani próbált, de hang nem jött ki a torkán. 
Nem tudta, meddig ült így, szinte önkívületi állapotban. Teste 

elgémberedett, agya tompán érzékelte a külvilágot. Csak nehezen tudta 
összeszedni erejét, hogy megmozduljon. 

Amikor a zsibbadás elmúlt, s az agya kitisztult, felugrott. Megindult 
kifelé. Már nem érdekelte, hogy észreveszi-e valaki, csak Garry járt a 
fejében. Meg kell találnia! 

Amint kilépett a folyosóra, tekintete Mr. Ryder szobájának ajtajára 
tapadt. Épp akkor lépett ki rajta Garry. Leila kiáltani akart, hogy ne menjen 
el, de pont akkor ért oda hozzá dr. Millar. 

– Azt hiszem, mi már találkoztunk, ha nem tévedek? – fogta meg a nő 
karját, aki halálra rémült. Egész testében összerettent. A doktornő 
elmosolyodott. – Csak nem ijesztettem meg? – kérdezte. – Ha igen, kérem, 
bocsásson meg, nem állt szándékomban! – mondta. 

– Semmi baj! – hebegte Leila még mindig remegve. – Elgondolkoztam – 
tette hozzá, de nem nézett a nőre. Garry hátát figyelte, amint eltűnik a 
szeme elől. 

– Keres valakit? – kérdezte dr. Millar. 
– Nem! – rázta a fejét a nő, aztán a doktornőre nézett. – De igen! 
Dr. Millar behatóan figyelte. 
– Jól érzi magát? Bocsásson meg, de elfelejtettem a nevét! – mondta 

kedvesen. 
– A nevem Leila Hasim – suttogta a nő. – Jól vagyok! – tette hozzá. 
– Nagyon sápadt! – hajolt egészen közel hozzá a doktornő. – Kérem, 

engedje meg, hogy megvizsgáljam! 
– Köszönöm, de felesleges! Nincs semmi bajom! Egész éjjel nem 

aludtam, biztosan ez látszik meg rajtam. Aggódtam Mr. Ryder miatt. 
– Á! Tehát miatta van itt ebben a szokatlan órában? – kérdezte. 



 

– Igen. Szeretném látni! 
A doktornő előbb némán figyelte a nő arcát, de aztán bólintott. 
– Rendben van. Kérem, jöjjön velem! – indult el a folyosón. 
Mindenütt csend volt, csak egy-egy horkolás hallatszott néha, majd egy 
nővér suhant el mellettük. Leila felkapta a fejét, és utána bámult. 

– Ki volt ez a nő? – kérdezte és megállt, hogy jobban lássa, de a nővér 
már eltűnt valamelyik szobában. 

– Ő Hannah nővér. Az egyik legjobb! – tette hozzá büszkén. – Akár egy 
orvos, olyan képzett... Tessék! Menjen csak be nyugodtan! – állt meg Mr. 
Ryder ajtaja előtt dr. Millar. – Hamarosan visszajövök! 

Leila belépett a kórterembe, ahol csupán egyetlen éjjeli lámpa égett. 
Egészen az ágy mellé lépett, aztán hangosan felsikoltott. Tenyerét a 

szájára szorította, két szeme a férfira tapadt, aki holtan feküdt előtte. A 
szája nyitva volt a szemei meredten néztek Leila arcába. A testéből 
rengeteg tű állt ki, akár egy sündisznó tüskéi. 



 

 
10. 

 
Leila szinte önkívületi állapotban hagyta el a kórházat. Képtelen volt 

egyetlen  percig  is  ott  maradni.  Gépiesen  rakta  a  lábait  egymás  után,  s  
amikor végre megállt, döbbenten vette észre, hogy Mr. Ryder háza előtt áll. 

Néhány pillanatig tétovázott, de aztán lenyomta a kapu kilincsét, melyet 
eltávozásakor nem zárt kulcsra. 

A ház néma és csendes volt. Becsukta maga mögött az ajtót és nekidőlt. 
Azt sem tudta, mit tegyen. Most már szinte biztos volt benne, hogy 
mindennek vége. Garry-t látta, találkozott vele, de úgy tett, mintha soha 
életében nem látta volna. Mr. Ryder halott, valaki megölte! De ki? – tette 
fel magának a néma kérdést, majd halkan válaszolt is rá. – Garry! Garry 
tette! 

Hirtelen megborzongott, amikor rájött, miről beszél. Garry-t vádolja! 
A nappaliban megszólalt a telefon. Összeszedte magát és bement, hogy 

felvegye a telefont, de Kay megelőzte. Felemelte a kagylót, aztán 
átnyújtotta a nőnek. 

Leila elvette és beleszólt: 
– Mr. Ryder lakása! – mondta. 
– Mr. Ryder-t kérem! – hallotta nagyon távolról egy nő hangját. 
– Ki keresi? – kérdezte Leila. 
– Paulina asszony! – felelte a nő. – Ön kicsoda? – kérdezett vissza, de 

Leila figyelmen kívül hagyta. 
– Sajnálom, Mr. Ryder jelenleg nem tartózkodik itthon. Talán hagyjon 

üzenetet neki – mondta. – Hamarosan találkozom vele, nagyon szívesen 
átadom! – tette hozzá. 

– Nem, nekem vele kell beszélnem! Azonnal! Kérem, mondja meg, hogy 
mikor ér haza! 

Az asszony hangja ideges volt. 
– Azt nem tudom. Sajnálom! – mondta Leila. – Talán mégis jobb lenne, 

ha üzenne neki. 
– Nem is tudom – hebegte a nő, aztán letette a telefont. 
– Halló! Halló! – kiabált Leila, de a szaggatott jelzésen kívül semmit nem 

hallott. – Ki az ördög lehet az a Paulina asszony? – kérdezte félhangosan, 
és Kay-re nézett, aki az asztalon lévő papírtömbre meredt, majd felemelte a 
tollat, és néhány szót írt rá. 



 

Leila figyelte, amint cirádás betűit rótta. Kay letette a tollat, és a papírra 
mutatott. Leila odahajolt, hogy jobban lássa. 

– Paulina asszony Velencében él, Mr. Ryder villájában. 
Leila még néhányszor elolvasta, aztán a nőre nézett. 
– Tudja a telefonszámát? – kérdezte. 
Kay ismét a papír fölé hajolt és leírta. 
– Köszönöm! – tépte le Leila, és a zsebébe rejtette a cetlit. Egyelőre 

maga sem tudta, hogy miért, de fontosnak tartotta. 
Kay megbiccentette a fejét és kiment. 
Leila a telefonra meredt, aztán felkapta és tárcsázott. 
– Paulina asszony? – kérdezte, amint a vonal túlsó végén felvették a 

telefont. – Az imént beszéltünk – mondta, de nem mutatkoztam be. – 
Valamit el kell önnek mondanom. 

– Igen, hallgatom! – felelte a nő. 
– Mr. Ryder meghalt! 
– Nem! Az nem lehet! Ő nem halhatott meg! – kiáltott fel a nő, és sírni 

kezdett. Néhány perc múlva szólalt csak meg ismét. – Mi történt vele? – 
kérdezte. 

– Megölték! 
– Megölték? 
– Igen. Megölték. Két órája, hogy eljöttem tőle. Kórházban volt, mert 

rosszul lett, de az állapota nem volt életveszélyes. 
– És... és... ki tette ezt vele? Tudja már a rendőrség? – kérdezte a nő 

szipogva. 
– Én tudom! – mondta szaggatottan Leila. 
– Akkor árulja el! Ki ölte meg és miért? Mr. Ryder jó ember volt! Itt élek 

már amióta csak az eszemet tudom, a házában, szinte családtagként. Soha 
nem kellett fizetnem semmiért! Nem tudom, ki tehette ezt a szörnyűséget 
vele! Nem érdemelte meg! – fakadt ismét sírva. – Kérem, mondja meg, ki 
volt az az elvetemült? 

– Még nem árulhatom el, de megígérem, hogy hamarosan megtudja. 
Láttam a gyilkosát, amikor a kórházban kilépett a kórterméből. Sajnos szem 
elől vesztettem, mert csak amikor megláttam Mr. Ryder-t holtan, akkor 
jöttem  rá,  hogy  ő tette.  Én  akarok  leszámolni  vele!  Én!  Érti?  Ezért  nem  
akarom, hogy idő előtt megtudják, és megakadályozzanak benne. 

– Igen, igen, csak olyan hihetetlen. Nehéz kivárnom! – szipogta a nő. 



 

– Annyit elárulhatok, hogy nem volt idegen Mr. Ryder számára ez a 
gazember! 

Az asszony hangosan zokogott, aztán egy kis idő múlva megszólalt: 
– Bocsásson meg, de ön kicsoda? – kérdezte. – Mit keres Mr. Ryder 

házában? 
Leila előbb gondolkozott, de aztán válaszolt: 
–  A  nevem  Leila  Hasim.  Mr.  Ryder  barátja  vagyok.  Ő hívott  meg  a  

házába néhány napja. Amióta az orvosa eltűnt, gyengélkedett, én pedig 
megpróbáltam gondoskodni róla, ahogy csak tudtam. Kórházba kellett 
szállítani, olyan rosszul lett! 

– Talán a kórházban ölték meg? – kérdezte az asszony. 
– Igen. A kórházban. Néhány nap múlva felhívom, asszonyom. Most 

mennem kell! – köszönt el, és letette a telefont. 
Le  s  fel  kezdett  járkálni  a  szobában.  Törte  a  fejét,  hogy  mit  csináljon.  

Meg kell találnia Garry-t mindenáron. Mellé áll, segít neki, hogy elkerülje a 
börtönt, ha még szereti, de ha továbbra is bolondnak nézi, ha nem hajlandó 
komolyan beszélni, akkor feladja! Akkor bűnhődjön! 

Megpördült a sarkán, és kiszaladt a házból. Maga sem tudta, hova, csak 
ment előre. 

A közeli parkhoz ért. Oldalra pillantott, ahol egy szökőkút állt. Körülötte 
sokan üldögéltek. Érezte, hogy a torka kiszáradt, megszomjazott, ezért 
arrafelé indult. Már majdnem odaért, amikor hirtelen megpillantotta Garry-t. 
Épp felemelkedett, megtörölte a száját. 

Leila szíve nagyot dobbant. Először oda akart szaladni, de aztán mást 
gondolt. Követi inkább egészen addig, amíg meg nem tudja, hol bujkál. 
Akkor könnyebb lesz vele találkozni és beszélni. 

Az orvos körülnézett, mintha valakitől tartana. Egy szendvicset majszolt. 
Láthatóan nagyon éhes volt. Leült egy közeli padra, de aztán hamarosan 
felpattant, és sietve a metró felé indult. 

Leila megfelelő távolságból követte. Amikor észrevette, hogy a metróhoz 
igyekszik, megijedt, hogy szem elől téveszti, ezért ő is megszaporázta 
lépteit. 

