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lőször  csak  a  köd  volt.  Vastag  tenger,  amelyben  minden  fehér  és 
csendes. A halál völgye. Ez volt az első dolog, ami Kurt Wallandernek 
eszébe jutott, miközben lassan a felszínre emelkedett. Hogy már halott. 

Huszonegy évet élt, nem többet. Fiatal rendőr, alig felnőtt. Egy idegen férfi 
rárontott egy késsel, és neki nem volt esélye még arra sem, hogy oldalt vesse 
magát. És aztán ott volt a fehér köd. És a hallgatás. Lassan felébredt – lassan  
visszatért az életbe. Fejében zűrzavaros gondolatok kavarogtak. Megpróbálta  
röptükben elkapni  őket,  ahogy  lepkét  fog az  ember,  de  a képek elsiklottak  
előle, és csak megfeszített erővel tudta összerakni, mi is történt…

Wallander szabadnapos volt.  1969. június harmadikát írták, és épp az 
imént vitte el Monát egy dániai hajóhoz. Nem az újmódiak közül valóhoz, a 
légpárnás aljúhoz, hanem egy régihez, amelyen Koppenhágába átmenet még 
mindig  jutott  egy  tisztességes  reggeli  az  utasnak.  Mona  egy  barátnőjével 
találkozott.  Talán  a  Tivoliba  is  benéznek,  de  legfőképp  divatüzletekbe. 
Wallander szívesen velük ment  volna, mert szabadnapos volt.  De Mona azt 
mondta, ne jöjjön. Csak ő és a barátnő. Férfiakra nincs szükségük.

Látta, amint a hajó lassan eltűnik a kikötő kijáratában. Mona este jön 
csak vissza, ő pedig megígérte neki, hogy elébe megy. Majd sétálnak egyet, ha 
ilyen szép marad az idő, aztán felmennek a lakására odakint Rosengårdban.

Wallander észrevette, hogy már a gondolat is felizgatja. Végigsimított a 
nadrágján, aztán átment  az utca túloldalára, a vasútállomás épületéhez. Vett 
egy csomag cigarettát, a szokásos John Silvert, és rágyújtott, amikor még ki 
sem lépett az állomásról.

Nem tervezett erre a napra semmit. Keddi nap volt, szabadnap. Sok túl-
órája gyűlt össze, legfőképp a lundi és malmöi, állandóan fel-fellángoló, nagy 
tüntetések miatt. Malmőben összeütközésekre is sor került. Wallander undo-
rodott az egésztől. Hogy ő maga mit  gondoljon a tüntetők céljáról, hogy az 
USA takarodjon ki Vietnamból, nem is tudta. Előző nap megpróbált Monával 
beszélgetni erről, de a lány sem tudott mást mondani, mint hogy a tömeg csak 
ricsajozni  akar.  És  amikor  Wallander  nem  engetlett,  és  azt  mondta:  nem 
gondolja, hogy helyes, ha a világ legnagyobb hadi hatalma agyonbombáz vagy 
a kőkorszakba gyalul vissza egy szegény ázsiai, aprócska földművelő államot, 
akkor  visszavágásképpen  a  lány  azt  mondta,  hogy  nincs  szándékában  egy 
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kommunistához feleségül menni.
Wallander elnémult. Ezt a beszélgetést nem folytatták. Ugyanis biztos 

volt benne, hogy pontosan Mona az a nő, akit feleségül akar venni. A világos-
barna hajú, hegyes orrú, keskeny állú lány nem élete legszebbje volt, de mégis 
éppen őt akarta.

Az elmúlt évben találkoztak össze. Előtte Wallander egy évig járt egy 
Heléna nevű lánnyal, aki egy városi szállítócégnél dolgozott. Egy szép napon a 
lány egyszerre közölte, hogy most már vége a kapcsolatuknak, mert mást talált 
magának.  Wallandernek  először  elállt  a  szava.  Aztán  egy  egész  hétvégét 
végigbőgött a lakásán. Magánkívül volt a féltékenységtől, aztán, amikor végre 
sikerült elállítania a könnyeket, akkor lement a főpályaudvarra, és rengeteget 
ivott.  Aztán visszament a lakására,  és tovább bőgött.  És ha most  elmegy a 
vasúti resti előtt, kirázza a hideg. Soha a lábát se fogja oda betenni.

Pár  nehéz  hét  következett,  amikor  Wallander  megpróbálta  rávenni 
Helénát, hogy mégiscsak jöjjön vissza hozzá. A lány azonban keményen eluta-
sította,  sőt  annyira  megharagudott  a  makacssága  miatt,  hogy a  végén még 
azzal  is  megfenyegette,  hogy feljelenti  zaklatásért.  Akkor  aztán  Wallander 
visszavonult. És ez, érdekes módon, még csak nehezére sem esett. Tartsa meg 
Heléna az új lovagját békében. Ez egy pénteki nap történt.

llgyanaznap este átutazott az Øresundon, és Koppenhágából visszafelé 
egy Mona nevű lány mellé telepetlett le, aki kötögetett.

Gondolataiba  merülve  ballagott  a  városban.  Eltöprengett,  vajon  mit 
csinálhat most Mona meg a barátnője. Aztán gondolatai átsiklottak az elmúlt 
hét eseményeire. Az eldurvult tüntetésekre. Elgondolkodott, vajon az ő felette-
sei voltak-e azok, akik rosszul ítélték meg a helyzetet. Wallandert egy rögtön-
zött kommandócsoportba helyezték, amelynek a tartalék mögött kellett vára-
koznia. Csak akkor vezényelték oda őket, amikor már állt a bál. És megjele-
nésük persze még csak tovább mérgesítette a helyzetet.

