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1. FEJEZET 
NAGY ÉSZ, NAGY SÚLY, 

FONTOS EGYÉNISÉG 

Thiéry ezredes, Párizsban, ebédjének elfogyasztása után, elégedetten 
dőlt hátra karfás, kényelmes székében, melyet rosszakarói „egyiptomi 
trónszéknek” tituláltak a háta mögött. 

Honnan tudta ezt Thiéry ezredes, ha beosztottaiban ott volt a be-
tyárbecsület, és senki sem súgta be az ezredes fülébe? 

A tisztítónapokról. Ilyenkor Thiéry megbízta barátját, Ficnont, a 
magánnyomozók Magánnagymesterét, sőt, Detektívkirályát, hogy 
nála is szaglásszon körül, diszkréten. Mondogatta a barátjának: 

– A méhkasban is lehet darázs, hiszen, ahol mézet készítenek… 
Ficnon mosolygott. Ám az évek során mindössze egy darázsdere-

kú hölgyet sikerült leleplezni az ezredes intézményében, mint kém-
nőt, de Thiéry úgy döntött: a leplet nem rántja le róla, hanem meg-
tartja magának. Felhasználja. Mármint a le nem rántott leplet is, meg 
a csinos kémnőt is. No, nem kell rosszra gondolni, de még valamiféle 
sikamlós dologra sem. Egy kémnő, akiről munkáltatója tudja, hogy 
kém, inkább hasznos lehet. 

Thiéry egyébként imádta feleségét és két gyermekét. Felesége 
gyönyörű volt, de fekete bőre miatt álcáznia kellett, mint a házveze-
tőnőjét, mert nem jó, ha egy titkos ezredessel nyíltan foglalkozik a 
sajtó. Vagy a feleségével. Ám volt feleségének egy nagyon kedvezőt-
len tulajdonsága a sok gyönyörű szép között: úgy főzött, mint az 
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Étkek Istenasszonya. Pontosabban: remek utasításokat adott a hozzá 
beosztott házi szakácsnőnek. 

Nos, ez azért volt baj, mert Thiéry hízni kezdett. Ha jó az étek, 
jön a vétek, – tartja a közmondás, gondolta Thiéry. Jól gondolta? 
Félig jól, mert gyakran igaz, de csak azért félig igaz, mert nem volt 
ilyen közmondás. 

Az ezredes nemes lelkű volt, olyannyira, hogy beosztottait inkább 
a barátainak tekintette, mint a jobbágyainak. Igaz, a tisztességes há-
rom méter távolságból, de hát három méter nem három kilométer! 
Amit a háta mögött mondtak róla és Ficnontól megtudta, azon neve-
tett. Sőt, a szellemesen gúnyolódót még meg is jutalmazta valamivel. 

Bounot hadnagyot is megjutalmazta? 
 
Bounot hadnagy vég nélkül szokott élcelődni, persze, az ezredes 

háta mögött, Thiéry kényelemszeretetén, így azon is, hogy az ezre-
des fel szokta tenni a lábát az asztalra, mint valami cowboy. E kritika 
részben jogos volt, mert egy francia ne viselkedjen amerikaiként, ha 
nem amerikaiként nyomoz, szaglászik, de ahogy Bounot, – aki 
egyébként Beauvais város szülötte volt – tette ezt a háta mögötti 
kritikát, az nem volt elegánsan szellemes. Még ha legalább azt mond-
ta volna: „Aki hosszú orrú rókát alakít, az ne mutogassa cipője talpát 
bumfordi tehénpásztorként!” A hadnagy az ebédlőben azon is tréfál-
kozott, hogy Thiéry az egyik pizzás cégnél saját ízlés szerinti pizzát 
süttet magának és hozat be a hivatalba. No, mindez csak helyzetko-
mikum volt, de a jellemkomikum sem maradt el. Bounot hadnagy 
szerint ő liberális nézeteket vallott, míg Thiéry konzervatív volt. 
Bounot egyszer megjegyezte: „A főnök maradian konzervatív, pedig 
a kor már megköveteli, hogy fénysebességet túlszárnyalóan repül-
jünk előre, haladó irányban!”. 

No, ezt csak egyszer említette Bounot. Miért csak egyszer? 
Nos, azért, mert a többiek letorkolták: 
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– Neked is akad egy-két jó ötleted az ügyeknél, de a főnöknek 
tízszer annyi. Valld be: irigy vagy! 