Garry eltűnt a lépcsőn, Leila még látta a hátát, amikor odaért. Gyorsan 
leszaladt utána, majd az utolsó lépcsőfokon megállt és körülnézett. A 
peronon rengetegen voltak, nehéz volt megtalálnia Garry-t. Már-már 
elkeseredett, amikor hirtelen megpillantotta a férfit. A hatalmas 
márványoszlopnak támaszkodva várt. 



 

Leila óvatosan mögé osont, és úgy állt meg, hogy a férfi ne vegye észre. 
Végre befutott a szerelvény. Garry felszállt rá, Leila pedig a másik kocsiba 
furakodott. Egészen az ablakra tapadt, annyira figyelt. 

Garry a hatodik megállónál szállt ki a kocsiból, Leila majdnem 
fennmaradt. A hatalmas tömegen alig tudott keresztülfurakodni. 

Garry felszaladt a lépcsőn, Leila utána. Óvatosan lemaradt, de azért a 
sarkában volt. 

A férfi jó félórányi gyaloglás után megállt. Körülnézett, mintha meg 
akarna győződni róla, hogy senki nem követte, aztán átszaladt az úttest 
másik oldalára. 

Leila szintén azt tette. A kocsik között lélegzetelállítóan lavírozva jutott 
át a másik oldalra. Szemét le nem vette Garry-ről, aki egy romos épület felé 
igyekezett. 

A nap már majdnem lebukott, néhány sugara látszott csak még az ég 
alján, de Leila tisztán látta az alakját. Látta, amint beosont az egyik 
egyemeletes házba. 

Belépett ő is a hűvös, dohos lépcsőházba, és még a lélegzetét is 
visszafojtva figyelt. Hallotta, hogy valahol nyílik egy ajtó. Biztos volt 
benne, hogy Garry ment be rajta. 

Elindult a lépcsőn felfelé. Szeme akár a kaméleoné, szinte körbeforgott, 
annyira figyelt. Az emeleten öt ajtót látott. Ebből kettő félig nyitva volt. 
Odament és hallgatódzott, de nem hallott semmit. A lábával belökte az ajtót 
és benézett. Teljesen üres, lakatlan helyiséget látott. A másik lakásban 
szintén nem tartózkodott senki már jó ideje, mert mindent belepett a por. 

Leila körülnézett a csendes, majdnem sötét folyosón. A három lakás 
közül az egyikben megtalálja a férfit, ebben teljesen biztos volt. De 
melyikben? 

Hirtelen félelmetes hangot hallott. A mellette lévő lakásból szűrődött ki 
az irtózatos hang, mely először oroszlánüvöltéshez hasonlított, majd 
hörgésbe ment át. 

A nő szíve nagyot dobbant. Ez nem lehet más, csakis Garry! Biztosan 
halálos veszély fenyegeti! 

Nem gondolkozott tovább, odaugrott, és a lábával berúgta az ajtót, amely 
olyan rozzant volt, hogy egy gyenge nyomásra is kinyílt volna. Beszaladt a 
lakásba és körülnézett. Egy keskeny folyosón állt, melyből több ajtó is nyílt 
régebben, most azonban csak a kereteket látta. 

– Garry? Itt vagy? – kiáltotta remegő hangon. 



 

– Mit akarsz tőlem? – hallotta meg a férfi hangját a háta mögül. 
Megfordult, és szemben találta magát dr. Morrow-val. 

– Garry! Végre, hogy megtaláltalak! Ha tudnád, mennyire aggódtam 
érted! – mondta, és kitárt karokkal lépett a férfi felé. 

– Nana! – állította meg Garry kinyújtott kezével. – Lassabban a testtel, 
kicsikém! – mondta, és a szeme szinte szikrákat szórt. 

– Mi történt veled, Garry? Miért viselkedsz ilyen ellenségesen? Ha 
bajban vagy, miért nem engem kerestél meg? Rám mindig számíthatsz! – 
lépett közelebb a férfihoz. 

– Nem tudom, mi a fenéről beszélsz! Nekem nincs semmi bajom, és nem 
kérek a segítségedből! Tudd meg, soha nem szíveltem a nőket, soha nem 
bíztam meg bennük! Benned sem tudnék! Egyébként is, tűnj el innen, amíg 
megengedem, különben kénytelen leszek örökre itt tartani! – mondta 
gyűlölettel. 

– Istenem! Mi történt veled, Garry? Nem ismerek rád! – rázta meg a fejét 
Leila, és a kezét kinyújtva megérintette a férfi arcát. 

– Soha, érted? Soha ne érj hozzám, mert megöllek! – csapott egy nagyot 
a nő kezére. – Gyűlöllek! Gyűlöllek! – kiáltott rá teljesen kikelve magából. 

Leila szemét elfutotta a könny. Reszketve állt, és nem tudta felfogni, mi 
történik vele és körülötte. 

– Na! Lódulj már! Tűnj el az életemből örökre! Meddig kísértesz még? – 
ragadta meg a karját, és nagyot lódított rajta. Leila majdnem hanyatt esett. 

Ebben a pillanatban Garry háta mögött megjelent egy alak. Tántorgott és 
hangosan nyögött. Teljesen mezítelen volt, és a teste tele volt akupunktúrás 
tűkkel. 

– Mustafa! – kiáltott fel Leila, és a férfira meredt. – Mi történt veled? – 
kérdezte zokogva. 

Mustafa nem nézett a húgára. Szeme Garry hátára tapadt. A kezében 
jókora vasdarabot tartott. Éppen felemelte, hogy lesújtson vele az orvos 
fejére, amikor Leila odaugrott, és magával rántotta a földre. 

– Ne! Mustafa! Kérlek, ne! – takarta testével az orvost. – Ne bántsd őt, 
hisz szeretem! 

– Ezt? Ezt a szemét alakot? – hörögte Mustafa. – Ezt... nem engedhetem, 
mert ő egy... gyil... 

Mustafa összerogyott, és elterült a földön, 
– Ezek szerint te tetted ezt vele? – állt fel Leila, és villámló tekintettel 

nézett a férfira. 



 

– Nem! Nem én tettem! – rázta meg a fejét a férfi. – Így találtam itt! 
– Akkor ki? Ki az isten? Csak te vagy itt és ő! A teste tele van az átkozott 
tűiddel! – ordította olyan hangosan, ahogy csak tellett tőle, aztán odaugrott, 
és ököllel ütötte a férfi mellét. 

Garry elkapta a csuklóját, és alaposan megszorította. 
–  Nem  öltem  meg  senkit,  nem  vagyok  gyilkos!  Ezt  az  alakot  sem  

bántottam! – mondta, és durván elengedte a kezét. Csúnyán köhögni 
kezdett. 

– Nem hiszek neked, Garry! Te ölted meg Mr. Ryder-t is és a többieket 
is. Én pedig hittem neked! Ezért most megcsókollak! – fordult feléje, és a 
szeme szikrákat szórt. – Ez a csók már egyedül a tiéd! – mondta, és a 
férfihoz lépett. Átölelte a nyakát, és a száját a férfi szájára szorította. 
Nyelvével a szájába hatolt, és csókolta addig, amíg ki nem fulladt. 

Garry állt és értetlenül nézett rá. 
– Most csodálkozol, igaz? – kérdezte Leila, és hangosan nevetni kezdett, 

majd sarkon fordult és megindult kifelé. 
– Most meg hova mész? – kérdezte Garry rekedten. – Felpiszkálsz és 

aztán meglépsz? 
– Ha tudnád, milyen kevés embernek adatott meg, hogy megcsókoljam! – 

nézett vissza rá a nő, és eltűnt az ajtóban. 
Garry döbbenten meredt hűlt helyére, s mire felocsúdott, Leila elhagyta a 

házat. 
Nem messze egy telefonfülke állt. Leila odaszaladt és mentőt hívott, 

majd némi gondolkodás után a rendőrséget tárcsázta. Nem volt már oka, 
hogy titokban tartsa, ki is az akupunktúrás gyilkos. 

Pár méterre a háztól megállt és várt. Hamarosan megjelent a rendőrség 
néhány kocsija, valamint egy mentőautó is a ház elé gördült. 

Leila szeme könnyben ázott. A szíve olyan nehéz volt, mintha mázsás 
súlyokat cipelne. Fájt a lelke a bátyjáért, aki már minden bizonnyal halott, 
és fájt azért a férfiért, akit a világon mindenkinél jobban szeretett, de nem 
érdemelte meg. Ezért kellett megcsókolnia. Ez volt a búcsúcsók! 

– Nem! Meg kell mentenem! Nem lehetek én az, aki elveszejti! – tört ki 
belőle a fájdalom. A szerelem sokkal hatalmasabb volt benne, mint hitte. 

Szaladni kezdett a ház felé. Olyan volt, mint egy eszement. Nem nézett 
sem jobbra, sem balra. Rohant, ahogy csak bírt. Egyenesen a mentőorvos 
karjaiban állt meg. 



 

– Nahát! Milyen kicsi a világ! Maga mindig felbukkan, ha valami 
szörnyű dolog történik! – kiáltott fel meglepődve. – Pedig egy ilyen 
gyönyörű nő csak szépet és csodálatos dolgokat hozhat ránk, férfiakra! – 
tette hozzá mosolyogva, majd eltolta magától Leila-t. 

– Mi van a bátyámmal? – kérdezte remegő hangon. 
– Ez az ember a bátyja? – meredt rá az orvos. 
– Igen – bólintott a nő. 
– Sajnálom, de a bátyja meghalt! – mondta, majd felugrott a kocsiba és 

elhajtottak. 
– Miss. Hasim! – hallotta meg a felügyelő hangját. Megfordult. – Hogy 

került ön ide? – kérdezte mellé lépve Wattson. 
– Véletlenül épp erre jártam, és megláttam a rendőrautókat és a mentőt. 

Kíváncsi voltam, mi történt – felelte, közben a ház bejárata felé pislogott. 
Garry még mindig nem tűnt fel. Ideges volt miatta. 

–  Azt  hiszem,  ön  nem  mond  igazat,  Miss.  Hasim!  –  nézett  vele  
farkasszemet a felügyelő. 

– Ezt hogy érti? – kérdezte Leila. 
– Ahogy mondtam. Ön nem mond igazat. Akit ebben a házban találtunk, 

az nem más, mint Mustafa Hasim. Ha igaz, akkor az ön bátyja! Az egész 
ház lakatlan! Rajta kívül egyetlen lélekkel sem találkoztunk. 

– De a bátyám nem volt egyedül! 
– Tehát igaz a megérzésem. Ön nem mondott igazat, hogy véletlenül járt 

erre. Ön járt bent a házban, mielőtt mi ideértünk! 
– Igen – adta meg magát Leila. – A bátyámat kerestem... 
– Itt? Ebben a nyomornegyedben? 
– Igen. – Leila úgy hazudott, mint a vízfolyás. 
– Honnan tudta, hogy itt kell keresnie? Netán bujkált valaki elől? 
– Egy ismerősöm mondta, hogy látta errefelé. Valóban bujkált. Meg 

akarták ölni! És sikerült, mielőtt én ideértem volna! – motyogta. 
– És ki akarta megölni? 
– Azt én nem tudom – rázta meg a fejét, és a cipője orrát figyelte. 
– Valaki, egy női hang jelentette az esetet. Azt mondta, a gyilkos a 

házban van! Ugye, ön volt az a nő? – kérdezte Wattson sokkal 
barátságosabban. 

