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ANDREA CAMILLERI

Egy mennyei zug
– Micsoda mennyei zug! – mondta Livia, miközben kiszállt a csónakból, hogy segítsen 

Salvónak kihúzni azt a száraz homokra. Amint végeztek a szendvicsekkel és sörösüvegekkel meg-
rakott hűtőtáska meg a ruhásszatyor kirakodásával, Montalbano ledőlt a homokba, mint egy hulla, 
és azon tűnődött, ki kényszerítette rá erre a hőstettre. Mert valóságos hőstettről volt szó. Hat nappal 
korábban az az idióta Mimì Augello, miközben kettejükkel vacsorázott egy étteremben, magasztal-
ni kezdte felfedezését: a Capo Russello-i világítótoronytól három kilométerre fekvő kicsike, magá-
nyos öblöt, amit senki sem ismer és csak tengeri úton lehet megközelíteni. Mimì áradozásával 
Liviát is elbűvölte: úgy beszélt a helyről, mint valami Robinson szigetéről Péntek leghalványabb 
nyoma nélkül. És onnantól kezdve Montalbanónak nem volt többé nyugta. 

„Mikor viszel el abba az öbölbe?” – ez lett Livia refrénje, átlagban naponta kilencszer.
Negyvennyolc órával azelőtt, hogy Livia hazaindult volna a Genova melletti Boccadasséba két hét 

augusztusi nyaralás után Vigàtában, Montalbano rászánta magát, hogy eleget tegyen kérésének, de 
közben magában szitkozódott és átkozta azt az óriási nagy seggfej Mimìt, aki ilyen helyzetbe kény-
szerítette. Reggel hétkor kocsival átmentek Vigàtából Monterreale kikötőjébe, ott kibéreltek egy eve-
zős csónakot egy halásztól, akinek az ereiben arab vér folyhatott: mondott egy összeget, és Livia rög-
tön visszavágott – garasoskodó genovai természete miatt elemében volt. A halásznak fölcsillant a 
szeme: megérezte, hogy méltó ellenfélre talált. A párbaj – váltakozó szerencsével – sokáig húzódott; 
a megegyezést végül egy kávé közös elfogyasztásával erősítették meg egy olyan bárban, ahol képte-
lenek voltak felfogni a koffein és a cikória-kivonat közti különbséget. Montalbanónak rakétagyorsa-
sággal romlott a kedve. Úgy vezette le a dühét, hogy három órán át evezett, közben Livia meg bikini-
ben napozott, és lehunyt szemmel dudorászott. Az evezés fáradalmai ellenére a felügyelő legszíveseb-
ben soha nem ért volna oda: a szó szoros értelmében elrémisztette a lehetőség, hogy előre elkészített 
szendvicsekkel kelljen táplálkoznia. Csak akkor evett így, ha már semmi más módja nem volt. Nem 
értette a piknik műfaját, mint olyat (néha – tévedését észre sem véve – pinnikiknek nevezte); egyetlen 
alkalommal, még fiatalon kellett részt vennie egyen, hogy ne okozzon csalódást akkori mátkájának, de 
annyi kenyeret, sajtot meg hangyát evett, hogy még mindig szájában érezte az ízüket.

– Micsoda menny...
Liviát hirtelen elnyomta az álom, így nem tudta befejezni a mondatot: mozdulatlanul feküdt a 

hasán, széttárt karokkal, mint egy feszület hátulnézetből. Akkor csinált így, mikor elégedett volt: 
néha az ágyban Montalbano még jó fél órán át beszélt hozzá, mielőtt észrevette volna, hogy Livia 
a Country sleep-ben utazik, ahogy egy Dylan Thomas-vers címe szól, amit mindketten nagyon 
szerettek.

Rágyújtott egy cigarettára, és körbenézett. Csak homok, jó harminc méter hosszan, finom 
szemű, akár a hintőpor, széltében nagyjából húsz méteren; az egész öblöt hiánytalannak tűnő szik-
lakaréj rejtette, melyben mégis megbújt egy kanyargós átjáró, de csak kisebb hajók közlekedhettek 
rajta, azok is csak olyan napokon, amikor tükörsima volt a víz. A rövid partszakaszt szinte függőle-
ges sziklafal vette körül, egy szál növény sem nőtt volna rajta a világ minden pénzéért sem. Bal kéz 
felé, szinte közvetlenül a fal mellett volt néhány tövises bokor, de azokat is kiégette a nap; jobb kéz 
felé a tenger egy nagy kupac használhatatlanná vált és elhagyott halászhálót nyaldosott. Mennyei 
zug vagy sem, a helynek kétségkívül megvolt a maga szépsége. Montalbanónak az az érzése 
támadt, hogy rajta és Livián kívül senki más nem él a földön, annyira mély a csönd. A nap ége-
tett; a felügyelő lassan tápászkodott föl, nehogy megzavarja nőjét, és lement a partra. Közvetlenül 
a víz vonala előtt észrevette, hogy a homok felszínét apró kis dudorok törik meg. Elcsodálkozott. 
Lehetséges volna, hogy rejtőzködő rákok? Már kisgyerek kora óta nem látott egyet se. Lehajolt, és 
két ujjal benyúlt a homokba, épp egy dudor oldalán. Ujjával fölemelt egy kis homokot, és előkerült 
egy picinyke rák, de rögtön el is szaladt oldalazva, hogy új odút fúrjon magának.

