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Csütörtök este

– azt mondták, kritikus, de stabil. Önállóan lélegzett, de na-
gyon szapora volt a pulzusa. Először azt hittem, meghalt. Csak 
bámult maga elé, de láttam, hogy a pislogási reflexe működik. 
Belelépett az üvegbe, ezért tiszta vér volt a lába, az öklét a falba 
ütötte, ami veszettül fájhatott, ezenkívül az egyik karja is el-
tört esés közben. tulajdonképpen nem is reagált a fájdalomra. 
azt mondják, katatóniás.

– katatóniás? És az elmúlik? – kérdezte sjöberg.
– az attól függ – felelte westman. – Ebben az esetben agy-

károsodás is okozhatta, amit esetleg az esés vagy a falba dön-
gölés okozhatott, de mentális sokktól is lehetett, amit akár a 
fénykép is kiválthatott belőle. Epilepsziás rohamot is említet-
tek, de nem tudom, hogy pszichikai vagy csak fizikai vonat-
kozásban. Mindenesetre kap elektrosokkot vagy cseppet. Van 
remény, hogy újra teljesen felépül.

– Mondd el, mi történt.
– De már elmondtam.
– Mondd el újra, pszichológiai szempontból.
westman megköszörülte a torkát.
– Pontosan olyan volt, ahogy leírtátok. szűkszavú. kicsit 

szomorkás, ahogy már mondtam. a beszéde vontatott volt, 
értem is, miért volt olyan elviselhetetlen Jens számára. sem-
mit nem mondott a felesége és a gyerekei haláláról. Mintha 
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CsütörtöK este 195

nem is érintette volna. Vagy mintha nem érezte volna úgy, 
hogy érinti, ha érted, mire gondolok.

– Mintha eltűnt volna belőle az együttérzés?
– Pontosan. Majd hirtelen a bűnről kezdett el beszélni.
– a bűnről?
– igen, valami olyasmit mondott, hogy a bűn egy lánc, amit 

folyton magunk mögött cipelünk, de idővel hozzászokunk.
– Milyen összefüggésben mondta ezt? – kérdezte sjöberg.
– hamad megkérdezte, hogy bűntudata van-e amiatt, hogy 

nem vállalt felelősséget a gyerekeiért. később kijelentette, 
hogy rossz apa volt. És valami egészen különöset is mondott. 
hogy jogi értelemben nem ölte meg a gyerekeit.

– Mintha úgy érezné, mégiscsak ő áll a gyerekek halálának 
hátterében? hogy erkölcsileg felelős?

– Én így értettem.
– Ez azt jelenti, hogy tud valamit a gyilkosságokról – tű-

nődött sjöberg. – Úgy értem, akkor is, ha nem ő követte el.
– tagadta, hogy ő tette volna. Egyértelműen nemet mondott.
– És akkor mutattátok meg a fényképet?
– Először megkérdeztük, tudta-e, hogy Catherine-nek új 

férfi volt az életében Erik személyében. Nem tudott róla. Utána 
elmondtuk, hogy Erik tulajdonképpen Einar Eriksson, és ak-
kor felcsillant a szeme. Úgy éreztem, a név felébresztett benne 
valamit. Majd ugyanolyan hamar el is illant.

– talán az futott végig az agyában, hogy sok ilyen nevű férfi 
van? – kérdezte sjöberg.

– Lehet, hogy szándékosan eltitkolta a reakcióit – találga-
tott westman. – Ugyanakkor megkérdezte, mielőtt hamad 
megmutatta neki a fényképet, hogy Einart gyanúsítjuk-e a 
gyilkossággal. És akkor hamad természetesen kissé bizony-
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talanul válaszolt, miszerint igyekszünk kizárni annyi alterna-
tívát, amennyit csak lehet. Ennyi.

– És utána, amikor meglátta a fényképet…
– … akkor elszabadult a pokol. a többit pedig már ismered.
– te mit gondolsz, Petra? Christer Larsson az emberünk?
– Egyáltalán nem. Einar Eriksson az emberünk. ha Lars-

son felébred az állapotából, akkor el is tudja mondani, miért. 
És akkor készen állna a gyilkosságra, én legalábbis úgy láttam.