– Igen – bólintott Leila. 
– Elárulná, ki volt még ott? 



 

Leila lehajtotta a fejét. A lelkében szörnyű vihar dúlt. Néhány pillanat 
alatt ismét átélte mindazt az élményt, amelyet Istanbul-ban a férfi szerzett 
neki, aztán az utolsó találkozást az imént. Már nem akar viaskodni tovább. 
Mindennek vége. A férfi nem szereti, már meg sem ismeri! Miért harcolna 
hát érte? Miért védené meg? Minden jel szerint ő ölte meg Mustafa-t és a 
többieket is. Bármennyire is fáj, meg kell mondania! 

– Igen. Dr. Garry Morrow ölte meg a bátyámat és Mr. Ryder-t is. 
–  Ezt  honnan  tudja?  Mármint  azt,  hogy  Mr.  Ryder-t  is  ő ölte  meg?  –  

kérdezte, és érdeklődve nézett a nőre. 
– Visszamentem Mr. Ryder-hez a kórházba éjszaka, mert rossz érzésem 

volt vele kapcsolatban, de a portás nem engedett fel, ezért amikor a mentő 
egy súlyos sérültet hozott, kihasználtam a zűrzavart, és fellopóztam az 
osztályra. Sajnos a folyosón többen járkáltak, ezért meg kellett bújnom az 
egyik szobában, ahova néhány pillanat múlva dr. Morrow is bejött. Ő is 
megbújt, amíg a folyosón csend nem lett. Akkor elhagyta a helyiséget. 

– Ön nem szólította meg? 
– Nem. 
– Miért nem? – kérdezte Wattson érdeklődve. 
– Azért, mert szinte kővé dermedtem a döbbenettől, hogy őt látom. 

Amikor már elég erőt éreztem magamban, eltűnt. Utána akartam menni, de 
összetalálkoztam dr. Millar-ral, aki feltartott. Érdeklődött, hogy mit keresek 
éjszaka a kórházban. Amíg vele beszéltem, jól láttam, hogy dr. Morrow 
kilép Mr. Ryder szobájából, és elhagyja a folyosót. 

– Miért nem kiáltott utána? Miért hagyta elmenni? – kérdezte a felügyelő 
láthatóan idegesen. 

– Teljesen zavart voltam. Éjszaka volt, azt sem tudtam, hogy vágjam ki 
magam a doktornő előtt. 

– Ezt nagyon sajnálom, Miss. Hasim! Ha akkor elkapják, ma már nem 
kellene nyugtalankodnunk miatta. Dr. Morrow notórius akupunktúrás 
gyilkos! Ki tudja, hány embert tesz el láb alól, amíg rendőrkézre kerül. Ez 
nagy mulasztás volt az ön részéről! 

– Már én is sajnálom, de értse meg, felügyelő úr, nagyon kellemetlen 
helyzetben voltam. 

– Most már mindegy – legyintett Wattson. – Tehát, amikor beszélt Millar 
doktornővel, rögtön utána bement Mr. Ryder-hez? 

– Mint mondtam, eltelt néhány perc. Nem tudom, mennyi! Csak azt 
tudom, hogy amikor bementem hozzá, halott volt. A teste tele volt tűkkel! 



 

Wattson magába mélyedve elgondolkozott. 
– Felügyelő úr! – rohant ki az egyik kollégája a házból. – Megtaláltuk a 

gyilkost! 
A felügyelő szinte két lépéssel a bejáratnál termett. Leila utána indult, de 

visszafogták. 
– Nem, ön nem mehet be, kisasszony! – mondta erélyesen egy rendőr, és 

kinyújtott karjával elzárta a nő útját. 
Hamarosan visszajött a felügyelő. A szája szélét rágta, az arca sápadt volt. 

Látszott rajta, hogy nagyon ideges. 
– Kit találtak? – kérdezte Leila remegve. – Dr. Morrow-t? – fogta meg a 

férfi karját. 
– Igen, őt – bólintott, majd a telefonját húzta ki a zsebéből. A halottkémet 

hívta. 
– Mi történt vele? – nézett rá Leila. A szíve hangosan kalimpált. 
– Dr. Morrow meghalt – felelte, és beült a kocsijába. Letekerte az 

ablakot, és kiszólt a nőnek, aki láthatóan nem figyelt rá. Egész testében 
remegett, rázta a zokogás. Nem is sejtette, mi játszódik le Leila lelkében. 
Nem csoda hát, ha többször is megismételte az iménti mondatát. – Miss. 
Hasim! Miss. Hasim? 

– Igen? – hebegte gépiesen. 
– Reggel fáradjon be az irodámba, kérem! 
A nő bólintott, de nem mozdult. Szeme a bejárati ajtóra szegeződött. 
Hamarosan megérkezett a halottkém, aki megállapította, hogy dr. 

Morrow halálát egy vasdarab okozta. Valaki fejbe vágta. Azonnal meghalt. 
Leila szédült és hányinger kerülgette. A feje olyan volt, akár egy méhkas. 

Legszívesebben akkorát ordított volna, hogy egészen Istanbul-ig 
hallatsszon, de visszafojtotta, így még rosszabbul volt. 

– Kérem, uram! – lépett a halottkémhez, amint kissé összeszedte magát. 
– Parancsol, hölgyem? – nézett rá a férfi a szemüvege mögül. 
– Szeretném megnézni dr. Morrow-t, ha lehet – hebegte, és a szeméből a 

könny pergett. 
– Hozzátartozója netán? 
– Igen. A menyasszonya vagyok. 
– Nem hiszem, hogy jó gondolat, kisasszony! Az áldozat nem valami szép 

látvány! Jobb lenne, ha nem tenné! 
– Értse meg, uram! Látnom kell! – zokogott a nő. 
– Rendben van. Jöjjön velem! – fogta meg a könyökét, és magával vitte. 



 

Dr. Morrow a poros földön feküdt. A feje oldalt volt fordulva, az egész 
arcát elborította a vér, amely körülötte elkeveredve a porral, már kezdett 
megalvadni. 

Leila hangosan felzokogott. 
– Istenem! Garry! Ha tudnád, mennyire sajnálom! Ha tudnád, mennyire 

szerettelek! – suttogta, és arcát két tenyerébe rejtette. 
– Menjünk, hölgyem! Sajnálom, de az elhunytat el kell szállítanunk! 

Nem maradhat itt tovább! – Megfogta Leila karját, és szinte maga után 
húzta. 

 
11. 

 
Leila Hasim összegörnyedve kuporgott az ágyán. Már elmúlt éjfél, de 

képtelen volt elaludni. Mindene fájt, úgy érezte magát, mint aki egy 
bányában robotolt egész nap. 

Meggyújtotta a kis éjjeli lámpát. Könnyes arcát végighordozta a szobán. 
Nem hordott magánál gyógyszert, s azt sem tudta, Mr. Ryder hol tartja a 
gyógyszereit. Nyilván a szobájában, de oda nem mert bemenni. Az egész 
házban teljesen egyedül volt, csak Kay maradt itt. Miután Mr. Ryder 
meghalt, a személyzet azonnal eltávozott. 

Csendben felkelt, és az ablakhoz lépett. Világos éjszaka volt, szinte 
kivehető volt a fehér kőjárda, amely kettészelte a virágoskertet. 

Valahonnan gyógyszert kell szereznie, mert különben megőrül! – fogta 
két tenyere közé erősen megszorítva a fejét. Aludnia kellene, de képtelen 
elfelejteni, ami történt. Reggel be kell mennie a felügyelőhöz, de ha nem 
alussza ki magát, nem fog tudni lábra állni. Érezte, hogy az egész teste 
remeg, a lába olyan gyenge, hogy minduntalan össze-összecsuklik alatta. 

Keltse fel Kay-t? Talán neki van altatója vagy nyugtatója. Igen! Ez lesz a 
legjobb megoldás! 

Magára kapta vékony nyári selyempongyoláját, és mezítláb kilépett a 
szobájából. A folyosó L alakban futott, Kay szobája a kisebbik végén volt. 
Ahhoz, hogy odaérjen, el kellett haladnia Mr. Ryder szobája előtt. 

Vett egy mély levegőt és elindult. Lefelé nézett, a sötétbordó, vastag 
szőnyeget figyelte, nem akart semmi mást látni, ám hallani mindent hallott! 
Az óra lent a lépcső mellett hangosan ketyegett, a szél erőteljesen rázta az 
ablakokat. 



 

Leila hátán a hideg veríték folyt végig. Kimondottan fázott, a fogai 
hangosan koccantak össze. 

Amikor Mr. Ryder szobája elé ért, önkéntelenül oldalra nézett. Egy 
pillanatra fénycsíkot látott az ajtó alatt. 

A lábai egyből megmerevedtek, nem volt képes továbblépni. Kiáltani 
akart, de hang nem jött ki a torkán. Állt ott a sötét folyosón, amelyet csak 
egyetlen villanyégő világított meg. Árnyéka hatalmasra nőtt a szemközti 
falon. 

A fénycsík ismét felvillant az ajtó alatt, s matatás zaja is hallatszott. 
Leila  vett  egy  mély  levegőt.  Nem  lehet  más,  csak  Kay!  –  gondolta.  –  

Talán keres valamit! Ezek a cselédek már csak ilyenek! – próbálta meg a 
gondolatait elterelni arról, ami a fejében motoszkált. Félt, hogy Ali Izmir 
hatolt be a házba, hogy megszerezze a kódszámot. Azért jöttek 
Törökországból ide, hogy magukkal vigyék Mr. Ryder festményeit. Erről 
nem fognak lemondani, az biztos! 

Kezét a kilincsre tette. Vett még egy nagy levegőt, aztán lenyomta. 
– Van itt valaki? – nyitott be, és hangosan elkiáltotta magát. 
Először  nem  látott  semmit,  mert  a  szoba  teljesen  sötét  volt.  Mr.  Ryder  

soha nem húzta fel a redőnyt, így kellett néhány perc, amíg valamennyire 
megszokta a sötétséget. Az eszébe sem jutott, hogy csak ki kell nyújtania a 
kezét, és már világosság lesz, hisz a kapcsoló az ajtó mellett van. 

Senki nem válaszolt, minden csendes volt. 
Leila ismét megszólalt: 
– Ki van odabent? – kérdezte, s a hangja megremegett. Nem lépett be a 

szobába, csak az ajtóban állt. 
Válasz megint nem érkezett, de tudta, érezte, hogy nincs egyedül. Látta a 

fénycsíkot az ajtó alatt, hallotta a matatást. Ha nem lett volna ilyen gyáva, 
beljebb megy, de félt! Bevallotta magának, hogy még soha életében nem 
félt ennyire. Már az is nagy dolog volt, hogy ki merte nyitni az ajtót. 