Az egyetlen ember,  akivel Wallander valaha is  megpróbált  komolyan 
elbeszélgetni  a politikáról,  az apja volt.  Hatvanévesen nemrég határozta el, 
hogy átköltözik  Österlenbe.  Wallander  apja  szeszélyes  volt,  sosem lehetett 
tudni, hányadán áll vele az ember. Főképp, mióta egyszer annyira dühbe gurult 
rá, hogy majdnem ki is tagadta. Pár évvel ezelőtt volt ez, amikor Wallander 
azzal állított haza, hogy rendőr akar lenni. Az apja az olajfesték- és kávészagú 
műteremben üldögélt. Egy ecsetet vágott Wallander fejéhez, és ordítva szólí-
totta  fel,  hogy  tűnjön  el,  és  soha  vissza  se  térjen.  Nem  tűr  el  rendőrt  a 
családban. Igen heves veszekedés bontakozott ki, de Wallander állta a sarat. 
Rendőr lesz, és akárhány ecsetet csapkodnak is a fejéhez, nem fogja megvál-
toztatni  a  szándékát.  A  kiabálásnak  hirtelen  lett  vége.  Az  apja  ellenséges 
hallgatásba burkolózva visszaült a festőállványhoz. Aztán a sablonja segítsé-
gével nekilátott egy fajdkakas megrajzolásának. Mindig ugyanazt a motívumot 
festette:  erdei  tájat,  amelybe  a  változatosság  kedvéért  néha  belefestett  egy 
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fajdkakast.

Wallander  homloka  összeráncolódott,  amikor  eszébe  jutott  az  apja. 
Igazából  sohasem békültek  ki.  De  most  már  legalább  megint  szóba  álltak 
egymással. Wallander gyakran gondolkodott el rajta, hogyan viselhette el az 
anyja – aki akkor halt meg, amikor Wallander a rendőriskolára járt – az öreget. 
A nővérének, Kristinának elég esze volt: amint lehetett, elköltözött otthonról. 
Most Stockholmban él.

Közben tíz  óra  lett.  Malmö utcáit  gyenge  szél  söprögette.  Wallander 
bement  az  NK  áruház  melletti  kávézóba.  Kávét  és  szendvicset  kért, 
belelapozott az  Arbetetbe és a  Sydsvenskanba. Mindkét újságban talált olyan 
olvasói leveleket, amelyek – dicsérő vagy elítélő hangon – a rendőri beavatko-
zásról szóltak. Wallander ezeket sebesen átlapozta. Nem vitte rá a lélek, hogy 
elolvassa őket.  Remélte,  hogy a jövőben megússza az ilyen,  tüntetők elleni 
bevetéseket.  Ő a  bűnügyi  nyomozókhoz  készült.  Kezdettől  fogva ez  volt  a 
célja,  és  sohasem rejtette  véka  alá.  Pár  hét  múlva  kezdi  a  munkát  azon  a 
részlegen, amely az erőszakos bűncselekmények és a súlyos erkölcsi kihágá-
sok felderítésével foglalkozik.

Hirtelen  előtte  termett  valaki.  Wallander,  kezében  a  kávéscsészével, 
felnézett. Tizenhét év körüli, hosszú hajú lány állt előtte. Nagyon sápadt volt, 
és dühös tekintettel méregette. Aztán előrehajtotta a fejét, hogy látszott a tar-
kója, és odamutatta Wallandernek.

– Látod – mondta. – Itt ütöttél meg.
Wallander letette a csészét. Semmit sem értett. A lány közben felegye-

nesedett.
– Azt hiszem, nem értettem, amit mondtál – mondta.
– Te rendőr vagy, nem?
– De.
– Tehát akkor te is ott voltál, és vertél bennünket, tüntetőket.
Wallander most már értette. A lány egyenruha nélkül is ráismert.
– Én senkit sem ütöttem meg – felelte.
–  Szerinted nem mindegy,  hogy kinél  van a gumibot?  Ott  voltál.  És 

vertél bennünket.
–  Megszegtétek a  tüntetés szabályait  – felelte  Wallander,  és maga  is 

hallotta, mennyire reménytelenül cseng a hangja.
–  Minden zsaru okádék – mondta  a  lány.  –  Tulajdonképpen kávézni 

akartam itt, de inkább arrébb megyek egy házzal.
És eltűnt. A felszolgálónő a pult mögül szemrehányó pillantásokat vetett 

Wallanderre. Mintha ő riasztotta volna el a vevőt.
Wallander  fizetett  és  kiment.  A szendvicset  félig  ette  csak meg,  ott-

hagyta. Elbizonytalanodott ettől a lánytól. Egyszerre úgy érezte, mindenki őt 
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bámulja az utcán. Mintha egyenruhában lenne. Nem pedig sötétkék nadrágban, 
világos ingben és zöld zakóban.

„El kell kerülnöm az utcáról – gondolta magában. – Valami irodába. A 
tetthelyekre.  A nyomozócsoportok ülésére.  Csak tüntetésre  ne,  soha többet. 
Akkor inkább kiíratom magam az orvossal.”

Gyorsított.  Gondolkodott,  hogy  felüljön-e  már  a  Rosengårdba  vivő 
buszra. De aztán megegyezett magával, hogy még szüksége van egy kis moz-
gásra. Nagyon is láthatatlan akart maradni, nem pedig összefutni valakivel, aki 
ismeri. Hát persze hogy egyenesen az apja karjába szaladt a Néppark előtt. Az 
öreg egyik képét cipelte éppen, barna csomagolópapírba bugyolálva. Wallan-
der a földet bámulta, és olyan későn vette észre, hogy már nem menekülhetett 
előle  észrevétlenül.  Apján  fura  sityak  volt,  és  vastag  kabát.  Alatta  valami 
melegítőféle és  tornacipő,  amelyhez  nem húzott  zoknit.  Wallander titokban 
felsóhajtott.  Úgy  néz  ki,  mint  egy  hajléktalan,  gondolta.  Miért  nem képes 
legalább tisztességesen felöltözni?

