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1. FEJEZET 
ISMERETLEN ISMERŐS 

Gerard kissé savanyú ábrázattal ült a magánnyomo-
zói iroda asztalánál. Barátja, Ficnon, külföldre uta-
zott, és őt kérte fel, hogy helyettesítse, amíg haza 
nem jön. 

El kellett vállalnia, mert Ficnonnak sokkal tarto-
zott, igaz, ő is küldött elismerésre méltó tetteket ba-
rátja számlájára. Kölcsön segítség visszajár, mint a 
közmondásbeli kölcsön kenyér, a közmondás csak 
annyiban sántított e dolognál, hogy kettejük viszo-
nyát valójában nem valami kelletlen kölcsönügylet 
szabta ki, hanem – némi tréfás évődés mellett – maga 
a barátság. 

Ezen a forró nyári napon, persze, szívesebben 
pacsálta volna magára a vizet a tengerparton, vagy 
úszott volna a házi medencében. No, pár napig azért 
kibírja Ficnon székében… 

Lábát feltette az asztalra, fütyörészett, majd bekap-
csolta zsebrádióját. Hol blues, hol jazz, hol meg rock 
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and roll dalok szálltak az éterben. Meghallgatott egy-
két frissen debütáltat. Egyiknél azon töprengett: 
honnan került ez a lány a mikrofon elé? Valószínűleg 
azon a bizonyos ágyon keresztül… 

Kikapcsolta a rádiót, és unatkozni kezdett. Utóbbi 
is szórakozásféle, hiszen újdonság annak, akinek ad-
dig nem nagyon volt ideje az unalomra. Később a 
gyomra közbeszólt. Kiment a kicsi konyhába, kinyi-
totta a hűtőt, de nem volt ínyére, amit ott talált. A 
tegnapról maradt chateaubriand bélszín éppúgy nem 
kellett neki, mint a kicsit már túlzottan illatozó ca-
membert. A hideg szénsavas narancsléből töltött egy 
pohárral, majd kinézett az ablakon, mint már annyi-
szor, és elégedetten látta: az Eiffel-torony még ott 
van a helyén, a maga háromszáz méteres magasságá-
val, impozáns alakjával, nem lopták el. Párizs a Be-
csület Fővárosa! 

Az acélkolosszus délcegen csillogott. A déli nap su-
garai most felülről sütötték e Párizst őrző, hatalmas 
acélkatonát. Sok mindent látott ez a torony, Párizs 
jelképe, 1889. évi átadása óta. Dicsőségesen masírozó 
seregeket, magukat bámultató parádékat, szerelmes 
párokat, turistákat, világkiállítást, az első világhábo-
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rút, később Hitler bevonuló csapatait, majd a felsza-
badítókat, Charles de Gaulle tábornok maquisardjait. 

Gerard szeme végigsétált Ficnon könyvespolcain. 
Melyik könyvet érdemesítse arra, hogy belenéz? A 
BŰNÖZŐK FILOZÓFIÁJA, – olvasta az egyiken. 
No, ezt majd máskor, gondolta, mert eszébe jutott a 
tréfás mondás: – Sok mihaszna szófia, ez a filozófia! 
Az viszont nem jutott eszébe, hogy hol is hallotta, 
kitől. Volt ott sokféle detektívregény, de egyikhez 
sem volt kedve. Ám ráakadt egy különc címűre: AZ 
AGYTEKERVÉNYEK ÖSVÉNYEIN. Levette, be-
lenézett, hát ez meg túlzottan tudományosnak tűnt. 

Tízig számolok – gondolta. Ha addig nem jön 
senki, kirakom az ajtóra a táblát, hogy „MINDJÁRT 
JÖVÖK!”, és lemegyek a parkba sétálni, vagy beülök 
egy édes-savanyú levesre a kínai étterembe. Annak is 
több értelme van, mint itt ücsörögni! Minek sorvad-
jak az irodában? Akinek sürgős ügye van, az meg-
vár… 

A számolásban kilencig jutott, és már az iroda kul-
csaiért nyúlt, amikor hirtelen csengettek az ajtón. 

Az a bizonyos fészkes f… egye meg! – gondolta. 
Na, jól van, végighallgatom a sztoriját, aztán tényleg 
lemegyek sétálni a parkba! Ki az ördög lehet, aki eb-
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ben a nagy melegben ide jön, a strand helyett? Csakis 
az ördög, a befűtött pokol szerelmese! 

Az ördög egyesek szerint igen sokféle alakban 
megjelenhet, Gerard mégis elhűlt. 

Olyan gyönyörű hölgy lépett be az ajtón, hogy, ha 
ördög lett volna is, a férfiak közül sokan szívesen el-
kárhoztak volna érte, és követték volna, még a Po-
kolba is. 

Ébenbarna bőre volt, és dús fekete haja. A hajhul-
lámok szexisen hintáztak ide-oda pompás vállain. Két 
keble, bár a szemérmes fehér blúz csak sejtetni en-
gedte formájukat, maga volt az Ígéret. Elegáns fekete 
cipője csillogott, de nem hivalkodóan, inkább meg-
hitten. Zöldeskék szoknyája úgy lebbent, mint egy 
zászló a szélben. Szemei? Ó, két szeméből a Végtelen 
Tenger szépsége sugárázott, mosolygott! 

Gerardot szinte elvakította a látvány. Öntudatlanul 
is a hölgy szárnyait kereste. Ez egy látomás, egy föld-
re leszállt Angyal! 

Gerardnak azonban, bármennyire hihetetlen is kö-
zönséges férfiszemmel, hirtelen eszébe jutott felesége, 
Másenyka, és fiacskája, a kis Gerard. Egyúttal az is: 
nem jó elkóborolni a Megtalált Édenkertből tiltott 
tájakra, ha mást mormolnak is a hormonok… 