– Megölni Einart, úgy érted?
– Pontosan.
– Lehet, hogy már megtette.
– akkor mivel magyarázod a fényképre adott reakcióját, 

Conny?
– Lehet, hogy Christer Larsson jó színész.
– Ezt nem gondolhatod komolyan – tiltakozott westman, 

és sjöberg kénytelen volt igazat adni neki.
sjöberg is beszámolt a napjáról és az ingegärd rydinnel, 

solveig Erikssonnal és ann-Britt Berggel való találkozásá-
ról. westman elmondta, hogy az eriksdalsgatani kis lakásban 
nem találták meg az okot Einar Eriksson eltűnésére. ráadásul 
a szomszédok sem szolgáltak semmi használhatóval.

– Most bemegyek a városba és eszem egy steaket – fejezte 
be sjöberg a beszélgetést.

Ez egyelőre nem tűnt igaznak, mert ahogy letette a telefont, 
kinyújtózott az ágyon és a Christer Larssonnal történt inci-
densen kezdett el töprengeni. Milyen kár, hogy nem volt ott. 
westman bizonyára színes és részletes leírást adott a történ-
tekről, de szívesen megfigyelte volna Larsson reakcióit.

De legalább új utak nyíltak a nyomozásban. Christer Lars-
sonnak és Einar Erikssonnak egyértelműen volt közös múltja. 
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Ő maga éppen arbogában tartózkodott, abban a városban, 
ahol Einar Eriksson az első éveiben rendőrként szolgált. ab-
ban a városban, amelyben Christer Larsson és ingegärd ry-
din egyszerre élt, ugyanabban az időszakban. Valami nagyon 
régi dolog állhatott Catherine Larsson és két gyermekének a 
meggyilkolása mögött, ebben sjöberg egyre biztosabb volt. 
sajnos túl késő volt már ahhoz, hogy ennek a mélyére ásson, 
de holnap Einar Eriksson múltja lesz a fő téma.

Åsa telefonja rázta fel az elmélkedésből.
– Elmentem és megnéztem a telket – mesélte sjöberg.
– a telket?
– Nem emlékszel, hogy találtam egy telekkönyvi kivonatot 

anyámnál? Megkerestem, hol van, és kiderült, hogy ezen a 
környéken, arbogában található. Ezért hát elmentem és meg-
néztem, ha úgyis itt vagyok.

– És mit találtál? hogy juthatott hozzá? – kérdezte Åsa.
– Várj és megtudod – felelte sjöberg, és részletesen beszá-

molt a telek állapotáról és nagyratörő terveiről.
– De Conny, az nem a miénk – mondta Åsa.
– De a miénk lesz. anyám telke, de őt láthatóan cseppet 

sem érdekli. Nagyon szép, imádnád. a  neve knekttorpet, 
klassz név.

– De miért nem említette anyád soha?
– kutakodtam egy kicsit, és nem fogod elhinni, mit talál-

tam. Először is, életem első éveiben ott éltem.
– Én azt hittem, stockholmban születtél.
– stockholmban születtem, de annak biztos volt valami 

oka. kockázatos terhesség, nehéz szülés vagy anyám éppen 
stockholmban volt, amikor megszülettem, fogalmam sincs. 
akárhogy is, nagyapa és nagymama knekttorpeten lakott 
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nagyjából, amíg anyám és apám össze nem házasodott, mert 
akkor ők vették át a helyet. addig laktunk ott, amíg apám be-
teg nem lett, utána stockholmba költöztünk. az a gyerekkori 
otthonom, még szép, hogy rendbe hozzuk!

– Ez fantasztikusan hangzik! De miért nem mesélt neked 
róla soha?

– szerintem valami titok lappang a háttérben. Valószínű-
leg anyámnak nincsenek pozitív emlékei a helyről. kiderült, 
hogy nagyapám 1967-ben halt meg, amikor én kilencéves 
voltam. Nem emlékszem rá, hogy valaha is láttam volna 
vagy hogy róla vagy a nagyanyámról beszéltek volna ott-
hon. Ennek csak az lehet az oka, hogy anyám nem jött ki 
velük, nem?

