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Az Új lány
A legújabb Gabriel Allon-thriller

DAniel

A The New York Times és Az UsA TodAY sikerszerzője



A 2018-ban világszerte megölt 
ötvennégy újságíró emlékére.

Valamint – ahogy mindig – feleségemnek,  
Jamie-nek és gyermekeimnek:  

Nicholasnak és Lilynek.

„A tettet nem tetté nem tehetjük.”
ShakeSpeare: Macbeth

(Fordította: Szász Károly)
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Genf

Beatrice Kenton kérdőjelezte meg először az új lány személyazonosságát. A tanáriban történt, 
egy késő novemberi pénteken, tizenöt perccel három után. Ünnepi és némileg rebellis hangulat 
uralkodott, mint majdnem minden péntek délután. Szinte közhely, hogy egyetlen szakma képviselői 
sem várják annyira a hétvégét, mint a tanárok. Még akkor is, ha egy olyan elit intézményben 
dolgoznak, mint a genfi nemzetközi iskola. A beszélgetés a hétvégi tervek körül forgott. Beatrice 
hallgatott, mert neki nem voltak tervei, és ezt a tényt nem kívánta megosztani kollégáival. 
Ötvenkét éves volt, hajadon, és még említésre méltó rokonsága sem volt, eltekintve egy gazdag, 
idős nagynénitől, akinél minden nyári szünetben kikapcsolódásra lelt a hölgy norfolki birtokán. 
Hétvégi tevékenysége a Migros szupermarketben tett látogatásban és egy tóparti sétában merült 
ki. Utóbbi a derékmérete érdekében történt, mely folyamatosan tágult, akár a világegyetem. 
A hétfői első tanítási órák oázisnak számítottak magányos élete kihalt sivatagában.

A  genfi nemzetközi iskolát egy rég megszűnt szervezet alapította az ott élő diplomaták 
gyerekeinek. A felső tagozatba, ahol Beatrice szövegértést és szövegalkotást tanított, több mint 
száz országból jöttek a tanulók. A  tantestület hasonlóan vegyes volt. A  személyzeti osztály 
vezetője nagyon igyekezett személyes kötődést kialakítani közöttük. Koktélpartikat, közös 
vacsorákat, kirándulásokat szervezett, de hiába. A tanáriban nyomban helyreállt a hagyományos 
elszigeteltség. A németek a többi német társaságát keresték, a franciák a franciákét, a spanyolok 
a spanyolokét. Azon a péntek délutánon Miss Kenton volt az egyetlen jelen lévő brit alattvaló, 
kivéve Cecelia Halifaxet a történelemtanárok közül. Ceceliának dús, fekete sörénye volt, valamint 
megrögzött nézetei, melyeket nem mulasz tott el megosztani Miss Kentonnel, amikor csak alkalma 
adódott rá. Be avatta még forró viszonyának részleteibe is Kurt Schröderrel, a folyton Birkenstock 
lábbeliben járó, hamburgi matematikazsenivel, aki jövedelmező mérnöki karrierjét adta fel, hogy 
osztást és szorzást tanítson tizenegy éveseknek.

A tanári az irodáknak helyet adó, XVIII. századi kastély földszintjét foglalta el. Ólomüveges 
ablakai az épület előtti udvarra néztek, ahol azokban a percekben az iskola kivételes helyzetű 
diákjai épp német gyártmányú, diplomáciai rendszámú luxusautók hátsó ülésére kászálódtak be. 
A locsi-fecsi Cecelia Halifax megállt Beatrice mellett. Egy londoni botrányról kezdett csacsogni, 
az MI6-szel és egy orosz kémmel kapcsolatos bonyodalomról. Beatrice alig hallotta, mit mond, 
mert az új lányt figyelte.

Szokásához híven most is ő volt az utolsó az iskolából kiözönlő tanulók között. Soványka, 
tizenkét éves kislány, de máris gyönyörű a csillogó barna szemével és hollófekete hajával. Beatrice 
bánatára az iskolának nem volt egyenruhája, csak öltözködési szabályzata, melyet a szabadabb 
gondolkodású diákok minden büntetés nélkül át szoktak hágni. Bezzeg az új lány nem. Ő tetőtől 
talpig drága gyapjúból készült ruhákat viselt, amilyeneket a Harrods Burberry butikjában látna az 
ember. Bőr aktatáskában hordta a könyveit, nem pedig műanyag hátizsákban. Lakk papucscipője 
csak úgy ragyogott. Az egész gyermek illedelmes volt, és szerény. Volt azonban valami más is, ami 
miatt Beatrice szerint különbözött a többiektől. Más anyagból gyúrták, mintha csak kis királylány 
lett volna. Igen, gondolta a tanárnő. Ez a helyes szó rá: királyi.

Két héttel az őszi iskolakezdés után érkezett, ami nem ideális, de nem is ritka egy nemzetközi 
iskola esetében, ahol a diplomata szülőket hol ide helyezték, hol oda. Az igazgató, David Millar 
Beatrice harmadik órájára osztotta be, ahol máris kettővel többen voltak a kelleténél. A felvételi 
papírok másolata, melyet az igazgató átadott neki, még az iskola mércéjével mérve is hézagos 



volt. Az állt benne, hogy az új lány neve Dzsihan Tantawi, nemzetisége egyiptomi, az apja pedig 
üzletember, nem diplomata. Tanulmányi eredménye nem volt kiemelkedő. Okosnak, de nem 
igazán tehetségesnek minősítették. „Egy felszállni készülő kismadár” – írta David egy bizakodó 
széljegyzetben. A gyermek aktájának egyetlen figyelemre méltó része valójában csak a „speciális 
szükségletek” rovat volt. Úgy tűnt ugyanis, hogy a magánélet szentsége elsődleges fontossággal 
bír a Tantawi családnak. A biztonság mindenek fölött áll, írta David.

Ezért volt az udvaron aznap délután – ahogy valójában minden délután – Lucien Villard, az 
iskola rátermett biztonsági főnöke. Francia importból származott, a Service de la Protection, azaz 
a rendőrség azon egy sé  gé nek veteránja volt, mely az országba látogató külföldi méltóságok és 
a magas rangú francia tisztségviselők védelmét látta el. Utoljára az Élysée- palotában szolgált 
a köztársasági elnök személyes őrizetének tagjaként. David Millar Lucien imponáló szakmai 
múltjában látta az iskola biztonság iránti elkötelezettségének bizonyítékát. Dzsihan Tantawi nem 
az egyetlen olyan diák volt, akinél különös súllyal esett latba a biztonság.

Nem mindenki érkezett és távozott azonban az iskolából úgy, mint az új lány. Az őt szállító 
fekete Mercedes limuzin méltó lett volna egy államfőhöz is. Beatrice nem értett az autókhoz, de 
úgy vélte, a karosszéria páncélozott lehet, az ablakok pedig golyóállóak. Egy másik jármű, egy 
Range Rover követte, benne négy szigorú tekintetű, fekete zakós, marcona alak.

– Mit gondolsz, ki lehet az? – kérdezte Beatrice, miközben a két kocsi kihajtott az utcára.
Cecelia Halifax zavartan kérdezett vissza:
– Az orosz kém?
– Az új lány – húzta el a szavakat Beatrice, majd kétkedő hangsúllyal hozzátette: – Dzsihan.
– Azt mondják, az apjáé fél Kairó.
– Ki mondja?
– Veronica. – Veronica Alvarez egy temperamentumos spanyol művészettanár volt, és az egyik 

legkevésbé megbízható pletykafészek. Egyedül maga Cecelia előzte meg ebben a minőségben. – Azt 
mondja, az anyja az egyiptomi elnök rokona, pontosabban az unokahúga. Vagy az unokatestvére.

