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A tizenharmadik emelet cselekménye
kitalált történeten alapul.

A történet szereplői kitalált alakok,
mindennemű egyezésük a valósággal 

csupán a véletlen műve.
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Brüsszelben ősszel nem egyszerűen csak 
esik az eső. Az ólomszürke felhők cseppfo-
lyóssá válnak, mintha csakis azért ereszkedné-
nek az utcákra, hogy hideg és dohszagú nedves- 
séggé változtassák a levegőt, és a szmoggal egy-
beolvadva megbocsáthatatlan bűnné tegyék azt, 
ami boldogabb helyeken csak egy évszak.

Aznap hétfő volt, november közepe. A város-
ban már végképp elfelejtették a nyarat és bele-
törődtek a hideg szürkeségbe, mint egy elkerül-
hetetlen természeti csapásba, amit csak túlélni 
lehet, megszokni nem. este fél hat körül járt 
az idő. A rond Point Schuman körforgalmá-
ban lökhárítótól lökhárítóig álltak a járművek, 
amíg végre befordulhattak a hosszú rue de la 
loi felé, ahol a hátsó lámpáik pirosa végtelen-
nek tűnő vérszínű csíkká olvadt egybe a sivár 
irodaházak között.
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A rond Point Schuman két oldalán a tanács 
és a Bizottság dölyfös székháza összecsapni ké-
szülő szörnyetegként néztek farkasszemet. A ta - 
nács székházának együgyű merevségéhez képest 
ellenfele egy ugrásra kész ragadozó testét idézte. 
Börtönszerű, rácsos homlokzata félkörben nyúlt 
el a csomópont mellett, mintha el akarta volna 
nyelni az esőben ázó teret. legfelső emeleteit 
vastag szmog takarta. Az épület nyugati szár-
nyát támasztó pilléren hivalkodó fémbetűkkel 
volt kirakva az épület neve: BerlAYmOnt, 
alatta franciául és hollandul: európai bizottság. 

A dolgukra siető tisztviselők többnyire ügyet 
sem vetettek a turistákra. most, amikor egy kí-
nai turistacsapat fotózáshoz sorakozott a felirat 
alatt, egy bőr aktatáskás, fekete kabátos férfi 
mégis megállt mellettük. egy pillanatig babrált 
a nyakában lógó belépőkártyával, majd az egyik 
kínai lányra pillantott, aki piros esernyővel a vál- 
lán telefonja kijelzőjén át nézte, mindenki rá-
fér-e a képre. kiabálva utasítgatta társait. Vala-
melyikük visszakiáltott, mire az egész csoport 
nevetni kezdett. A lány velük nevetett. két lé-
pést tett hátrafelé.

A fekete kabátos tisztviselő felkapta a fejét 
és a magasba nézett, a sötétszürke gomolygásba  
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vesző emeletek felé. A lány a vállára tolta az 
esernyőjét, hogy ne lógjon a képbe, s közben ő 
is felnézett. imént még nevető arca sikoltásba 
torzult. A sikoly azonban csak akkor hagyta el 
az ajkát, amikor egy zuhanó, sötét öltönyös test 
tompa puffanással földet ért előtte. Pontosan 
ott, ahonnan másodpercekkel korábban ellépett, 
egy szétroncsolt emberi test feküdt.

*  *  *

tóth tamás, az európai Bizottság Biztonsági 
Szolgálatánál dolgozó harmincöt éves tisztviselő  
megdörzsölte égő szemét. kivette a fülhallga-
tóit. egész délután rammsteint hallgatott és 
most jutott el arra a pontra, amikor fáradt agyán 
már a zene sem segített.