– amíg az apád élt, biztosan kibékültek, mivel a szüleid 
megkapták a házat.

– igen, de valamikor akkor, az évek során történt valami 
közöttük.

– És a nagymamád halott volt, amikor megszülettél?
– a nagyanyám még él.
– Most viccelsz?
– Nem. kilencvenöt éves, és még életben van.
– hihetetlen! És soha nem találkoztál vele?
– Legalábbis egészen kiskorom óta. azt hittem, már egy fél 

évszázada halott.
– akkor meg kell látogatnod!
– holnap megteszem. Már tudom is, hol lakik, úgyhogy 

kora reggel odamegyek.
– Micsoda történet! Beszéltél Eivorral?
– Még délelőtt, a knekttorpetről hívtam, hogy elmondjam, 

ott vagyok. Nem mondott semmit. Csak utána jöttem rá, hogy 
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a nagyanyám életben van. a hétvégén elmegyek anyámhoz és 
kérdőre vonom. Nem igaz, hogy nem beszélünk semmiről!

– Még mindig nem térek magamhoz.
– Öleld meg a fiúkat – mondta sjöberg. – holnap este jövök. 

szeretlek.
– Én is, puszi.

Miután sjöberg megette a túlságosan átsült steaket az ösz-
szes hozzávalójával együtt, majd végiggondolta a holnapi nap-
ját, felhívta sandént.

– arbogán aztán van éjszakai élet. Diszkóban vagy?
– Nem – felelte sjöberg a felettébb lármás helyről. – Épp 

most ettem valamit, ami ebédnek is elment volna.
– hát, igen, nehéz a nyomozók élete. te, megtaláltam Einar 

útlevelét. a kesztyűtartóban volt.
– remek, de ez nem változtat semmin. sosem kételkedtem 

abban, hogy az országban van.
– És ráállítottam Bellát Eriksson autójára.
– Miért, találtál valami különöset? – kérdezte sjöberg.
– Valaki ült az anyósülésen – felelte sandén. – Gondoltam, 

érdekes lenne tudni, ki volt az.
– Cipőnyomok?
– Legjobb esetben. Elég sok kosz volt rajta.
Ekkor jutott sjöberg eszébe, hogy meg kellett volna kérdez-

nie ann-Britt Berget arról, emlékszik-e arra, milyen cipőt vi-
selt Einar szombaton, solbergában. Valószínűleg nem figyelte 
meg, de ő mindenesetre elővette a noteszét a kabátja zsebéből, 
ami mögötte lógott a szék hátán, majd gyorsan készített egy 
rövid jegyzetet, miközben folytatták a beszélgetést.

– akár Einar is ülhetett ott – mondta sjöberg.
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– Megint folytatod a konspirációs elméleteidet – nevetett 
sandén. – szerinted a saját autójával rabolták el?

– Miért ne? – kérdezte sjöberg komolyan. – Nem akarok 
arra gondolni, hogy akkor most mi lehet vele.

– De ki tehette?
– Például Christer Larsson. Volt valami nézeteltérésük.
– igen, az egy pokoli történet. De az a férfi egyáltalán nem 

tűnik olyannak, aki…
– azt nem tudhatjuk – vágott a szavába sjöberg. – Állítólag 

tele van elfojtott dühvel.
– ha Eriksson megöli a feleségét és a kölykeit, akkor biztos 

pokolra kerül.
– Bárcsak ott lettem volna! – sóhajtott sjöberg, és kortyolt 

egy nagyot a söréből. – Egyáltalán nem vagyok elégedett ezzel 
a másodkézből szerzett információval. Nem illik a képbe.

– Majd meglátjuk, mit hoz a holnap – jegyezte meg sandén.
– Ja, teniszt nem, az biztos – mondta sjöberg a sandénnal 

péntekenként hét órakor játszott meccsekre célozva.
– Valahogy sejtettem. Most, hogy inkább diszkókban szok-

tál feltöltődni, nyert ügyem van.
– Ez nem igaz.
– a mindenit! a fejben gyenge játékos keres kifogásokat, 

hogy megússza a meccset. Mit csinálsz holnap?
– Meglátogatom a nagymamámat.
– Látod? – szólt sandén győzedelmesen. – igazolatlan tá-

vollét a teniszről. Nem is tudtam, hogy van nagymamád.
– Én sem – mondta sjöberg.
– tessék?
– Csak pár órája tudok róla. a városban lakik, úgyhogy 

gondoltam, meglátogatom, ha már itt vagyok.