Beatrice nézte, ahogy Lucien Villard átvág az udvaron.
– Tudod, mit gondolok?
– Mit?
– Azt, hogy itt valaki hazudik.

***

Így történt, hogy Beatrice Kenton, több előkelő angol magániskola harcedzett veteránja, aki 
romantikát és kalandot keresni jött Genfbe, bár egyikre sem talált, magánnyomozásba kezdett 
az új lány valódi személyazonosságát illetően. Azzal kezdte, hogy beírta a Dzsihan Tantawi 
nevet az internetes kereső kis, fehér négyszögébe. Több ezer találat jelent meg a képernyőn, de 
egyik sem felelt meg a szép, tizenkét éves lánynak, aki minden harmadik óra elején megjelent az 
osztályterem ajtajában, és sosem késett egyetlen percet sem.

Ezután Beatrice a különböző közösségi oldalakon kezdett keresgélni, de itt sem találta a diákja 
nyomát. Úgy tűnt, az új lány az egyetlen tizenkét éves széles e világon, aki nem él párhuzamos 
életet a kibertérben. Beatrice ezt dicséretesnek találta, mert személyesen tapasztalta az állandó 
sms-ezés, twitterezés és fényképposztolás érzelmileg és tanulmányilag romboló hatását. Ez a 
viselkedés sajnos nem csak a gyerekekre volt jellemző. Cecelia Halifax szinte még a vécére sem 
ment ki úgy, hogy ne posztolt volna magáról egy megszépített fotót az Instagramon.

Az apa, egy bizonyos Adnan Tantawi hasonlóképpen hiányzott a kibertérből. Beatrice talált 
néhány utalást egy Tantawi Constructions, egy Tantawi Holdings és egy Tantawi Development 
nevű cégre, de magáról a férfiról semmit. Dzsihan felvételi lapján egy előkelő lakcím szerepelt a 
Route de Lausanne-on, és egy szombat délután Beatrice el is sétált előtte. Csak néhány háznyira 
volt Martin Landesmann, a híres svájci iparmágnás otthonától. Mint a Genfi-tó azon részén 
minden ingatlant, ezt is magas fal övezte, és biztonsági kamerák vigyázták. Beatrice bekukucskált 



a kapu rácsai között, és gondozott, zöld gyepet látott elnyúlni egészen a nagystílű, olasz stílusú 
villa oszlopos bejáratáig. Hirtelen egy nagy léptekkel közeledő férfit pillantott meg a felhajtón, 
a Range Roverben utazó fickók egyike lehetett. Meg sem próbálta titkolni, hogy pisztoly lapul a 
zakója alatt.

– Propriété privée! Magánterület! – kiáltotta már messziről franciául, de erős akcentussal.
– Bocsánat! – motyogta Beatrice, majd gyorsan továbbment.
A következő hétfőn kezdődött a nyomozás újabb szakasza, amikor is a tanárnő háromnapos 

intenzív megfigyelésbe kezdett: leste titokzatos új diákja minden mozdulatát. Észrevette, hogy ha 
felszólították, Dzsihan néha lassan reagált. Valamint azt is, hogy nem alakított ki barátságokat, 
amióta megjött, és meg sem próbált barátkozni senkivel. Miközben igyekezett dicséretekkel 
elhalmozni egy sótlan dolgozatot, Beatrice azt is megállapította, hogy Dzsihan csak felületesen 
ismeri Egyiptomot. Azt tudta, hogy Kairó nagyváros, és átfolyik rajta egy folyó, de ennél többet 
alig. Azt állította, az apja nagyon gazdag, toronyházakat és magas irodaépületeket épít. Mivel 
az egyiptomi elnök barátai, a Muszlim Testvériség nem kedveli a családjukat, ezért költöztek 
Genfbe.

– Szerintem ez észszerűen hangzik – jegyezte meg Cecelia.
– Inkább úgy, mint egy kitalált történet – felelte Beatrice. – Kétlem, hogy valaha is betette a 

lábát Kairóba. Még abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán egyiptomi.
Beatrice ezek után az anyára fordította a figyelmét. Leginkább csak a limuzin színezett, golyóálló 

ablakán át látta, vagy amikor nagy ritkán kiszállt a hátsó ülésről, hogy üdvözölje Dzsihant az 
udvaron. Bőre és haja világosabb volt a lányáénál. Vonzó nő, gondolta Beatrice, de nem Dzsihan 
súlycsoportja. Valójában alig lehetett felfedezni köztük bármi hasonlóságot. Ráadásul gyanúsan 
hűvösen viselkedtek egymással. Beatrice egyszer sem látta, hogy megpuszilták vagy melegen 
megölelték volna egymást. Határozottan nem voltak egyenlők köztük az erőviszonyok, méghozzá 
úgy, hogy Dzsihan, és nem az anyja vitte a prímet.

December elején, amikor már közelgett a téli szünet, Beatrice úgy intézte, hogy találkozzon 
titokzatos diákja távolságtartó anyjával. Az ürügy Dzsihan angol helyesírási és szódolgozata volt, 
mely az osztály alsó harmadába tartozott, bár sokkal jobb volt, mint az ifjú Callahané, aki egy 
amerikai külügyi tisztviselő fia, s ebből kifolyólag az angol az anyanyelve. Beatrice megfogalmazott 
egy e-mailt, melyben találkozót kért Mrs. Tantawitól egy számára alkalmas időben, és elküldte 
a felvételi lapon talált címre. Miután napokig nem érkezett válasz, elküldte megint. Erre az 
igazgatótól, David Millartől kapott egy enyhe figyelmeztetést, miszerint Mrs. Tantawi nem kíván 
közvetlen kapcsolatba lépni Dzsihan tanáraival. Beatrice írja meg a gondjait neki, Davidnek, ő 
pedig majd megbeszéli a dolgot Mrs. Tanta wival. Beatrice gyanította, hogy az igazgató tisztában 
van Dzsihan valódi személyazonosságával, de több esze volt, mint hogy erre akár csak utaljon 
is. Könnyebb lett volna kifürkészni féltett titkokat egy svájci bankártól, mint a genfi nemzetközi 
iskola igazgatójától.

Ennek következtében már csak Lucien Villard, az iskola francia származású biztonsági főnöke 
volt az egyetlen reménye. Beatrice egy péntek délután látogatta meg a lyukasórájában. A kastély 
alagsorában volt a férfi irodája, a takarítószertár szomszédságában, ahová bevette magát az 
ügyes kis orosz számítógépes szakember. Lucien vékony volt, de izmos, és fiatalabbnak nézett ki a 
negyvennyolc événél. A tanári kar női tagjainak fele epekedett utána, beleértve Cecelia Halifaxet 
is, aki sikertelenül próbálta meg behálózni, mielőtt ágyba vitte szandálos teuton matekzsenijét.

– Arra gondoltam – kezdte Beatrice Lucien ajtófélfájának dőlve –, vált hat nánk néhány szót az 
új lányról.

Lucien hűvös pillantást vetett rá az íróasztala mögül.
– Dzsihanról? Miért?
– Mert aggódom miatta.
Lucien rátett egy papírhalmot a mappáján fekvő mobilra. Beatrice nem volt biztos benne, de 

mintha más márkájú lett volna, mint amilyet rendszerint használt.
– Az az én dolgom, Miss Kenton, nem a magáé.