Az apja letette a képet, és felnyögött.
– Miért nem vagy egyenruhában? – kérdezte aztán köszönés helyett. – 

Már nem vagy rendőr?
– Szabadnapom van.
– Azt  hittem,  a  rendőrök mindig  szolgálatban vannak.  Hogy megóv-

janak bennünket a gonosztól. Wallander egyelőre uralkodott a dühén.
– Miért van rajtad télikabát? – kérdezte inkább. – Húsz fok meleg van.
– Lehet – felelte az apja –, de én úgy tartom magam egészségesen és 

frissen, hogy sokat izzadok. Neked is az kéne.
– Nyáron nem szaladgál az ember télikabátban.
– Hát akkor majd jól meg is betegszel.
– Sohasem vagyok beteg.
– Még nem. De majd annak is eljön az ideje.
– Tudod egyáltalán, hogy nézel ki?
– Nem szoktam tükörbe nézegetésre pocsékolni a drága időmet.
– Nem hordhatsz júniusban téli sapkát!
– Próbáld csak meg levenni rólam, ha mered. Akkor feljelentelek bántal-

mazásért! Egyébként el tudom képzelni rólad, hogy te is ott voltál, és verted a 
tüntetőket.

„Jaj,  nehogy már  ő  is!  –  gondolta  Wallander.  –  Ez  nem lehet  igaz. 
Hiszen sohasem érdekelte a politika. Még ha próbáltam volna is beszélgetni 
vele ilyesmiről.”

De Wallander tévedett.
– Minden tisztességes ember elítéli azt a háborút – jelentette ki az apja 

határozottan.
– És minden tisztességes ember végzi a munkáját – felelte Wallander, 

erővel megőrizve higgadtságát.
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– Tudod, mit mondtam neked. Sosem lett volna szabad rendőrnek áll-
nod.  De  persze  te  nem  akartál  rám  hallgatni.  És  láthatod,  hová  jutottál. 
Ártatlan kisgyerekek fejét vered be furkósbottal.

–  Egyetlen  rohadt  ember  fejét  sem ütöttem meg  egész  életemben  – 
háborodott fel immár őszintén Wallander. – És nem furkósbotunk van, hanem 
gumibotunk. Hová viszed azt a képet?

– Elcserélem párásítóra.
– És minek neked párásító?
– Elcserélem egy új matracra. Már teljesen szétfeküdtem azt, amin most 

alszom. Megfájdul tőle a hátam.
Wallander tudta,  hogy az apja időnként  sajátos tranzakciókba bonyo-

lódik,  amelyek  során az  az áru,  amelyre  tulajdonképpen szüksége van,  sok 
kézen megfordul, mire eljut hozzá.

– Segítsek? – kérdezte Wallander.
–  Nincs  szükségem rendőri  kíséretre.  Viszont  ha  egyszer  arra  jársz, 

kártyázhatnánk egyet.
–  Megyek  –  mondta  Wallander  –,  mihelyt  lesz  időm.  „Kártyázni  – 

gondolta. – Ez az utolsó, ami még összeköt bennünket.”
Apja felemelte a képet.
– Tulajdonképpen miért is nincsenek nekem unokáim? – kérdezte. De a 

választ nem várta meg, hanem elment.
Wallander nézett utána. Arra gondolt, jó, hogy az apja elköltözik Öster-

lenbe. Legalább nem fenyegeti  minden pillanatban az a veszély,  hogy bele-
botlik.

Wallander  egy öreg házban lakott Rosengårdban.  Az egész negyedet 
folyamatosan a bontás fenyegette, ő mégis jól érezte itt magát. Még ha Mona 
azt  mondta  is,  hogy  ha  esetleg  összeházasodnak,  akkor  feltétlenül  más 
negyedbe kell költözniük. Wallander lakása egy szobából, egy konyhából és 
egy  szűk  fürdőszobából  állt.  Az  első  saját  lakása  volt.  A  bútorokat  mind 
árverésen és ócskásnál szerezte. A falakon plakátok lógtak. Virágmotívumosak 
vagy paradicsomi  szigetesek.  És  mivel  néha az  apja  is  meglátogatta,  illen-
dőnek  gondolta,  hogy  egy  képet  tőle  is  felakasszon.  Egy  fajdkakastalant 
választott.

A szoba legfontosabb bútordarabja  egy gramofon  volt.  Wallandernek 
nem volt túl sok lemeze. Szinte csak operalemezek. Ha valamelyik kollégája 
meglátogatta,  mindig  elhangzott  a  kérdés,  hogy hogyan  is  tud  ilyen  zenét 
hallgatni. Ezért vásárolt pár másfélét is, hogy ilyen alkalmakkor kéznél legyen 
egyéb  is.  Valamely  rejtélyes  okból  kifolyólag  sok  rendőr  rajongott  Roy 
Orbisonért.

Egy óra múlt, mire nagyjából kitakarított, evett és kávézott. Közben egy 
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Jussi Björling-lemezt hallgatott. Ez volt a legelső lemeze. Már teljesen össze 
volt  karistolva, de gyakran jutott  eszébe, hogy ha tűz ütne ki a házban, ezt 
mentené elsőnek.

Épp  másodszorra  rakta  fel  a  lemezt,  amikor  kopogtak  a  plafonon. 
Wallander  levette  a  hangerőt.  Fölötte  egy nyugdíjas  virágbolt  tulajdonosnő 
lakott.  Linnea Almquistnek hívták. Ha úgy érezte, túl hangos alatta a zene, 
kopogott a padlóján, Wallander pedig engedelmesen lecsendesítette a gramo-
font.  Az  ablak  nyitva  volt.  A  Mona  által  feltett  függönyt  lengette  a  szél. 
Wallander ledőlt  az ágyra.  Lustának és fáradtnak érezte magát.  Jó volt  egy 
kicsit  úgy  istenigazában  elheveredni.  Belelapozott  egy  Playboyba,  amelyet 
gondosan elrejtett, ha Mona eljött hozzá. Hamarosan már a földön hevert az 
újság, Wallander pedig elaludt.

Egy rándulással ébredt. Dörrenés. Hogy honnan jött a hang, nem tudta 
volna megmondani. Felkelt, és kiment a konyhába, hogy lássa, nem esett-e le 
valami a padlóra. Ám ott minden rendben volt. Aztán visszament a szobába, és 
kinézett az ablakon. A házak közötti udvarok üresen álltak. A szárítókötélen 
egy  kék  overall  lengedezett  magányosan.  Wallander  álomból  riadt  fel.  A 
kávéházi lány szerepelt benne; elég zűrös, kaotikus álom volt.

