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Első fejezet

Végtelen, sötét iszapba zuhant. Csengett a füle, a tes-
te semmi támaszt nem talált. És a súlytalanságnak ez a
hányingerkeltő érzése ismerősnek tetszett. Olyan volt, mint
amikor az ember gyerekkorában hintázik, majd miután le-
ugrik a hintáról, nem érez szilárd talajt a lába alatt, és
megpróbálja újra összeállítani maga körül a darabjaira
széthulló teret…

Súlyossá vált szemhéja csak nagy nehezen mozdult meg.
Szemébe hideg, lumineszkáló fény vágott. Megpróbálta fel-
fogni, hol lehet, de nem sikerült. Végül a fülcsengésen túl
hangokat különböztetett meg.

Két fiatal nő beszélgetett:
– Figyelj már, ha meg kell indítani a szülést, minek nyom-

tak bele annyi Promedolt? Így akár reggelig is elalszik.
– Várjunk még egy kicsit, aztán próbáljuk meg felébresz-

teni.
– És milyenek a vizsgálati eredményei?
– Honnan tudjam? Vagy halott a magzat, vagy fogyatékos.

Miért?
– Hát, csak úgy… Sajnálom a csajt. Okszana, meghallgat-

hatom a szívhangot?
– Hagyd a csudába, nincs ott mit hallgatni!
– De nekem gyakorlatot kell szereznem.
– Na, akkor csak hallgasd, ha annyira akarod.
Amikor odaléptek az ágyhoz, a nő csukott szemmel, moz-

dulatlanul feküdt. Érezte, amint félredobják róla a taka-
rót. Néhány másodpercnyi csend állt be, sztetoszkóppal
meghallgatták a hasát.

– Okszana, de hát ez a gyerek él! Normális a szívveré-
se, százhúsz. Lehet, hogy mégse kell megindítani a szülést?
Mégiscsak harmincöt körül van ez a nő.

– Hát éppen ez az, hogy harmincöt. Túlkoros már első
szüléshez. Az ilyeneknek szoktak torzszülöttjei lenni.
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Finoman pofozgatni kezdték a nőt.
– Asszonyom, ébredjen fel!
A nő nem mozdult.
– Okszana, menjünk, igyunk egy teát, hadd aludjon még.
Visszaterítették rá a takarót, visszatolták a spanyolfalat,

és kimentek.
– Válja, ne akard beleütni az orrod olyasmibe, amibe nem

kell. Te letudod a gyakorlatodat, aztán good bye. Én viszont
maradok. Sehol másutt nem fizetnek ennyit egy ápolónő-
nek.

* * *

Léna Poljanszkaja úgy megijedt, hogy a rosszullétét mint-
ha csak a szél fújta volna el. Amikor az ápolónők léptei el-
haltak, gyorsan leugrott az ágyról, és kiszaladt a spanyolfal
mögül.

Nem is kórterem volt ez, hanem inkább orvosi rende-
lő: üveges szekrény műszerekkel és gyógyszerekkel, műbőr
kerevet, íróasztal. Az asztalon ott hevert a retikülje, a
széktámlára rá volt vetve egy zöld sebészköpeny. Léna
magához vette a retiküljét meg a köpenyt, és kikémlelt a
folyosóra. Pontosan szemközt egy nyitott ajtót vett észre,
amelyre lépcsőn futó emberke volt festve: a vészkijárat volt.
Léna gyorsan leszaladt a lépcsőn.

Sötét volt, és minden csendes. Mezítelen lába nem érez-
te a hideget, a szíve viszont úgy kalapált, hogy úgy érezte,
azonnal kiugrik a helyéből.

Léna lerohant néhány emeletnyit, aztán megállt, hogy ki-
fújja magát. „Hová futok, és miért? – gondolta magában. –
Mindjárt kijutok az utcára, ebben az állapotban, és aztán
hogyan tovább?”
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Most már nyugodtabban tett meg még néhány lépcsőfo-
kot, lenézett, és meglátott a sötétben egy fémesen csillogó
ajtót. Az ajtó a pincébe vezetett.