– Nem ez az igazi neve, ugye?
– Ezt meg honnan vette?
– A tanára vagyok, és a tanárok észrevesznek dolgokat.
– Talán nem olvasta a figyelmeztetést Dzsihan aktájában a felesleges beszédet és a pletykát 

illetően. Azt tanácsolom, ehhez tartsa magát. Kü lön ben kénytelen leszek Monsieur Millar elé vinni 
ezt az ügyet.

– Bocsásson meg, nem akartam…
Lucien feltartotta a kezét.
– Ne aggódjon, Miss Kenton, kettőnk között marad.
Két órával később, miközben a világ diplomáciai elitjének csemetéi átballagtak a kastély 

udvarán, Beatrice a tanári ólomkeretes ablakából figyelte őket. Dzsihan szokása szerint az 
utolsónak távozók között volt. Nem, gondolta Beatrice, nem Dzsihan. Inkább az új lány.

Aprókat szökellt a kockaköveken, a táskáját lóbálta, s látszólag tudomást sem vett arról, hogy 
Lucien Villard mellette halad. A nő a limuzin nyitott ajtaja mellett állva várta. Az új lány úgy 
lépett el mellette, hogy szinte rá sem nézett, majd behuppant a hátsó ülésre. Akkor látta őt 
Beatrice utoljára.
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new York

Sarah Bancroft nyomban rájött, mekkora hibát követett el, amikor Brady Boswell megrendelte 
a második Belvedere martinit. Egy előkelő olasz étteremben, a Casa Leverben ebédeltek a Park 
Avenue-n. A  falakat a tulajdonos Warhol-nyomatainak egy része díszítette. Brady Boswell 
választotta a helyet. Egy szerény, de jó nevű St. Louis-i múzeum igazgatójaként évente kétszer 
látogatott New  Yorkba, hogy részt vegyen a jelentősebb aukciókon, és belekóstoljon a város 
nyújtotta gasztronómiai élvezetekbe. Rendszerint másnak a költségén. Sarah tökéletes áldozatnak 
ígérkezett. Negyvenhárom éves volt, szőke, kék szemű, okos, és hajadon. De ami még ennél is 
fontosabb, köztudott volt a belterjes New York-i művészeti világban, hogy feneketlen pénztárcával 
rendelkezik.

– Biztos, hogy nem kér maga is? – kérdezte Boswell, nedves ajkához emelve a teli poharat. 
Arcszíne a közepesre sütött lazacra emlékeztetett, őszes haját gondosan simára fésülte. 
Csokornyakkendője félrecsúszott, ahogy teknőcpáncélból készült szemüvege is. Mögüle csipás 
szemekkel méregette Sarah-t. – Tényleg utálok egyedül inni.

– Egy óra van.
– Maga nem szokott alkoholt fogyasztani az ebédhez?
Már rég nem, bár ebben a pillanatban Sarah kísértést érzett, hogy visszavonja a napközbeni 

absztinenciára tett fogadalmát.
– Londonba megyek – közölte Boswell.
– Valóban? Mikor?
– Holnap reggel.
Nem elég hamar, gondolta Sarah.
– Maga ott tanult, igaz?
– A Courtauldban – felelte Sarah védekező biccentéssel.
Nem állt szándékában ebéd közben kitárgyalni az életrajzát. A New York-i művészvilág úgyis jól 

ismerte, akárcsak a pénztárcája vastagságát. Legalábbis részben.
Miután végzett a Dartmouth Főiskolán, Sarah művészettörténetet tanult a híres Courtauld 

Institute of  Art falai közt Londonban, majd a Harvardon szerezte meg a PhD-fokozatát. 
Drága tanulmányai, melyeket apja, a Citi group befektetési bankára fizetett, kurátori állást 
eredményeztek számára a washingtoni Phillips Gyűjteménynél, ahol filléreket keresett. Majd 
tisztázatlan körülmények között otthagyta a Phillipset, és eltűnt szem elől, akár csak a Picasso, 
melyet egy titokzatos japán vásárolt meg egy aukción. Ez alatt az időszak alatt a Központi 
Hírszerző Ügynökségnek, a CIA-nek dolgozott, és jó néhány veszélyes fedett műveletben vett 
részt egy legendás izraeli ügynök, egy bizonyos Gabriel Allon megbízásából. Pillanatnyilag névleg 
a MoMA, a Museum of Modern Art, azaz a Modern Művészetek Múzeuma alkalmazásában állt, 
ahol a múzeum legfőbb kincsét – egy döbbenetes, ötmilliárd dollárt érő modern és impresszionista 
gyűjteményt – kezelte, melyet a néhai Nadia al-Bakari, a mesésen gazdag szaúdi befektető, Zizi 
al-Bakari lánya hagyott örökül.

Ez részben megmagyarázta azt is, miért ebédelt Sarah egy olyan alakkal, mint Brady Boswell. 
Nemrég beleegyezett ugyanis, hogy kölcsönad néhány kisebb jelentőségű művet a Los Angeles 
County Museum of Art részére, Brady Boswell pedig szeretett volna beállni a sorba. Nemigen volt 
rá esélye, és ezt ő is tudta. Az ő múzeuma nem volt ehhez elég jelentős. Ezért miután leadták az 
ebédrendelést, úgy döntött, halogatja az elkerülhetetlen visszautasítást, és inkább cseveg előtte 



egy kicsit. Sarah megkönnyebbült, mert nem szeretett senkivel konfrontálódni. Konfliktusokban 
volt már része épp elég, kitart egy életre is. Vagy akár kettőre.

– Hallottam egy csúnya pletykát magáról a minap.
– Csak egyet?
Boswell elmosolyodott.
– Na és miről szólt ez a pletyka?
– Arról, hogy van egy másodállása.
Mivel Sarah-t kiképezték a megtévesztésre, könnyedén leplezte, hogy kényelmetlenül érzi 

magát.
– Tényleg? És miféle?
Boswell előrehajolt, s bizalmas suttogássá halkította a hangját.
– Állítólag maga KBM titkos művészeti tanácsadója. – A KBM Szaúd-Arábia leendő királyának 

nemzetközileg használt monogramja volt. – És maga hagyta, hogy elköltsön félmilliárd dollárt 
arra a kétes eredetű Leo nar dóra!

– Az nem egy kétes eredetű Leonardo.
– Szóval igaz.
– Ne legyen nevetséges, Brady!
– A tagadás tagadása – reagált a férfi jogos gyanakvással.
Sarah ünnepélyes esküre emelte jobb kezét.
– Nem vagyok és soha nem is voltam annak a bizonyos Khalid bin Mo ham med nek a művészeti 

tanácsadója.
Boswell láthatóan kételkedett ebben. Az  előétel fölött végre bedobta a kölcsönzés ötletét. 

Sarah közömbösséget tettetett, majd közölte Boswell-lel, hogy semmilyen körülmények között 
nem kölcsönöz neki egyetlen festményt sem a Nadia al-Bakari Gyűjteményből.

– Csak egy-két Monet-t? Esetleg egy Cézanne-t?
– Sajnálom, de kizárt.
– Akkor egy Rothko? Annyi van magának, hogy nem hiányozna.
– Brady, kérem!
Barátságos hangulatban fejezték be az ebédet, majd elváltak odakint a járdán. Sarah úgy 

döntött, visszasétál a múzeumba. Végre beköszöntött a tél Man hat tanbe egy olyan meleg ősz 
után, amilyenre nem is emlékezett. Csak az ég tudja, mire lehet számítani az új évben. A bolygó 
éghajlata két véglet között ingadozik, ahogy mellesleg Sarah is. Egyik nap a terrorizmus elleni 
világméretű harc katonája, másik nap a világ egyik legnagyszerűbb művészeti gyűjteményének 
kurátora. Az ő életében sincs középút.

