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Leila Ibn ar Tádzsrah körül besűrűsödött a komfortzóna. Személyes 
terében örvénylett az univerzum mikrokozmosza. Neuronjait egye-
lőre még kényeztették az alkohol molekulák, míg tenyerét cirógat-
ta a telefon acéljának tükrös felülete. A készülékben izgatott ver-
senylóhoz hasonlóan várta a szilícium hűvös intelligenciája, hogy 
egyesek és nullák kusza sorozatává alakíthassa az ívek, hurkok és 
örvények mátrixából összeálló papilláris rajzolatot, s aktiválhassa 
az ujjlenyomat azonosító alkalmazást.
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Ezért gondolt egyet, ahogy lassan bezöldült tüzes tekintete, és 
kisagya mentén felsejlett a féltékenység góleme. 

„Tudom, hogy Shakir megcsal! Ki kell derítenem! Insallah!” 
Remegve fogta meg a hatalmas kezet, mely neki egykoron 

simogatást és biztonságot adott. Szerette belebújtatni a saját te-
nyerét, mely annyira kicsi volt, hogy elveszett benne. 

„Lila virágocskám” - becézgette akkor a férfi szerelmes mo-
sollyal, de hol volt az már! Könnyek szöktek a szemé-
be, ahogy finoman belecsúsztatta az ujjait az alvó és 
gyanútlan férje élettelen markába, majd felemelte. 

„Csak egy ujja kell... csak egyetlen ujja... de nem 
a gyönyörért, hanem az igazságért.”
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Persze tudta ő, hogy 9/11 után megszigorodott a világ, hogy a re-
pülők fedélzetén nem szabad bekapcsolni semmilyen készüléket. 
Sem telefont, sem laptopot, sem tabletet, de még csak mp3-leját-
szót sem. Persze a hivatalos magyarázat arról szólt, hogy az elekt-
romos impulzusok megzavarhatják a gépek belső berendezéseit 
és veszélyt jelenthetnek a biztonságra. Azt is sejtette, hogy ez csak  
a társaságok és biztosítók által kieszelt fedősztori, sokkal inkább 
tartanak a kütyüknek álcázott pokolgépek felcsempészésétől a já-
ratokra. De hajtotta a kíváncsisága, fúrta belül az a valami, amit 
nem lehet még a költők szókincsével sem leírni, a kétely, a kíváncsi-
ság és a féltékenység. Tudni akarta, bár még azt nem érezte, hogy 
vajon elég erős-e megtudni és elviselni? Mert nem elég tudni az iga-
zat, azt is tudni kell, hogy utána hogyan tovább... Hogy 
van-e egyáltalán utána tovább?
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Nem volt más választása, ha nem akarta, hogy Shakir feléb-
redjen, mert mozgolódott már. Gyorsan a kijelzőhöz érintette  
a hitvese ujját, melyekre Allah csókolt egyedi, megismételhetet-
len redőket, és torkában dobogó szívvel várta az eredményt: az 
okostelefon képernyője felvillant. „Repülő üzemmód bekapcsol-
va” állt rajta, meg az időpont és a dátum, valamint „Shakir Ibn 
ar Tádzsrah”. Sebtiben eleresztette férje tenyerét, miután óvato-
san visszatette a combjára, ahol eredetileg hevert. 

„Ha felébred, legalább ne sejtsen semmit...” 
Bal kezével elsimította a képernyőt, és rátapintott a csetal-

kalmazás ikonjára. Szinte hallani vélte a saját szív-
verését, mintha a repülő hangszórójából szólt volna. 
Rettegett, hogy ura és parancsolója is felébred rá, 
de az a kezdeti nyugtalanság után ismét egyenle-
tes szuszogásba kezdett. Egy pillanatra elmélázott  
a vállára dőlt, szintén az igazak álmát alvó kislányu-
kon, és ez megerősítette a döntésükben. 