közelebb hajolt a képernyőhöz. A monitor  
kékes, hideg fényét egy meleg színű, régimódi  
banklámpa fénye ellensúlyozta. ez volt az egyet-
len személyes tárgy az apró irodában. Pedáns 
rendben tartott íróasztalán és aktákkal megra- 
kott polcain nem volt virág, sem nyaralást meg-
örökítő fénykép, sem plakát motivációs idézet tel, 
sem házastárs vagy gyerekek portréi, amikkel 
majdnem minden kollégája enyhíteni igyekezett 
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a kék padlószőnyeg hűvösségét és a szürkére fes-
tett válaszfalak személytelenségét. kevesen vet-
ték észre, hogy a lámpa már-már a lázadás jel-
képe volt – az egész Berlaymontban talán csak 
tóth használt régi, meleg fényű villanykörtét led 
izzók helyett.

tíz diával már elkészült, ezzel számítása sze-
rint a félórás prezentáció harmadánál tartott. 
Azon törte a fejét, mit mondhatna még anél-
kül, hogy ismételné magát. Pótcselekvésként ki-
sebbre igazította a címlécet: humint – Az emberi 
források jelentősége és a hírszerzésben szerzett ta-
pasztalatok felhasználása a Bizottság humánpoli-
tikai döntéshozatalában. keserű mosolyra húzta 
a száját. Jellemzően túlbonyolított, hivataloskodó  
cím volt ez olyan egyszerű témának, mint a ta-
karítószemélyzet ellenőrzése.

Valójában fontos dologról volt szó. A takarító- 
kat külsős cég alkalmazta, és a Bizottságnak fo-
galma sem volt, hogy a gyakorlatilag minden iro- 
dába bejutó takarítók – szinte kivétel nélkül belga  
állampolgárságú, észak-afrikai muszlimok – vé- 
gül is kicsodák. ez a rendszer évekig működött, 
jól is jött, amikor a Bizottság kérkedni akart  
a sokszínűség támogatásával, de a merényletek 
után megváltozott a helyzet.
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Fontosságához és a Bizottságban megszokott- 
hoz képest tóthék osztálya kicsiny volt. Alig fél 
tucat emberből állt – javarészt egykori nyomo-
zókból és biztonsági szakemberekből. Pár iro-
dát foglaltak el a Berlaymont egyik végtelenül 
hosszú folyosóján, amit a kék padlószőnyeg kü-
lönböztetett meg az ugyanilyen beosztású és 
szürke falú, de zöld, narancssárga és barna padló-
szőnyeggel burkolt többi emelettől. 

három közvetlen kollégája kiszivárogtatási 
ügyekkel, a belga rendőrség speciális egységei-
vel való kapcsolattartással és fegyelmi vizsgá-
latokkal foglalkozott. tóth tamás a maga sa-
játos hátterével mindegyik területen dolgozott. 
Sikkasztás gyanújába keveredett tisztviselőket 
hallgatott ki, rendszeresen frissítette az emele-
tek tervrajzait, hogy vészhelyzetben a komman-
dósok nehogy újonnan berakott válaszfalakba 
ütközzenek. néha, mint most, eredeti munká-
jával is foglalkozott: ügyes kérdésekkel rávenni 
valakit, hogy bevalljon valamit: egy tisztviselőt, 
aki vietnami kiküldetésben nem kórházba ke-
rült, hanem két napig mulatott egy kuplerájban; 
egy diplomatát, aki azért jelentette fel a főnökét 
sikkasztásért, mert elszerette előle a követség so - 
főrjét; egy gyakornokot, aki alacsony fizetését 
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titkos iratok tartalmának kiszivárogtatásával egé-
szítette ki.

most pedig arra kellett megoldást találnia, 
hogyan lehet idejekorán megtudni, ki jelent-
het veszélyt a Bizottságra az épületben dolgozó 
több száz külsős alkalmazott közül. Összességé-
ben nem voltak sem látványos, sem izgalmas 
ügyek, főleg ha prezentációt is kellett készíteni 
hozzá.

