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Szereplők

Hatodik küldetés

Agatha
Tizenkét éves, rendkívü-
li memóriája van. Krimi-
írónőnek készül.

Larry
A jó nevű Sólyomszem 

Detektívképző Iskola 
kétbalkezes diákja.

Mr. Kent
Hajdani ökölvívó,  
jelenleg hamisítatlan angol 
főkomornyik.

Konrád bácsi
Energikus, sportos, napbarnított. 
Saját víziparkja van, nagy barátja 
a delfineknek.

Watson
Szibériai macska, szaglása 

akár egy rendőrkopóé, bele 
is üti mindenbe az orrát.



Úti cél:
 Atlanti-óceán,  

Bermuda

Feladat:

Kinyomozni, vajon csakugyan eltűnt-e a maják 
legendás kalendáriuma a hírhedt Bermuda- 
háromszögben.

Bermuda



Köszönetet mondok az alábbi személyeknek, akik időt és figyel-
met szentelnek az Agatha Mistery-sorozatnak: Elisa Puricelli 
Guerra, Giovanna Canzi, Benedetta Galante. A dokumentációért 
a tengerbiológus Brino Diaz Lopeznek, a történet kidolgozásáért 
pedig barátomnak, Gianfranco Calvittinek.
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Azon a január végi szombat reggelen Larry Mis-
tery – a jó hírű Sólyomszem Detektívképző Iskola 
diákja – alig fért a bőrébe az izgatottságtól. Nemrég 
kapta meg barátjának, Mallorynak az e-mailjét, 
amelyben meghívta őt a születésnapi bulijába. 
Larry számára ez igazán fantasztikus hír volt. 

Délelőttre azt a feladatot kapta, hogy a kém-
kedés- és elhárításórát kövesse online. Nagyon 
nehezen kelt föl – mint mindig –, ezért aztán fo-
lyamatosan ásítozott. Türelmetlenül várta, hogy 
dél legyen, és véget érjen a tanítás. Jól nevelten 
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elköszönt a DM-31-es professzortól, és újra elol-
vasta a meghívót.

A program szerint a buli nyolckor kezdődik 
a London belvárosában található remek szóra-
kozóhelyen, a Fashion Time-ban, és a hetvenes 
évek népszerű diszkózenéihez illő öltözékben 
kell megjelenni. A meghívón trapéznadrágos fia-
talok voltak színes ingben, nagy, hegyes gallér-
ral. A mellény olyan szorosan feszült rájuk, hogy 
levegőt is alig kaptak, a cipők talpának vastagsá-
ga pedig elérte az öt centimétert.

Larry szerette az extravagáns dolgokat, és fel 
volt dobva az ötlettől. Ebédre egy tányér sült 
krumplit majszolt, amit már legalább három nap-
ja pihentetett a hűtőben. Azután keresgélni kez-
dett a szekrényében, de csak farmert, pólókat és 
azokat az elegáns öltönyöket találta, amiket az 
anyja varratott számára a különleges alkalmakra.

Semmi, amit használni tudna! Csalódottan el-
kezdett böngészni az interneten, hátha talál vala-
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mi érdekeset. Egyórányi szörfölés után tekintete 
megakadt egy videobejátszáson, meglátta John 
Travoltát a Szombat esti láz című filmben.

A színész mozgása ruganyos volt, és vonzó, a 
ruhája, amit viselt, roppant elegáns, éppen a bu-
lira való. 

Larry elrohant egy kis üzletbe, ahol régi vágá-
sú ruhákat árultak. A bolt az ő tetőtéri lakásától 
csak néhány háztömbnyire volt. Itt elköltötte az 
egész heti zsebpénzét, és egy hatalmas zsákot 
maga után vonszolva tért haza. Beállt a zuhany 
alá, s ezzel kezdetét vette a hosszas készülődés. 
Már hét óra is elmúlt, és még mindig a tükör 
előtt állva igazgatta magát, ügyelve a legapróbb 
részletekre is. 

– Nem lesz olyan lány, aki ma este ellen tudna 
állni a vonzerőmnek – jelentette ki elégedetten, 
miközben a mellényét gombolgatta.  Közben csí-
pőjével néhányat körözött, s pont úgy emelte a 
végén magasba a kezét, mint Travolta a filmben. 
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Nagy meglepetésére ez kifejezetten jól sike-
rült.

Már csak egy kis illat hiányzik, aztán 
indulhat is. Megragadta a 
dezodort, és hirtelen moz-
dulattal megnyomta a fú-
jófejet.

– A fenébe! – kiáltott 
fel bosszúsan, amikor 
a folyadék a szemé-
be fröccsent. – Ez 
rettenetesen csíp!

Visszarohant a für-
dőszobába, megmosta az 
arcát forró vízzel. Ettől új-
ra felkiáltott, aztán meg-
dörzsölte a szemét, és 
újra fájdalmas sikoly 
szakadt ki belőle. 
Végtelennek 
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tűnő kínok után egy nedves törülközőt szorított 
az arcához. Nagy hörgéssel kinyitotta a szemét, s 
így megpillantotta magát a tükörben. Szeme egy 
izzó biliárdgolyóra hasonlított.

– Jaj, ne! Legalább egy liter szemcseppre lesz 
szükségem, hogy ezt helyrehozzam. De hová a 
fenébe tehettem? – keseredett el az ifjú detektív, 
tanácstalanul bolyongva a lakásban.