– Tudom, hogy ott van bent! – kiáltott be, és tett még egy lépést előre a 
szoba belseje felé. A küszöbnél megállt. Kezét kinyújtotta, és a 
villanykapcsolót kereste. 

Hirtelen úgy érezte, megvakult. Iszonyúan erős fény tapadt az arcára. 
Kezét a szeme elé kapta, hogy védje. Ekkor lépéseket hallott. Ujjai között 
próbálta meg kivenni az alakot, de semmi mást nem látott, csak egy 
mélyvörös foltot, amelyet az erős fény keltett. 

Az alak egészen mellé ért. A ruhája súrolta az övét. 



 

Leila minden félelmét legyűrte, elkapta a ruháját. Szorosan fogta a 
kezében, s ezzel arra kényszerítette az illetőt, hogy az elemlámpát elfordítsa 
az arcáról, és hogy megálljon. Egyetlen pillanat műve volt az egész, de 
éppen elegendő ahhoz, hogy végre ujja hegyével felkattintsa a szobai 
csillárt. 

A fényáradatban Leila felpillantott a mellette álló alakra, majd hangosan 
felsikoltott, és ájultan rogyott le a földre. 

Kay a hangos sikolyra felriadt. Először azt hitte, álmodott, de aztán 
hangos lábdobogást hallott a lépcső felől. 

Azonnal magára kapta a köntösét, és futva igyekezett Leila szobája felé. 
Biztos volt benne, hogy a nővel történt valami. 

Mr. Ryder szobájából fény áradt ki a folyosóra, majd amint közelebb jött, 
észrevett két mezítelen lábat az ajtónál. 

Összecsapta a kezét, és a szeme megtelt könnyel. Néma ajka be nem állt, 
úgy tátogott, akár egy hal a parton. Kitapintotta Leila érverését, aztán 
szaladni kezdett lefelé a lépcsőn. Ki akart futni a házból, hogy segítséget 
hozzon. Már majdnem leért a lépcsőn, amikor valaki a semmiből hirtelen 
elébe állt, és elállta az útját. Mivel nem égett lent a villany, a ház 
félhomályban volt, így csak annyit látott, hogy egy sötét ruhás alak áll 
előtte, aztán minden megszűnt körülötte. Eszméletlenül rogyott össze, majd 
legurult egészen a lépcső alá. 

Leila több mint három órán keresztül feküdt ájultan. Amikor kinyitotta a 
szemét, semmit nem értett. Mi történt vele? Mit keres itt Mr. Ryder 
szobájának padlóján? 

Erőtlenül felemelte a fejét, és jobban körülnézett. A szobában 
rendetlenséget látott. A fiókok kihúzgálva, a tartalmuk a földön hevert 
szanaszét. Kitágult szemmel bámult maga elé, aztán lassan kezdett 
magához térni. Ahogy tisztult a feje, úgy jutott minden szép sorban eszébe. 

Nagy nehezen felállt. A lábai remegve engedelmeskedtek akaratának. 
Telefonálnia kell! – hasított belé a gondolat, de nem innen! 

A szobájába vánszorgott. Lerogyott az ágyára, és maga elé meredt. 
– Istenem! Biztosan meghibbantam! Garry-t láttam odabent Mr. Ryder 

szobájában – dadogta, miközben lüktető fejét tapogatta. – De hisz Garry 
meghalt! – suttogta. – Csakis a képzeletem játszott velem! – ingatta a fejét, 
aztán fáradt mozdulattal a telefonért nyúlt. Wattson felügyelő számát akarta 
hívni, de a telefon süket volt. Nem adott vonalat, ezért megindult lefelé a 
nappaliba. Talán onnan sikerül. 



 

A feje még mindig szédült, s bár érzékelte, hogy valami furcsa dolog van 
körülötte, de nem fogta fel. Pedig látnia kellett, hogy egyetlen festmény 
sincs a falon a lépcső mellett. 

A lépcső alján majdnem rálépett szegény Kay mozdulatlan testére. 
– Jézusom! – sikoltott fel, amint megpillantotta. Felkattintotta a villanyt, 

aztán ismét felsikoltott, majd lerogyott a nő mellé. Borzadva látta, hogy 
mezítelen, és a teste tele van akupunktúrás tűkkel. 

– Ez őrület! Ez téboly! – motyogta, és végigsimította kezével izzadt 
homlokát. – Ezt nem lehet ép ésszel kibírni! – suttogta, és a szemét 
elöntötte a könny. Megnézte a nő érverését, de nem észlelte. Kay szeme 
nyitva volt, rezzenéstelenül meredt a semmibe. Az arcán rémület nyomai 
látszottak. 

Leila erőt vett magán, és megindult a nappaliba, ahol a másik telefon 
volt. Felgyújtotta a villanyt és belépett. Egyenesen a telefonhoz ment és 
felkapta. Az is süket volt. Kezében a kagylóval maga elé meredt. Mi 
történik itt? Szeme a telefon zsinórjára tapadt. Bágyadtan ejtette vissza a 
kagylót a helyére. Innen már nem fog telefonálni, az biztos. Valaki elvágta 
a zsinórt. 

Leroskadt az egyik fotelbe és zokogott. 
Hirtelen furcsa zúgásra lett figyelmes. Felkapta a fejét és felugrott. Ez a 

lift hangja! – döbbent rá. Valaki használja. De ki? 
Önkéntelenül a faliórára nézett. Épp hatot mutatott. Nem gondolta, hogy 

már  reggel  van,  azt  hitte,  még  három óra  sincs.  Talán  azért,  mert  az  eget  
sötét, fekete felhők borították, azért volt ilyen sötét. 

A lift hangja megszűnt. 
Leila óvatosan lopakodott ki a nappaliból a lifthez. Megállapította, hogy 

valaki lefelé ment vele. 
Az óra olyan hangosan ketyegett, hogy szinte a fejében visszhangzott. 

Egész testében remegett. Folyton azon töprengett, hogy Garry miért nem 
bántotta őt is? Miért? Talán mégis szereti? 

– Istenem! Teljesen megőrültem! – kiáltott fel rémülten, és a fejéhez 
kapott. – Garry halott! Halott! Halott! – kiáltotta egymás után, és ismét sírni 
kezdett. – Miattam halt meg! Én vagyok a gyilkosa! 

Amikor valamennyire megnyugodott, arra gondolt, hogy jó lenne 
lemenni az alagsorba, de megszólalt a bejárati ajtó csengője. 

– Ki lehet az ilyenkor? – kérdezte magától, és az ablakhoz lépett. Elhúzta 
a függönyt és kinézett. Az eső úgy szakadt, mintha dézsából öntenék. 



 

A ház előtt egy rendőrautó állt. A csengőt Wattson felügyelő nyomta. 
Leila beengedte a falon lévő szerkezet segítségével, majd mire a 

felügyelő felért a lépcsőn, kinyitotta az ajtót. 
– Mi történt, Miss. Hasim? – kérdezte, amint belépett. – Olyan sápadt, 

mint aki a túlvilágról tért vissza. Vagy mintha egy szellemet látott volna! 
Az arca rémült és látom, teljesen ki van sírva a szeme. Mondja el szépen, 
mi történt? – fogta meg a nő kezét, és bevezette a nappaliba. 

Leila most kezdett el igazán hangosan zokogni. A felügyelőre borult, és 
keservesen sírt. 

–  Na!  Jól  van,  jól  van!  Kérem,  üljön  le  ide,  és  mondjon  el  mindent!  –  
mondta. 

Épp leültette a zokogó nőt, amikor az egyik rendőr kiáltott neki. 
– Felügyelő úr! Kérem, jöjjön ide gyorsan! 
Wattson két lépéssel kint termett a hallban. 
– Mi van? – kérdezte, de a hang a torkán akadt. Most vette csak észre a 

lépcső előtt  fekvő Kay-t.  –  Istenem!  Ez  már  tényleg  olyan,  mint  egy  
misztikus varázslat. Dr. Garry Morrow a hullaházban van, az akupunktúrás 
gyilkos mégis öl! Ezt én nem értem! – kaparta meg a fejét. – Hívjátok a 
halottkémet! – motyogta, és leguggolt Kay mellé. Alaposan szemügyre 
vette. Minden ugyanúgy van, mint a többieknél! – gondolta bosszúsan. 

Leila lépett mellé. 
– Én láttam a gyilkost! – mondta, és a felügyelőre nézett, aki elképedve 

fordult feléje. 
– Mit mond? Látta azt, aki ezt tette ezzel a szerencsétlen nővel? – 

mutatott Kay-re. 
– Azt nem láttam, amikor ezt tette vele, de az éjjel itt járt a házban. Nem 

tudtam elaludni a történtek miatt, és éjfél felé elhatároztam, hogy szólok 
Kay-nek, adjon valami nyugtatót vagy altatót. Kimentem a folyosóra, és 
elindultam a másik végébe, ahol Kay szobája volt. Amint elhaladtam Mr. 
Ryder szobája előtt, hirtelen az ajtó alatti résen fényt láttam. Először azt 
hittem, csak hallucinálok, de aztán ismét és ismét. Nagyon megijedtem, 
mert a házban senki más nem tartózkodott, csak Kay és én. Annyira 
megrémültem, hogy percekig mozdulni sem tudtam, de aztán csak erőt 
vettem magamon és benéztem. A szobában koromsötétség volt, s 
kérdésemre sem válaszolt senki. Először azt hittem, talán Kay van odabent, 
de mivel nem jött ki, már tudtam, nem ő az. Ismét bekiáltottam, kérdésemre 
nem jött felelet. Ekkor fel akartam kapcsolni a villanyt, amikor hirtelen 



 

iszonyú fény vakított el. Egy erős elemlámpával világított valaki az 
arcomba. Semmit nem láttam, azt hittem, megvakultam. Ekkor éreztem, 
hogy mellettem van valaki. Elkaptam a ruháját, és szorítottam, ahogy csak 
tudtam. Ekkor elfordította rólam a lámpát, és kénytelen volt megállni. 
Megpróbált meglépni, de én gyorsan felkattintottam a csillár kapcsolóját, és 
megláttam azt... őt... 

– Kit? Kit látott meg? Mondja már, az ég szerelmére! – sürgette idegesen 
Wattson. 

– Hát dr. Garry Morrow-t! – nyögte ki nehezen. 
– Kit? – meredt tágra a felügyelő szeme. – Mit beszél, Miss. Hasim? Dr. 

Morrow a hullaházban van! 
– Tudom, de mégis őt láttam! – motyogta. 
– Nézze, Miss. Hasim! Tudom, hogy megviselték az események, csupán 

ezért nem tulajdonítok jelentőséget annak, amit mond. Ezért nem viszem 
orvoshoz! – mondta a felügyelő. 

– Esküszöm, hogy dr. Garry Morrow volt Mr. Ryder szobájában az éjjel! 
Nem vagyok őrült, Mr. Wattson! Tudom, hogy mit beszélek! 