Felállt, órájára nézett. Negyed öt. Több mint két órát aludt. A konyha-
asztalhoz ült, és bevásárlólistát írt. Mona megígérte, hogy Koppenhágából hoz 
valami innivalót. Elrakta a cédulát, felvette a zakót, becsukta maga mögött az 
ajtót.

Odakint megállt a félhomályban. A szomszéd ajtó csak be volt hajtva. 
Wallander csodálkozott, mert a szomszédja igen félénk volt, és májusban egy 
második zárat is fölszereltetett. Wallander elgondolkodott, ne hagyja-e annyi-
ban, de aztán mégiscsak bekopogott. A férfit, aki egyedül lakta a szomszéd 
lakást, Artur Hålénnak hívták, nyugdíjas tengerész volt, és egyedül élt. Már itt 
lakott,  amikor  Wallander  beköltözött.  Ha  néha  összefutottak  a  lépcsőn, 
köszöntek  egymásnak,  vagy  váltottak  néhány  semmitmondó  mondatot,  de 
semmi több. Wallander sohasem látta vagy hallotta, hogy Hålénhoz látogató 
jött volna. Reggelente rádiót hallgatott, este bekapcsolta a tévét, de tízkor már 
mindig csend volt nála. Wallander néha eltöprengett rajta, mennyit vehet észre 
az ő hölgylátogatóiból.  A heves éjszakai hangokból.  De soha nem kérdezte 
meg.

Wallander még egyszer kopogtatott. Semmi válasz. Kinyitotta az ajtót, 
és bekiáltott. Habozva lépett be az előszobába. Dohos szag csapta meg. Állott 
öregemberszag.  Wallander  még  egyszer  kiáltott.  Talán  elfelejtette  bezárni, 
amikor  elment,  gondolta  Wallander.  Hiszen  elmúlt  már  hetvenéves.  Talán 
feledékeny lett.

Wallander bekukkantott  a konyhába. A mosogatórongy és egy kávés-
csésze mellett egy összegyűrt tippszelvény hevert az asztalon. Aztán elhúzta a 
függönyt,  amely a konyhát  és a szobát  elválasztotta.  Összerezzent.  Hålén a 
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padlón feküdt. Fehér inge csupa vér. Keze mellett egy pisztoly hevert.
A  csattanás,  gondolta  Wallander.  A  lövést  hallottam.  Érezte,  hogy 

rosszul lesz. Sok halottat látott már. Vízbe fulladtakat, akasztottakat. Olyano-
kat, akik összeégtek, vagy közlekedési balesetben felismerhetetlenné roncso-
lódtak. De még mindig nem tudott hozzászokni a látványhoz.

Körülnézett a szobában. Hålén lakása épp a tükörképe volt az övének. A 
bútorok elég szegényes benyomást keltettek. Szobanövény, dísz sehol. Az ágy 
vetetlen volt.

Wallander  ránézett  a  holttestre.  Nyilvánvalóan  mellbe  lőtte  magát. 
Halott  volt.  Nem  kellett  megfognia  a  csuklóját,  mégis  biztos  volt  benne. 
Gyorsan visszament a saját lakásába, és felhívta a rendőrséget. Megmondta, 
kicsoda, elmondta, mi történt. Aztán kiment az utcára, és várta a járőrkocsit.

A  rendőr-  és  a  mentőautó  egyszerre  érkezett  meg.  Wallander  oda-
biccentett a járművekből kiszállóknak: mindet ismerte.

–  Te meg  mit  találtál?  –  kérdezte  az  egyik  járőr.  Sven Svenssonnak 
hívták, Landskronáról származott, de mindenki csak Tüskének hívta, amióta 
egy  betörő  üldözésekor  belepottyant  egy  tüskebokorba,  és  össze-vissza 
szurkálta az altestét.

– A szomszédom – felelte Wallander. – Agyonlőtte magát.
– Hemberg már úton van – mondta Tüske. – A bűnügyieknek is kell rá 

vetni egy pillantást.
Wallander bólintott. Tudta. Akármilyen természetesnek tűnnek is a saját 

lakásbeli  elhalálozások,  azért  mindig  meg  kell  vizsgálni  a  rendőröknek  az 
eseteket.

Hembergnek  meglehetősen  nagy  hírneve  volt.  És  nem egyértelműen 
csak  jó.  Könnyen  felfortyant,  és  igen  kellemetlen  tudott  lenni  a  munka-
társaival. Ugyanakkor azonban akkora király volt a saját területén, hogy senki 
sem mert belekötni.

Wallander érezte, hogy egyre idegesebb. Lehet, hogy hibázott valahol? 
Hemberg azonnal ki fogja szúrni, és akkor nem állhat meg előtte. Márpedig 
éppen Hemberg bűnügyi felügyelő lesz az, aki alatt Wallander kezdeni fog, ha 
egyszer megtörténik az áthelyezése.

Wallander az utcán maradt és várt.
Az  út  szélén  sötét  Volvo  állt  meg.  Hemberg  kiszállt.  Egyedül  volt. 

Eltartott pár másodpercig, míg felismerte Wallandert.
– Hát te meg mi az ördögöt keresel itt? – kérdezte.
– Itt lakom – felelte Wallander. – A szomszédom lőtte agyon magát. Én 

hívtalak benneteket.
Hemberg érdeklődve felrántotta a szemöldökét.
– Láttad?
– Hogyhogy láttam-e?
– Láttad, hogy ki lőtt?
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– Természetesen nem.
– Akkor honnan tudod, hogy öngyilkosság volt?
– A halott mellett ott a pisztoly.
– Na és?
Wallander nem tudta, mit válaszoljon.
– Meg kell  tanulnod helyesen  kérdezni,  ha  bűnügyi  nyomozó  akarsz 

lenni – mondta Hemberg. – Olyan emberem, aki nem tud jól gondolkodni, épp 
elég van. Nincs szükségem még egy ugyanolyanra.

Aztán lejjebb adta, kicsit barátságosabb hangra váltott.
– No, ha azt mondod, öngyilkosság, akkor biztos az is volt. Merre van?
Wallander az ajtóra mutatott. Bementek.
Wallander figyelemmel kísérte Hemberg munkamódszerét. Nézte, amint 

leguggol a holttest mellé, és elbeszélget az időközben megérkezett orvossal a 
golyó bemeneti nyílásáról. Megfigyelte a fegyver elhelyezkedését, a test elhe-
lyezkedését, a kéz elhelyezkedését. Aztán körüljárt a lakásban. Megvizsgálta 
az íróasztalfiókokat, a ruhásszekrényeket és a ruhákat.

