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I. 
Tisztogatás 

1967. május 17-én, szerdán esős idő köszöntötte az észa-
ki metropolisz lakóit. Az utcák mint a háborús övezetek, 
az emberek mint menekülő katonák, ahogy sietve szed-
ték a lábukat a metróállomások lejárói felé, mivel a 
busz-és villamosmegállók már túlzsúfoltak voltak. Min-
dent összesítve, röviden: lehangoló idő jellemezte ezt a 
hétköznapot. 

Julius P. Genaretto, aki a városban csak Genaretto 
főhadnagyként volt ismert, leparkolta a barna Ford 
Galaxie-t a Belvárosi Kapitányság előtt, a St. Michael 
Streeten. Kiszállás után a negyvenéves, vékony testalka-
tú, napbarnított bőrű férfi szemébe húzta barna kalap-
ját, összehúzta magán a ballonkabátot és gyors léptekkel 
megindult a bejárat felé. Tíz lépést sem kellett tennie, 
mégis elázott. Átkozta magában ezt az időt.  

– Jó reggelt, főhadnagy úr! – köszöntötte Jameson, az 
ügyeletes az aula jobb oldaláról, az ügyfélfogadó pulttól.  

Genaretto odabiccentett, majd a lépcsőfokokat kette-
sével szedve felsietett a Bűnügyi Csoportnak és a belvá-
rosi kapitány irodájának helyet adó első emeletre. Egy 
gyéren kivilágított folyosóra lépett ki a lépcsőházból. 
Balra ment, mert jobbra csak egy mellékhelyiség, egy 
üres iroda és egy zsúfolt irattár fogadta volna, míg balra 
Bill Alger kerületi kapitány irodáját, a sajátját és a nyo-
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mozók irodáját találta a szokott helyén, a szokott rend-
ben. Rendszerint saját irodájába lépett be először, majd 
az oldalajtón át benézett a nyomozóihoz és azok irodá-
jából nyíló fogdaszerű helyiségbe. Az irodájával szem-
közt nyíló öltözővel nem sokat foglalkozott, amióta 
csoportvezető lett. Fegyverét, igazolványait mindig ma-
gánál tartotta, nem használta az ottani ócska szekré-
nyét. Csak néha nyitott be az öltözőbe, amikor hosszú 
napokat töltött bent a munkahelyén és kedve támadt 
zuhanyozni, illetve borotválkozni.  

Épp levette a kalapját és irodaajtajának kilincséhez 
nyúlt, amikor a háta mögött megszólalt valaki: Julius! 

A hang gazdája Bill Alger kerületi kapitány volt. Iro-
dájának ajtaja nyitva volt, így látta, ahogy a főhadnagy, 
akivel épp beszélni akart, elviharzik az irodája előtt.  

– Hello, Bill! Mi a helyzet? – a főhadnagy megenged-
hette magának ezt a stílust felettesével szemben, hisz 
előtte hét éven át voltak társak, amikor Alger még csak 
főhadnagy, Genaretto pedig még csak hadnagy volt. 

– Szeretnék veled beszélni. 
– Egy pillanat türelmet, Bill! Mindjárt jövök. 
Benyitott az irodájába, kabátját és kalapját ledobta a 

sarokban lévő fotelba, az oldalajtón át beköszönt a 
nyomozóinak, aztán átment Alger kapitány szintén 
kicsiny irodájába. Egy fogas, három szék, egy öreg író-
asztal és egy kopott szekrény, ennyi fért el a kapitányi 
irodában. Genaretto ezúttal is megcsodálta a szekrényen 
fénylő kitüntetéseket, majd egykori társára nézett: 
Gondterhelt vagy, Bill. Miért? 

– A főkapitány beszélni akar velünk. Alig öt perce hí-
vott a helyettese, hogy érkezésed után haladéktalanul 
jelenjünk meg az irodájában. 

– A Lincoln Square-n? 
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Alger bólintott. Mindketten tudták, ha egy rendőrt a 
Lincoln Square-i Központba hívnak, akkor a háttérben 
valami nagy probléma bújik meg. A Központ pedig az 
egész város vezetőségét foglalta magában: a polgármes-
ter irodáját, a Városi Tanácsot, a Képviseletet, továbbá 
néhány kisebb hivatal mellett a rendőr-főkapitányságot 
is. 