– Ez képtelenség! Ez lehetetlen! – felelte a felügyelő. 
– Mit gondol, ha nem ő lett volna, én még életben lennék? Ha nem ő az 

akupunktúrás gyilkos, akkor nekem is már csak a tűkkel teliszurkált 
meztelen testemet találta volna itt! Hát nem érti? Ez a bizonyítékom, hogy 
őt láttam! Még mindig szeret, ezért nem bántott! Pedig láttam! Láttam az 
arcát, a szemét! Ó, istenem! – zokogott fel fájdalmasan. 

– Na nekem ebből elég! Vegyen fel valami tisztességes ruhát és velem 
jön! 

– Hova? 
– A hullaházba! Megnézzük, hogy ott van-e a mi kis doktorkánk! Ha ott 

van, akkor nyilván nem lehetett itt! Ezzel egyetért? – kérdezte olyan 
dühösen, hogy Leila megrettent. 

– Igen, igen! – hebegte zavartan, aztán eltűnt, hogy átöltözzön. 
A rendőrségen összefutottak dr. Millar-ral, aki azért jött, hogy azonosítsa 

dr. Morrow holttestét. 
– Köszönöm, hogy eljött, dr. Millar! – fogott vele kezet a felügyelő. – Én 

kérettem ide, remélem, nem okoztam ezzel nagy gondot! Borzasztóan 
fontos ez az azonosítás. 

– Úgy tudom, az ügyet ejtették, mivel dr. Morrow meghalt. Vagy 
tévedek? – kérdezte dr. Millar, nem reagálva a felügyelő aggályoskodására. 



 

– Nem téved, kedves doktornő. Az ügyet tényleg megszüntették, hisz se 
felperes, se alperes. A hullák természetesen megvannak, de őket nem lehet 
kihallgatni. 

– Akkor miért olyan fontos az azonosítás? – kérdezte a doktornő. 
– Azért, mert csak így zárható le a mi részünkről is az ügy. Tudja, ez 

afféle előírás! – legyintett a kezével, mintha semmiség lenne. 
Leila hálás volt  neki,  amiért  nem hozakodott  elő azzal,  amit  ő mondott.  

Hisz tulajdonképpen azért vannak itt, mert ő azt állítja, dr. Morrow ott járt 
az éjjel Mr. Ryder házában. És ez igaz is! – gondolta. 

A hullaházban egyáltalán nem volt csend és nyugalom, mint ahogyan azt 
egy földi halandó gondolná. Egyre-másra hozták a halottakat, valóságos 
nagyüzemi munka folyt. 

Leila keze, lába, de még a belső része is remegett. Rossz hatással volt rá 
a környezet, de erőt vett magán. Be kell bizonyítania a felügyelőnek, hogy 
nem hallucinált! 

– Várjanak itt egy pillanatig, hölgyeim! – mondta a felügyelő, és eltűnt, 
de aztán hamarosan ismét megjelent a halottkémmel. 

– Kérem, jöjjenek velem! – mondta az orvos előremenve. 
Leila ha lehet,  még sápadtabb lett.  Tudta,  hogy most  dől  el  minden.  Ha 

Garry tényleg itt van, akkor valóban nem lehetett ott az éjjel. Viszont akkor 
orvoshoz kell fordulnia, mert ő úgy emlékszik, hogy tisztán látta Garry 
arcát. 

– Ő az! – állt meg egy letakart holttest mellett az orvos. Felemelte a 
lepedőt. 

Leila csak egy pillantást vetett a viaszfehér arcra, aztán összeesett. 
Semmi kétség, előtte dr. Garry Morrow feküdt. 

– Nos, jobban érzi magát, kedves? – hallotta nagyon távolról az orvos 
hangját Leila. 

Kinyitotta a szemét, és rettegett, hogy meglátja Garry arcát, azonban már 
nem a holtak között voltak, hanem a halottkém irodájában. Egy széken ült, 
a férfi egy pohár vizet nyújtott feléje. 

– Nem, köszönöm! – hárította el a poharat. Nem lett volna képes egyetlen 
kortyot sem inni ezen a helyen. – Már sokkal jobban vagyok! – mondta, és 
megpróbált a férfira mosolyogni. – Sajnálom, hogy gondot okoztam! – 
hajtotta le a fejét. 

–  Nem  ön  az  első és  nem  is  az  utolsó,  aki  ebben  a  helyzetben  így  
viselkedik, kedves! Nem vagyunk egyforma erősek! – tette hozzá, és 



 

megérintette Leila vállát, amitől a nőt kirázta a hideg. – Mindenesetre 
örülök, hogy jobban van! – Ezután Wattson-hoz fordult. – Nos, azt hiszem, 
lezárhatja az ügyet, felügyelő! A két hölgy felismerte az elhunytban dr. 
Garry Morrow-t. 

– Igen. Köszönöm a segítségét, doki! – nyújtotta ki a kezét a felügyelő, és 
kezet fogott az orvossal. 

– Egyébként épp most fejeztem be a boncolást néhány perce. Dr. Morrow 
nem az ütéstől hunyt el. 

– Hanem? – nézett rá Wattson. 
–  Előrehaladott  tbc-je  volt  –  mondta.  –  A  sok  vér,  ami  a  szája  körül  a  

földön volt, a tüdejéből származott. Ami végzett vele, az egy hirtelen 
fellépő vérrög, ami elzárta a tüdejét. Szerencsétlen ember, még olyan fiatal 
volt! 

– Mit mond? – ugrott fel dr. Millar. – Hogy dr. Morrow tüdőbeteg volt? 
Ez képtelenség! Olyan egészséges volt, mint a makk! Nap mint nap együtt 
dolgoztam vele, soha egyetlenegyszer sem köhögött, de még csak beteg 
sem volt, amióta ismerem. Ez nagyon érdekes! 

– Dr. Morrow mint orvos, tökéletesen titokban tudta tartani a betegségét. 
Talán szabadságot vett ki, ha rosszul volt, vagy begyógyszerezte magát, de 
nagyon le volt fogyva, ezt nem lehetett nem észrevenni! – mondta a 
halottkém. 

– Lehet, hogy nem figyelünk eléggé egymásra. Rengeteg a munka, és 
mivel mindennap találkoztunk, nem vettem észre rajta, hogy annyira 
lefogyott volna. Izmos, erős, sportos alkatú ember volt! 

– Egyáltalán nem ezt tapasztaltam nála – felelte az orvos. – Legyengült 
szervezete volt, láthatóan nem táplálkozott rendesen. 

– Garry? – nevetett fel dr. Millar. – Látnia kellett volna néha, mekkora 
mennyiségű ételt pusztított el! Igaz, hogy az utóbbi időben már nem járt be 
dolgozni, de amikor utoljára láttam, egyáltalán nem tűnt betegnek. Ideges 
volt, de meg is volt az oka. 

– Nos, ha nem haragszanak, nekem még van néhány emberem! – 
mutatott kifelé a halottkém. 

– Még egyszer köszönöm, hogy segített, doki! – mondta Wattson, és 
Leila karját megfogva eljöttek. 

Dr. Millar elköszönt a parkolóban, ahol a kocsiját hagyta, Wattson 
felügyelő pedig Leila-val a saját autójához ment. 



 

– Nyugodjon meg, Miss. Hasim! Nem fogom azzal gyötörni, hogy azt 
mondom, hallucinált, vagy nem mondott igazat. Lehet, hogy őt látta maga 
előtt, miközben valaki más volt. Lehet, hogy hasonlított dr. Morrow-ra, 
vagy az is lehet, hogy az orvosnak maszkírozta magát. Annyi minden 
lehetséges! Ne keseredjen el, minden rendbe jön! Mi azon leszünk, hogy 
mielőbb kiderítsük, ki játssza ezt az őrült játékot. Azt javaslom, utazzon el 
néhány napra, és pihenje ki magát! Egyelőre nem lesz szükségünk önre! – 
mondta, és barátságosan megveregette a nő kézfejét. 

Leila elhúzta a száját, és hálásan nézett rá. 
– Jöjjön, hazaviszem! – mondta. – De hova? Mr. Ryder házába? 
– Igen – bólintott Leila. – Van néhány holmim ott. Összecsomagolom és 

elutazom Istanbul-ba. 
– Nagyon helyes. Jól teszi. Az otthoni légkör, a családja majd átsegíti 

ezen a nehéz helyzeten. Aztán majd, ha úgy érzi, kissé megerősödött, 
visszajön! 

 
* 

Leila belépett a hatalmas házba. Kay testének krétával rajzolt nyoma még 
ott virított a lépcső előtt, melytől a nőt kirázta a hideg. Felnézett a lépcső 
tetejére, és nem volt benne biztos, hogy képes lesz felmenni a szobájába. A 
liftre pedig gondolni sem akart. 

Megfordult és a konyhába ment. Teljesen kiszáradt a szája, a torka. 
Töltött egy pohár üdítőitalt és megitta. A hideg ital végigfutott a mellén, le 
egészen a gyomráig. Összerándult, nem esett jól. 

Kiöblítette a poharat, aztán leült az asztal mellé. Két kezét 
összekulcsolta, és az asztalon nyugtatta. Gondolatai Garry körül keringtek. 
Maga előtt látta a hófehér, vértelen arcot, és a torkát a sírás fojtogatta. Nem 
hitt a babonában, a szellemekben, de most mégis félt. El is határozta, hogy 
nem marad itt éjszakára. Igen, de az útlevele a szobájában van az egyik 
bőröndben. Ha el akar utazni, fel kell mennie érte. 

Az iszonyúan nyomasztó csendben hirtelen megszólalt a telefon. 
Leila szíve a torkába ugrott, annyira megijedt. Kellett néhány pillanat, 

hogy egyáltalán képes legyen felállni és elmenni a telefonig. 
Belépett a nappaliba és látta, hogy a zsinór ki lett cserélve. Nyilván a 

rendőrök intézkedtek, gondolta. 
– Tessék! – emelte fel a telefont. 
– Miss. Hasim? – hallott egy férfihangot. 



 

– Igen. 
– Dr. Rainer vagyok, Mr. Ryder ügyvédje. Szeretném felkeresni. 

Beszélnünk kell! 
– Velem akar beszélni? – kérdezte csodálkozva Leila. 
– Igen! Nagyon fontos! Mikor kereshetem meg? – kérdezte. 
– Amikor csak akar, de mielőbb, mert hamarosan elutazom! 
– Lehetne mondjuk egy óra múlva? 
– Remek. Várom! – tette le Leila a telefont és elgondolkozott. Vajon mit 

akarhat tőle dr. Rainer? 
Kicsit megnyugodott, mert tudta, hogy hamarosan nem lesz egyedül 

ebben a szörnyű házban. Annyi a szoba itt, hogy az ember szinte azt sem 
tudja, melyikben jár. 

Felállt, és elindult a lépcső felé. Csak most vette észre, hogy a 
festmények hiányoznak a falról. 