Ám amint befordult a keleti Ötvenharmadik utca sarkán, hirtelen ráébredt, hogy éktelenül 
unja magát. Irigyelte az egész múzeumi világ, csakhogy a Nadia al-Bakari Gyűjtemény a maga 
nagyszerűsége és a megnyitó körüli felhajtás ellenére tulajdonképpen jól elvolt nélküle is. Sarah 
alig volt több, mint a kollekció vonzó arca, aki az utóbbi időben túl sok Boswell-félével volt 
kénytelen együtt ebédelni.

A magánélete eközben unalomba fulladt. Bár a naptára tele volt adománygyűjtő eseményekkel 
és fogadásokkal, mégsem sikerült találnia magának egy megfelelő korú és végzettségű férfit. 
Persze sok negyvenes fér fi val találkozott, de egyik sem vágyott hosszú távú kapcsolatra – te jó 
ég, de utálta Sarah ezt a kifejezést! – egy vele egykorú nővel. A negyvenes éveik elején járó férfiak 
huszonhárom éves, szexi nimfákra vágytak, olyan ábrándos teremtésekre, amilyenekből jó pár 
flangált Manhattanben, cicanadrágban, jógamatraccal a hóna alatt. Sarah attól tartott, kezd 
belecsúszni a második feleségek kategóriájába. Legsötétebb pillanataiban egy hatvanhárom 
éves gazdag férfi karján látta magát, aki festeti a haját, rendszeresen jár botoxkezelésre és 
tesztoszteroninjekciókra. Első házasságából származó gyermekei a családjukat szétromboló 
boszorkányként kezelnék Sarah-t, és szívből utálnák. Hosszadalmas gyógykezelés után neki és 
korosodó férjének sikerülne összehozni egy gyereket, akit Sarah-nak a férje tragikus halála után 
– amikor az negyedszerre is hiába próbálja megmászni az Everestet – egyedül kellene felnevelnie.



A MoMA előcsarnokában nyüzsgő látogatók duruzsolása egy időre jobb kedvre derítette a nőt. 
A  Nadia al-Bakari Gyűjtemény az első emeleten helyezkedett el, Sarah irodája a harmadikon. 
Telefonja tizenkét nem fogadott hívást jelzett. A szokásos felhozatal: sajtóérdeklődés, meghívások 
koktélpartikra és galériamegnyitókra, egy botránylap újságírója, aki pletykára vadászott.

Az utolsó hívás egy bizonyos Alistair Macmillantől jött, aki privát tárlatvezetést szeretett volna 
kérni zárás után. Az elérhetőségét nem adta meg. Ez nem okozott gondot, mert Sarah azon kevesek 
egyike volt a világon, akiknek megvolt a férfi magántelefonszáma. Mégis tétovázott, mielőtt 
felhívta volna. Isztambul óta nem beszéltek egymással.

– Már attól féltem, sosem fog visszahívni – szólt bele a férfi a telefonba arábiai és oxfordi 
keverék akcentusával. Hangja nyugodt volt, csak némi kimerültség érződött rajta.

– Ebédelni voltam – felelte Sarah egyszerűen.
– Egy olasz étteremben a Park Avenue-n, egy Brady Boswell nevű egyénnel.
– Honnan tudja?
– Két emberem néhány asztallal arrébb ebédelt.
Sarah nem vette észre őket. Képességei nyilván sokat romlottak az utóbbi nyolc évben, mióta 

otthagyta a CIA-t. Akkor még észrevette, ha figyelték.
– Elintézhető? – kérdezte a férfi.
– Micsoda?
– A privát tárlatvezetés az Al-Bakari Gyűjteményben.
– Rossz ötlet, Khalid.
– Apám ugyanezt mondta, amikor kifejtettem neki, hogy meg akarom adni országomban a 

nőknek az autóvezetés jogát.
– A múzeum fél hatkor zár.
– Akkor hatra ott leszek.
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A Tranquillity, azaz „Nyugalom” – a hírek szerint a világ második legnagyobb motoros jachtja 
– még a férfi legkitartóbb nyugati védelmezőit is el kellett hogy gondolkodtassa. A leendő király 
állítólag apja mallorcai nyaralójának teraszáról pillantotta meg először. Lenyűgözte a vízi jármű 
karcsúsága és jellegzetes neonkék fényei, ezért nyomban elküldte az embereit, hogy tudják meg, 
eladó-e. A tulajdonos, egy Konsztantyin Dragunov nevű orosz milliárdos kapott az alkalmon, és 
ötszázmillió eurót kért a hajóért. A leendő király belement, azzal a feltétellel, hogy az orosz és 
jókora vendégserege azon nyomban elhagyja a jachtot. A járműhöz tartozó helikopter segítségével 
ez meg is történt. A gép benne volt az árban. A leendő király – mellesleg kíméletlen üzletember – 
a helikopter üzemanyagát rendesen felszámolta az orosznak.

A trónörökös – talán naivan – azt remélte, hogy a jachtvásárlás legalább addig titokban marad, 
amíg kitalálja, milyen szavakkal magyarázza meg az apjának. Csakhogy negyvennyolc órával 
azután, hogy birtokba vette, egy londoni képes újság meglehetősen pontos beszámolót adott 
az esetről, feltehetően épp az orosz oligarchától kapott információk alapján. A  leendő király 
országának, azaz Szaúd-Arábiának a hivatalos sajtója nem vett tudomást a dologról, annál inkább 
a közösségi média és a bloggerek föld alatti világa. A világméretű olajárzuhanásnak köszönhetően 
a leendő király szigorú megszorításokat vezetett be elkényeztetett alattvalóival szemben, melyek 
jócskán csökkentették megszokott, kényelmes életszínvonalukat. A leendő király kapzsisága még 
Szaúd-Arábiában sem vette ki jól magát, pedig ott már megszokták a királyi család mohóságát, 
hozzátartozott a nemzet életéhez.

A férfi teljes neve Khalid bin Mohammed Abdulaziz al-Saud volt. A díszes palota, amelyben 
felnőtt, akkora volt, akár egy egész háztömb. A királyi család férfi tagjainak fenntartott iskolába, 
majd Oxfordba járt, ahol gazdaságtant tanult, nyugati lányokat hajkurászott, és tömérdek, 
számára tiltott alkoholt vedelt. Szeretett is volna Nyugat-Európában maradni. Ám amikor apja 
trónra került, visszatért Szaúd-Arábiába, hogy ő legyen a hadügyminiszter, ami nagy teljesítmény 
egy olyan embertől, akin sosem volt még egyenruha, és az egyetlen fegyver, melyet valaha a 
kezében tartott, egy vadászsólyom volt.

A fiatal herceg nyomban pusztító és költséges háborút indított Irán befolyása ellen a szomszédos 
Jemenben, valamint blokád alá vonta a feltörekvő Katart, ami válságba döntötte az Öböl térségét. 
Legfőképp pedig a királyi családon belül áskálódott és szervezkedett, meggyengítendő a riválisait, 
s mindezt apja, a király áldásával. Az idős és cukorbeteg férfi tudta, hogy uralma nem tart már 
sokáig. A Szaúd-házban az volt a szokás, hogy fivér követte a fivért a trónon. A király azonban 
véget vetett ennek a hagyománynak, és fiát, a koronaherceget nevezte ki utódjául, mintha 
ő következne az öröklési sorban. A  herceg így mindössze harminchárom évesen gyakorlatilag 
Szaúd-Arábia uralkodójává és a család fejévé vált. Egy olyan család fejévé, amelynek több mint 
egytrillió dollár volt a nettó vagyona.