„Fatima nem nőhet fel hazugságban! Ki kell de-
rítenem, megcsal-e a gyerekem apja!”
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„Ez meg mi a manó itt? A próféta szakállára... Miféle szívecskék, 
meg csókos ajkak grafikái sorakoznak itt glédában? És egyébként 
is, miféle név az, hogy selyem macskatalp? Óh, te magasságos jáz-
minlehelletű, itt meg egy kép... Hát ki ez a kis nőcske? És milyen 
fia tal ez itt... Nem restelli, az én Shakiromat ilyenekkel tévelygés-
be csábítani? Óh, hogy a teve harapja meg, hát ez meg milyen kép 
itt megint? Na jó, kinyitom az egyik szememet és pillák közül meg-
nézem megint... Remélem, nem lesz véres a retinám, ha óvatosan 
csinálom... Na, te mindet tudó és mindent megbocsájtó, most se-
gíts nekem, mert ezért tenélküled és a te hatalmas irgalmad nél-
kül biztosan a pokolra kerülök, hogy az ördögök a tűzbe vessenek 
és a csontjaimat vasvillákkal döfködjék... Hát ilyet én nem mutat-
tam az én uramnak sosem, pedig gyermekkel is megajándékozott 
bennünket a mindenség ura... Ez a kis sivatagi pocok meg szemér-
metlenül küld neki ilyen képet? Jaj, nem is... Nem is egyet, hanem 
itt egy másik is... Meg még egy... Hát én ezt nem bírom tovább... 
Szerencse, hogy a kézipoggyászba nem hozhattam a gépre a ma-
nikűrkészletemet, mert soha többé nem kelne fel ez 
a vén szaharai kecske, itt mellettem... De most meg-
kapja a magáét...”

– Kisasszony, kérek egy gin-t narancslével! Ne-ne, 
ne töltse ki a dzsúszt, hozza csak a palackot is, mert 
azt hiszem, most kell valami, amit erősen meg tudok 
markolni...
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Oldalra tekintett, és felfedezett egy kósza nyálcseppet csüngeni 
az álnok pernahajder szakállán. 

„Ha most... Egyenesen az ádámcsutkájára céloznék könyök-
kel, ahogy tanultam... Véget érne minden szenvedésem, hogy 
elkezdődjön egy újabb és még keservesebb kín... Nem tudnék 
nélküle élni! De így... már vele sem...!” 

– Asszonyom, ne haragudjon az okvetetlenkedésemért, de 
ez nem halal ital... 

– Azzal ne törődjön! 
„Ennél borzalmasabb pokol talán nem is létezik, vagy ha 

igen, akkor már odavettettem harmadmagammal!” 
Ugyanazzal a mozdulattal, ahogy életre kelt ben-

ne a gondolat, kikapta az egész gines üveget a légi-
kísérő kezéből, és lehajtotta két slukkra. Ettől egy 
pillanatra szilaj erő támadta meg, ahogy a gyom-
ra táján egyre nagyobb lett a forróság. Köhögni és 
prüszkölni kezdett, ennyit sosem ivott, bár már egy 
ideje titokban rájárt otthon a diplomata bárpultra. 
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Shakir felébredt a zajra, ahogy Fatima is, nagyon nyűgös volt, 
mert a repülőút kifárasztotta és nem tudta kipihenni magát.  
A férfi a feleségére nézett álmos szemekkel, éppen hogy eszmél-
ve, mi volt a kezében. Az nem gondolkozott, ahogy az alkohol  
a fejébe szállt, hanem lesújtott felé az üveggel. Shakir ref lexei-
nek köszönhetően bal alkarjával védte ki az ütést, bár nagyon 
fájt. A benne felszökő adrenalin azonban elfeledtette vele az ér-
zést, és csak felkiáltani tudott: 

– Leila, az angyalokra, elment az eszed?! 
– Te mocskos anyaszomorító, pokolfattya, mióta 

csalsz azzal a szukával?! 
– Micsoda, mi, kicsoda, kivel...? – A férfi sokkot 

kapott és hirtelen fel sem fogta, hogy mégis hogyan 
derült ki az ő titka.
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– Kapitány úr, van egy kis gond az első osztályon – lépett a ve-
zető utaskísérő a pilótafülkébe. – Úgy tűnik, hogy az egyik hölgy 
utasunkra rossz hatással volt a gin és a repülőgép alacsony légnyo-
mása...