Órája szerint este hat óra volt. tisztán hal-
lotta, hogy két irodával arrébb, főnöke, a spa-
nyol Fernando ruiz irodájában cseng a telefon. 
remélte, hogy nem követi újabb csörgés egy 
másik irodában – ez azt jelentette volna, hogy 
terveivel ellentétben mégsem tud fél óra múlva 
hazamenni.

Újabb diát nyitott meg és elgondolkodott, 
hogyan tudná három pontba sűríteni Afganisz-
tánban szerzett tapasztalatait, amikor az ottani 
légibázis helybeli alkalmazottait világította át. 
Ujjával dobolt a billentyűzeten. Arra gondolt, 
hogy azokat a dolgozókat amerikaiak ellenőriz-
ték – mintha rájuk, magyar katonákra bármi 
mást is bíztak volna azonkívül, hogy vásárra vi-
gyék a bőrüket –, de nyílt titok volt, hogy sokan 
közülük az ellenségnek dolgoznak. nem akart 
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kényes témákat érinteni. tudta, hogy a hallga-
tóságban ott lesz a személyzeti főigazgatóság 
egyik osztályvezetőnője, aki maga is muszlim, 
és arra gondolt, őt vajon átvilágítják-e.

eszébe jutott, hogy pénteken lejár a szer-
ződése. egy hét múlva ilyenkor munkanélküli 
lesz. Az otthoni kilátások nem voltak rózsá-
sak, most mégis megkönnyebbülve gondolt arra, 
hogy bármi lesz a munkája, nem kell majd nyil-
vánvaló tényeket elmaszatolnia, nehogy meg-
sértse valaki érzékenységét.

Újabb telefon csörgött, ezúttal már közelebb.  
A hang irányából ítélve ludwig De Bruynt hív-
ták. Sosem tudta eldönteni, hogy ludwig az örö-
kösen nyomasztó brüsszeli időjárás miatt beszél 
néha bizarr dolgokat, vagy húsz év után sem 
tudta kiheverni, hogy ejtőernyős bajtársait tőle 
alig pár kilométernyire mészárolták le ruandá-
ban. tóth mégis kedvelte. ludwiggal szabadon 
lehetett beszélni mindenről.

hallotta, hogy ludwig kilép az irodájából 
és feléje indul. ha kilépett a szobájából és nem 
a liftek és a földszinti kávézó irányába indult, 
csakis hozzá vezethetett az útja. ez vagy cseve-
gést, vagy sürgős munkát jelenthetett. tóthnak 
nem volt kedve csevegéshez.
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Pár másodperc múlva valóban kopogás nélkül 
rányitották az ajtót, és feltűnt ludwig. A más-
kor mindig vigyorgó, pirospozsgás arc most za-
vartnak tűnt. Fernando ruiz mögötte állt, a sok 
éjszakázástól táskás szeme még gondterhelteb-
bek volt, mint egyébként.

– Tamash, we have a situation – vakkantotta 
De Bruyn angolul. intett tóthnak, hogy siessen. 
– helyzet van. Vedd a kabátod.

– Belga ügy vagy a Bizottságé?
Fernando ruiz fintorogva csóválta a fejét.  

– ránk tartozik.
tóth magára kapta fekete sportkabátját. lelke 

mélyén örült, hogy félretehette a prezentációt. 
– mi történt?

– Valaki lezuhant a tizenharmadik emelet-
ről. – ludwig arcára bizarr vigyor ült ki. – egy 
turistacsoport kellős közepébe.

– Baleset?
Fernando ruiz a fejét rázta. – Valószínűleg 

öngyilkosság. – tóth összevont szemöldöke alatt 
ludwigra pillantott. A flamand válaszul ráhu-
nyorgott. A tizenharmadik emelet nagy részét 
a Bizottság felsővezetői és az alelnök irodái fog-
lalták el. nem kérdezett többet.
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– mi hárman megnézzük, mi a helyzet oda-
lent – mondta ruiz a liftben. – maryt és leo-
norát már felküldtem, hogy beszéljenek a halott 
kollégáival. mi is csatlakozunk, ha odalent vé-
geztünk. és mielőtt megkérdezitek: nem, nem 
az egyik biztosról van szó. Azok mind házon 
kívül vannak. egy AD15 fokozatú különleges 
tanácsadó az áldozat. kosztakipulosz alelnök úr-
nak dolgozott.