1_296 AludjCsakKicsim.indd   200 2016.05.10.   17:21



CsütörtöK este 201

– És erre az információra az Einar Eriksson utáni vadászat 
közben bukkantál?

– Nagyjából. Majd elmesélem, ha találkozunk. Utána bené-
zek az őrsre és kérdezősködöm kicsit Einarról. Úgy harminc 
éve ott dolgozott.

– Ez jól hangzik – mondta sandén kissé kötekedve.
– Majd meglátjuk. holnap találkozunk.
– Üdvözlöm a nagyit!
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Csütörtökről péntekre virradó éjszaka

a meztelen lába alatti pázsit hideg volt és nedves az éjszakai 
harmattól. Nem akart és nem is mert felnézni a házra. Feje 
olyan mérhetetlenül nehéz volt, hogy nem bírta felemelni. 
hosszas erőlködés után végre sikerült a fény és a ház felé for-
dítania az arcát. arca a hűvös éjszaka ellenére tüzelt, ahogy 
hátrahajtotta a fejét két, kinyújtott karja közé. a szemét is ki 
kellett volna nyitnia, de valamiért nem mert ránézni a nőre. 
ide-oda forgolódott a sötétben, majdnem elvesztette az egyen-
súlyát, ezért a szeme reflexszerűen kinyílt. Ott állt, az emeleti 
ablakban – Margit, vonzón és csábítón, a csodálatos, vörös 
hajzuhatagával és lágy arcbőrével. táncolt neki, csupán pár 
lépést, egy kérdést sugallva: akarsz velem táncolni? a férfi a 
kinyújtott kezével válaszolt, de fejének természetellenes súlya 
visszafogta, hátrahúzta, és amikor elesett a sötét augusztusi 
éjszakában, hirtelen minden elfeketedett előtte.

Elfojtott sikollyal ült fel az ágyban. annyiszor előfordult 
már vele, hogy még álmában sem engedélyezte magának, 
hogy elkiáltsa magát. az ágy csuromvizes volt alatta. kéz-
fejével végigsimította a homlokát, majd a kezét beletörölte a 
takaróba. hirtelen elkezdett fázni. Átkarolta meztelen felső-
testét és beleborzongott a hidegtől és a feszültségtől rátörő 
rossz érzésbe. Már több mint egy hete nem ébresztette fel az 
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álom, de ezúttal valóságosabbnak tűnt, mint valaha. Néhány 
perccel később, amikor már nem dübörgött a szíve, felkapcsol-
ta a mögötte lévő lámpát, magához vette az éjjeliszekrényről a 
mobiltelefonját, és bepötyögte Margit Olofsson számát.

– Conny, mit csinálsz ilyen későn?
– Mennyi az idő?
– három múlt. Mi van veled? Olyan kifulladtnak tűnsz.
– hirtelen aggódni kezdtem.
– Miattam?
– Dolgozol?
– különben nem vettem volna fel. hol vagy?
– Én most… üzleti úton. Bocs, hogy felhívtalak.
– akkor hívsz, amikor akarsz. hiányzol.
– te is nekem. aggódtam…
– Éppen dolgozom, Conny. Nincs miért aggódnod.
– akkor jó. Bocsánat… Majd hívlak.
Letette a telefont, majd a készülékkel a kezében magára 

húzta a takarót. Nem tudta, miért telefonált. Egy váratlan 
sugallat, egyfajta elfojtott vágy… Miután is? Összeszorította 
a szemét, és megpróbálta elűzni a rossz gondolatokat, a kelle-
metlen helyzeteket és a megválaszolatlan kérdéseket.

azt akarta, hogy minden a régi legyen. azt kívánta, bárcsak 
sose találkozott volna Margittal. Legalább lenne benne any-
nyi becsület, hogy képes legyen szakítani vele. Nem szerette 
Margitot, Åsát szerette, de volt valami a nőben, amire szük-
sége volt, csak nem tudta megmondani, mi volt az. Pontot 
kellett tennie a dolog végére, tudta jól, de valójában csak rossz 
irányba tartott. arra gondolni sem mert, mi lenne otthon, ha 
elmesélné a félrelépését. szeptember óta négyszer találkozott 
Margittal; csupán négy alkalom volt. Csakhogy a négy alka-
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lom nem egyszerű félrelépés, hanem viszony. Egy beteg és 
pusztító viszony, ami csakis a… pokolba vezethetett.