Bounot elnevette magát: 
– Bevallom, az vagyok, de mit ér az élet, ha az ember még csak 

nem is irigykedhet másokra? 
Thiéry mindezt tudta, és nem hiába tudta. Először is: megbeszélte 

feleségével, hogy ő külön diétát kap, a mérsékeltebb súlygyarapodás 
érdekében. Továbbá megkérdezte barátját, Ficnont: 

– Tényleg maradi vagyok? 
Ficnon mosolygott: 
– Persze, mint a bulldog. Amit megkaparintasz, az addig nálad 

marad, a fogaid között, amíg jónak látod. Ám ne izgasd fel magad: 
ebben az értelemben én is maradi vagyok! Ettől még barátok mara-
dunk. 

Ám biztos, ami biztos: Thiéry beiratkozott az egyetemre, hogy két 
diplomája mellé harmadikat is szerezzen. Barátja, a kar dékánja, cso-
dálkozott: 

– Minek neked harmadik diploma, amikor egyetemünkön már oly 
sok éve oktatsz, vendégprofesszorként? A kisujjadban van a munkád-
hoz szükséges tudomány! Nekünk tarts előadásokat, itt hallgatóként 
hallgatnod felesleges. 

Igaza volt a dékánnak? 
Nem volt igaza, mert alig hallgatott meg Thiéry három előadást 

mélykriminalisztikából, máris három hal is horogra akadt. Az egyik 
maga az előadó, akiről az ezredes kiderítette: orosz hírszerzőként 
mellékkeresete is van, továbbá a rektori hivatal két munkatársáról is 
kiderült: egy tüzet fújnának a mélykriminalisztika előadójával, ha tűz 
gyulladna ki Párizsban. 

A dékánnak, amikor Thiéry tapintatosan közölte vele, hogy más a 
felszín, megint más a mély, leesett az álla. Előbb az álla esett le, ké-
sőbb a szíve is nagyot dobbant, mert a rektor jobbnak látta nyugdíjba 
menni, és belőle lett rektor. Előléptetését Thiéryvel együtt ünnepelte 
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meg, kettesben, egy elegáns kiskocsmában, ahová csak nagy milli-
omos csibészek jártak, így az ünneplés egy tanulmányút részének is 
beillett volna. 

Egy dologban azonban az ezredes nem engedett a háta mögötti 
kritikának: továbbra is, amerikai cowboy-módra, felrakta a lábát az 
íróasztalra. 

Most azonban levette, mert az ajtón Ethan Lyon őrnagy lépett be, 
a magatartáskutató, aki a profilanalíziseket végezte. Háromszorosan is 
súlyos egyéniség volt: testi súlyát tekintve is, jelentőségét illetően is, 
szavára vonatkozóan is. Háta mögött úgy hívták: a Tévedhetetlen. 

Ethan kitartotta a markát, és azt mondta Thiérynek: 
– Ide, bele! 
Az ezredes meglepődött: 
– Te még ezt is tudod?! Tényleg diétázom, no, rendben! Ezzel ki-

húzta az íróasztal fiókját, kivett két kövér tábla csokoládét, és beletet-
te az őrnagyéba. Honnan tudtad meg? Ördögöd van! 

Ethan nevetett: 
– Nem tudtam, ez csak egy pszichológiai trükk volt. Ha kitartom 

a markom, tudtam, beleteszel valamit. Esetleg, persze, csak munkát, – 
de aki mer, az nyer! Nagyobb volt a valószínűsége viszont, hogy 
valami értékeset kapok. Ám a fiókod elárulta: van abban egy doboz 
bonbon is. Ide vele, diétázz, ne tétovázz! 

Most Thiéryénél volt a labda, azaz a gúnyos nevetés sora: 
– Melléfogtál! Azt a srácoknak viszem, haza! 
Ethan elhúzta az orrát, de mit tehetett? Mindössze egy aforizmát 

tudott kiötleni: 
– Melléfogás néha értékes tévedés, kiderülhet: éppen ott van a lé-

nyeg, nem abban, ott, amit eredetileg akart megfogni. 
Az őrnagy letette a profilanalíziseket az ezredes asztalára. Titkos-

írással készültek, de Thiéry már fejből tudta a kódot. A fegyvergyártó 
üzem személyzetéről szólt. 

Ethan elmosolyodott: 