– Mennyire volt rossz hatással? – kérdezte a kapitány. Megőrizte 
rendíthetetlen nyugalmát, amiről híres volt az egész társaságnál.

– Hát, annyira nem rossz, mint az a cirkuszigazgató volt a Hi-
malája felett... Amelyik előbb lehányta a csernagorai kereskedelmi 
államtitkár feleségét, aztán a csendes szakaszba zuhanva, a zsebé-
ből majomeledelt vett elő és azzal kínálgatta az előbbi államtitkár 
feleségét és gyerekeit. Szó se róla, elég csúnyák voltak mind, de 
azért mégis! Majomeledellel? Ha legalább Albertius Cakes lett vol-
na... Szóval, annyira nincs nagy gond. De a hölgy ütlegeli a férjét, 
átkozódik és azzal fenyegeti, hogy valami távoli, vidéki rokonság, 
bizonyos törzsi hagyományokat fog elvégezni, ami a férfiassággal, 
annak élethosszig tartó képességének művi megszakításával és egy 
ismeretlen női személy megkövezésével jár. Sajnos nem értettem 
mindent pontosan, mert olyan nyelvjárásbeli szavakat is használ az 
utashölgy, amit nálunk, az angol kisasszonyoknál nem 
áll módomban megismerni...

– Rendben, ez tényleg zűrösnek hangzik. Másodpi-
lóta, vegye át a kormányt! Egy időre elhagyom a fülkét 
és nemzetközi jogi gyakorlatot folytatok, mivel sem 
azt nem szeretném, hogy sérülést szenvedjen valaki, 
sem azt, hogy a többi utas kényelmét megzavarja ez 
a házastársi civódás. Nem azért fizettek be hozzánk, 
hogy ugyanúgy érezzék magukat, mint otthon...
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Mikor kilépett az utastérbe, már messziről hallhatta az üvöltö-
zést. Az iráni nő a kézitáskájával, egy okostelefonnal és a saját 
tenyerével csapkodta a férfit, aki próbált ellenállni, néhány po-
fonnal kijózanítani a meglehetősen ittas feleségét. A legszomo-
rúbb látvány a kislányuk volt, négyéves forma, aki az apja mellett 
remegve, összekuporodva ült és zokogott. A környező utasok kö-
zül egy idősebb, nagymamaforma nő a védelmébe vette Fatimát, 
aki továbbra is rémülten sírt, de talán kicsit kevésbé reszketett 
az idegen ölelésben. Egy afroamerikai férfi próbálta lefogni Lei-
lát, de ő is kapott egyet az arcába a felhorgadt asszonytól, de ez  
a bántalmazottnak sem tetszett, hiszen akárki ne fogdossa a ne-
jét, ugyebár. Egy hidzsábos asszony leborult mellettük, mintha 
imádkozott volna, egy fiatal perzsa férfi pedig próbálta védeni 
Shakirt, de eredménytelenül. A pilóta odaértekor a részeg nő to-
vábbra is érthetetlen nyelven kiabált és sírt, lecsilla-
píthatatlan volt. A légikísérők félreálltak, mert látták, 
hogy semmi esélyük moderálni a helyzetet. 

– Kérem, asszonyom! – rivallt rá a kapitány.  
– Csillapodjon! Ez egy repülőgép, ha nem tudná,  
a levegőben vagyunk 3 ezer méter magasan, itt nem 
viselkedhetnek így! Hagyja... már... abba! – Ő is le-
fogta volna a felbőszült asszonyt, ám ekkor akkora 
sallert kapott, hogy csaknem megszédült. 