– tizenötös? ejha! – ludwig füttyentett egyet. 
– egy tizenötös fizetésével minden lennék, csak 
nem öngyilkos.

– nem mindenki csak a pénzre hajt – je-
gyezte meg tóth. – mit tudunk róla?

– még nem túl sokat – felelte Fernando ruiz. 
– Úgy tudom, inkább jogtudós volt, mint admi-
nisztrátor.

A lift megállt. egy középkorú, elhanyagolt 
frizurájú nő szállt be. A három férfi kipréselt ma-
gából egy udvarias köszönést. Valójában a fenébe 
kívánták, amiért feltartja őket. Sietniük kellett. 
A nő egy emelettel lejjebb már ki is szállt.

– lusta dög – morogta ludwig. – Pedig rá-
férne egy kis lépcsőzés.
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– Fernando – szólt halkan tóth –, nem ma-
radhatnék ki ebből? Azt hittem, a hr-es pre-
zentáció lesz az utolsó dolgom.

– nem maradsz ki – felelte a spanyol kurtán.
– Pénteken lejár a szerződésem.
– tudom. Addig még itt vagy.
A főnökük háta mögött ludwig sajnálkozó 

vigyort küldött tóthnak. – Okos ember ezért 
vesz ki szabadságot az utolsó hétre, tudod?

A lift végre a földszintre ért.
Az előcsarnokban sajtótájékoztatók, kon fe-

ren ciák, megbeszélések közönsége zsúfolódott 
össze a kijárat golyóálló forgóajtói előtt.

– Jobb oldal – mutatta az irányt Fernando 
ruiz. átsiettek a beléptetőkapukon. A tömeg 
egyre nőtt, ahogy a tíz felvonó folyamatosan szál- 
lította a hazafelé igyekvő tisztviselőket. A biz-
tonságiak már lezárták a kapukat, és az előcsar- 
nok a felgyülemlett tömeggel kezdett olyan re-
pülőtérre emlékeztetni, ahol karácsony előesté-
jén az összes járatot egyszerre törölték. A sárga  
falakra erősített óriási képernyőkön hang nél-
küli élő közvetítés folyt az európai Parlament-
ből. Az üres széksorokat látva tóth irigykedve 
gondolt arra, hogy pár sarokkal arrébb bezzeg 
már mindenki hazament. A Berlaymont fekete  
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öltönyös biztonsági őrei utat törtek nekik a tö-
megben.

Az épületből kilépve lecsapott rájuk a hideg  
eső. A holttest a jobb oldali bejárattól nem mesz-
sze feküdt, pár méternyire robert Schuman em-
lékművétől. A szürke, kúp alakú kőtömb tóthot 
sírkőre emlékeztette.

Ahhoz képest, hogy a baleset alig húsz perce  
történt, és főleg az előcsarnok zsúfoltsága után, 
a Berlaymont melletti tér egyáltalán nem tűnt 
kaotikusnak. A biztonságiak a bejárat másik olda-
lára terelték az embereket, ahonnan az épületet 
tartó széles pillértől nem láthatták a helyszínt. 
A területet jobb híján ugyanazokkal a kordo- 
nokkal zárták le, amikkel más napokon a fel-
gyűlt sorokat terelték.