Egy szűk óra alatt végzett. Intett Wallandernek, hogy jöjjön ki vele a 
konyhába.

– Biztosan öngyilkosság volt – mondta Hemberg, mialatt szórakozottan 
kisimította és nézegette a tippszelvényt az asztalról.

– Dörrenést hallottam – mondta Wallander. – Biztos az volt a lövés.
– Semmi egyebet nem hallottál?
Wallander arra gondolt, hogy jobb lesz megmondani az igazat.
– Elszunyókáltam ebéd után – felelte. – A dörrenésre ébredtem.
– S utána? Sietős léptek a lépcsőn?
– Semmi.
– Ismerted?
Wallander elmondta azt a keveset, amit tudott.
– Rokonai voltak?
– Nem tudok róla.
– Majd kiderül.
Hemberg egy pillanatig csendesen ült.
– Nincsenek családi képek – mondta aztán. – Sem odabent a kredencen, 

sem a falakon. A fiókokban semmi. Csak két régi tengerészkönyv. Az egyetlen 
érdekes  dolog,  amit  találtam,  egy  színes  bogár  volt,  amelyet  egy  dobozba 
tettek. Nagyobb még egy szarvasbogárnál is. Tudod, milyen a szarvasbogár?

Wallander nem tudta.
– Svédország legnagyobb bogara – felelte Hemberg –, de hamarosan 

kiirtják.
Félretette a tippszelvényt.
– Nincs búcsúlevél sem – folytatta. – Egy öregembernek elege lesz az 

egészből, és egy durranással mindentől búcsút vesz. Az orvos szerint igen jól 
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célzott: a szíve közepébe.
Egy rendőr lépett be a konyhába, egy levéltárcát nyújtott át Hemberg-

nek. Az kinyitotta, és kivett belőle egy igazolványt.
–  Artur  Hålén  –  mondta.  –  1898-ban  született.  Sok  tetoválása  volt, 

ahogy egy régimódi tengerészhez illik. Tudod, mivel foglalkozott a hajón?
– Azt hiszem, gépész volt.
–  Az  egyik  tengerészkönyvében  gépésznek  van  beírva,  a  másikba 

matróznak.  Tehát  különféle  munkákat  végzett  a  fedélzeten.  Egyszer  bele-
szeretett  egy Lucia nevű lányba.  A jobb vállára és a mellére is ezt a nevet 
tetováltatta. Szinte elmondhatjuk, hogy ezen a néven át lőtte le magát.

Hemberg visszatette a tárcába az igazolványt,  s az egészet  az irattar-
tójába.

– Persze az igazságügyi orvos szakértőké az utolsó szó – mondta –, és 
rutinból megvizsgálhatjuk a fegyvert és a golyót is, de úgy gondolom, hogy 
öngyilkosság volt.

Hemberg még egy pillantást vetett a tippszelvényre.
– Úgy látom, ennek az Artur Hålénnak nem sok fogalma volt a fociról – 

vélekedett. – Ha ezzel a szelvénnyel nyer,  biztosan ő lett volna az egyedüli 
nyertes.

Hemberg  felállt.  A  holttestet  épp  elvitték.  Óvatosan  manővereztek  a 
szűk folyosón a leterített hordággyal.

– Egyre gyakrabban fordul elő – mondta Hemberg –, hogy idős emberek 
véget vetnek az életüknek. De golyóval nem túl gyakran. Revolverrel pedig 
végképp nem szoktak.

Hirtelen Wallanderre nézett.
– De erre már te is biztos gondoltál.
Wallander meglepődött.
– Mire?
– Milyen furcsa, hogy volt revolvere. Átnéztük az íróasztalát, de nem 

találtunk engedélyt.
– Biztos még tengerész korából maradt neki.
Hemberg vállat vont.
– Biztos.
Wallander lekísérte Hemberget az utcára.
–  Ha  már  egyszer  te  vagy a  szomszédja  –  mondta  Hemberg  –,  arra 

gondoltam, magadhoz vehetnéd a kulcsait. Ha készen vannak a többiek, majd 
beadják  neked.  Figyelj,  nehogy  valaki  bemenjen  a  lakásba,  amíg  egészen 
biztosak nem lehetünk abban, hogy öngyilkosság volt.

Wallander visszament a házba. A lépcsőn találkozott Linnea Almquist-
tel, aki a szemetet vitte lefelé.

– Miféle szörnyű rohangászás folyik itt a lépcsőn? – kérdezte szigorúan.
– Sajnos, haláleset történt – felelte Wallander udvariasan. – Hålén meg-
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halt.
Az asszonyt szemlátomást megrendítette a hír.
– Azt hiszem, elég magányos volt – mondta lassan. – Párszor megpró-

báltam meghívni  egy kávéra, de mindig kimentette magát,  hogy nem ér rá. 
Pedig az egyetlen, aminek bővében lehetett, az éppen az idő volt.

– Én nemigen ismertem – mondta Wallander.
– A szíve?
Wallander bólintott.
– Igen – felelte –, az volt, a szíve.
– Hát akkor csak reméljük, hogy nem valami hangoskodó fiatalok köl-

töznek be ide – mondta az asszony, és elment.
Wallander visszatért Hålén lakásába. Most, hogy a holttestet már elvit-

ték,  könnyebb  volt.  Egyik  bűnügyi  technikus  éppen becsukta  a  táskáját.  A 
padlón a vérfolt megsötétedett. Tüske a körmét tisztogatta.

– Hemberg azt mondta, vegyem át én a kulcsokat – mondta Wallander.
Tüske a kredencen heverő kulcscsomóra mutatott.
– Jó lenne tudni, kié a ház. Egyik barátnőm kiadó lakást keres.
– Itt minden áthallatszik – mondta Wallander. – Csak hogy tudd.
–  Nem  hallottál  még  ezekről  az  egzotikus  vízágyakról?  –  kérdezte 

Tüske. – Azok nem nyikorognak.