– Istenem! – kiáltott fel. – Ezek mégis elvittek mindent. Sikerült nekik! – 
Megállt, és a lift felé nézett. Még mindig lent volt az alagsorban. Vajon 
onnan is eltűnt minden? Nagyon kíváncsi volt, de nem mert lemenni. Talán 
majd ha az ügyvéd itt lesz, megkéri, hogy nézzék meg együtt. 

Vett egy mély lélegzetet, és rálépett az első lépcsőfokra. Lassan, 
óvatosan haladt felfelé. 

Az emeleten megállt Mr. Ryder szobája előtt. Az ajtó most is nyitva volt, 
mint amikor magához térve elhagyta. A rendőrség alapos vizsgálatot 
végzett, lábnyomok jelezték, hogy merre jártak. Mindenütt rendetlenség és 
káosz uralkodott. 

Elhaladt a szoba előtt, és belépett a sajátjába. Előkereste a két bőröndöt, 
és bepakolta a holmiját. Az útlevelét a kézitáskájába tette, aztán az 
ablakhoz lépett. Épp lelátott a ház elé az utcára. 

Az  eső még  mindig  esett.  A  gyomra  nagyot  mordult,  jelezte,  hogy  ma  
még egyetlen falatot sem evett. Sőt, még tegnap este sem! 

Tenyerét a gyomrára szorította, és megindult lefelé a konyhába. Valamit 
ennie kell, hogy erőt merítsen. Olyan gyenge, akár egy csecsemő. 

A nappaliban az óra épp elütötte a négyet. Úgy elment ez a nap, hogy 
szinte észre sem vette. 

Néhány falat sonkát evett és egy pohár tejet ivott, aztán visszament a 
szobájába. Leült az ágyra és várt. Az ügyvéd késik. Azt mondta, egy órán 
belül itt lesz, de már lassan két órája. Ha nem jön, elmegy anélkül, hogy 
találkoznának. Egyébként is mit akar vele megbeszélni? Ő nem tartozott az 



 

idős  Mr.  Ryder  családjához,  nem  is  ismerte  őt  sem,  nemigen  tudna  
semmiféle felvilágosítással szolgálni. Mert minden bizonnyal csakis erről 
lehet szó. 

Hanyatt feküdt az ágyon, és lehunyta a szemét. Rögtön előtte lebegett 
Garry arca. Szemét elöntötte a forró könny. Rázta a zokogás. Két kezét 
összekulcsolta, és imádkozni kezdett. Mire befejezte, a pillái elnehezültek 
és lecsukódtak. 

– Leila! Leila, drágám! – hallotta nagyon távolról Garry hangját. Az álom 
és ébrenlét határán volt, de tudta, hogy a férfi nem szólhat hozzá, nem 
hallhatja a hangját, mert meghalt! – Leila! Szerelmem! – suttogta a hang, 
majd érezte, amint a férfi megérinti a kezét. 

Teljesen megmerevedett, aztán hirtelen felült, mint akit skorpió mart 
meg. Álmos tekintetét az ágy mellett térdelő férfira emelte. 

– Én vagyok, drágám! Garry! – hajolt feléje, és a száját csókra nyújtotta. 
– Nem! Az nem lehet! – takarta el a kezével mindkét szemét a nő. – Te 

meghaltál! Meghaltál! – suttogta erőtlenül, aztán hangosan zokogni kezdett. 
Fejét a párnába fúrta, rázta a zokogás. 

Amikor egy kissé megnyugodott, óvatosan felemelte könny áztatta arcát, 
de senkit sem látott maga körül. Felült és szétnézett. A szeme idegesen járta 
be a szobát. 

– Istenem! Mi volt ez? – kérdezte sápadt arccal. A keze remegett, amint 
végighúzta nedves homlokán. – Teljesen megőrültem! El kell tűnnöm 
azonnal innen! – ugrott fel. Járkálni kezdett, mint aki tényleg 
megtébolyodott, miközben kezével hadonászva mondogatta: – Hallottam a 
hangját, láttam az arcát, megérintette a kezem! 

Visszaült az ágyra és hátrahanyatlott. Képtelen volt felfogni a történteket. 
Saját szemével látta Garry-t a hullaházban, de saját szemével látta az imént 
itt, az ágya mellett. 

A telefonhoz lépett és tárcsázott. 
–  Wattson  felügyelőt  kérem!  –  mondta.  –  Leila  Hasim  vagyok!  –  tette  

hozzá. Alig tudta kivárni, hogy meghallja a felügyelő hangját. 
– Tessék! Wattson felügyelő! – szólt bele. 
– Felügyelő úr! Leila Hasim vagyok, kérem, azonnal jöjjön ide, mert... 
A vonal megszakadt, a nő hangja eltűnt. 
– Leila! Miss. Hasim! – kiabált Wattson a kagylóba, de az csak 

szaggatottan búgott. – A kocsimat! – kiáltotta el magát, és a belépő Patrick-



 

hoz fordult. – Azonnal intézkedj, hogy a különleges csoport induljon Mr. 
Ryder házához! – mondta, s azzal elviharzott. 

– És én? Én is menjek? – kérdezte Patrick. 
– Igen. Gyere velük! – intett a kezével vissza sem fordulva.  
Úgy hajtott, mint egy őrült, minél előbb szeretett volna a házhoz érni. 

Végre leparkolt előtte, és egyenesen a kapuhoz rohant. Teljes erőből 
rátapadt a csengőre, de senki nem nyitott ajtót. Megismételte néhányszor, 
aztán idegesen nézett szét. 

– Megjöttünk! – ugrott elé Patrick a háta mögé mutatva, ahol négy 
rendőrautó parkolt le. 

– Nem nyit ajtót! – mondta Wattson. – Valahogy be kell jutnunk, de 
feltűnés nélkül. A rendőrautókkal álljanak el a ház elől, a srácok vegyék 
körül a házat! – osztogatta a parancsot. 

– Felügyelő úr! Van egy bejárata a háznak a mögötte lévő utcában is! – 
futott oda hozzá az egyik embere. – Ez egy saroktelek! 

– Akkor menjünk! – mondta a felügyelő, és a rendőr nyomába indult. 
A hátsó bejáratra pillantva rossz érzése támadt. Bárki bejuthatott, hisz 

csak egy egyszerű üveges ajtóról volt szó. Igaz, hogy nehezen lehetett 
észrevenni, mert teljesen benőtte valami futó zöld növény. Nem igazán 
értette, hogy lehetett Mr. Ryder ilyen felelőtlen, hogy nem őriztette a házát. 

Patrick bakot tartott a főnökének, aki hamarosan átlendült a kerítésen. 
A fiatal rendőr visszaszaladt a bejárathoz, amelyet majd Wattson 

felügyelő kinyit, amint beér a házba. 
A felügyelő eközben bejutott a házba. A lépcső érdekes módon csak 

lefelé vezetett. Megindult hát óvatosan és csendben. Az utolsó lépcsőfokról 
lelépve egy hatalmas csarnokba került, ahol öles márványoszlopok tartották 
az épületet. Olyan nyomasztó volt itt a csend, hogy szinte a saját 
szívverését hallotta visszhangozni. 

Hirtelen valahonnan furcsa zaj ütötte meg a fülét. Megbújt az egyik 
oszlop mögött, és feszülten figyelt. Egyszerre hangos kattanást hallott, és a 
zümmögő zaj megszűnt. Igen, a lift! Eszébe jutott, hogy amikor itt járt a 
házban, látta a liftet. De vajon ki használta? 

Óvatosan kikukkantott. Épp akkor lépett ki a liftből valaki. Fényes vörös 
ruhát viselt, úgy nézett ki, mint egy hegymászó. Mindenféle kulcsok, 
vaskarikák és egyebek lógtak rajta. Hangosan koccantak össze, amint 
lépkedett. Egyenesen a szemközti falhoz ment, majd a tenyerét 
rátapasztotta, mire a falból egy szerkezet emelkedett ki. Az alak ekkor 



 

mintha számokat ütött volna be, ujja hegyével néhányszor megérintette. A 
fal ekkor hangtalanul megnyílt. 

Wattson felügyelő szinte lélegzetet sem vett, annyira figyelt. 
Az alak belépett a fal mögé, mire az ajtó ismét eltűnt. Nem látott mást, 

csak falat. 
Mi a fene volt ez? – kérdezte némán és csodálkozva, majd közelebb ment 

a falhoz. Semmit nem látott! Egyetlen apró kis repedés vagy dudor nem 
jelezte, hogy itt egy titkos ajtó van. Elővette a zsebéből a tollat, és egy 
keresztet rajzolt oda, ahol az imént az alak eltűnt. 

Gyorsan beszállt a liftbe és felment. Beengedte a társait, aztán kiadta a 
parancsot. 

– Oszoljanak szét! A ház minden szegletét át kell kutatni! Fegyvert a 
kézbe, nem lehet tudni, hányan vannak a házban és kik! A cél: Miss. 
Hasim! Meg kell találnunk! 

Az emberek szétszóródtak, Wattson felügyelő pedig megindult a lépcső 
felé. Tekintete a falra esett, ahol a festmények nyomai látszottak. 

Az emeletre érve a felügyelő elhaladt Mr. Ryder szobája előtt. Az ajtó 
résnyire nyitva volt. Lábával kijjebb tolta, aztán belépett, majd szaladni 
kezdett befelé. Leila a földön feküdt. Teljesen meztelen volt, a testéből 
rengeteg tű állt kifelé. 

A felügyelő megérintette a nyaki ütőerét. Felsóhajtott, amint megérezte, 
hogy a nő él. 

Azonnal telefonált a mentőknek, majd letette a mobil telefonját maga 
mellé a földre. Észrevette ugyanis, hogy a nő valamit tart a markában.. 
Megfordította az összezárt kezét, és akkor látta, hogy egy karkötő lóg ki az 
ujjai közül. Szétfeszítette az ujjakat, és a kezébe vette a karláncot. Nem volt 
túl vastag, de nagyon szép munka volt. Forgatta és nézegette, s felfedezte a 
belevésett szöveget: 

 
Garry-nek örök barátsággal, Mustafa. 
 
– Ez Garry Morrow karlánca! – mondta szinte megkövülve. – Ugyan, 

hogy kerülhetett a nő kezébe? – töprengett, ám hamarosan jött a mentő. 
– Jó napot, felügyelő úr! – köszönt dr. Ward. – Hát nem érdekes, hogy 

ahányszor baj van, én jövök, és találkozunk? – kérdezte, majd választ sem 
várva Leila fölé hajolt. – Nahát! Ez itt... az a hölgy... hogy is hívják? – 
nézett fel a felügyelőre. 



 

– Leila Hasim – mondta. – Mit gondol, tud segíteni rajta? – kérdezte. 
– Talán – felelte az orvos, és megfogta az egyik tűt, majd sorban 

valamennyit kirángatta a nő testéből. Egy injekciót adott neki, aztán intett a 
háta mögött álló két társának, hogy tegyék hordágyra, és vigyék a 
mentőhöz. 