A víz nem volt olyan meleg, mint amitől tartott: az áramlatok játéka üdítően hűssé tette. Sokáig 
úszott, lassan, karcsapásról karcsapásra élvezte a vizet, egészen a sziklakaréjig; fölmászott egy 
kiszögellésre, bár az a zöld, csúszós alga megnehezítette a dolgát. A sziklán épp elég hely volt arra, 
hogy lefeküdjön. Úgy is maradt egy darabig, sütkérezett, mint egy gyík; a sziklák között sustorgó 
tengervíz zaja kellemesen akadályozta, hogy gondolatok támadjanak a fejében. Egyedül az dühí-
tette, hogy igazat kell majd adnia Mimì Augellónak, amikor visszaérnek Vigàtába, és megkérdezi 
tőlük, tetszett-e a hely. Sőt, nem is: Mimì Liviától fogja megkérdezni, mert őt különösen kedveli, 
nem viszonzatlanul. És Livia azt csicsergi majd:

„Micsoda mennyei zug!”
Ő pedig kétszeresen is fölmérgesedik majd: először is az elkerülhetetlen féltékenységi roham miatt, 

hogy látja, amint azok ketten egymásra mosolyognak, másodszor meg azért, mert ki nem állhatja a köz-
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helyeket, Livia pedig gyakran és szívesen alkalmazta őket. Eszébe jutott, hogy egyszer fiatalkorában, 
torinói tartózkodása alkalmával egy hatalmas lakóház bejárata mellett meglátott egy nagy kiírást: ne élje-
nek vissza a közhelyekkel! Gyorsan beszaladt a portáshoz, és biztosította együttérzéséről, meg nézeteik 
egyezéséről. Erre az zavartan elmagyarázta, hogy azért kellett kiraknia a táblát, mert a lakók a babako-
csikat, a kerékpárokat és a robogókat rendre közhelyeken, például a kapualjban és lépcsők előtt hagyták, 
és így végül elzárták a járást. Akkor aztán nagyot csalódott.