A biztonságiak csak a kínai turistákat tar-
tották ott, mint szemtanúkat. tóth látta, ahogy 
az egyikük kínaiul, könyörgő mozdulatokkal ma- 
gyaráz az egyik őrnek. mellette egy szemüve-
ges, nadrágkösztümös nő – valószínűleg egy seb-
tében előkerített pszichológus az egészségügyi  
szolgálattól – a sokktól zokogó, piros ernyős lányt 
próbálta megnyugtatni.

tóth már a takaróval letakart holttest felé 
indult, amikor Fernando ruiz megfogta a kar-
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ját és egy belépőkártyát mutatott neki: – ezért 
nem maradhatsz ki ebből.

A kártyát összemocskolta egy véres ujjlenyo-
mat – láthatóan egy gumikesztyűs kézé –, de az 
arckép és a név jól látható volt. tóth vigyázva, 
az élénél fogta a kártyát.

– értem – mondta, és vissza akarta adni. ruiz 
egy mozdulattal jelezte, hogy tartsa magánál.

tóth újra megnézte a plasztiklapot és az in-
telligens, barátságosan mosolygó arc fotója alatti 
nevet.

Birtalan úr, gondolta, drága doktor Birtalan 
András úr, hát magával mi történt?

Dr. Birtalan András, a Bizottság ad15 foko- 
zatú, magas beosztású magyar tisztviselője holtan 
feküdt a lábuk előtt. A nyomozó hátrahajtotta 
az addigra már sötétre ázott, átvérzett takarót.

Sok holttestet látott már, a vértől sem undoro-
dott. Az azonban mindig meglepte, hogy a ha- 
lál mennyire természetellenes pózba tud gyűrni 
egy emberi testet.

– nem kéne megvárnunk a belga rendőrsé-
get? – kérdezte főnökétől.

– Az intézmények területén mi nyomozunk –  
felelte a spanyol. – Jogilag ez itt még a Berlay-
mont, egészen az utcáig.
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tóth bólintott. – Amíg ki nem derül, hogy 
gyilkosság történt, mi vagyunk az illetékesek.

– Pontosan.
– halálesetkor helyszínelni kell – jegyezte 

meg tóth. – követelni fogják.
– tudom jól – felelte ruiz nyersen. tóth 

tudta, hogy ez egy kényes pont. Fernando ruiz 
szerette volna, ha afféle belső rendőrséggé tudja 
fejleszteni a Biztonsági Szolgálatot. Saját hely-
színelők, saját nyomozók – igazi nyomozók, 
nem vizsgálódó bürokraták, mint ő és kollégái. 
észszerű lett volna. Azonban a szabályok és tör-
vények sűrűjébe, ami az egész Bizottságot jel-
lemezte, az észszerűség ritkán talált utat. A hat- 
vanas évek óta tisztviselők újabb és újabb gene-
rációi töltötték egész karrierjüket azzal, hogy 
egyre bonyolították a szabályokat, míg végül 
már azt is szabályozni kellett, hogyan alkal-
mazzák a szabályokat. – hagyd a rendőröket 
De Bruynre.

lássunk munkához, gondolta tóth, vállat 
vont, és a holttesthez lépett. átkutatta az öltöny 
zsebeit és odaszólt ludwignak, aki a holttest-
nek hátat fordítva a zokogó és kínaiul jajveszé-
kelő turistákat figyelte, nyakát behúzva kabátja 
felhajtott gallérjába, mintha az védte volna az 
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esőtől. A pszichológus kivált a csoportból, és eső-
től vizes szemüvegét törölgetve hollandul mon-
dott valamit ludwignak. A flamand bólogatott. 
tóth felé fordult, és végre odanyújtotta neki azt 
a tépőzáras zacskót, amit tóth kért tőle. A nyo-
mozó beletette, amit a zsebekben talált: mobil-
telefont, egy doboz olcsó, füstszűrő nélküli ci-
garettát, öngyújtót, tollat.

– Azok a turisták láttak valamit?
ludwig megrázta a fejét. – A pszichológus 

szerint egy szót sem beszélnek angolul.
– egyáltalán látta valaki a zuhanást?
– még nem találtunk senkit. különben is… 

nézd.
tóth felnézett, amerre ludwig mutatott.  