– Mi lesz vele? – kérdezte a felügyelő. – Nem tudna valamit csinálni 
vele, hogy kihallgatható legyen? – kérdezte. 

– Sajnálom, de nem. Majd a kórházban, ha ugyan addig kibírja. Nagyon 
gyenge a szíve. Igyekeznünk kell! Bocsásson meg, felügyelő úr, de 
mennünk kell! 

A két mentős hordágyra fektette Leila-t, és egy takaróval betakarta, majd 
kivitték a szobából. Dr. Ward utánuk sietett. 

A felügyelő a kezében tartotta a karkötőt. Forgatta az ujjai között, aztán 
felkiáltott. 

– A festmény! Láttam egy festményt dr. Morrow lakásában. Igen értékes, 
amint meg tudom ítélni. Induljon néhány ember dr. Morrow lakására! 
Nézzék meg, nincsenek-e ott festmények még! – kiáltotta, majd kezével 
intett Patrick-nek és még három embernek. Beszálltak a liftbe, és lementek 
az alagsori csarnokba. 

– Itt van bent a gyilkos! Láttam, amikor bement – mondta a falra 
mutatva. 

– Hol? – néztek rá csodálkozva az emberei. – Itt nincs ajtó, ez a csarnok 
fala! 

– Tévedtek! Van egy ajtó itt, amelyen át be lehet jutni valahová. A kérdés 
csak az, hogy hová és hogyan? – tűnődött Wattson. 

– Fel kell robbantani! – ajánlotta az egyik rendőr. 
– Remek! És akkor az egész épület a levegőbe repül! – csóválta meg a 

fejét a felügyelő. – Nem! Itt valahol kell lennie egy szerkezetnek, amelynek 
segítségével be lehet jutni a fal mögé. Meg kell keresnünk! 

Ujjával nyomogatni kezdte a falat, majd Patrick is csatlakozott. Hirtelen 
egy szerkezet emelkedett ki a falból. A fiatal rendőr hátrahőkölt. 

– Mi a fene ez? – dadogta. 
– Ez az a szerkezet, amit kerestünk! – mondta a felügyelő. – Most már 

csak az a kérdés, hogy mi a kódszám! – hajolt egészen közel a 
szerkezethez, amelyen számokat látott. 

– Felügyelő úr! – jött hozzá egy idősebb társa. – Találtam valamit! 
– Igen? – nézett rá Wattson. – És mit talált? 



 

– Egy autót. Nem messze innen egy hófehér, méregdrága sportkocsit 
láttam. 

– Na és? Mi ebben a furcsa? Nem Mr. Ryder háza előtt áll! Akárkié is 
lehet! – mordult rá Wattson. 

– Igen, de nem akárkié. Lekérettem a rendszámát. 
– Bökje már ki, az ég szerelmére, kié a kocsi? – fordult teljesen felé a 

felügyelő. 
– Dr. Cliff Rainer-é. 
– Jó. És ki a fene ez a dr. Rainer? – vált mérgessé a hangja. 
– Dr. Rainer Mr. Ryder ügyvédje, uram! – felelte. 
– Tessék? – kapta fel a fejét a felügyelő. – Ez már érdekes! – bólogatott 

hozzá. – Roppant érdekes. Vajon hol lehet ez az úriember? Csak nem 
odabent? Mint Mr. Ryder ügyvédje, tudhat a festményekről, sőt minden 
bizonnyal tud is, és ismeri a kódszámot! 

A felügyelő ideges és izgatott lett egyszerre. Ha bejutnának, rögtön 
elkaphatnák az illetőt! 

– Megpróbálhatnánk néhány kombinációt! – ajánlotta Patrick, de a 
főnöke leintette. 

– Tudod, hány kombináció jöhetne szóba? Kimondhatatlanul sok! – 
csóválta a fejét. – Egyedül az ügyvéd tudna segíteni. Senki más! 

– Felügyelő úr! – jött vissza dr. Morrow lakásáról az odaküldött néhány 
ember. – Azon az egy képen kívül egyetlenegyet sem találtunk, azaz már 
azt sem! Csak a helyét! 

Wattson felügyelő a fejét csóválta. Olyan kusza ez az egész ügy, hogy 
soha nem jutnak a nyitjához. Meghalt egy csomó ember, valamennyien 
akupunktúrás tűkkel a testükben, a gyanúsított, dr. Garry Morrow szintén a 
hullaházban van, de Leila esete mindent összezavart. Vagy nem dr. Morrow 
volt a tettes, vagy valaki megpróbál a helyébe lépni. Csak így lehet, hisz 
Leila Hasim is beszélt Garry Morrow látogatásáról. Ezért is vitte el a 
hullaházba, hogy meggyőzze, az orvos halott! 

A felügyelő a fejét vakargatta. Iszonyú düh tombolt benne, a 
tehetetlenség dühe. Nem bírta elviselni, ha egy ügyet nem tudott felderíteni. 
Ez pedig kifejezetten olyannak látszik. 

– Hát nincs megoldás erre a rejtélyre? – kiáltott fel, és a lábával nagyot 
dobbantott a márványpadlón. – Nincs senki, aki tudná azt az átkozott 
kombinációs számot? 



 

– De van! – jött egy ismerős hang a lift irányából. A felügyelő úgy 
pördült meg, hogy majdnem elesett. A döbbenettől nem tudott megszólalni. 

– Leila! Leila Hasim! Hogy kerül ön ide? – kérdezte hebegve, amint egy 
kicsit összeszedte magát. 

– Elloptak a kórházból! – felelte, és bár kissé sápadt volt, mosolygott. . 
– Jól érzi magát? – kérdezte a felügyelő, és közelebb jött a nőhöz. 
– Köszönöm, jól vagyok! – felelte, és a szeme lázasan csillogott. – Meg 

sem kérdezi, ki szöktetett meg? – kérdezte. 
–  Persze,  persze!  –  motyogta  Wattson,  még mindig  alig  hitte  el,  hogy a  
nő előtte áll. 

– Dr. Garry Morrow! Ő hozott el, és Ő hozott rendbe. Akupunktúrával! 
– Bocsásson meg, Miss. Hasim, de nincs kedvem ehhez a játékhoz! 

Kérem,  ne  járassa  velem  a  bolondját!  Dr.  Garry  Morrow  halott,  maga  is  
nagyon jól tudja! – mondta ingerülten. 

–  Téved,  felügyelő úr!  –  lépett  ki  a  liftből  Garry.  –  Nem  haltam  meg,  
amint látja, élek! 

Wattson felügyelő megkapaszkodott az egyik oszlopban, de valamennyi 
embere kiguvadt szemmel meredt az orvosra. 

– Tényleg maga az, dr. Morrow? – kérdezte a felügyelő, és nyelt egy 
nagyot. 

– Igen. Tényleg az vagyok – mosolygott Garry. 
– És... és... akkor ki van a hullaházban? Mert azt nem hiszem el, hogy 

feltámadt! – mondta hitetlenkedve. 
– Ő is Garry Morrow! Az ikertestvérem! 
– Mit beszél? – húzta össze a szemöldökét a felügyelő. – Nem is tudtam, 

hogy van egy ikertestvére, akit szintén Garry Morrow-nak hívnak – ingatta 
a fejét... 

– Én sem, felügyelő úr! Csak néhány órája tudom, hogy volt egy 
testvérem. Anyánk mindkettőnket beadott egy menhelyre, de nem 
ugyanabba. A nevünkre viszont nem figyelt oda, s mindkettőnket Garry 
Morrow néven hagyott az intézmény előtt. Nem tudtunk egymásról és a 
szüleinkről sem. 

– Ön hol volt ez idáig? – kérdezte Wattson. Megtörölte izzadt homlokát. 
– Velencében. Elmenekültem, amikor dr. John Cryer meghalt. Nem 

akartam börtönbe kerülni, hisz nem tudtam volna bizonyítani az 
ártatlanságomat. De nemcsak azért hagytam el Amerikát, hanem azért is, 
mert valaki meg akart ölni. 



 

– Micsoda? – állt a másik lábára Wattson. – Ki és miért? 
– Mustafa Hasim, és azért, mert nem tettem meg azt, amiben 

megállapodtunk. 
– Ezt elmondaná egy kissé érthetőbben? 
– Igen. Mustafa Hasim-mal Törökországban ismerkedtem meg, ő 

tanította meg nekem az akupunktúrát. Ő is orvos. Nos, festmények 
kereskedésével foglalkozott, természetesen nem egyedül. Engem is 
megrészegített, hogy gazdag lehetek, hát belementem abba, hogy segítek. 

– A festményeket ellopni? – kérdezte a felügyelő. 
– Nem. Abba, hogy megölöm Mr. Roger Ryder-t. A közelébe férkőzöm, 

aztán végzek vele. Megismertette velem, hova kell szúrni, hogy halálos 
legyen. 

A felügyelő arca még nagyobb döbbenetet árult el. Szája szóra nyílt, de 
az orvos tovább folytatta: 

– Nem! Nem tettem meg! Soha kedvesebb és jobb embert nem ismertem 
nála! A magánorvosa lettem, és nagyon megszerettem. Azt hiszem, ő is 
engem. Nem voltam képes bántani. Mustafa azonban ideutazott, és meg 
akart ölni, amiért nem végeztem Mr. Ryder-rel. A nyomomban volt, de 
szerencsére sikerült kijutnom a repülőtérre és elutaznom. Mr. Ryder hamis 
útlevelet szerzett nekem. Ezt! – nyújtotta oda. 

– George Ryder! Itt ez a név áll! 
– Igen. Úgy utaztam el, mintha a fia lennék! – bólintott. 
– És mikor jött vissza? 
– Néhány napja. Amikor Leila telefonált Velencébe, már itthon voltam. 

Nem volt maradásom, féltettem Mr. Ryder-t. Sajnálom, hogy elkéstem. 
Amikor a kórházba értem, már halott volt. 

Az orvos szeme könnyes lett, a szája megrándult. Látszott rajta, hogy 
mennyire bántja mindaz, ami történt. 

– És mi a bizonyíték, hogy nem ön ölte meg azokat az embereket 
akupunktúrával? Talán a testvére? 

–  Nem!  –  rázta  meg  a  fejét  Garry.  –  A  bizonyítékom  ott  van  bent!  –  
mutatott a fal felé. 

– Igen, de hogy jutunk be? – kérdezte a felügyelő. 
Garry odalépett, és beütötte a számot. Az ajtó feltárult. 
– Tessék! Fáradjanak be! – mondta Garry, és előreindult. 
– Nem! Majd mi megyünk elöl! – állította meg Garry-t, majd néhány 

emberével beljebb lépett. 



 

A másik ajtó nem volt bezárva, bentről hangos beszéd hallatszott. 
Wattson felügyelő intett a kezével, aztán egyszerre robbantak be a 

hatalmas terembe. 
– Rendőrség! Tartsák magasba a kezüket, és forduljanak a fal felé! – 

kiáltotta el magát, mire a bent lévők szinte halálra rémültek. Engedelmesen 
a  falhoz  álltak.  Két  férfi  és  egy  nő.  Mint  kiderült,  a  vörösbe  öltözött  alak  
egy nő volt! 