Wallander csak negyed hétkor zárhatta le Hålén lakását.  Még mindig 
órák múlva találkozhat csak Monával. Bement a lakásába, főzött egy kávét. 
Feltámadt  a  szél.  Becsukta  az  ablakot,  és  a  konyhában  ült  le.  Nem tudott 
élelmiszert vásárolni, most meg már bezárt a bolt. A közelben nem volt későig 
nyitva  tartó üzlet.  Az jutott  eszébe,  hogy nincs más  hátra,  meg kell  hívnia 
Monát  vacsorázni.  Tárcája az asztalon hevert.  Megnézte,  van-e elég pénze. 
Mona szeretett vendéglőben vacsorázni, de Wallander kidobott pénznek tar-
totta.

Fütyülni  kezdett  a  kávéfőző.  Kitöltötte,  három cukrot  tett  bele.  Várt, 
ameddig kihűlt.

Valami nyugtalanította.
Nem tudta, honnan ered a nyugtalanság.
De igen erős érzés volt.
Nem tudta,  mi  az,  de  Hålénhoz  fűződött.  Gondolatban  még  egyszer 

végigment az eseményeken. A durranás, amire felébredt. A nyitva álló ajtó. A 
holttest a szoba padlóján. Egy ember öngyilkosságot követett el. Egy ember, 
aki véletlenül épp az ő szomszédja volt.

Valami nem stimmelt. Wallander bement a szobába, és ledőlt az ágyra. 
Befelé fülelt. Az emlékei közé. Hallott még valamit azon a dörrenésen kívül? 
Előtte vagy utána? Vajon más zajok is voltak, amelyek behatoltak az álmába? 
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Kutatott, de semmit sem talált. Mégis biztos volt benne. Valamire nem figyelt 
fel.

Felkelt,  és visszament  a konyhába.  A kávé már  kihűlt.  „Csak képze-
lődöm – gondolta. – Én magam láttam. Hemberg is látta. Egy különc öreg-
ember öngyilkos lett.”

Mégis olyan volt, mintha látott volna valamit, amit nem értett meg.
Ugyanakkor arra is rájött,  milyen  csábító is ez a gondolat.  Hogy fel-

figyelt  valamire,  ami  fölött  Hemberg  elsiklott.  Igencsak  megjavítaná  az 
esélyeit, hogy hamarosan bűnügyi nyomozó legyen belőle.

Az órára nézett. Még mindig ráért, még nem kellett Mona elé mennie a 
komphajóhoz. Betette a kávéscsészét a mosogatóba, fogta a kulcscsomót, és 
átment  Hålén  lakásába.  Amikor  beért  a  szobába,  minden  olyan  volt,  mint 
amikor  a  holttestet  felfedezte,  csak  azt  most  már  elszállították.  Wallander 
lassan körülnézett. Mit kell tenni, gondolta. Hogyan lehet felfedezni azokat a 
dolgokat,  amelyeket  csak  nézünk,  de  nem látunk  meg?  Pedig  kell  valami 
ilyesminek lennie. Ebben biztos volt.

Ám nem látott semmit.
Kiment  a konyhába,  leült  a  székre,  amelyen  Hemberg ült.  Ott  hevert 

előtte a totószelvény. Wallander nemigen értett a focihoz. Pontosabban egyál-
talán nem értett hozzá. Ha már játszani akart, akkor lottót vett.

A tippszelvény a jövő szombatra szólt. Ennyit látott rajta. Hålén még a 
nevét és a címét is kitöltötte.

Wallander visszament a szobába, és az ablakhoz állt, hogy más szögből 
lássa a  lakást.  Pillantása  az  ágyra  esett.  Hålén fel  volt  öltözve,  amikor  ön-
gyilkos lett.  De az ágy bevetetlen maradt, pedig egyébként pedáns rend volt 
mindenütt. Vajon miért nem vetette be az ágyát, gondolta Wallander. Biztosan 
nem történhetett úgy, hogy felöltözve aludt, aztán felkelt, és agyonlőtte magát 
– ráadásul  be  sem vetette előtte az ágyát.  És miért  van az a  kitöltött  totó-
szelvény a konyhaasztalon?

Nem állt  össze  az  egész.  Másrészről  meg,  persze,  nem biztos,  hogy 
jelentősége van.  Lehet,  hogy Hålén hirtelen döntötte  el,  hogy véget  vet  az 
életének. És talán ostobaságnak találta, ha az ágyazással bajlódik előtte.

Wallander leült a szoba egyetlen foteljébe. Szétült, lerongyolódott fotel 
volt.  Csak  beképzelek  valamit,  gondolta  újra  magában.  A  patológus  majd 
megállapítja, hogy öngyilkosság volt. A technikai vizsgálat pedig bebizonyítja, 
hogy a golyó a revolverből származott, a revolvert pedig Hålén fogta a lövés 
pillanatában.

Wallander  elhatározta,  hogy elmegy ebből  a  lakásból.  Meg kell  még 
mosakodnia és át kell öltöznie, mielőtt Monáért indul, de valami visszatartotta. 
A  kredenchez  lépett,  és elkezdte  kihúzogatni  a  fiókokat.  A  két  tengerész-
könyvet  azonnal  megtalálta.  A fiatal  Artur  Hålén egész snájdig fickó volt. 
Szőke haj,  nyílt,  széles  mosoly.  Wallander  csak nehezen  tudta  ezt  a  képet 
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összhangba  hozni  azzal  a  szótlan,  visszahúzódó  öregemberrel,  aki  itt 
Rosengårdban töltötte utolsó éveit. És az még kevésbé volt elképzelhető, hogy 
a képen szereplő fiú egyszer  majd öngyilkosságot  fog elkövetni.  Wallander 
persze tudta, hogy rosszul gondolkodik. Az öngyilkosokat  nem lehet sablo-
nokból megismerni.

