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1. FEJEZET  
AZ ARANYMACSKA FÖLDJÉN 

Ficnon, a magánnyomozók lenyomozhatatlan gyön-
gye, jól érezte magát saját magának adományozott 
jutalomüdülésén, Malajziában. „Jól választottam! 
Minden együtt van: túladagolt napfény, döglesztő 
meleg, kibírhatatlanul párás levegő, mérhetetlenül 
sok érdekesség, világcsoda!” – gondolta. 

Kényelmesen elheveredett nyugágyában a Gombak 

folyócska partján, és hagyta, hogy beolajozott teste 
addig élvezze a napsütést, ameddig akarja. Ha teste 
megunja ezt, a szolgák majd odébb teszik a nyug-
ágyát, az UV sugarakat kiszűrő ernyő alá. A sült rá-
kocskák nem voltak rosszak, de a bőrrákra nem volt 
szüksége. Szívószállal szürcsölgette a hideg kókuszte-
jet. Ó, Malajzia, az Aranymacska Földje! Itt senki sem 
zavarja, még egy halk nyávogással sem! 

– Telefonja van, Uram! – hozta a készüléket egy 
elegánsan felöltözött szolga. 
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Megismerte a messziről jött hangot. Ez Thiéry fő-
felügyelő. A pokolba! Itt is megtalálják? 

Elátkozta Bellt, amiért feltalálta a telefont. Bell meg 
sem fordult a sírjában, hozzászokott már az ilyesmi-
hez. 

– Milyen az idő ott, Kuala Lumpurban? Nem 
unatkozol?! – vezette be igazi mondandóját Thiéry 
óvatosan. 

– Pompás! Malajzia olyan Paradicsom, amilyen 
nincs több a világon! – sietett biztosítani barátját 
Ficnon, nehogy az, valami trükkel, idő előtt vissza-
csalja Párizsba. Mi mindent láttam! Megcsodáltam a 
Petronas olajtársaság ikertornyait, a Merdeka-teret, a 
Thean Hou-templomot, a Batu-barlangokat, aztán 
Klang kikötőjét, a kaucsuk- és olajpálma ültetvénye-
ket, megnéztem több díszes muzulmán mecsetet, kí-
nai és hindu templomot, láttam faoszlopokból emelt 
és faragásokkal díszített családi házakat, kakasviadalt, 
sárkányeregetést, szóval tele vagyok élményekkel. 
Minden nap elutazom valahová bérelt kocsival. Na és 
még van két teljes hetem! Azok a táncok, köztük a 
Tarian Lilin, a gyertyatánc! Gyönyörű nők táncol-
nak, kezükben gyertyával! No és az ételek! Maláj 
csirke, kókusztejben főtt rizs, sült banán, mentatea, 
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sós földimogyoró, sült hal, rák és kagyló oltja éhe-
met. Ráadásul nemrég Hari Raya ünnep volt az ut-
cán, micsoda főtteket és sülteket ehettem! Palacsintát 
is! 

Lehet, hogy áttérek a muszlimok hitére, és vissza 
sem megyek Párizsba, legalábbis néhány évig nem. 
Egy olajsejk fia is itt üdül, összebarátkoztunk, már 
elsajátítottam tőle az iszlám hit 5 alapvető törvényét: 

1.) ALLAH MINDENHATÓ ÉS MOHAMED 
AZ Ő PRÓFÉTÁJA! 

2.) IMÁDKOZZ MINDENNAP, MINÉL 
TÖBBSZÖR, MEKKA FELÉ FORDULVA! 

3.) ZARÁNDOKOLJ EL ÉLETED SORÁN 
LEGALÁBB EGYSZER MEKKÁBA! 

4.) BÖJTÖLJ! – A TESTI ÉS LELKI MEGTISZ-
TULÁS ÉRDEKÉBEN. 

5.) ADAKOZZ! 
– Szép, szép! – ismerte el a telefon túloldalán barát-

ja. Ám Párizs mégis Párizs, a Szajna, – mégiscsak 
Szajna! Ha nem jössz vissza, akkor rájössz: – Sajna… 

Ficnon, magánnyomozói orrával, rosszat sejtett, 
gyorsan félbeszakította barátját: 

– Ha nem csalsz vissza ilyen hamar Párizsba, hozok 
neked ázsiai aranymacskát! 
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Thiéry megingott: 
– Aranyat érő táncos hölgyet, aki nekem dorom-

bol?! 
– Jobbat! – lelkesedett Ficnon. – Ez egy pompás 

méretű cica, amelyik nem olyan dög nagy, mint az 
oroszlán, de a házimacskánál kétszerte nagyobb. 
Bundája gyönyörű aranybarna, pofáján fekete-fehér 
csíkozottság, a félig őszinte vallomás jelképe! Az olaj-
sejk fia megígérte: segít nekem átcsempészni minden 
határon. A sejk gyerkőcének sok pénze van, senki 
sem ugat arra, hogy mit visz és hova! 

Thiéry megingott, de nem esett el, mert a legszebb 
macska is megkarmolhatja az embert, ha rájön a sze-
szélyeskedés, még a négylábú is: 

– Voltál Borneó szigetén is, tudsz valamit a dajak 
fejvadászokról? Ha tudsz is, szerintem, nem eleget… 
Én is fejvadász vagyok, ha nem is dajak, és egy jó 
fejet keresek, aki kinyomozza: ki és miért lövöldöz 
szuper mesterlövészként Párizs gyanútlan utcáin, – és 
miért nevezteti magát párizsi bohócnak? 

Ficnon elszontyolodott: 
– Ha Párizsban bohóckodik, akkor joggal nevezi 

magát párizsinak, kivéve, ha közigazgatásilag más 