* * *

Amikor Okszana Sztasuk, az ápolónő és Válja Scserbako-
va, a gyakornok visszamentek, az ágyat üresen találták.

– Na, jól van – szólalt meg Okszana –, úgy látszik, a be-
tegünk magától felébredt. Biztosan kiment a vécébe. Ha
visszajön, elkezdjük előkészíteni a szüléshez.

Belépett a szobába egy fehér köpenyes, gézmaszkos, ma-
gas férfi.

– Na, tubicáim, hogy van a mi kismamánk? – kérdezte
élénken.

– Ne haragudjon, Borisz Vagyimovics – kezdte mélyen el-
pirulva Válja –, de én meghallgattam a magzatot, és a szív-
verése normális, és mozog is. Jó lenne, ha előbb ön is meg-
nézné, és csak aztán rendelné el a stimulációt.

Borisz Szimakov, az osztályvezető orvos olyan tekintettel
mérte végig a kis gömbölyded gyakornoklányt, hogy más a
helyében már a föld alá bújt volna. Válja azonban így foly-
tatta:

– Tudom, persze, hogy önnek ez semmit sem jelent, de
hát akkor sem szabad…

Szimakov ezt már nem tűrhette tovább:
– Mibe ártod bele magad, te takonypóc? Minek is jöttél

ide? Tanulni, vagy oktatni bennünket?! Majd megmutatom
én neked, mi a gyakorlat! Okszana! – fordult oda hevesen
az ápolónőhöz. – Rákötötted az infúziót, vagy sem?

– Nem, Borisz Vagyimovics, a betegünk még aludt. Ho-
gyan készíthettem volna elő, ha egyszer még aludt?

– És fölkelteni nem lehetett volna?
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– Ébresztgettük. De hát Promedolt kapott –
magyarázkodott Okszana, miközben egészen közel lé-
pett Szimakovhoz, annyira, hogy hozzányomta feszes mel-
lét. – De ne tessék izgulni. A nő már felkelt. Azonnal
hozzákezdünk.

Válja, akinek a szeme véletlenül az asztalra tévedt, ész-
revette, hogy eltűnt róla Poljanszkaja szép kis bőrtáskája.
A ruháját azonnal leadták a raktárba, de a táskáját, amely-
ben az iratai voltak, még nem volt érkezésük: mire átvezet-
ték igazolványából az adatait és kitöltötték a kartonját, a
raktárosnő hazament. A széktámláról is eltűnt a sebészkö-
peny.

– Ne haragudjon, Borisz Vagyimovics. Olyan hülye termé-
szetem van, mindig olyasmibe ütöm az orrom, amibe nem
kellene. Máris előkészítjük a beteget.

* * *

A pincében sötét volt, csak egészen magasan, majdnem a
mennyezetnél, a poros, félig nyitott ablaküvegen szűrődött
be a holdfény.

Akármilyen undorító volt is mezítláb a mocskos padlón
járnia, Léna úgy döntött, hogy körbejárja a pincét. Bár sze-
me már hozzászokott a sötétséghez, mégis tapogatózva tu-
dott csak előrehaladni. Óvatosan indult el a fal mentén, és
rettegett, nehogy patkányra lépjen.

A pincében egymás hegyére-hátára voltak dobálva tö-
rött bútorok, rongybálák, furnérládák, mindenféle kacatok.
Néhány láda közvetlenül az ablak alatt hányódott, az egyet-
len olyan ablak alatt, amelyről le volt véve a vasrács – az
összes többin rács volt.

A ládák elég masszívnak látszottak, úgyhogy Lénának si-
került belőlük valami lépcsőszerűséget összeraknia. Mire
felkel a nap, valahogy kivergődik az utcára, és azonnal el-
megy a legközelebbi rendőrőrsre. Na és mit mond majd ott?
Jól van, ezt majd később…
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A ládákból szögek meredeztek ki, Léna véresre kar-
colta velük kezét-lábát. Kibelezte az egyik rongybálát,
kicibált belőle néhány szakadt lepedőt, szétszedte az
egész konstrukciót, minden egyes ládát betekert lepedő-
vel, majd visszarakta őket ugyanabba a rendszerbe. Aztán
odaráncigálta a kibontott bálát, leült a legalsó ládára, a
lábát pedig belenyomta a puha, száraz rongyok közé.