A nyolcadik emeletnél magasabbra nem lehe-
tett látni. átkozott köd, gondolta, átkozott eső, 
átkozott épület. – ruiz merre van?

tekintetével a spanyolt kereste, hiába. nem 
értette, hova tűnhetett Fernando ruiz. mi lehet 
most fontosabb? Amikor meglátta a szemközti  
házak homlokzatán a kék lámpák villogását, 
majd a lezáró szalagon határozott mozdulattal 
átlépő három belga rendőrt – egy civil ruhást 
narancssárga karszalaggal és két egyenruhást go-
lyóálló mellényben –, még inkább azt kívánta, 
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bár lenne itt ruiz. A civil ruhásnak volt valami 
a fellépésében, amitől tóth egy beidegződött 
mozdulattal majdnem tisztelgésre emelte a ke-
zét. Félúton azonban leengedte, s a tisztelgésből 
suta, köszönő integetés lett. A belga nyomozó 
pattogó francia beszéde azonban nem volt sem 
barátságos, sem tiszteletteljes.

– leclerc felügyelő. Brüsszel belvárosi rend-
őrség.

– Sajnálom, de ez a terület az európai Bi-
zottság székházához tartozik, Monsieur le Com-
missaire – felelte tóth udvariasan.

A brüsszeli nyomozó legyintett. – nem vi-
tatkozni jöttem. Vezessen a holttesthez. remé-
lem, még nem nyúltak hozzá!

ekkor megkönnyebbülésére ludwig közbe-
lé pett. első kérdése az volt, beszélnek-e a rend-
őrök hollandul. nem? tóth tudta, hogy a brüsz- 
szeli rendőrök ezzel nagyon rossz pontot sze-
reztek maguknak a flamandnál. ludwig némi-
leg sértetten folyékony franciára váltott, és in-
dulatos vitába kezdett a felügyelővel.

A vitát figyelve nem értett mindent tisztán. 
Úgy tűnt neki, ludwignak előbb-utóbb enged-
nie kell. Furcsának találta a helyzetet. nem az  
lett volna logikus és szabályszerű, ha előbb hagy-
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ják a belga rendőröket elvégezni, amit a Szol-
gálat úgysem tud? megvizsgálni a helyszínt, el-
vinni a holttestet, boncolás és a többi, és csak 
azután foglalkozni a rá tartozó feladatokkal, 
hogy a belgák elvégezték a papírmunkát? miért 
sürgette ruiz?

ekkor végre feltűnt a spanyol. Fernando ruiz 
erős akcentussal és lassan beszélt franciául, fel-
lépésében mégis megvolt az a tekintély, amit 
ludwig hiába próbált vehemenciával pótolni.  
mégsem ezzel sikerült leszerelnie a rátarti nyo-
mozót: egy számot hívott a telefonján, bemondta  
a nevét, és odaadta a készüléket leclerc felügye-
lőnek.

A belga nyomozó mintha egy pillanatra ki-
húzta volna magát, amikor a füléhez emelte a te - 
lefont. egy perc múlva visszaadta a készüléket 
ruiznak. nem tűnt boldognak.

– ha végeztek, azonnal szóljanak! – A két 
egyenruháshoz fordult és intett nekik. – Les gars, 
on attends que ces amateurs aient fini de jouer dé-
tective!

tóth fülét nem kerülte el leclerc gunyoros 
megjegyzése az amatőrségről. Bizonyára így akart  
bosszút állni a Szolgálat nyomozóin. Fájó ér-
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zéssel nyugtázta, hogy a felügyelőnek volt némi 
igaza.

– ezt nevezem igazi lojalitásnak – mondta 
ludwig, miután a rendőrök visszaültek villogó 
lámpás Fordjukba. – ha tíz méterrel távolabb 
ért volna földet a Berlaymonttól, a közelébe sem 
mehettünk volna. tudta, hova kell esnie.

tóth, akit elszomorított, hogy a halott egy 
honfitársa, elgondolkodva hallgatott.