Megtalálta a tarka bogarat, odavitte az ablakhoz. A skatulya alsó felére 
mintha a „Brasil” szó lett volna nyomtatva.  Hålén nyilván valamelyik útján 
vásárolta  ezt  a  szuvenírt.  Wallander  tovább kutatott  a  fiókokban.  Kulcsok, 
különféle országok pénzérméi – semmi, ami felkeltette volna a figyelmét. A 
legalsó fiókot borító koszlott, töredezett papír alá félig becsúszva egy barna 
borítékot  talált.  Wallander kinyitotta:  egy régi fénykép volt  benne. Esküvői 
kép. A hátulján egy fényképészműterem neve és a dátum: 1894. május 15. A 
műterem  Härnösandban  volt.  A  kép  hátára  írva  ez  állt:  Manda  és  én  az  
esküvőnk napján.  A szülők, gondolta Wallander. Négy évvel később születik 
meg a fiuk.

Amikor végzett a fiókokkal, a könyvespolccal folytatta. Nagy csodálko-
zására német  könyveket  is  talált  rajta.  Használtak voltak,  sokszor forgatták 
már  őket.  Vilhelm  Moberg  néhány  könyve  is  ott  állt  még,  egy  spanyol 
szakácskönyv és egy repülőmodellező-újság néhány száma. Wallander elcso-
dálkozva csóválta a fejét.  Hålén valószínűleg összetettebb jellem volt,  mint 
amilyennek gondolta. Elfordult a könyvespolctól, benézett az ágy alá. Semmi. 
Tovább a ruhásszekrényhez. A ruhák szép rendesen be voltak aggatva. Három 
pár kitisztított  cipő. Csak az a bevetetlen ágy,  gondolta Wallander,  csak az 
zavarja a képet.

Épp  be  akarta  csukni  a  ruhásszekrény  ajtaját,  amikor  csengettek. 
Wallander összerezzent.  Várt.  Újra csengettek.  Wallander úgy érezte,  tiltott 
terepen jár. Még várt egy kicsit, aztán, amikor harmadszorra is csengettek, az 
ajtóhoz ment és kinyitotta.

Egy szürke kabátos férfi állt az ajtóban. Kérdőn nézett Wallanderre.
– Rossz helyen járok? – kérdezte. – Hålén urat keresem.
Wallander megpróbált nagyon hivatalos lenni, úgy gondolta, ez a leg-

megfelelőbb az adott helyzetben.
– Megkérdezhetem, hogy ön kicsoda?
A férfi a homlokát ráncolta.
– Miért, ön kicsoda? – kérdezett vissza.
–  Rendőr  vagyok  –  mondta  Wallander.  –  Kurt  Wallander  bűnügyi 

asszisztens. Lenne olyan kedves, és válaszolna a kérdésemre? Kicsoda, és mit 
keres itt?

– Lexikont árulok – felelte halkan az ember. – A múlt héten mutattam 
be őket. Artur Hålén megkért, hogy ma hozzam el az elsőt. A szerződést és az 
első részletet már el is küldte. Az első kötetet hoztam neki, meg az ajándék 
könyvet, amelyet minden vásárlónk kap.
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Két  könyvet  vett  elő  az  aktatáskájából,  mintha  bizonyítani  akarná 
Wallandernek, hogy az igazat mondta.

Wallander  növekvő  csodálkozással  hallgatta.  Egyre  erősödött  az  az 
érzése, hogy valami nem stimmel. Oldalt lépett, és intett a könyves embernek, 
hogy jöjjön be.

– Valami történt? – kérdezte az ügynök.
Wallander felelet nélkül a konyhába kalauzolta, és mutatta, hogy üljön 

le az asztalhoz. Csak ekkor ébredt tudatára, hogy életében először halálhírt kell 
közölnie  valakivel.  Ettől  mindig  félt.  De  az  is  eszébe  jutott,  hogy  nem 
rokonnal beszél, csak egy könyvügynökkel.

– Artur Hålén meghalt – mondta.
Az asztal túlfelén ülő férfi mintha nem értette volna meg.
– De hiszen ma reggel beszéltem vele.
– Nem azt mondta az imént, hogy a múlt héten találkoztak?
– Ma délelőtt felhívtam, és megkérdeztem, hogy benézhetek-e ma este-

felé.
– És mit felelt?
– Hogy rendben van. Talán idejöttem volna másképp? Én nem vagyok 

az a tolakodó fajta. Az emberek furcsákat gondolnak a könyvkereskedőkről, 
akik házról házra járnak.

Wallandernek nem volt olyan érzése, mintha a férfi hazudna.
– Nos, akkor nézzük még egyszer, elölről – mondta.
– De mégis, mi történt? – vágott a szavába a férfi.
– Artur Hålén meghalt – ismételte Wallander. – Egyelőre nem mond-

hatok többet.
– De ha a rendőrség foglalkozik vele, akkor biztos történt vele valami? 

Elgázolták?
– Sajnálom, de tényleg nem mondhatok többet – ismételte Wallander, és 

azon járt az esze, hogy vajon miért kerít ekkora feneket az ügynek. Aztán meg-
kérte a férfit, hogy mondjon el még egyszer mindent.

– Nos, Emil Holmbergnek hívnak – kezdte az ember. – Tulajdonképpen 
biológiatanár vagyok, és azért árulok mellékesen könyveket, hogy összeszed-
jem a pénzt a borneói utamra.

– Borneó?
– Igen, a trópusi növényzet érdekel.
Wallander intett, hogy folytassa.
– A múlt héten ebben a negyedben jártam, és becsengettem a lakásokba. 

Artur Hålént érdekelte a dolog, behívott. Itt ültetett le, a konyhában. Meséltem 
a  lexikonról  meg  az  áráról,  és  mutattam neki  a  mintapéldányt.  Körülbelül 
félóra elteltével aláírta a vásárlási  szerződést.  És amikor ma reggel  idetele-
fonáltam, azt mondta, hogy megfelel neki, ha estefelé idejövök.

– És a múlt héten melyik nap járt itt?
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– Kedden. Valamikor négy és fél hat között.
Wallander emlékezett rá, hogy akkor épp szolgálatban volt de nem látta 

szükségesnek,  hogy  elárulja:  ő  is  itt  lakik.  Különösen  mivel  azt  mondta 
magáról, hogy bűnügyi asszisztens.