– Mycroft főkapitány-helyettes nem mondta, hogy 
miért kell mennünk? 

– Nem. Csak annyit, hogy induljunk el, amint megér-
kezel. 

– Kár volt megszabadulnom a kabáttól és kalaptól – 
morogta Genaretto, miközben visszament irodájába az 
említett ruhadarabokért. 

Nem örült, hogy menni kellett. Kollégáival tisztelték 
a főnököket, de az új főkapitányról nem voltak jó véle-
ménnyel, mert tudták, hogy Andrew Castillo, az egykori 
ügyész helyettes csak a polgármesterrel való rokoni 
kapcsolatnak köszönheti a főkapitányi kinevezést.  

Percekkel később Alger és Genaretto az utóbbi kocsi-
jában ültek és az esőáztatta utakon, a dugóban a Lincoln 
Square felé tartottak. A főhadnagy vezetett és szokása 
szerint mérgelődött: Ha egyszer valaki nem tud vezetni, 
miért ül a volán mögé? És ok nélkül fékez!  

– Kihez beszélsz, Julius? – kérdezte felvont szemöl-
dökkel a kapitány. 

– Senkihez, csak idegesít az, hogy előttünk a kisasz-
szony lassabban megy, mint egy terhes éti csiga. Tudod, 
Bill, hozzá vagyok szokva hogy a legtöbb esetben villogó 
jelzéssel, pillanatokon belül ott kell lennem egy helyszí-
nen. Megszoktam a gyors vezetést. 

– Csak vigyázz! Hogy nézne ki, ha az egyik legjobb 
nyomozónkat egy autóbalesetben veszítenénk el. 
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– Tény, hogy ciki lenne. Ha már választanom kéne, 
inkább egy golyó. Az jobban illene a foglalkozásomhoz. 

Mindketten felnevettek ezen a morbid igazságon, az-
tán az elkövetkezendő ötszáz métert a Központig szót-
lanul tették meg. Mindkettejük agya az okot kereste, 
amiért Castillo főkapitány odakérette őket. Megálltak, 
kiszálltak, elsétáltak a modern, tízemeletes épület bejá-
ratához és beléptek a Központba. Akár egy szálloda, a 
márványpadlózatot vörös szőnyeg borította az aulában, 
melynek közepén egy pultnál az ügyeletes őr figyelte az 
érkezők és távozók sorát. Az őr nem foglalkozott Alger 
kapitánnyal és a főhadnaggyal, mivel Castillo helyettese 
tájékoztatta őt a két férfi érkezéséről. 

Az említett két ember belépett a liftbe, ami egy pilla-
nattal később már vitte őket felfelé, a kilencedik emelet-
re. RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG. A liftből kilépve ezzel a 
nagybetűs felirattal találták magukat szembe. Jobbra, a 
főkapitány irodája felé indultak.  

A fehérre meszelt falú, zöld szőnyeges folyosót egy 
hatalmas tölgyfaajtó zárta. Az ajtó közelében lévő öt 
bőrfotel már foglalt volt, ketten pedig a falat támasztot-
ták. Genaretto meg is lepődött azon, hogy kiket talált 
ott. Louis Leland kerületi ügyész, Michael Cullen pol-
gármester és helyettese Jonathan Ginsberg, továbbá a 
másik két kerület kapitánya és főnyomozója, azaz 
Zachary Olson kapitány és Leonard Cohen főhadnagy 
Heaven Beach-ről, továbbá a külvárosiaktól Paul 
Tamaro kapitány és Eduardo Puzo Gonzales főhadnagy.  

– Üdvözlöm az urakat! – köszönt Alger. 
– Bill, szép jó napot! – üdvözölte az érkezőket barát-

ságosan Tamaro. – Julius, örvendek! 
Tamaro kapitányon és főhadnagyán kívül senki más 

nem nyitotta köszönésre a száját, csak egy kurta biccen-
tés jelezte, hogy észrevették őket. 