Fernando ruiz lépett hozzájuk. – A szemé-
lyes tárgyait összeszedtétek? Jól van. ludwig, 
kicsit még tartsd fel leclerc-et. hadd tudja meg, 
ki az úr a házban. tamash, te gyere velem.

A Berlaymontba lépve lerázták magukról az 
esővizet. néhány újságíró megpróbált kérdése-
ket feltenni nekik. A két nyomozó keresztülné-
zett rajtuk. A kinti hideg után tóth tamás hom-
lokán gyöngyözni kezdett az izzadtság. – ki fog 
szólni a hozzátartozóknak?

ruiz a liftbe lépve elgondolkodott. – nem tu-
dom, felhívja-e őket kosztakipulosz, vagy a pszi-
chológusokra bízza. még az is kitelik tőle, hogy 
a szóvivőjére hagyja.

– mintha a családnak nem lenne mindegy.
– igen – mondta ruiz, majd halkan hozzá-

tette: – igazából jobb is, hogy az alelnök most 
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nincs Brüsszelben. ha itt lenne, már lent állna  
a holttestnél és sajtótájékoztatót tartana.

– és minden mondata azzal kezdődne, hogy 
én, én és én.

ruiz szája félmosolyra húzódott, de rögtön 
elfojtotta. tóth jobbnak látta hivatalosnak ma-
radni.

– ha péntekig nem zárjuk le az ügyet, kinek 
adjam át a feladataimat?

– leonorának.
– ludwigra számítottam.
– leonora alaposabb. ne aggódj emiatt. elég 

egyértelmű, hogy öngyilkosság volt. leclerc per-
sze biztosan azt hiszi, hogy most majd Poirot-t 
játszhat. 

három biztonsági őr fogadta őket a tizen-
harmadik emeleten. tamás megkönnyebbülve 
látta, hogy az áldozat irodája nem a biztosok és 
az alelnök golyóálló üvegkapukkal lezárt folyo-
sóin, hanem az emeletnek azon a részén volt, 
ahova földi halandók is bejárhattak.

Az őrök útbaigazították őket. Fölösleges volt. 
A folyosón álló tisztviselőkön rögtön látni le-
hetett, hogy az áldozat kollégái. két idősebb nő 
egymást átkarolva sírt, az egyik a másik hátát 
paskolta vigasztalóan. egy-két tisztviselő össze-
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súgott, a legtöbben csak zavartan álldogáltak. 
tamás az arcukról semmi rendkívülit nem tu-
dott leolvasni az ilyenkor szokásos érzelmeken 
kívül – zavart, értetlenséget, megrendültséget, 
ijedtséget.

egy vékony, hatvan körüli, nagyon ápolt kül-
sejű nő lépett ki az egyik irodából. Amikor meg-
látta a két férfit, megkönnyebbült mosollyal sie-
tett feléjük.

– hála istennek, hogy itt vagytok, Fernando.
tóth diszkréten megsimította az aprócska asz- 

szony karját. kedvelte mary cameront. ha mary 
megszólalt egy megbeszélésen, tisztán beszélt 
angol anyanyelve az erős akcentusok után bal-
zsam volt a fülnek. ráadásul mary észszerűségre  
és tiszta logikára törekedő gondolatai nem egy 
megbeszélést mentettek meg attól, hogy közö-
nyös bólogatásba fulladjon.

most azonban nem voltak jó hírei. halála 
előtt Birtalan egyedül volt a folyosón. Az osz-
tályából mindenki az egyik kolléganő születés-
napját ünnepelte a földszinti kávézóban. egye-
dül az osztályon dolgozó stagiaire, a gyakornok 
érkezett később, de ő is csak pár percet késett. 
Bármi történt az öngyilkosság előtt, annak az 
áldozat kollégái közt nem voltak tanúi.