A  leendő király azonban tudta, hogy országa gazdagsága nagyrészt délibáb. A  családja 
hegyekben álló pénzét palotákba és méregdrága csecsebecsékbe ölte, és húsz év múlva, amikorra 
megtörténik az átállás a fosszilis energiákról a megújuló energiaforrásokra, a Szaúd-Arábia alatt 
lévő olaj nem fog többet érni, mint a homok, amely beborítja. A magára maradt királyság pedig 
visszaváltozik azzá, ami valaha volt: egymással harcoló sivatagi nomádok száraz hazájává.

Hogy megóvja országát ettől a csapástól, a trónörökös elhatározta, hogy kirángatja a 
VII.  századból, s bevezeti a XXI.-be. Egy amerikai tanácsadó cég segítségével kialakított egy 



gazdasági tervet, melyet az ígéretes Az előrevezető út névre keresztelt. Egy modern szaúdi gazdaság 
képét vetítette előre, melyet az innováció, a külföldi befektetések és a helyi vállalkozói kedv hajt 
majd. Elkényeztetett polgárai nem számíthatnak többé kormányzati állásokra és bölcsőtől a sírig 
tartó juttatásokra. Kénytelenek lesznek dolgozni a megélhetésükért, és tanulni mást is, mint a 
Korán.

A  trónörökös arra is ráébredt, hogy ennek az új Szaúd-Arábiának a munkaereje nem állhat 
kizárólag férfiakból. A nőkre is szükség lesz, ami azt jelenti, hogy az őket szinte rabszolgasorban 
tartó vallási béklyókon lazítani kell. Megadta nekik a jogot, hogy autót vezessenek, ami eddig 
tilos volt, és megengedte, hogy részt vegyenek sporteseményeken, ahol férfiak is jelen vannak.

A  herceg azonban nem elégedett meg kisebb vallási reformokkal. Magát a vallást akarta 
megreformálni. Szentül elhatározta, hogy elzárja a pénzcsapot, mely Szaúd-Arábia vahhábita 
vallásának globális terjeszkedését táplálja – mely vallás a szunnita iszlám puritánabb verziója 
–, valamint megakadályozza, hogy szaúdi magánemberek olyan dzsihádista ter ror cso por to kat 
támogassanak, mint az al-Kaida és az ISIS. Amikor a The New York Times egy jeles újságírója 
hízelgő képet festett a fiatal hercegről és annak ambícióiról, a szaúdi vallási vezetés, az ulema 
dührohamot kapott.

A  trónörökös bebörtönzött néhány forrófejű egyházfit, de meggondolatlanul néhány 
mérsékeltet is. Valamint a demokrácia és a női jogok jó pár támogatóját, és gyakorlatilag bárkit, 
aki volt annyira ostoba, hogy bírálja őt. Sőt attól sem riadt vissza, hogy begyűjtse a királyi 
család és a szaúdi gazdasági elit több mint száz tagját, és bezárja őket a Ritz-Carlton Hotelba, 
ahol ablaktalan szobákban kemény kihallgatásnak vetette őket alá, néha személyesen. Végül 
mindegyiküket szabadon engedte, de csak miután legombolt róluk több mint százmilliárd dollárt, 
azt állítva, hogy ehhez a pénzhez zsarolás és visszacsorgatás útján jutottak. Kijelentette, hogy a 
régi pénzszerzési módoknak ezennel vége.

Kivéve természetesen saját magát. Ő szédítő sebességgel növelhette személyes vagyonát, és 
költhette tékozló módon. Megvásárolt bármit, amire csak szemet vetett, amit pedig nem tudott 
pénzért megvásárolni, azt egyszerűen elvette. Akik nem voltak hajlandók meghajolni az akarata 
előtt, kaptak egy borítékot egy 45-ös kaliberű golyóval.

Ezek után a Nyugat kezdte jócskán átértékelni a személyét. Vajon KBM tényleg reformer – 
tűnődtek a politikacsinálók és a Közel-Kelet-szakértők –, vagy csak egy újabb hatalomőrült 
sivatagi sejk, aki bezárja az ellenfeleit, és a népe rovására növeli a saját vagyonát? Tényleg át akarja 
alakítani a szaúdi gazdaságot? Valóban véget akar vetni az elvakult iszlám és a terrorizmus 
támogatásának? Vagy csak jó benyomást akar gyakorolni Georgetown és Aspen hatalmasságaira?

Bizonyos okokból, melyeket Sarah nem tudott elmagyarázni a barátainak és kollégáinak, eleinte 
ő is szkeptikus volt. Így aztán érthetően tartózkodónak mutatkozott, amikor egy New  York-i 
látogatása során Khalid arra kérte, hogy találkozzanak. Sarah végül beleegyezett, de csak mi után 
Langley egy biztonsági különítménye tisztának nyilvánította a helyet. A biztonságiak a távolból 
figyelték.

A Four Seasons Hotel egyik lakosztályában zajlott le a találkozó. Sem testőr, sem szárnysegéd nem 
volt jelen. Sarah olvasta a Times dicsérő cikkeit KBM-ről, és látott róla fényképeket hagyományos 
szaúdi öltözetben. Jól szabott angol öltönyében azonban a férfi sokkal jobb benyomást keltett. 
Ékesszóló, kulturált, művelt embernek tűnt, akiből csak úgy sugárzott az öntudat és a hatalom. 
Meg persze a gazdagság. Elképesztő gazdagság. Ennek egy kis részét akarja most felhasználni, 
mondta, hogy világklasszis festménygyűjteményt vásároljon össze. Ehhez szemelte ki Sarah-t a 
tanácsadójának.

– Mit szándékozik tenni ezekkel a képekkel?
– Ki akarom akasztani őket egy múzeumban, amelyet Rijádban készülök építeni. Ez lesz a 

Közel-Kelet Louvre-ja – közölte a férfi nagyvonalú tervét.
– És kik fogják látogatni ezt az ön Louvre-ját?
– Ugyanazok, akik a párizsit.
– Turisták?



– Igen, természetesen.
– Szaúd-Arábiában?
– Miért ne?
– Mert az összes turista, akit beengednek az országba, Mekkába és Me di nába igyekvő muszlim 

zarándok.
– Egyelőre – mondta hangsúlyosan a herceg.
– És miért éppen én?
– Nem maga a Nadia al-Bakari Gyűjtemény kurátora?
– Nadia reformer volt.
– Én is az vagyok.
– Sajnálom – mondta Sarah. – Nem érdekel az ajánlata.
Egy Khalid bin Mohammedhez hasonló férfit nem szoktak elutasítani. Kíméletlenül üldözte 

ezután Sarah-t: telefonon, virágokkal, bőkezű ajándékokkal, de ő egyiket sem fogadta el. Mikor 
végül mégis beadta a derekát, ragaszkodott hozzá, hogy szívességből, fizetség nélkül végezze 
a munkát. Bár érdekelte, kíváncsivá tette a KBM-ként ismert ember, saját múltja nem engedte, 
hogy egy fillért is elfogadjon a rijádi uralkodóháztól. Továbbá azt is kikötötte, hogy kapcsolatukat 
mindkettejük érdekében szigorúan bizalmasan kell majd kezelni.