Aludnia már nem akarózott. Kényelembe helyezte magát,
és megpróbálta visszaidézni, mi is történt vele.

Az ultrahang-vizsgálaton bekenték a hasát valami zselé-
szerű undoksággal. Az idős orvos ingatta a fejét, amint a
vibráló képernyőre nézett. Este hat óra volt…

Miután megmondták neki, hogy a gyermeke halott, Lé-
na letörölte a hasát egy törlőkendővel, befűzte a csizmáját.
Nem hitt ennek a kedves doktor bácsinak, úgyhogy teljesen
nyugodt maradt. Az orvos azonban elkapta a karját, és ta-
pogatni kezdte a pulzusát.

– Várjon csak, várjon, kedvesem! Hová akar menni ilyen
állapotban? Mindjárt kap egy injekciót, elüldögél itt egy ki-
csit, lenyugszik. Én közben írok magának egy beutalót, és
holnap reggel irány a kórház.

Az orvos kedvesen csacsogott, de közben erősen szorí-
totta Léna karját, és folyton a szemébe nézett. Léna nem
jegyezte meg az orvos nevét, az arca viszont, ez a kedves,
intelligens, gondosan nyírt, ősz szakállas arc mintha csak
most is itt lett volna előtte.

Aztán se kép, se hang – teljes tudatkiesés. Végül a nehéz
ébredés a kórházi ágyon.

És Léna ekkor megdermedt: mi van, ha a doki az altató-
val együtt beadott neki valami stimuláló szert is, amivel el-
indítja a szülést? Mi van, ha itt, ebben a koszos pincében
idő előtt megszüli fejletlen gyermekét, aki a kezei közt fog
meghalni?

Léna lehunyta a szemét, és figyelni kezdte magát. Nem,
nem fájt semmije, csak a szíve vert hevesen, és remegett
a térde. És ekkor hirtelen, önmagának is váratlanul, elő-
ször kezdett el beszélni a gyermekéhez: „Minden rend-
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ben, kicsim. Nagyon ügyesek vagyunk.” És kezével máris
megérzett odabentről egy könnyed, ruganyos mozdulatot.
Olyan titokzatosan, kellemesen hatott rá ez a mozdulat,
hogy néhány másodpercre még azt is elfelejtette, hol van,
és csak önmagára, a még nem túl nagy, de már életet hor-
dozó hasára figyelt.

* * *

Amália Petrovna Zotova, a lesznogorszki kórház szülé-
szeti osztályának vezetője betöltötte a hatvan évet. Magas,
telt nő volt, azzal a teltséggel megáldva, amely ötven fölött
inkább csak előnyére válik az asszonyoknak – kevesebb a
ránc, az alak jelentőségteljes, királynői kinézetet nyer –, és
Amália Petrovna gondosan, élvezettel ápolta magát.

A reggelt félórányi tornával kezdte, aztán hideg-meleg
zuhanyt vett. Hetente egyszer vagy kétszer ellátogatott egy
drága és felkapott szépségszalonba. Gondosan vágott és
rendben tartott ősz haját különleges francia hajfestékkel
festette, amelytől az enyhén kékes csillogást nyert. Három
évvel ezelőtt Amália Petrovna erre a célra még négy li-
ter vízben feloldott közönséges kék tintát használt. Három
évvel ezelőtt még afféle apróságot sem engedhetett meg
magának, mint az ép, stoppolatlan harisnya.

Ma viszont Amália Petrovna fülében és ujja-
in a legtisztább kőből csiszolt briliánsok ragyogtak,
háromszobás lakása ablaka alatt vadi új, ezüstmetál Toyota
állt.