Egyébként csak ő kezdeményezett – a nő nem telefonált és 
nem is kereste. Ez így volt jó, és mintha a nő olvasott volna 
a gondolataiban, sosem volt vita tárgya. Még ezt az állapo-
tot is szégyellte. kihasználta Margitot, akármit is jelentett ez, 
hiszen már maga sem tudta. Ő pedig nem akart olyan férfi 
lenni, aki a saját kielégülése érdekében kihasználja a nőket – 
az embereket. Ő nem olyan, és soha nem is volt olyan. De 
a pokoli álom előcsalt valami rothadtat belőle, valamit, ami 
ott volt mélyen legbelül, és amit korábban nem ismert. Úgy 
érezte, megváltozott, hűvösebb és kevésbé empatikus lett.

Egyszerre kizökkent a gondolatmenetéből vagy álmából, 
már maga sem tudta, miből. a takaró alatt hirtelen megszólalt 
a mobilja. a lámpa még égett, ezért ránézett az éjjeliszekré-
nyen lévő órára. Fél négy volt.

– szia Conny, Jenny vagyok!
a francba! Jenny korábban már kereste, és ő megígérte, 

hogy visszahívja. De elfelejtette, és most, hajnalban megbűn-
hődik ezért. sjöberg már születésük óta ismerte a sandén lá-
nyokat. Nem tekintette magát pótapukának, mert nem volt rá 
szükségük, de egészen biztosan ő volt az a felnőtt, akit Jenny 
a szülei után a legjobban ismert. Persze Jennyt nem kezelte 
felnőttként. De hogy mit akart tőle az éjszaka közepén, arról 
fogalma sem volt.

– kicsim, miért vagy fent ilyen későn? Nem kell holnap 
dolgoznod?

– De igen, de nem tudok aludni.
– semmit nem aludtál?
– kicsit talán, de nem biztos.
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– szegénykém. Mi jár a fejedben? történt valami?
– Ugye az állatkínzást büntetik?
sjöberg elmosolyodott, amikor rájött, miről van szó. Micke, 

és főleg Lotten elcsavarta Jenny fejét. amióta a kis Bläsan bol-
dog gazdája, azóta bolondul a kutyákért.

– igen, az büntetendő. De persze attól függ, milyen állatról 
van szó, és mit tettek vele – felelte a férfi tárgyilagosan.

– Ma bent járt az őrsön egy fiú, aki nagyon csúnya dolgokat 
mesélt.

– ajaj! Elmondtad az apádnak?
– igen, de nem foglalkozott vele. Vagy nem volt ideje – he-

lyesbített. – Egy férfi bezárt egy disznót, amelyik a saját ürü-
lékében fetreng.

– a malacok ezt szokták csinálni.
– De kiabált is vele és erősen meg is rugdosta.
– És ezt látta a fiú?
– Nem, de elbújt a barátjával, és mindent hallottak. Nem 

furcsa, hogy valaki disznót tart a városban?
– hát, nem szokványos, az biztos, de nem hinném, hogy 

tiltott. Egyébként is lehet, hogy nem hagyományos disznó-
ról van szó, hanem egy olyan vietnámi csüngőhasú malacról. 
Elég népszerű mostanság.

– De nagyon erősen rugdosta, többször is. És enni sem kap 
rendesen, csak krumplit meg valami mást.

– honnan tudod? – kérdezte sjöberg.
– a férfi kinevette a disznót, amiért rosszul lett az ételtől.
– a krumplitól? – kérdezte sjöberg döbbenten. – Ezt hon-

nan szedted?
– Nem tudom – válaszolta Jenny. – a fiú mesélte.
sjöberg grimaszt vágott.
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