– Hogyan szólítsam? – kérdezte végül Sarah.
– A királyi fenség megfelel.
– Próbálja újra!
– Mit szól a Khalidhoz?
– Sokkal jobb.
Gyorsan és erőszakosan vásároltak aukciókon és magánszemélyektől, főleg háború utáni 

műveket, impresszionistákat, régi mestereket. Alku alig volt. Sarah megnevezte az árat, Khalid 
egyik udvaronca pedig elintézte a kifizetést meg a szállítást. Bevásárló körútjaikat a lehető 
legnagyobb csendben bonyolították, titokban tevékenykedő kémek ügyességével. Még sem tartott 
túl soká rájönni a művészeti világban, hogy egy új, nagy formátumú játékos jelent meg a színen, 
főleg miután Khalid lazán kicsengetett félmilliárdot Leonardo Üdvözítő (Salvator Mundi – A világ 
megváltója) című festményéért. Sarah megpróbálta eltántorítani a vételtől. Egyetlen fest mény 
sem ér meg ennyit, talán csak a Mona Lisa, mondta.

A gyűjtemény létrehozása közben sok órát töltött Khalid társaságában úgy, hogy csak kettesben 
voltak. A férfi beszélt neki az országával kapcsolatos terveiről, s időnként arra használta Sarah-t, 
hogy szondázza az elképzeléseivel kapcsolatban. A nő kétkedése fokozatosan elhalványult. Khalid 
nem tökéletes, gondolta, de ha képes lesz valódi és tartós változásokat előidézni Szaúd-Arábiában, 
a Közel-Kelet és a muszlim világ többé nem lesz ugyanaz.

Omar Nawwaf után mégis minden megváltozott.
Nawwaf jeles szaúdi újságíró volt, aki disszidált, és Berlinben talált menedékre. A Szaúd-ház 

bírálójaként Khalidot különösen kevésre tartotta, sarlatánnak nevezte, aki édes semmiségeket 
suttog a hiszékeny nyugatiak fülébe, miközben tömi a zsebét, és börtönbe küldi a kritikusait. 
Két hónappal korábban az újságírót brutálisan meggyilkolták az isztambuli szaúdi konzulátuson, 
testét pedig feldarabolták, hogy könnyebben megszabadulhassanak tőle.

A  felháborodott Sarah Bancroft másokkal egyetemben megszakított minden kapcsolatot a 
valaha ígéretesnek tűnt fiatal herceggel, akit KBM-ként ismert a világ.

– Maga is csak olyan, mint a többi – fakadt ki Khalidnak egy hangpostaüzenetben. – Úgyhogy, 
királyi fenség, remélem, megrohad a pokolban!
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Az  első figyelmeztetés öt perccel öt óra után hangzott fel. Egy udvarias hang közölte a 
látogatókkal, hogy a múzeum hamarosan zár, és megkérte őket, hogy lassan induljanak a kijárat 
felé. Öt perccel fél hat előtt már nem is volt ott senki, kivéve egy zavartnak látszó nőt, aki nem 
tudott elszakadni Van Gogh Csillagos éj című alkotásától. A biztonságiak finoman kivezették az 
utcára, mielőtt végigmentek az összes termen, nem bújt-e meg valahol egy ügyes tolvaj éjszakára.

Háromnegyed hatkor jelentették, hogy minden tiszta. Addigra már a dolgozók zöme is távozott, 
így senki sem volt tanúja annak, hogy egy három fekete, diplomáciai rendszámú városi terepjáróból 
álló konvoj érkezett az épület elé a nyugati Ötvenharmadik utcában. A másodikból kiszállt Khalid 
öltönyben és sötét nagykabátban, majd sietve átvágott a járdán a bejáratig. Sarah pillanatnyi 
habozás után beengedte. Egy darabig szótlanul néztek egymásra az előcsarnok félhomályában, 
mielőtt Khalid kezet nyújtott neki. Sarah nem fogadta el.

– Meglep, hogy beengedték az országba – mondta. – Nem is lenne szabad mutatkoznom 
magával, Khalid.

A férfi még nem engedte le a kezét.
– Nem vagyok felelős Omar Nawwaf haláláért. Hinnie kell nekem – mondta halkan.
– Volt idő, amikor hittem. És sokan mások is ebben az országban. Fontos emberek, okos emberek. 

Hinni akartuk, hogy maga más, hogy maga tényleg meg fogja változtatni az országát és a Közel-
Keletet. De bolondot csinált belőlünk.

Khalid leengedte a kezét.
– Ami megtörtént, megtörtént, Sarah.
– Akkor most miért van itt?
– Azt hiszem, elmondtam, amikor telefonáltam.
– Én is azt hiszem, egyértelműen megmondtam, hogy sose hívjon többet.
– Ó, igen, emlékszem. – Azzal a férfi a nagykabátja belső zsebéből elővette a telefonját, és 

lejátszotta Sarah üzenetét.
Úgyhogy, királyi fenség, remélem, megrohad a pokolban.
– Gondolom, nem én voltam az egyetlen, aki ilyen üzenetet hagyott magának.
– Nem – ismerte be Khalid, visszatéve a telefont a zsebébe. – De a magáé fájt a legjobban.
Ez felkeltette Sarah érdeklődését.
– Miért?
– Mert megbíztam magában, és mert azt hittem, megérti, milyen nehéz lesz átalakítanom az 

országomat úgy, hogy ne süllyedjen politikai és vallási káoszba.
– Ez még nem jogosítja fel arra, hogy megölessen valakit, aki bírálni merészeli.
– Ez nem ilyen egyszerű.
– Valóban?
A  férfi nem vágott vissza, és Sarah látta, hogy bántja valami, valami nagyobb dolog a 

megaláztatásnál, melyet az ő kegyeiből való kiesése okozott.
– Láthatnám? – kérdezte a herceg.
– A gyűjteményt? Valóban ezért jött?
A férfi enyhén neheztelő arckifejezéssel válaszolt:
– Hát persze.
Sarah felvezette az Al-Bakari szárnyba. A kiállítás bejáratánál Nadia portréja lógott a falon, 



melyet nem sokkal a halála után festettek Szaúd-Arábia Üres Negyedében.
– Ő igazi volt, nem egy csaló, mint maga.
Khalid haragosan rámeredt, mielőtt tekintetét a képre emelte volna. Nadia egy hosszú kanapé 

egyik végében ült fehér lepelben, nyakán gyöngysor, ujjain tömérdek gyémánt és arany. Válla 
fölött egy óra számlapja világított, akár a hold, meztelen lába előtt orchideák hevertek. A festmény 
stílusa a modern és a klasszikus ügyes keveréke volt. Hibátlan kivitelezés, hibátlan kompozíció.

Khalid közelebb lépett, és szemügyre vette a vászon jobb alsó sarkát.
– Nincs rajta szignó.
– Ez a művész sosem írja alá a munkáit.
Khalid a festmény melletti táblácskára mutatott.
– És itt sem szerepel a neve.
– Névtelen kívánt maradni, hogy ne homályosítsa el a portré alanyát.
– Olyan híres?
– Bizonyos körökben.
– Ismeri?
– Természetesen igen.
Khalid tekintete visszavándorolt a képre.
– Nadia modellt ült neki?
– Teljes egészében emlékezetből festette.
– Még fényképet sem használt?
Sarah megrázta a fejét.
– Figyelemre méltó. Biztosan csodálta őt, hogy ilyen szépen festette le. Én sajnos sosem 

találkozhattam vele. Nagy híre volt fiatalkorában.
– Sokat változott az apja halála után.
– Zizi al-Bakari nem egyszerűen meghalt. Hidegvérrel meggyilkolta a cannes-i régi kikötőben 

egy Gabriel Allon nevű izraeli orgyilkos – szögezte le Khalid, s jelentőségteljesen nézett egy 
pillanatra Sarah szemébe, mielőtt belépett az első helyiségbe a négyből, ahol impresszionista 
festmények kaptak helyet. Közelebb ment egy Renoirhoz, és irigyen nézett rá. – Ezeknek a 
festményeknek Rijádban lenne a helyük.

