
 

Giuditta Fabbro 

Alig hibázó gyilkosok 

A nyomozónő 
13. 



5 

1. fejezet 

December első hete volt. A hideg, fagyos éjszakát 
napsütéses reggel követte. Jane Forrest Hargitai, 
Magyarország leghíresebb nyomozója kómában 
feküdt a kórházi ágyában. Már napok óta eszmé-
letlen volt, amire az orvosai nem tudtak magyará-
zattal szolgálni, hisz’ a nőnek nem voltak olyan 
sérülései, amelyek miatt ne ébredhetett volna fel. 
Igaz, volt egy kisebb agyrázkódása, de az sem volt 
olyan mértékű, ami miatt kómában kellene fe-
küdnie. 

Pálma, a mostohalánya az ágya végében állt. A 
könnyei elapadhatatlanul folytak azóta, mióta egy 
túszejtő felrobbantott egy kézigránátot Jane köz-
vetlen közelében. A robbanás után azonnal a 
nyomozónőhöz rohant. Akkor attól rettegett, 
hogy meg fog halni, most meg azért imádkozik, 
hogy végre ébredjen fel. Pálma minden egyes 
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nap, miután a gyerekeket elvitte az iskolába, ide-
jött a kórházba és el sem mozdult Jane ágya mel-
lől egész addig, míg nem kellett újra mennie a 
gyerekekért. 

Elővett egy papír zsebkendőt és megtörölte a 
szemét vele, majd a tekintetét újra a nyomozónő-
re emelte. Ahogy nézte, mintha látta volna a 
szempilláját megmozdulni. Hirtelen nem tudta 
eldönteni, hogy tényleg megtörtént, vagy a fárad-
ság miatt csak a képzelete játszik vele. 

Jane szeme egészen kicsit kinyílt, majd vissza-
záródott. Pálma megdörzsölte a szemeit, majd 
tekintetét a fekvő nőre szegezte. Úgy nézte, hogy 
közben a pillája sem rebbent. Mikor pár perc 
elteltével Jane újra résnyire kinyitotta a szemeit, 
Pálma azonnal az ajtóhoz rohant. 

– Doktorúr! – kiáltott keresztül a folyosón. – 
Jöjjön azonnal! – üvöltötte szinte magánkívüli 
állapotban. 

A nyomozónő összeráncolta a szemöldökét, és 
lassan kinyitotta a szemeit. A nagy csend után 
zavarta ez a hirtelen támadt hangoskodás. Szemei 
körbepásztáztak a szobában, de fogalma sem volt 
róla, hogy hol is van. Nagyon kórház kinézete 
volt, de azt nem tudta, hogy került ő oda. 

Amint megmozdította a két karját, mindkét ol-
dalról valaki rászorított. Jane lassan jobbra fordí-
totta a fejét, ahol a férjét pillantotta meg. A férfi 
kissé előredőlt, és könnyes szemmel a feleségét 
figyelte. A nő ezután balra fordította a fejét, ahol 
Renátót látta meg. 

– Ha maga is itt van, tuti nem a mennyben va-
gyok – szólt oda csendesen a kis Dobónak Jane. 
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A férfi könnyes szemmel elmosolyodott, és egy 
gyengéd csókot lehelt a nő bőrére. Hatalmas kő 
esett le a szívéről, hogy Jane magához tért, és 
azonnal meg is ismerte őt. 

Az orvos lépett be a VIP kórterembe és az ágy-
hoz sietett. Renátó felállt és hátrébb húzódott, 
utat engedve a dokinak. Az orvos felhúzta a nő 
szemhéját, megvizsgálta, közben megkérdezte, 
hogy tudja-e a nevét. Pálma az ágy végében állt 
meg, és onnan figyelte a fekvő nőt. 

– Jane Forrest… – majd néma habozás után 
hozzátette: – Hargitai. De csak akkor, ha a férjem 
nem vált el tőlem, míg itt feküdtem. 

– Milyen évet írunk most? 
– 2048? – érdeklődött a nő, amin mindenki le-

döbbent. – Csak vicceltem. 2018 vagy 2019 van, 
attól függően, hogy mennyi ideje vagyok itt. 

– Örülök, hogy ilyen humoros kedvében van 
napokig tartó kóma után – szúrta oda, majd to-
vább kérdezgette. – Vannak gyerekei? 

– Igen. Kettő a férjemtől, egy pedig Dobó úr-
tól, de a legkisebbiket nem én szültem. 

Az orvos összeráncolt szemöldökkel nézett rá. 
– Hagyjuk! – legyintett egyet Jane. – Úgysem 

értené. 
– Két apától három gyerek? – emelte a tekin-

tetét először Tiborra, majd Renátóra, mert azt 
hitte, van valami zavar a nő agyában. 

– Igen – bólintott egyszerre a két férfi. 
– Végül is semmi közöm hozzá – morogta az 

orra alatt az orvos, majd tovább faggatta. 
– Mi a foglalkozása? 
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– Rendőr vagyok. Mikor mehetek haza? – vet-
te át a kérdezést az orvostól. 

– Pár napig bent tartjuk megfigyelésen… 
– Ez alapban kizárt! – rázta meg a fejét Jane, 

de hirtelen elhallgatott. Összeráncolta a szemöl-
dökét, és a kezét a fejéhez emelte. 

– Hol érez fájdalmat? – érdeklődött az orvos. 
– Sehol – hazudta a nő. – Zavarjon ki min-

denkit, küldjön be egy nővért, vegyék ki a katé-
tert, húzzák ki az infúziót és már itt sem vagyok – 
próbált meg felülni az ágyban, de Tibor és Renátó 
egyszerre léptek oda és nyomták vissza. 

– Baszki! – dünnyögött Jane. – Eddig egy fér-
jem sem volt, most meg hirtelen kettő is lett. Nem 
is értem, hogy ti ketten mit kerestek itt. 

– Nem szabad most idegeskednie! – nyugtatta 
Renátó. 

– Nyugodj meg, drágám! – próbálta csitítani 
Tibor is, amivel csak olajat öntött a tűzre. 

– Megígérem, hogy otthon maradok táppén-
zen, csak engedjen haza – kezdett el alkudozni az 
orvossal. – Megbolondulok, ha ezek ketten itt 
maradnak velem. 

– Elvégzünk pár vizsgálatot a következő na-
pokban – mondta az orvos. – Addig semmiképp 
nem mehet haza, míg nem láttam azoknak az 
eredményét. 

– Nem szúrhat így ki velem! 
– Van magának két-három gyereke, gondolom, 

szeretné felnevelni őket. 
Jane hallgatott egy kicsit. Átgondolta a doktor 

szavait. 