Kinyitotta szemét, és a nap állásából megállapította, hogy nagyjából fél óráig szunyókált ott. Felült: 
az egész part jól látszott onnan. Livia ugyanolyan pózban aludt. De ahogy Montalbano odébb fordult, 
mintha valósággal áramütés érte volna. A látószög eltérését figyelembe véve is egyértelmű volt, hogy 
az elhasznált hálókupac nyilvánvalóan elmozdult: korábban vagy tizenöt méterre lehetett Liviától, 
de most a partszakasz közepe felé tartott. A tenger nem lehetett az oka. De akkor mi? Nem volt két-
ség: a háló alatt kell, hogy legyen valaki – talán úszva érkezett –, aki álcázni akarja magát a felügye-
lő előtt, hogy kirabolja Liviát, vagy még rosszabbat tegyen vele. Amikor Robinson Crusoe meglátta 
a homokban Péntek nyomait, biztosan megváltozott számára a környező táj. Montalbano szeme előtt 
is megváltozott, csak épp rosszabb lett. Azonnal vízbe vetette magát, kétségbeesetten úszni kezdett, 
és amikor partot ért, bár kapkodta a levegőt, futásnak eredt. Az ósdi hálókupac a titokzatos mozgás 
során átláthatóbbá vált: alatta határozottan kivehető volt egy emberi alak. Ez az alak alig hallhatóan 
nyöszörgött. A felügyelő letérdelt a homokba és nagy nehezen kibogozta a mozdulatlan testet a háló 
közül. Egy tizenöt év körüli meztelen lány volt, bőre természetesen sötét, nem a naptól sült le – meg 
sem tudott állni a saját lábán. Húsa véraláfutásokkal teli és sebektől tépázott, arcát alvadt vér borítot-
ta. És borzasztóan bűzlött: mikor a felügyelő végre fel tudta segíteni, testén ürülékdarabok csúsztak 
végig és pottyantak a homokba. Montalbano undorát legyőzve karjaiba vette – aprócska volt, töré-
keny –, a vízhez vitte, lefektette, és gondosan letisztogatta. Utána fölsegítette, és betámogatta a vízbe, 
hogy a lány leöblíthesse magát. De a lába közül továbbra is folydogált a vér. Besegítette a csónakba, 
elszaladt kendőért, kéztörlőért és a kaftánért, amit Livia néha fürdőzés után szokott fölvenni. Inkább 
csak elmutogatta – mert a lány alig beszélt olaszul –, hogy vegye föl a kaftánt, a benedvesített ken-
dőt tegye a fejére, a kéztörlőt meg a lába közé. Betolta a csónakot a vízbe, és evezni kezdett egy jóval 
nagyobb strand felé, amiről tudta, hogy a közelében van annak, ahol otthagyta a még mindig alvó 
Liviát. Útközben a lány kicsit magához tért, és elmondta a felügyelőnek, hogy a Zöld-foki-szigetekről 
való, Libaniának hívják, tizenhat éves, és a fiaccai Burruano család szolgálatában áll, ők jó emberek, 
jól bánnak vele. Aznap reggel, mivel szabadnapja volt, korán kelt fel, és buszra szállt, hogy strandol-
ni menjen; Seccagrandénál szállt le, épp ahová most tartanak. Ott egy kis idő után odament hozzá két 
fiatal srác – svájcinak mondták magukat –, rendes fiúknak tűntek, lakókocsival érkeztek. Meghívták 
egy fagyira, aztán javasolták, hogy menjenek ki fürödni a nyílt vízre. Ő azt felelte, nem tud úszni, de 
azért velük tartott, mert szeretett csónakázni. Kibéreltek egyet, és elindultak. Aztán a két srác meg-
látta a sziklakaréjt – azt, ami az öblöt rejtette, ahol Montalbano rátalált –, fölfedezték a bejáratot is, 
úgyhogy bementek, és elmutogatták Libaniának, hogy így majd ő is tud fürödni. De amint kiszálltak, 
a fiúk viselkedése hirtelen megváltozott: nekirontottak és – miközben ő hiába kiáltozott – a bokrok 
mögé hurcolták, letépték a ruháját és felváltva megerőszakolták, fejenként kétszer. Aztán egy adott pil-
lanatban menekülni próbált, de teljesen hiába: a hálóknál utolérték, teljes erejükből elverték, és ahogy 
a földön feküdt, rá végezték el szükségeiket. Utoljára azt fogta föl, hogy betakarják a hálókkal, mert 
nyilván halottnak hiszik. Sőt, nem is: még hallotta nevetésüket, amint távolodtak. Montalbano nem 
szólt semmit; vakon tomboló dühét legalább az evezéssel levezethette.

Mikor már közeledtek a parthoz és az alakok kivehetővé váltak, Libania elfojtott egy kiáltást és 
egy határozott irányba mutatott:

– Jaj Istenem! Ott vannak!
Montalbano lefogta a karját: nem akarta, hogy azok ketten – hisz jól tudták, mit követtek el – 

gyanút fogjanak. A part mellett elhaladó úton állt egy lakókocsi, mellette két magas, szőke fiatal-
ember napozott sötét szemüvegben. Bár biztos, hogy nem ismerték volna föl a lányt Livia ruhá-
jában és kendőtől félig eltakart arccal, a felügyelő azért utasította Libaniát, hogy feküdjön csak a 
csónak aljára. A lány engedelmeskedett, de nyöszörögve: minden mozdulat fájdalmas volt neki.

Volt ott egy ital- és fagyiárusításra berendezett nagy utánfutó. Montalbano odament, kért egy 
jéghideg sört. Az italárus somolyogva szolgálta ki.

– Mi járatban errefelé?
– Maga ismer?
– Hogyne ismerném? Vigàtai vagyok én is. Maga meg Montalbano felügyelő.
Megkönnyebbülten felsóhajtott. Egyedül nem is tudná elkapni a két svájcit, ahhoz túl sportosak.
– Kérnem kell öntől egy szívességet – kezdte Montalbano, és közben intett, hogy jöjjön ki a 

pult mögül.
– Szolgálatára.
A férfi feleségére bízta az üzletet, aki épp a poharakat mosta, aztán a felügyelővel együtt néhány 

lépéssel odébb ment.
– Látja azt a két srácot, aki ott napozik?
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– Látom bizony. Azzal a lakókocsival érkeztek. Ma reggel nálam fagyiztak. Egy zöld-foki lány-
nyal voltak, úgy hallottam, ezt mondják.