Hirtelen csend lett, mindenki meredten nézett 
egymásra. Olyan még nem történt ezen a járaton, de 
talán még a légitársaságnál sem, hogy egy utas meg-
ütött volna egy pilótát.
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Ííííííííííííííííííííííííűűűűűűűűűűűűűűűűűűűűűűeeeeeeeeeeeeeeeeaaa-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaúúúúúúúúúúúúúúúúúúh – ennyi volt, aztán 
csend lett. A légy zümmögését is hallani lehetett volna a gépen, 
csak a légkondicionáló zúgása hallatszott. Az imént még izgalomtól 
nyüzsgő zsivaj helyébe a visszafojtott lélegzetek léptek. A látvány, 
amiben része volt a körül ülő és álló utasoknak, legtöbbjük számára 
még csak a híradókból volt ismeretes, távoli képekről. A földön fek-
vő és rángatózó Leila mozgása egyre lassult, hang nélkül remegtek 
az ajkai, csak a fogai kocogtak néha össze sebes tempóban. Csípője 
baloldalából alig látható, fényes huzalok vezettek az egyik utasnak 
tűnő nő kezében lévő pisztolyszerű készülékhez, amelyből extra 
magas feszültségű, sokkoló áram járta át Leila izomzatát, s tette 
szempillantás alatt harcképtelenné.

– Kérem, mindenki őrizze meg a nyugalmat és csendben üljön 
vissza a helyére – szólt a fegyvert tartó nő, eközben szabad kezé-
vel felmutatott egy jelvényt és folytatta: – Sammy Lee légi marsall 
vagyok. Az utastársuk megtámadta a kapitányt, amit a nemzetközi 
légiközlekedés biztonságáról szóló törvény vonatko-
zó pontjai szerint azonnal köteles voltam közbelépé-
semmel megakadályozni. Tájékoztatom önöket, hogy 
az utastársuk bilincsben folytathatja az utazást, és  
a legközelebbi repülőtéren meg kell szakítanunk az 
utazást, és átadni a repülőtéri biztonsági szolgálatnak, 
hogy azok indítsanak jogi eljárást az utazás megzava-
rása és más cselekmények miatt.
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– Köszönöm – biccentett a kapitány a légi marsall felé és szótla-
nul visszatért a pilótafülkébe. Hangja onnan hangzott fel azonnal,  
a gép fedélzeti hangszóróiból: – Kedves utasaink! Következő repülő-
tér Indiában lesz, vagy Delhi vagy Ravallpindzsi. Amelyikük hama-
rabb ad engedélyt, ott fogunk leszállni. A személyzet tagjai időben 
megteszik a szükséges lépéseket az önök biztonsága és nyugodt 
utazása érdekében.
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Shakir csak kábultan nézte a lesokkolt feleségét. Nem tudta, 
hogy köszönetet mondjon, amiért végre leszerelték a dühöngő 
némbert, vagy elszégyellje magát, mert végtére is ezt ő váltotta 
ki azzal, hogy lebuktatta üzelmei miatt a mobilja... 

„Nem volt jó ötlet ujjlenyomatos képernyőzárat használni, 
de egyáltalán! Hatidzse születési idejét kellett volna... Azt Leila 
egyáltalán nem tudja, mivel a Facebookon sincs kint!” 

A kis Fatime a nagy ijedségre elaludt a feltehetően amerikai 
asszony karjában, és végre csönd volt. 

– Uram, amint landolunk, maguk leszállnak! – dörögte  
a fülébe a légi marsall. Ez volt a kegyelemdöfés a muszlim csalá-
dapának: az asszonya jelenetet rendezett, egy nő utasítgatta, és  
a lányuk egy „hitetlen” kezei között lelt megnyugvást. 

„Hatidzsével kellett volna maradnom otthon, elbújva a rak-
tárukban, ahogy szoktuk, lemondva ezt az egészet, beteget je-
lentve, az egy Magasságos nevére meghalva a Para-
dicsomban...” 

Leginkább ezt tette volna, kívánta, hogy vele és 
a napvilágra került titkával együtt zuhant volna le 
a gép, nem számolva az utasokkal, csak a saját két-
ségbeesésével. Aztán magához tért, ahogy Leilára 
nézett, aki nem a földön feküdt már, hanem néhány 
sorral arrébb, Lee marsall és egy rendőrtársa fel-
ügyeletében. 