A rendőrök közrefogták őket, bilincs kattant a kezükön, majd 
megfordultak Garry felé. 

– Ez nem lehet! – kiáltott fel az orvos. – Dr. Gregori Melato! Hogy kerül 
ön ide? Azt hittem, Olaszországban van. Mit keres egy olasz orvos itt? 

– Ő nem olasz, Garry, hanem török! Nagyon régről ismerem. Ő mondta 
azt,  hogy  amikor  tizenöt  éves  koromban  megcsókoltam  egy  fiatal  fiút,  a  
csókomtól halt meg. Azt mondta, van egy olyan mirigy a számban, amely 
mérgező. Soha, senkit ne csókoljak meg, akit szeretek! – mondta Leila. 

– Hát ezért nem csókoltál meg engem soha? – kérdezte elérzékenyülve 
Garry. 

– Igen. És ezért csókoltam meg John-t is, hogy meghaljon! – suttogta. 
– Ez igaz, dr...? Mi is az igazi neve? – kérdezte Garry. 
– Szelim Nefi! – felelt helyette Leila. – Dr. Szelim Nefi. Ő is orvos. 
– Nem! Nem igaz! Leila teljesen egészséges, a csókja nem okoz halált! 

Ezt én csak azért találtam ki, hogy távol tartsam őt a férfiaktól. Halálosan 
szerelmes vagyok belé egészen kislány kora óta. Csak miatta mentem bele 
ebbe az egészbe! Gazdag akartam lenni, nagyon gazdag, hogy 
elkápráztassam! – mondta. Majdnem felfalta a szemével Leila-t. 

– És hogy jutott be ide? Látom, már szépen összecsomagolt mindent! – 
nézett szét Wattson. 

– Kitaláltam a kódszámot! – felelte nevetve. 
– Én a maga helyében nem lennék ilyen magabiztos. Innen nem szabadul 

egykönnyen! – lépett elé a felügyelő. – Jobb lesz, ha visszafogja magát és 
mindent bevall! 

– Kérlek, Szelim! Mondj el mindent! – fogta meg a kezét a vörös ruhás 
nő. 

– Ön kicsoda? – fordult most feléje Wattson. 
– Ő a húgom! Fatime! 
– Nem, ő Hannah nővér a kórházból. Egy osztályon dolgoztunk, és Meryl 

jó barátnője volt – lépett előbbre csodálkozva Garry. 



 

– És mi volt az ön szerepe, kedves Hannah nővér, vagy ha jobban tetszik, 
Fatime? – kérdezte a felügyelő. 

– Ő nem tud semmit! Egyáltalán semmit! Csak egyedül én vagyok 
bűnös! – kiáltott fel Szelim. 

– Nem, én segítettem a bátyámnak mindenben! Meryl-t csak 
kihasználtam, megtudtam tőle mindent, amit tudni akartam. Én szereztem 
meg dr. Morrow tűit. Én tájékoztattam a bátyámat arról, hogy hova megy, 
kivel barátkozik, kik az ellenségei, hol lakik, meg minden! Nem volt nehéz 
ráterelni a gyanút, hisz mindent tudtam róla. A bátyámék szervezték meg, 
hogy egy gépen utazzon dr. Morrow és Leila. Mustafa megjósolta, hogy az 
orvos nem lesz képes ellenállni Leila szépségének. Így rajta keresztül 
megszerezhetik Mr. Ryder vagyont érő festményeit, de sajnos... 

– Nem sikerült! – fejezte be Garry. – Ezt nem hittem Mustafa-ról. Én 
tényleg a barátomnak, sőt a testvéremnek hittem! 

– Ezek szerint ön foglalkozik akupunktúrával? – kérdezte Wattson a 
nőtől. 

– Nem! – felelte helyette Szelim. – Ő csak megszerezte a tűket, és 
előkészítette a terepet... Az akupunktúra mestere én vagyok, én öltem meg 
őket. Jó mesterem volt, Mustafa Hasim. Külön büszkeséggel tölt el, hogy őt 
is én öltem meg a saját módszerével! 

– Te barom! – sziszegte törökül a mellette álló, fejét mélyen lehajtó férfi. 
– Önben kit tisztelhetünk? – kérdezte a felügyelő, és elé lépett. 
A férfi nem válaszolt, dühösen szembeköpte Wattson-t, akinek a keze 

ökölbe szorult, de nem ütötte meg. Helyette azonban Garry Morrow nem 
fogta vissza indulatait. Olyan jobbegyenest küldött a férfi gyomrába, hogy 
azonnal összerogyott. 

– Ezzel tartoztam neked, Ali Izmir! Igaz, hogy csak egy vagy a három 
közül, akik miatt azt a verést kaptam a medencében, de legalább most 
törlesztettem! – mondta, és visszalépett Leila mellé. Az ujjai vöröslöttek, 
árulkodva, hogy nem kímélte őket. 

A két férfit és a nőt elvezették, a felügyelő szétnézett. 
– Nem is gondoltam, hogy Mr. Ryder ilyen gazdag volt! – mondta. 
– Még sokkal gazdagabb! – szólalt meg egy hang a terem túlsó végéből. 
Garry odaszaladt, és a több sebből vérző, összekötözött férfit vette 

kezelésbe. Először megszabadította a kötelékétől, aztán segített felülni. 
– Ön? Ön kicsoda, uram? – kérdezte Wattson. 



 

– Dr. Cliff Rainer vagyok, Mr. Ryder ügyvédje. Miss. Hasim-hoz jöttem, 
de már a ház előtt karon ragadtak, és behoztak ide a házba, azután pedig 
ebbe a hatalmas terembe. Persze előbb jól összevertek, elszedték az 
irataimat, és miután ott fel volt írva a terem kódszáma, behatoltak. Azt 
hiszem, mostanáig eszméletlen voltam... 

– Miért keresett, uram? – kérdezte Leila. 
– Mr. Ryder végrendelete miatt. Ő ugyanis úgy rendelkezett, hogy a 

halála után minden vagyonát dr. Garry Morrow örökölje mint a fia. Itt van 
az örökbefogadó nyilatkozata. Akarom mondani, csak volt. Minden irat 
szétszóródott... 

– És mi közöm van nekem ehhez? Még mindig nem értem, miért engem 
keresett meg? – kérdezte Leila. 

– Azért, kisasszony, mert a végrendelet tartalmazott egy záradékot, 
miszerint  ha  dr.  Morrow  meghalna,  úgy  minden  önre  száll  át!  Ezért  
kerestem. 

Leila és Garry egymásra néztek. Szinte maguk sem hitték, hogy valóság, 
ami történt velük. 

– És... és most mi lesz? – kérdezte Garry. 
– Mivel kapcsolatban? – kérdezett vissza az ügyvéd. 
– Ha nincsenek meg az iratok, akkor... 
– Minden megvan, uram! Ezek csak másolatok voltak. Az eredetit az 

irodámban őrzöm – felelte. 
– Gratulálok, dr. Morrow! Ön nagyon szerencsés ember! – fogott vele 

kezet Mr. Wattson. – Kérem, holnap reggel fáradjanak be hozzám, hogy 
felvegyük a jegyzőkönyvet. Remélhetőleg ebben az ügyben az utolsót – 
mondta, és kifelé indult. Mobil telefonján a mentőket hívta. 

– Hol van a sérült? – lépett be néhány perc múlva a csarnokba dr. Ward. 
– Hívást kaptunk! 

Leila elnevette magát, amint meglátta a mentőorvos döbbent arcát, aki 
először hol rá, hol pedig Garry-re meredt. 

 – Vigyázz, George, mert még téged visz el a mentőd! – nevetett rá 
Garry, és megveregette a vállát. 

Az orvos nehezen ocsúdott fel, de aztán ő is nevetni kezdett, pedig 
igazából semmit nem értett. 

 
* 



 

Az ügy hatalmas port vert fel New York-ban. Szelim Nefi, mint az 
akupunktúrás gyilkos, elnyerte méltó büntetését. A vallomása alapján 
természetesen felgöngyölítették az egész maffiát, az eltulajdonított 
festményeket pedig az új tulajdonos, dr. Garry Morrow egytől egyig 
visszakapta. 

– Csak azt  nem értem – szólalt  meg Leila Garry ölében ülve – ,  hogy a 
karkötőd hogy került a kezembe? Amikor bementem Mr. Ryder szobájába, 
a liftből Szelim lépett elő. 

– Elvesztettem a karláncot Olaszországban. Vagy pedig ő lopta el – 
felelte. 

– Garry! Tényleg te voltál a kórházban abban a teremben megbújva? 
–  Igen.  Kár,  hogy  nem  vettelek  észre  –  bólintott  Garry.  –  És  itt  a  

szobádban is én voltam. Már nem bírtam nélküled. 
– Én pedig azt hittem, megtébolyodtam – ölelte magához a férfi fejét 

Leila, majd elgondolkozva folytatta. – Azt azért nem értem, ki szurkált tele 
tűvel, és miért nem haltam én is meg. Téged láttalak, amikor felkattintottam 
a kapcsolót Mr. Ryder szobájában. 

– Én szurkáltalak tele, drágám, de miután Szelim eltűnt. Ugyanis 
megláttam valakinek az alakját a földszinten. Tudtam, hogy veszélyben 
vagy, de azt is tudtam, nem hagylak cserben. Elbújtam és megvártam 
Szelim-et, aki álarcot viselt. Amikor ájultan feküdtél a földön, ő föléd 
hajolt, és teleszurkált a tűivel. Én azonban résen voltam. Amint eltűnt, 
elővettem a saját tűimet, amellyel megmentettem az életedet. Láttam, 
amikor Kay meghalt, de rajta már nem segíthettem, mert el kellett tűnnöm, 
nehogy észrevegyenek. A házból kiosontam, és a túloldalon megbújtam. 
Látnom kellett mindent, hogy rájöjjek, mi is történt. Ekkor jött a mentő, 
megláttam George-ot és téged. Utánatok mentem, és a többit már tudod. 

Leila megcsókolta a férfit a száján. 
– Ezért volt nekem olyan ismerős a kórházban Fatime. Csak 
nővérruhában olyan más volt... 

Garry belefojtotta a szót. 
– Édesem! A beszélgetést halasszuk el egy későbbi időpontra. Most... 
– Egy utolsó kérdést engedj még meg, Garry! – nézett rá Leila. 
– Rendben – bólintott a férfi. – Kérdezz, de tényleg ez legyen az utolsó! – 

mondta komolyan, de a szeme nevetett. 
– Mondd, miért ölte meg Szelim Mustafa-t, ha mindketten egy oldalon 

álltak? – kérdezte szomorúan. 



 

– Azért, szerelmem, mert Mustafa nem tudott megölni engem! – felelte, és 
egy forró csókkal lezárta a nő ajkát. 

 
Vége! 