Összevissza botladozott, alig látott ugyanis a 
fél szemével. Nekiment a bútoroknak, közben le-
borított egy halom képregényt és újságot.

– Talán az elsősegélydobozban van…
Kinyitotta a kamra ajtaját, és idegesen kiborí-

totta a gyógyszerekkel teli dobozt. Ragtapaszok, 
fertőtlenítők, vattacsomók zuhantak ki, de szem-
csepp nem akadt köztük. Közben a szeme olyan 
méretűre dagadt, amivel már nem lett volna ta-
nácsos megjelenni egy bulin.

– Ez így szánalmas… Ki kell találnom valami 
stratégiát.
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Egyfolytában az órára sandítva még néhány 
percig turkált a holmik között. Már elmúlt nyolc, 
a parti bizonyára elkezdődött. Hirtelen nagyot 
csettintett az ujjával.

– De hülye vagyok! Miért nem gondoltam erre 
előbb?

Kitűnő megoldást talált. Kicsit talán nevetsé-
ges, de szükséghelyzetben megteszi.

Húsz perccel később, vidáman fütyörészve je-
lent meg a bulin. Egy jókora hajtincset fésült a 
jobb arca elé, így senki sem fedezte fel az elrej-
tett, gyulladt szemet.

Miután üdvözölték egymást, az ifjú detek-
tív szerzett egy csomó szendvicset, és levetette 
magát egy díványra a táncterem sötét sarkában. 
A meghívottak egy hatalmas, fényesen villódzó 
és forgó diszkógömb alatt ropták a táncot.

– Nem állsz be közéjük? – kérdezte tőle  Clarke 
egy kis idő után, a zene ütemére vonagolva.

Larry eljátszotta a nagy vagányt; lábát kereszt-
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be vetette, és pattogatott kukoricát hajigált a szá-
jába.

– Spórolok az energiámmal – okoskodott. – 
A jó számok mindig a végére maradnak. 

Clarke nevetve bólogatott, aztán a hasát hin-
táztatva eltűnt a tömegben.

Ahogy véget ért a táncparkettet felrobbantó 
funky, Mallory lépett oda Larryhez.

– Jó kis bulit rendeztem, mi? Ha nem moz-
dulsz a díványról, az összes lányt lecsapom a ke-
zedről.

Larry éppen valami frappáns válaszra készült, 
de ekkor egy kórus belekezdett a szokásos szü-
linapi dalba, és elvonszolták az ünnepeltet, hogy 
vágja fel a terem közepére meglepetésként be-
hozott tortát. Az általános kavarodásban az ifjú 
mesterdetektív már a szökési hadműveleten kez-
dett gondolkodni.

– Ez a megfelelő pillanat, hogy elhúzzam a 
csíkot – dünnyögte. – Fel kell használnom a hi-
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hetetlen elterelő technikáimat, és észrevétlenül 
kisurranok.

Alig állt föl, amikor megkocogtatták a vállát.
– Hová mész? – kérdezte egy lányhang. – Nem 

tetszik a buli?
Larry megperdült a sarkán, és nyugtalanul pil-

lantott az ismeretlenre. Magas, karcsú lány volt, 
aranyszínű, göndör hajzuhataggal, smaragd-
színű, ragyogó szemmel. Kétség sem férhet hoz-
zá: igazi bombázó állt előtte.

– Egész este téged figyellek – folytatta a lány 
félénk nevetgéléssel. – Szeretem az eredeti figu-
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rákat. – Kezet nyújtott. – Engem Lindának hív-
nak. És téged?

– Hm… Izé… Larry vagyok – dadogta zavartan 
a fiú.

– Táncolnál velem? – kérdezte Linda.
– Hát… No… I-ggen…
Lassan a táncparkett felé sétáltak, Larry azon-

ban hirtelen megtorpant, és a zsebéből kirántott 
egy őrülten vibráló, telefonszerű szerkezetet. 
A különleges minőségű, modern készüléket a 
de tek tív iskola minden diákja megkapta, hogy 
nyomozói küldetését a világban bárhol zökkenő-
mentesen elvégezhesse. EyeNetnek nevezték.

Larry elolvasta a képernyőn felvillanó üzene-
tet. Elsápadt attól, amit látott.

– Micsoda? Megőrültek ezek? Rögtön értesíte-
nem kell Agathát. 

– Ki az az Agatha? – kérdezte döbbenten Lin-
da. – Ugye nem a barátnőd?
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Larry olyan izgatott volt, hogy meg sem hal-
lotta.

– Kölcsön tudnád adni a mobilodat? – kérdez-
te kétségbeesetten. – Az enyém éppen lemerült…

Ez természetesen hazugság volt, de nem akar-
ta, hogy az iskola tanárai lehallgathassák az Eye-
Neten bonyolított hívását, s így rájöjjenek, ki se-
gíti őt a nyomozások lefolytatásában.

Egy pillanattal később már a sarokba félrehú-
zódva küldte az üzenetet az unokatestvérének, 
Agathának, mialatt Linda a szoba túlsó végén 
várta. Larry visszaadta neki a telefont, elnézést 
kért a felmerült probléma miatt, és lábait a nya-
ka közé kapva elviharzott a Gatwick repülőtérre. 
Ezzel tulajdonképpen kezdetét vette a „Bermuda- 
háromszög-küldetés”.