„Miért nem bocsátottam el, amíg még lehetősé-
gem volt rá? Még Fatima előtt... Igaz, így... Nem szü-
letett volna meg ez a kis csoda! ...Shakir, te bolond, 
mit tettél?! Ezt már nem fordíthatod vissza...!”
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Panzsvár Desduj fáradtan ült a monitora előtt. Lassú mozdulattal 
dörgölte szemeit. Szemüvege az asztalon hevert. Baljával felvette, 
az ablak felé tartotta és hunyorogva nézett át a foltos lencséken. Ki-
mért mozdulattal vett ki egyet a papírzsebkendős dobozából, meg-
lehelte az egyik üveget és két ujja között erősen dörgölgette. Pár 
másodperc után ismét az ablak felé tartotta, hunyorgott, majd bó-
lintott. Amikor a másikat is megtisztította, megmasszírozta lüktető 
orrnyergét és helyére tette a szemüvegét. Visszafordulva a képer-
nyőhöz, mindent rendben talált. Nem sok kell már és letelik a mai 
nap is... Fel lehet kelni ebből a kényelmetlen irodaszékből, kinyúj-
tani a lábakat, megmozgatni a tagjait... Harmincadik éve volt légi 
irányító. Rég otthagyta volna már, mert egyre fárasztóbbak voltak  
a szolgálatok, de a jelzálogok és a fia egyetemi tandíjának törleszté-
se miatt nem tehette. 

– Csinálni kell a sírig, vagy még utána is... – mondogatta tréfál-
kozva a barátainak, de a szíve mélyén tudta, hogy ez talán tényleg 
így lesz, amíg el nem tanácsolja az orvosa, ki nem rúgja a társaság, 
vagy ott nem esik le a székről a képernyő előtt...

– Ravallpindzsi, Ravallpindzsi! Itt a Teheránból 
Btáviába tartó, 52-es járat kapitánya – hallotta a hang-
szórókból.

– Itt Ravallpindzsi, hallak, 52-es járat, hallgatom, 
önt, kapitány!

– Üdvözlöm, Ravallpindzsi torony, meg kell szakí-
tanunk az utunkat. Van hely a számunkra leszálláshoz?

– Műszaki problémájuk adódott, 52-es járat?
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– Nem, nem ilyen jellegű oka van a leszállásnak – hangzott  
a kapitány hangja. – A légiközlekedés biztonságának megzavarása  
miatt kell. Az egyik utasunk... ööö, hogy is mondjam? Szóval egy 
hölgy a fedélzeten döntötte el, hogy a kedves férje mégsem a meg-
felelő társ a számára, és semmiképpen nem akar engedni ebből  
a véleményéből.

– Kapitány úr, 52-es járat, kérem, fogalmazzon érthetőbben, 
mert elég telítettek vagyunk. Ha csak arról van szó, hogy egy utas 
meggondolta magát és le akar szállni, akkor nem tudok pályát biz-
tosítani a leszálláshoz.

– Értem, Ravallpindzsi torony... Nos, arról van szó, hogy a hölgy 
elolvasgatta a férje telefonjában az üzeneteket, míg az úr aludt  
a mellette lévő ülésben. Ezt úgy csinálta, hogy az alvó ember uj-
jával nyitotta ki a készülék biztonsági zárolását. Az üzenetek kö-
zött pedig olyanokat talált, amelyek a férfi utas házasságtörésére 
szolgáltatnak bizonyítékokat. A hölgyutas olyan erős érzelmi fel-
indultságot tanúsított, hogy a légi marsallnak kellett 
közbeavatkozni. Röviden ennyi... Az út túl hosszú még  
a célállomásig, és nem akarom kockáztatni a további-
ak során a konfliktusokat.

– Értem, kapitány úr. Akkor forduljon 195 irányba 
és ereszkedjen 20 ezer lábra! A továbbiakat pedig ami-
kor közeledik a leszállópályánkhoz.
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Panzsvár ismét üveges tekintettel meredt a képernyőre, és pró-
bálta megemészteni az imént hallottakat. 

„Mi van? Mi a fészkes fene baja van az emberiségnek, de 
most komolyan?!” 

