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I. 

Koraljovot sokkolta a bejelentés. Csak azért nem árulta 
el Michaela-t, mert teljesen megdermedt, kifejezéstelen 
arccal, üveges kék szemekkel meredt Jevtusenkóra, ujjai 
mereven feküdtek a fotel karfáin. 

Konsztantyin úgy érezte, győzött; nem is titkoltan 
elégedett mosollyal dőlt hátra. Volt ugyan valami furcsa 
abban, hogy Barrett őrnagy tengerzöld szemei megle-
petten, ám cseppet sem elképedve nyíltak tágra, de úgy 
tűnt, jól számított. A pletyka igaz, a főhadnagy az új 
Vezér szeretője; szerencsétlen Alekszej még arról is 
megfeledkezett, hogy a döbbenetét is meghaladó fáj-
dalmát, és megrázkódtatását leplezze. 

Jevtusenko nem foglalkozott az „escort lánnyal”. Ha 
ránéz, Michaela akkor is lesütötte volna a szemét. Úgy 
gondolta, nem illő nyilvánosan visítva kiröhögni az 
oroszok legjobb Tárgyalóját. 

– Khm. – az őrnagy tért magához először, bár elég 
nehezen jött meg a hangja. – Nos; ezek elég merész 
feltevések. Eliphas Gardner például nem csak nagy 
összegekkel, hanem technológiával is támogatja a 
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NATO-t. Ne vegye sértésnek, Jevtusenko, de attól 
tartok, alaposan mellélőttek. 

Michaela nem bírta tovább. Akárhogy próbált erőt 
venni magán, és lehajtotta a fejét is, a vállai remegni 
kezdtek, és kipottyantak a visszafojtott röhögéstől az 
első könnycseppek a szeméből. Alig volt annyi ereje, 
hogy elpihegjen egy „elnézést!”, és kirohanjon a mos-
dóba. Egy törölközőt szorított az arcához, és igyekezett 
nem fetrengeni a fürdőkádban a nevetéstől. 

Konsztantyin szeme ravaszul megvillant. 

Így van ez; tudta ő, hogy ez lesz belőle. Nem hisznek 
neki, mert ott, nyugaton, mindig csak a pénz beszél! De 
majd ő… Na mindegy, józanodott ki egy szempillantás 
alatt. Nagyon, de nagyon vigyáznia kell, hogyan sáfár-
kodik a rábízott információval. Csak annyit mondhat, 
amivel megalapozza a tárgyalásokat, semmi többet. 

– Nos, akkor bizonyára érdekli, hogy Amerika eme 
híres pátriárkája mivel tölti a szabadidejét. 

– Ne… nem annyira. – hárította el zavart mosollyal 
Barrett. – Az már inkább, mire alapozzák azt a feltevést, 
hogy egy nemzetközi bűnszervezettel állnánk szemben, 
ami Európa vesztére tör. 

– Nézze, őrnagy. – Jevtusenko a fotelban hátra dőlve 
egymáshoz érintette két kezének ujjai hegyét, és az így 
képzett piramis felett nézett a skótra. – Legyen elég 
annyi, hogy bizonyítékaink vannak arra: ezek az embe-
rek egy olyan szervezet tagjai, és irányítói, amely már 
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évszázadok óta mindent megtesz, hogy átvegye az 
uralmat az egész civilizált világ felett. 

Michaela csendesen felvinnyogott a folyosón, és 
visszarohant a fürdőszobába. 

Alekszej még mindig nem tért magához. Üres tekin-
tettel, tágra nyílt szemekkel meredt az asztallapra, és 
egyelőre képtelen volt nem csak hozzászólni, hanem 
egyáltalán felfogni a hallottakat. 

Michaela… hazudott neki? Hazudott mindenkinek? 
Nem a bajtársuk? A Hótündérek Vezére… áruló…? 

Koraljov hirtelen megrázkódott, és kitisztult tekin-
tettel nézett ismét Jevtusenkóra; a Tárgyaló elképedve 
vette tudomásul, hogy megint elvesztette a kontrollt a 
társalgás felett, és kicsúszik a kezéből az irányítás. 

– Szabadkőművesek a világ ellen? – kérdezte indig-
nálódva, megvetően Alekszej, és a kék szempár két 
csillogó acéltőrré alakult át, ami egyenesen a veséjébe 
szúrt a másiknak. – A Hótündérek Vezére áruló? 

Barrett oda kapta a fejét; nem ismerte különösebben 
az oroszt, de a hangszínből érezte, hogy iszonyú vihar 
közeleg. Alekszej szemei vihar kékké sötétedtek, és 
hollószárnyakon rebbent bennük a halál. Arca elfekete-
dett. 

– ÚGY, MINT ÉN? – mennydörgött az ex 
Specnazos a fotelből lassan felemelkedve, és ezt nem 
volt ajánlatos tréfára venni. Jevtusenko megrettenve 
nézte, hogy a majd 190 centi magas, megtermett, má-
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zsányi orosz medve még mindig áll fel, még mindig áll 
fel, és még mindig nincs vége. Bozse moj! – ÚGY, 
MINT ÉN, TE KUTYA? Azért küldtek ide a gazdáid, 
hogy megint megpróbálj viszályt szítani? Hogy most 
Ekaterinát juttasd ugyanoda hamis vádakkal, mint aho-
vá előtte engem is? Őt, Gardnert, és még ki tudja há-
nyat? 

A skót megkönnyebbülten elvigyorodott; akaratla-
nul, de Koraljov megtalálta a legjobb választ erre a 
mérhetetlen elmebajra, amit Jevtusenko eléjük tálalt. 

– Azért jöttél ide, hogy nekem hazudozz? – robajlott 
a mennykő majd két méter magasról, akár a villám, és 
pont úgy dörgött is hozzá, hogy még a falak is belere-
megtek. – Ennyi az egész, amivel elő tudtatok állni? 
Azt képzelitek, akár csak egy pillanatra is, hogy lesz 
majd bárki, bárki, mondom, aki el fogja hinni nektek, 
hogy szabadkőművesek szövetkeztek a világ ellen? 

– Vagy az Illuminati. – somolygott Barrett az állát 
megdörzsölve. – A Da Vinci kód, meg a többi Dan 
Brown könyv csak most jutott el Moszkvába? 

Hjaj… Michaela sóhajtott egy nagyot. 

Végre nem vihogott; nehéz volt abbahagyni, de hát 
ez van. Megigazította a sminkjét a tükörben, vett még 
néhány mély levegőt, és visszament. 

– TAKARODJ INNEN, TE FÉREG! – ha Barrett 
nem kapja el a karját, Koraljov alighanem segít is Jevtu-
senkónak végrehajtani a saját felszólítását. 