Amália Petrovna egész elmúlt hete nem jól alakult.
Nem volt alapanyaga, amit pedig azonnalra követel-
tek, ráadásul nem is a készítmény szokásos, eladásra
szánt szállítmányához, hanem egy konkrét, nagyon je-
lentőségteljes kliens számára. Vagy az Egészségügyi Mi-
nisztérium, vagy a Belügyminisztérium valamelyik fontos
hivatalnokáról volt szó.
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Amikor egy héttel ezelőtt odatelefonáltak Amália
Petrovnának, ő röviden ezt válaszolta: „Ha kell, akkor meg-
lesz.” De miután átnézte a tartalékkészletről készített listát,
rájött, hogy új alapanyaghoz egy hónapnál hamarabb nem
juthat. Körbetelefonálta a beszállítóit. De náluk sem volt
semmi.

Harmadnapon Amália Petrovnát üzleti megbeszélésre
hívták a Tverszkajára, a Christophorusz Kolumbusz étte-
rembe, és a beszélgetés nagyon is komolyra sikeredett.

Mellesleg a felmerült problémát aligha lehetett
váratlannak nevezni. Három év alatt az üzlet fellendült,
a megrendelők száma egyre nőtt. Két hónappal ezelőtt
Amália Petrovna figyelmeztetett:

– Alapanyag-tartalék nélkül dolgozunk. Minden elfogy, az
utolsó milligrammig. A hűtőnk üres.

– Mit tegyünk? – felelték neki akkor. – Keressen új
forrásokat, találjon új lehetőségeket. Ez a maga felelőssége.
Nem kényszeríthetjük sorban állásra a megrendelőinket.

Könnyű azt mondani, hogy „új lehetőségeket”!
Még aznap este újra körbetelefonálta a beszállítóit, és

találkozót beszélt meg velük Moszkva különböző pontjaira.
Délután egytől este tízig négy különböző drága étteremben
járt Moszkva központjában. Mindenütt ugyanazt rendelte
magának: zsírszegény tejszínhabos gyümölcssalátát és na-
rancslevet.

– De hát nem győzhetem meg az első utamba kerülő
csajt arról, hogy a gyereke torzszülött lesz, és nem küld-
hetem egyenesen magához! – így vagy ehhez hasonlóan
válaszolt Amália Petrovnának mind a négy beszélgetőpart-
nere, miután végighallgatta.

– Márpedig pontosan ezt fogod tenni. Csak válassz ki túl-
koros nőket, akiknek ez az első terhességük. Ezeknél aztán
mindig ki lehet mutatni valamit – erősködött Amália Petrov-
na.

– Nagyon kockázatos. Mire ez a sietség? Nem lehetne
várni egy kicsit?
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– Nem lehet – válaszolta halk, jeges hangon Amália Pet-
rovna –, de ez már nem tartozik rád. Elmehetsz. Viszlát.

Csakhogy az egyik beszállító nem ment el.
Este tizenegy harminckor volt Amália Petrovna utolsó

találkozója. Beült a Toyotájába, kihajtott a Szadovoje kör-
útra, és elindult a Patriarsije Prudi felé. Amint a parkhoz
ért, leállt az út szélére, úgy, hogy szinte rátapadt egy BMW
karosszériájára, amelynek aztán beült a hátsó ülésére.

– Holnap kilenc és hat között.
A következő napot végigidegeskedte. A reggeli viziten

rátámadt a nővérekre, morgott az orvosokra.
Este hatkor Zotova bezárkózott a dolgozószobájába, elő-

vett egy doboz cigarettát, és rágyújtott. Általában ritkán
dohányzott, óvta az egészségét, de amikor ideges volt, a ci-
garetta megnyugtatta.

Hat óra öt perckor hívták Moszkvából.
– Üdvözlöm, Amália Petrovna! Elnézést a zavarásért,

de el kellett küldenem önhöz mentővel egy beteget. Na-
gyon kellemetlen eset: huszonnegyedik hetes terhesség, az
asszony harmincöt éves…

Zotova letette a kagylót, megkönnyebbülten felsóhajtott,
elnyomta a cigarettát, és hívatta Borisz Szimakovot, az
osztályvezető orvost.
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