Aztán úgy döntött, hogy ezt nem most fogja megérteni, 
mert első a munka és a biztonság. Emberek százainak az élete 
volt a kezében. Még maradt 12 ezer láb a kiadott cél teljesítéséig. 
Már csak 8... 6... 2... A 20 ezer láb magasságában becélozta a ra-
vallpindzsi-i repteret és lassan repült felé. Amikor 50 kilométer-
nyire jelezte a megfigyelő a leszállópályától a gépet, 
Desduj úr fáradtan sóhajtott egyet, és gépies hangon 
folytatta az utasítást:

– Itt Ravalpindzsi torony, jelentkezzen be, 52-es 
járat!

– Itt az 52-es járat, bejelentkezem, kényszerle-
szálláshoz engedélyt kérek!
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– Engedély megadva! Kérem, a forgalom miatt lassan köröz-
ve közelítse meg a 3-as terminál kifutóját! És jelentsen, vészhely-
zet fennáll-e?

– Nincs, Torony, a vészhelyzetet elhárítottuk, a problémás 
utast ártalmatlanítottuk, leszállításáról és biztonságos továbbu-
taztatásáról gondoskodunk!

– Rendben, biztonságos földet érést, Torony, vétel!
– Köszönjük, tiszta eget viszont, 52-es járat, vétel!
A gépen a pilóta lekapcsolta és kiakasztotta  

a fülese mikrofonját, hogy ne lógjon a szájába, amíg 
közölte a másodtiszttel:

– Ha ennek az őrületnek vége, én esküszöm, 
minden előzményt törlök a telefonomból, mielőtt 
hazamegyek!
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Ms. Sammy Lee légi marsall a helyén ült és az utasok beszélgeté-
sét figyelte. Az átélt események miatt szinte zsongott a levegő az 
utastérben. Ismét megtapasztalta, hogy ugyanarról az élményről 
mennyire különböző benyomásokat szerezhetnek akár a közvetlen 
közeli tanúk is. Az egyik ezt látott, a másik azt... Az egyik így hallot-
ta, a másik úgy... Amit nem láttak és hallottak, azt pedig kiegészítik, 
így aztán előfordul, hogy szinte ellentétes történetek születnek. 

Ezt már fiatal nyomozóként meg kellett tanulja kezelni, meg-
ismerni az embereknek ezen tulajdonságát. Amikor kezdőként 
letehette az egyenruhát és a legöregebb detektív mellé került 
társnak, nem csak az „öreg” morgását hallotta egész nap, de  
a szakma ismereteinek kútjából a legtisztább és legbőségesebb 
forrásból szívhatta magába mindazt, amit sem a tankönyvek-
ből, sem az akadémiai tanároktól képtelenség megtanulni. Félix  
Tarcsay őrmester, vagy más néven az „öreg” rigolyás alak volt. 
Gyakorlatilag mindenki utálta. valami európai kisállamban kezdte  
a rendőri pályát, aztán Londonba menekült, ahol nehezen, de sike-
rült ismét bekerüljön a helyi testületbe. Minden újra nyitottsága 
és szorgalma alapján hamar detektív lett, de öntörvényű modora 
miatt gyakran kellett kapitányságot váltson. Mind a londoni kerü-
leti kapitányok, mint az alvilág fellélegzett, amikor az 
öreg kérelmezte, hogy az akkor még brit fennhatóság 
alatt lévő Hong Kong-ba helyezzék, nyugdíját meg-
előző utolsó éveire. Itt kapta meg mentoraként és 
első kollégájaként Ms Lee. A többi detektív „te nyer-
ted meg magadnak” vigyorral nyugtázta a helyzetet, 
de a két teljesen különböző ember mégis szokatlanul 
jó párossá csiszolódott össze az első másfél év síró-
görcseinek és ordibálásainak végére. 
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Az utasok beszélgetései végül kezdtek mégis egy irányba for-
dulni, hamarabb vagy később, de a nő azon tettét latolgatták, hogy 
a férje álmában, annak ujjával kódolta ki a telefont, hogy kielégítse 
kíváncsiságát. 

– Én sosem tennék ilyet – mondta egy idősebb női utas –, ne-
kem a férjem holmija szent... 

– De ha mégis titkol valamit a férje? – kérdezte egy öregúr né-
hány üléssel távolabbról. 