– Ez a két derék legény előbb megerőszakolta, aztán megpróbálta megölni azt a lányt.
A férfi megugrott, rá is vetette volna magát arra a kettőre, ha Montalbano vissza nem tartja.
– Nyugalom. Nem szabad hagyni, hogy meglógjanak. Nem tudja, van-e valaki itt a strandon, 

akinek van mobiltelefonja?
– Ahányat csak akar.
Egy úr épp ekkor tette le a pultra a mobilját, és rendelt egy tejszín-csoki fagyit.
– Engedje meg – ragadta magához a telefont Montalbano.
– Mi a kurva…?
Az italárus gyorsan közbelépett.
– Az úr felügyelő. Az eset sürgős.
A másik férfi rögtön megszelídült.
– Ó, hát hogyne! Csak nyugodtan.
Montalbano felhívta Faziót a rendőrségen, elmagyarázta, hol van ő, és utasította, hogy negyed 

órán belül érjen oda, Gallo, a sofőr pedig nyugodtan játszhatja, hogy Indianapolisban van; azt is 
mondta, hogy kér egy mentőt a helyszínre.

Utána az italárussal kitervelte a teendőket, mert feltűnés nélkül kellett cselekedni. Az árus négy 
részre vágott egy vaskos kötelet, kettőt a felügyelőnek adott, kettőt megtartott magának. Aztán oda-
ment a hajóbérlőhöz, és elkért két evezőt. Egy-egy evezővel a vállukon hanyagul odasétáltak a sváj-
ciak közelébe. Amint Montalbano odaért egyikük elé, hirtelen megpördült, és az evező élével óriásit 
csapott a jómadár lába közé. Ezzel tökéletesen egy időben az árus ugyanígy tett. Egy szempillantás 
alatt – még arra sem volt idejük, hogy felnyögjenek –, a két srác hason feküdt a homokban, kezük-
lábuk megkötözve. Az egészben az volt a szép, hogy egyetlen strandoló sem vett észre semmit.

– Maradjon itt – mondta a felügyelő az árusnak, aki meg úgy nézelődött körbe, hogy közben a 
lábát azon a svájcin tartotta, akit ő kapott el, mintha egy oroszlánvadász fényképezkedne az elej-
tett vaddal.

Montalbano szerzett egy papírpoharat meg egy üveg ásványvizet, és a csónakhoz futott. A kis 
Libania reszketett, homloka forró volt, magas láz jött rá, jajgatott. A felügyelő adott neki egy pohár 
vizet, de Libania egyenesen az üvegre tapadt rá, annyira ki volt száradva.

– Nemsokára jön érted a mentő, és bevisz a kórházba.
Libania megfogta Montalbano kezét, és megcsókolta.
Visszaérni sokkal tovább tartott, mint eljönni: majd’ leszakadt a karja a sok evezéstől. Már lát-

szott a part: a sziklákon belül volt, mikor összeakadt az úszkáló Liviával.
– Te meg hová tűntél?
– Jártam egyet – felelte komoran Montalbano.
Livia fürgén bemászott a csónakba.
– Istenem, micsoda béke! Micsoda nyugalom! Mimì már korábban is mesélhetett volna erről a 

helyről.
Partra húzták a csónakot, Livia láthatólag észre sem vette a kéztörlő, a kaftán és a kendő hiá-

nyát. Dudorászott, ahogy megfogta és kinyitotta a hűtőtáskát. A pinnikik! Montalbano behunyta a 
szemét, hogy ne is lássa a rémséget.

– Már kész is!
Ott volt minden: kockás terítő, műanyag poharak, kis sörösüvegek, papírszalvéták, négy előre 

elkészített szendvics.
Montalbano fáradtan leült: fenékig kellett üríteni a keserű kelyhet. De abban a pillanatban a 

nagy és irgalmas Isten megszánta őt, és úgy döntött, közbelép. A legkisebb előjel, ok vagy magya-
rázat nélkül erős széllökés érkezett, csak egyetlen egy, de az elfújta a terítőt és az ellátmányt, bele a 
kavargó homokba. Gurulás közben a szendvicsek kettényíltak és kihullott belőlük a töltelék: a rán-
tottát, a sajtot és a sonkát mind vékony homokréteg vonta be. Három szendvics közvetlenül a part 
szélére esett, el is áztatta őket a víz.

– Muszáj lesz máskor visszajönni – mondta Livia csüggedten.
– Istenem, annyira sajnálom – felelte Montalbano.
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