– Hålén volt az egyetlen, akit érdekelt a könyv – folytatta Holmberg. – 
Egy hölgy odafent igen mérges volt, merthogy itt mászkálok, és zavarom az 
embereket. Persze, ilyesmi is előfordul, de nem túl gyakran. Itt a szomszédban, 
ha jól emlékszem, nem voltak otthon.

– Azt mondta, hogy Hålén már be is fizette az első részletet?
A  férfi  kinyitotta  a  könyves  aktatáskát,  és  megmutatta  a  nyugtát 

Wallandernek. A múlt hét pénteki dátum volt rajta.
Wallander gondolkodni próbált.
– Mennyi ideig fizette volna a részleteket?
– Két évig. Akkorra fizette volna ki mind a húsz kötetet.
Hát ez nem stimmel, gondolta Wallander. Aki öngyilkosságot tervez, az 

nem ír alá egy kétéves részletfizetési szerződést.
– Milyen benyomást szerzett Hålénról?
– Nem értem. Mire gondol?
– Milyen volt? Nyugodt? Boldog? Ideges?
– Nem beszélt túl sokat, de ez a lexikon érdekelte. Ebben biztos vagyok.
Wallandernek nem volt  több kérdése.  Az ablakpárkányon  hevert  egy 

ceruza. Zsebében valami papírt keresgélt, de csak a bevásárlólista volt ott.
– Valószínűleg nem fogjuk már  zaklatni – mondta. – De a biztonság 

kedvéért adja meg a telefonszámát, kérem.
– Hålént teljesen egészségesnek láttam – mondta Holmberg, miközben 

felírta a telefonszámát Wallander listájának hátuljára. – Mi történt vele tulaj-
donképpen? És mi lesz most a szerződéssel?

– Ha nincs rokona, akkor alig hiszem, hogy megkapja a pénzét.
Wallander felállt,  jelezve,  hogy a beszélgetésük véget  ért.  Holmberg, 

aktatáskájával kezében, megállt.
– És önt nem érdekelné egy lexikon, nyomozó úr?
– Csak segéd vagyok – felelte Wallander. – És nincs szükségem lexiko-

nokra. Legalábbis egyelőre.
Wallander  kikísérte  az  utcára  Holmberget.  Csak  akkor  tért  vissza  a 

házba, Hålén lakásába, amikor a másik már bekanyarodott a kerékpárjával a 
sarkon. Leült a konyhaasztalhoz, és mindent végiggondolt, amit a könyvügy-
nöktől hallott. Csak az lehetett az egyetlen értelmes magyarázat, hogy Hålén 
egészen hirtelen döntött úgy,  hogy véget vet az életének. Vagy olyan bolond 
volt, hogy jól ki akart tolni még a halála előtt egy könyvügynökkel.

Valahol csörgött egy telefon. Elég későn jött rá, hogy az övé. Átszaladt 
a lakásába. Mona volt az.

– Azt hittem, elém jössz – mondta mérgesen.
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– Sajnos szükség volt rám.
– Mi az, rajtad kívül nincs más rendőr? És ez mindig így megy?
– Dehogy, biztosan kivételes alkalom volt.
– Vásároltál ennivalót?
– Nem, nem volt rá időm.
Hallotta, milyen csalódott a lány.
–  De  most  megyek  –  mondta.  –  Megpróbálok  taxit  szerezni.  Aztán 

elmegyünk valahova enni.
– És ezt most el is higgyem? Lehet, hogy megint feltartanak.
– Ugyan, megyek, ahogy tudok. Megígérem.
– Egy padon ülök itt a kikötőben. De csak húsz percet várok. Ha nem 

jössz addig, hazamegyek.
Wallander  letette, és hívta a taxiközpontot. Foglalt volt. Majd tíz per-

cébe került, hogy leadhatta a rendelést. A próbálkozások között bezárta Hålén 
lakását, és inget váltott.

Harminchárom perc  elteltével  érkezett  meg  a  dániai  kompok  kikötő-
jéhez. Mona közben hazament.  A Södra Förstadsgatanban lakott. Wallander 
fölment a Gustav Adolfs Torgig, és egy fülkéből felhívta. Nem vették fel. Öt 
perccel később megint megpróbálkozott, addigra a lány hazaért.

– Ha húsz percet mondok, akkor az húsz perc – mondta dühösen.
– Nem kaptam taxit. A rohadt központ egyfolytában foglalt volt.
– Én viszont fáradt vagyok. Találkozzunk majd egy másik este.
Wallander megpróbált a lelkére beszélni, de a lány nem hagyta magát 

meggyőzni. A beszélgetés veszekedéssé fajult. Aztán Mona letette. Wallander 
odacsapta a kagylót a villára.

Két arra sétáló járőr lekicsinylőn mérte végig. Nem látszott rajtuk, hogy 
megismernék.

Wallander a piactérre ment egy kolbászárushoz. Leült egy padra, evett, 
és elbambulva nézte a sirályokat, amelyek egy darab kenyéren veszekedtek.

Nem fordult  elő sűrűn, hogy Mona meg ő összevesztek volna. De ha 
mégis, az nagyon fájt neki. Persze tisztában volt azzal, hogy másnapra minden 
rendbe jön, de legbelül mégis rettegett attól, hogy mi lesz, ha mégsem. Ez a 
nyugtalanság erősebb volt az észérveknél. Mindig ott volt. Amikor hazaért, a 
konyhaasztalhoz telepedett, és megpróbált áttekintő képet alkotni arról, ami a 
szomszéd lakásban történt.

De bizonytalan volt. Hogyan is kell levezényelni egy nyomozást? Hogy 
kell elemezni egy tetthelyet? Belátta, hogy alapvető ismeretei sincsenek még, 
hiába járt a rendőrtiszti főiskolára. Félóra elteltével dühösen lecsapta a ceruzát. 
Csak beképzeli a dolgokat. Hålén igenis öngyilkos lett. A tippszelvény és a 
könyvügynök nem változtat ezen a tényen. Inkább azt kellene sajnálnia, hogy 
nem került közelebbi kapcsolatba Hålénnal.  Lehet,  hogy épp a magány vált 
számára elviselhetetlenné?
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