– Az már az ő dolga – felelt neki a nő –, lelke rajta. Amíg nekem 
adja a fizetési csekket és én döntöm el, hogy mire fordítjuk, addig 
azon törheti a fejét, amin csak akarja. 30 éve vagyunk házasok, és 
bár nem kevés idő, de még emlékszek, hogy azt mondtam neki: hű-
séget fogadtál, de nem vakságot... 

– Sajátos álláspontja van – hökkent meg egy másik utashölgy –, 
hogy képes így élni? 

– Ó, nincs ezzel a véleménnyel semmi gond, higgye el, kedves-
kém – mosolygott a nő. – Az apám is, de már a nagy-
apám is patikus volt. Ha nem csak nézegetni akarna, 
hanem hűtlenkedni is, olyan gyorsan meg tudnám 
mérgezni, hogy fel sem lenne ideje fogni... 

– Ja, hát így már értem – bólintott a másik nő.  
– Ezek szerint maguknál tényleg rendben vannak ezek  
a kérdések, senki számára nincsenek fehér foltok... 
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– Ha én egyszer megnézném a férjem postáját, vajon mit 
találnék? - törte a fejét Sammy Lee. - És ha olyasmit, mint Leila  
Tádzsrah, akkor mit tennék? Nem értek a mérgekhez, ez eddig 
kimaradt az érdeklődési körömből, be kell pótolni... Hát persze,  
hiszen eddig úgy éreztem, hogy a Glockom és a sokkolóm segítsé-
gével mindent meg tudok oldani... De igen, ha hazaérek, körülnézek 
egy antikvá riusnál... Inkább öreg könyvekből kell az ilyesmit tanul-
ni, a klasszikus módszerrel... És nem marad nyoma a világhálón sem 
a kutakodásnak...
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Shakir, Leila es a kis Fatima eközben a reptéren ültek, várva  
a transzfert haza, két markos rendőr társaságában. A percek 
óráknak tűntek, amíg nem szóltak egymáshoz. Lassan megszó-
lalt a férfi, rekedten, mint aki már évek óta nem beszélt a fele-
ségével. 

– Mégis, hogy képzelted ezt...? 
– Ééén?! – csattant fel az asszony. 
A két rendvédelmis az oldalukon felmordult és meghúzta  

a vezetőszárat, jelezve, hogy el ne kezdjék megint elfajulni hagy-
ni az eseményeket. A nő már visszafogottabban folytatta: 

– Jó, lehet, hogy nem volt jogom hozzá, de Fatima miatt... 
Nem élhetünk úgy, mintha nem lenne benne az  
a harmadik... Mégis, hogy tehetted ezt? Az meg 
hagyján, hogy velem... De a lányunkkal? Így hogy 
nézzen fel rád? Hogy legyél neki az apja tovább? 

Még jó, hogy a csöppség megint aludt kettejük 
között, így nem kellett fültanúja legyen ennek a ne-
héz beszélgetésnek. 

– Ugyanúgy az apja maradok. Ez nem változik – 
fújta a férfi. 
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 – Egyszer meg fogja kérdezni, hogy „anya, miért választott 
apa másik nőt”, és mit mondjak neki? – tépelődött a nő. – Azt 
fogja gondolni, minden férfi ilyen. 

– Hát ne tanítsd ilyen marhaságokra! – most a családfő szisz-
szent fel, de visszaszelídült. – Különben is... Minden ugyanúgy 
megy majd, mint eddig. Én nem válok el... Idővel megbékélsz...  
Fatima felnő és gyönyörű, egészséges nő lesz belőle. Te alkoho-
listán, egyedül úgysem nevelhetnéd. És ki adna neked pénzt, ha 
nem én? Hatidzse majd elmúlik, túllépek rajta. 

Merészelt őszintének lenni vele, az asszonya meg 
kába volt a sokktól. 

– Majd jön másik... Igaz? 
– És? Az is megy. Te vagy és leszel egyedül állan-

dó, Leila!



*

Köszönöm ezt a fantasztikus lehetőséget  
Donki Zolte írótársamnak. (Robin O’Wrightly)

A minket ihlető hír itt olvasható:
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