– Nadia örök időkre a MoMA gondjaira bízta őket, és engem nevezett ki kurátornak. Így hát itt 
is maradnak.

– Talán egyszer belemegy, hogy megvegyem őket.
– Nem eladók.
– Minden eladó, Sarah – mosolyodott el egy pillanatra a férfi. Sarah-nak feltűnt, hogy nehezére 

esett. Khalid megállt a következő festmény, Monet egyik tájképe előtt, majd körülnézett a teremben. 
– Van Goghtól nincs semmi?

– Nincs.
– Különös, nem gondolja?
– Micsoda?
– Az, hogy egy ekkora gyűjteményben ilyen feltűnő hiány van.
– Nehéz jó minőségű Van Goghhoz jutni.
– Az én informátoraim nem ezt mondják. Valójában a legmegbízhatóbb forrásból tudom, hogy 

Zizinek kis időre volt egy kevéssé ismert Van Goghja, a Marguerite Gachet az öltözőasztalánál. Egy 
londoni galériában vette. – Khalid figyelmesen nézte Sarah arcát. – Folytassam?

Sarah nem felelt.
– A galéria egy bizonyos Julian Isherwood tulajdona. A vétel idején egy amerikai nő dolgozott 

nála. Zizi nyilvánvalóan belebolondult, meghívta a szokásos téli hajókázására a Karib-tengeren. 
A jachtja sokkal kisebb volt, mint az enyém. Úgy hívták, hogy…

– Alexandra – vágott közbe Sarah. – Mióta tudja?
– Azt, hogy a művészeti tanácsadóm a CIA tisztje?
– Csak volt. Már nem dolgozom az ügynökségnek. És magának sem.



– Na és mi van az izraeliekkel? – mosolygott Khalid. – Gondolja, hogy a közelembe engedtem 
volna anélkül, hogy alaposan megismerném a múltját?

– És ennek ellenére kellettem magának?
– Igen.
– Miért?
– Mert tudtam, hogy egy nap más dologban is segíteni tud majd nekem, mint a 

festménygyűjtemény. – Khalid ellépett Sarah mellett, és megállt Nadia portréja előtt. – Tudja, 
hogy lehet elérni?

– Kit?
– A férfit, aki képes volt ezt úgy megfesteni, hogy még egy fényképre sem volt szüksége hozzá 

– bökött Khalid a vászon jobb alsó sarka felé. – A férfit, akinek itt kellene hogy legyen a kézjegye.
– Maga a szaúdi trónörökös. Miért van szüksége rám, hogy felvegyem a kapcsolatot az izraeli 

titkosszolgálat főnökével?
– A lányom miatt – felelte a férfi. – Valaki elrabolta a lányomat.
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AstArA, AzerbAjdzsán

Gabriel Allon aznap este nem hívta vissza Sarah-t, mert – mint oly gyakran – akkor is éppen 
kint volt a terepen. Küldetése érzékeny voltára való tekintettel csak a miniszterelnök és egy 
maroknyi bizalmas, vezető munkatársa tudott a hollétéről – a közepes méretű, okkersárga falú 
villáról közvetlenül a Kaszpi-tenger partján. A  villa mögött megművelt földek négyzet alakú 
területei nyúltak a távolba, a keleti Kaukázus lábai felé. Az egyik hegytetőn apró mecset állt. 
Napjában ötször recsegő hangszóró hívta a minaretből imára a híveket. Annak ellenére, hogy oly 
rég vívta a harcát a radikális iszlám erőivel, Gabriel megnyugtatónak érezte a müezzin hangját. 
Abban a pillanatban Azerbajdzsán muszlim lakói voltak a legjobb barátai.

A  villa névleges tulajdonosa egy Bakuban székelő ingatlanos cég volt, a valódi tulajdonos 
azonban a Szállásügy volt, az izraeli hírszerző szolgálatnak az a részlege, mely a titkos ingatlanok 
beszerzését és fenntartását intézte. Az  azerbajdzsáni titkosszolgálat főnöke hallgatólagos 
beleegyezését adta az ügylethez, mivel Gabriel szokatlanul szoros kapcsolatot ápolt vele. 
Azerbajdzsán déli szomszédja az Iráni Iszlám Köztársaság, s maga a villa mindössze öt kilométerre 
feküdt az iráni határtól. Ezért nem tette ki a lábát Gabriel az épületből, amióta megérkezett. Ha 
az iráni Forradalmi Gárda tudomást szerezne a jelenlétéről, kétségtelenül megkísérelné megölni 
vagy elrabolni. Gabriel nem neheztelt rájuk, amiért ennyire gyűlölik. Ezen a kemény vidéken 
már csak ilyenek a játékszabályok. Ettől függetlenül, ha lehetősége adódott volna megölni a 
Forradalmi Gárda vezetőjét, boldogan meghúzta volna a ravaszt.

A tengerparti villa nem az egyetlen logisztikai helyszín volt A zer   baj    dzsán    ban Gabriel számára. 
A titkosszolgálat – melyet az ott dolgozók csak úgy emlegettek: a Cég – rendelkezett még egy 
kis halászflottával, teherhajókkal és gyors motorcsónakokkal is, persze mind rendes azeri 
lajstromszámot viselt. A vízi járművek rendszeresen közlekedtek a helyi kikötők és az iráni partok 
között, ahol a Cég ügynökeit és operatív egységeit segítették elvegyülni, valamint értékes iráni 
informátorokat szereztek, akik hajlandók voltak teljesíteni Izrael kéréseit.

Egy évvel korábban az egyik ilyen informátort, aki a titkos iráni atomfegyverprogram 
legbelsőbb berkeiben dolgozott, csónakkal áthozták a Cég astarai villájába, ahol beszélt Gabrielnek 
egy raktárról Teherán egyik szokványos kereskedelmi negyedében. A  raktárban harminckét 
iráni gyártmányú széf volt, bennük pedig több száz komputerlemez, valamint több millió oldalnyi 
dokumentum. Az  informátor állítása szerint ezek a dokumentumok minden kétséget kizáróan 
bizonyítják, amit Irán oly régóta tagadott, azazhogy módszeresen és fáradhatatlanul dolgozik 
egy nukleáris robbanó szerkezeten, valamint egy olyan hordozórakéta-rendszeren, mely képes 
elérni Izraelig, sőt távolabb.

A Cég az előző év legnagyobb részében figyelte a raktárt, emberi erővel és miniatűr kamerákkal 
is. Megtudták, hogy a biztonsági őrök első csoportja, az első műszak minden reggel hétkor 
érkezik, valamint hogy minden éjszaka, nagyjából tíztől csak az ajtózárak és a kerítés védi az 
épületet. Gabriel és Jakov Rossman, a különleges műveletek osztályának a vezetője egyetértett 
abban, hogy a behatoló csapatnak csak reggel ötig szabad ott tartózkodnia. A forrás elmondta, 
mely széfeket nyissák ki, és melyekkel ne foglalkozzanak. A behatolás módszere folytán – 3600 
Fahrenheit-fokon világító lámpákkal mennek – lehetetlen titokban tartani a műveletet, Gabriel 
ezért arra utasította a csapatot, hogy ne próbálják meg lemásolni, hanem egyszerűen lopják el 
a dokumentumokat. A másolatokat különben is könnyű letagadni, az eredeti példányokra már 
sokkal nehezebb magyarázatot találni. Ezenfelül a pimaszság, amellyel eltulajdonítják Irán 



atomarchívumát, jócskán meg fogja alázni a rezsimet az amúgy is nyugtalan lakosság szemében. 
Gabriel semmit sem szeretett volna jobban, mint kínos helyzetbe hozni az irániakat.

Az  eredeti dokumentumok ellopása azonban exponenciálisan növelte az akció kockázatát. 
Kódolt iratokat ki lehet csempészni az országból néhány nagy teljesítményű pendrive-on, az 
eredeti példányokat azonban sok kal nehezebb mozgatni és elrejteni. A  Cég egy iráni bizalmi 
embere vásárolt egy Volvo teherautót. Amennyiben a raktár biztonsági őrei tartják magukat a 
normális napirendhez, a csapatnak kétórányi előnye lesz. Útjuk Teherán szélétől átvezet majd 
az Elburz hegységen, onnan pedig le a Kaszpi-tengerig. A kivonási pont egy Babolsar nevű város 
melletti partszakasz lesz. A tartalék helyszín néhány mérfölddel keletebbre lesz, Khazar Abadnál. 
A csapat mind a tizenhat tagja egyszerre tervezte elhagyni a területet. Legtöbbjük fárszi nyelven 
beszélő iráni zsidó volt, akit könnyedén lehetett helyi perzsának nézni. A csapat vezetője azonban 
Mihail Abramov lett, egy moszkvai születésű ügynök, aki már számos veszélyes akciót hajtott 
végre a Cég megbízásából, például egy vezető iráni atomtudós megölését Teherán központjában. 
Mihail feltűnően kilógott a sorból, bár Gabriel véleménye szerint minden műveletben kell hogy 
legyen egy ilyen.

Valaha Gabriel feltétlenül része lett volna a csapatnak. A  Jezréel-völgy ben született, azon 
a termékeny területen, amely a legkitűnőbb harcosokat és kémeket adta Izraelnek. Később 
festészetet tanult a Bezalel Szép mű vé szeti és Iparművészeti Akadémián Jeruzsálemben, ahol 
1972 szeptemberében meglátogatta egy Ari Samron nevű ember. Néhány nappal korábban a 
Fekete Szeptember terrorcsoport, a Palesztin Felszabadítási Szervezet egyik frakciója meggyilkolt 
tizenegy izraeli atlétát és edzőt a müncheni olimpián. Golda Meir miniszterelnök utasította 
Samront és a Céget, hogy „küldje ki a fiúkat”, levadászni a felelősöket. Samron pedig azt akarta, 
hogy Gabriel legyen a bosszúállás eszköze, mivel folyékonyan, berlini akcentussal beszélt németül, 
és könnyedén ki tudta adni magát művészembernek. Gabriel egy fiatalember dacosságával azt 
mondta Samronnak, keressen valaki mást. Samron azonban végül elérte, hogy Gabriel beadja a 
derekát, és nem utoljára.

A művelet kódneve „Isten haragja” lett. Gabriel és a vele együttműködő operatív ügynökök kis 
csapata három éven át üldözte prédáját keresztül-kasul Nyugat-Európán és a Közel-Keleten. Ölt 
éjjel, ölt fényes nappal. S közben félelemben élt, hogy a helyi hatóságok bármelyik pillanatban 
letartóztathatják, és megvádolhatják gyilkossággal. A Fekete Szeptember mind a tizenkét tagja 
meghalt a kezük által. Gabriel maga hat terroristával végzett a 22-es kaliberű Beretta pisztolyával. 
Ha csak tehette, tizenegyszer lőtt az áldozatába: egy golyót minden egyes izraeli életért. Mire végül 
visszatért Izraelbe, halántéka megőszült a stressztől és a kimerültségtől. Samron hamufoltoknak 
nevezte az ősz tincseket a „tűz hercegének” hajában.

Gabriel ezután szerette volna folytatni művészeti tanulmányait, de valahányszor megállt a 
festőállvány előtt, csak az általa megölt emberek arcát látta a vásznon. Velencébe utazott hát 
egy Mario Delvecchio nevű kitelepült olasz álcája alatt, hogy kitanulja a festményrestaurálás 
művészetét. Befejezve tanulmányait, visszatért a Céghez, ahol Ari Samron tárt karokkal várta. 
Tehetséges, bár hallgatag európai festményrestaurátornak adva ki magát, leszámolt jó néhánnyal 
Izrael legveszélyesebb ellenségei közül, és a nevéhez fűződött a Cég történetének számos ünnepelt 
akciója. A mai a legnagyszerűbbek közé fog tartozni, ha sikerül. Na és ha nem? A Cég tizenhat, 
magasan képzett ügynökét le fogják tartóztatni, meg fogják kínozni, és nagy valószínűséggel 
nyilvánosan kivégzik. Gabrielnek nem lesz más választása, mint hogy lemond, s ezzel nemtelen 
véget ér egy dicsőséges karrier, melyhez az összes többit is mérni fogják ezentúl. Még az sem 
kizárt, hogy magával fogja rántani akár a miniszterelnököt is.

Egyelőre azonban nem tehetett mást, mint hogy várt, és halálra aggódta magát. Csapata előző 
este lépett az Iszlám Köztársaság területére, és szétoszlott néhány teheráni titkos lakásban. Ottani 
idő szerint 10:15-kor Gabriel üzenetet kapott a Saul király úti műveleti központtól a biztonságos 
telefonvonalon, melyben közölték, hogy az utolsó váltás biztonsági őr elhagyta a raktárt. Gabriel 
kiadta a parancsot a csapatnak, hogy hatoljon be az épületbe, és 10:30-kor az emberei már bent 
is voltak. Ettől kezdve hat óra és huszonkilenc perc állt a rendelkezésükre, hogy elemlámpáik 



fényénél megtalálják a keresett széfeket, és megszerezzék az atomarchívumot. Ez csak egy perccel 
volt kevesebb annál, amit Gabriel remélt, és már ez is hátrány. Tapasztalatai szerint egy akciónál 
minden másodperc számít.

Veleszületett türelemmel áldotta meg a sors, mely tulajdonság egyformán a javára vált 
restaurátorként és hírszerző ügynökként. Azon az éjszakán azonban, a Kaszpi-tenger partján 
cserben hagyta minden tűrőképessége. Fel-alá járkált a félig bebútorozott villában, magában 
motyogott, és értelmetlen kirohanásokkal gyötörte két kitartó testőrét. Leginkább azokat az 
okokat vette sorra, amelyek miatt tizenhat legkiválóbb tisztje netán soha nem jön ki élve Iránból. 
Egyetlen dologban volt biztos: amennyiben csapata szemben találja magát az iráni erőkkel, 
nem fogja szó nélkül megadni magát. Gabriel Mihailnak – aki korábban a Sayeret Matkal elit 
kommandó tagja volt – nagy szabadságot adott abban, hogy ha kell, a csoport fegyverrel vágjon 
utat magának a határig. Amennyiben az irániak közbelépnek, sok iráni halott lesz, annyi szent.

Végül teheráni idő szerint hajnali 04:45-kor üzenet érkezett a biztonságos vonalon: a csapat 
elhagyta a raktárt az aktákkal és a számítógéplemezekkel, s úton van a biztonság felé. A következő 
üzenet 05:39-kor érkezett, amikor a csapat már befelé indult az Elburz hegységbe. Gabriel arról 
értesült belőle, hogy az egyik biztonsági őr korábban érkezett a raktárhoz a megszokottnál. 
Harminc perccel később pedig megtudta, hogy az NAJA, az iráni rendőrség országos riasztást 
adott ki, és lezárja az utakat a határon.

Kisurrant a villából, és a hajnali félhomályban legyalogolt a tó partjára. A mögötte húzódó 
alacsony dombok között a müezzin imára szólította a híveket. Az ima jobb, mint az álom… Gabriel 
abban a pillanatban mélyen egyetértett vele.


