
A szélvédőn lassan lecsourgott az elsőegy esőcsepp, néztem az útját, ahogy végigfolyik a 

többi között, magával ragadva az alatta remegőket. Semmi különleges nem volt benne, 

valahogy mégis rValamiért rossz érzéssel töltött el. Ösztön, megérzés – az áttetsző vízgömb 

pont úgy duzzadtdagadt, gyarapodott, ahogy a mellkasomban lévő a feszültség nőtt. Végül a 

csepp megadta magát a gravitációnak, és leszaladt az ablaktörlőre. Elkaptam róla a 

tekintetem, nagy sóhajjal rámarkoltam a kormányra, de a kínzó balsejtelem nem akart szűnni. 

Valami rosszul fog elsülni ma!

– Tudtam, hogy szarrá ázunk – jegyezte meg apám rezignáltan az anyósülésen, miközben 

nagyot harapott a sajtburgerébe. Az autóm belsejét megtöltötte a mekis gyorskaja illata. Nem 

vettem le a Sszememet le nem véve a megfigyelt utcáról, miközben oldalra nyúltam, és 

kivettem egyet a sült krumplijai közül. Apám felmordult, majd teli szájjal megjegyezte: – Edd 

meg a másik sajtburgert, még meleg.

– Apa – sóhajtottam fel és rápillantottam –, három éve próbálkozol… ha eddig nem 

sikerült visszatérítened a húsevők közé, szerinted egy zsírban tocsogó, tök egészségtelen 

szendvics lesz az, ami miatt elcsábulok?

– Sose lehet tudni – vigyorodott el. – Amúgy meg, lehet, hogy egészségtelen, de finom.

Mielőtt válaszolhattam volna, megcsörrent a mobilja. Fél kézzel halászta elő a kabátja 

zsebéből, nyomta le a hívás fogadást, szorította a vállához, és majd beleszólt bele:

– Harris, tessék!... Á, szevasz, Luke!... Nem… Kizárt, hogy odaérjek, megfigyelésen 

vagyunk Grace-szel… Ja, kaptunk egy fülest… Nem, ez a másik ügy, a tizenöt éves lány… – 

Felnevetett. – Én is szívesebben lennék ott, de a faszi szerint a fazon, akivel lelépett, itt bérel 

lakást… Jó, meglátom, mikor végzünk… Oké, szia!

Fél füllel hallgattam a válaszait, miközben és elindítottam az ablaktörlőt. Amikor a 

lapátok letörölték az egyre sűrűsödő cseppeket, de hamar, levettem a gyújtást. Feltűnő lett 

volna, ha az egy álló autó ablaktörlői mozgásban maradognak, bár, ha rákezd az eső, 

valamelyikünknek ki kell majd szállnia, mert nem fogunk látni a csapadéktólmert a kocsiból 

nem látunk. Előre tudtam, elvitázunk majd pár percig azon, melyikünk legyen; az. aApám 

hallani se akar róla, hogy én, én viszont nem fogom engedni, hogy ő. Szóval próbáltam 

magam előre felkészíteni arra, hogy ma éjjel bőrig ázomk, hacsak nem jön meg hamarabb a 

párocska, akire vártunk. 

Apám kinyomta a telefont, a kesztyűtartó tetejére dobta, és folytatta az evést. 

– Ha te ilyet tettél volna tizenöt évesen – morogta két falat között, és az utca felé intett a 

fejével –, szíjat hasítottam volna a hátadból.
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Felsóhajtottam. Kezdődik.

– Nekem nem voltak drogos barátaim, apa. 

– Ez mondjuk igaz – hagyta rám, majd felém nyújtotta az egész zacskó sült krumplit. – 

Edd meg legalább ezt! Olyan sovány vagy.

– Apa… – kezdtem, de félbeszakított:

– Jó, befogom, mielőtt tüzet okádsz.

– Kösz, értékelem.  Luke sörözni hívott az előbb? – tereltem el a témát, és Eelvettem a 

krumplit.

– Igen, a fiúkkal beülnek a Kellsbe.

– Hívj egy taxit, és menj nyugodtan! Két órája ülünk itt, szerintem hamis infót kaptunk, 

de ha mégis megjönnek, csak elbírok két tizenévessel.

Apám felhorkant. 

– Grace, ha a srác tényleg drogos, és esetleg be van lőve, veszélyes lehet. 

– Jaj, apa, én is tudom – feleltem. Rohadtul igaz, amit az ember mindig hall, hogy lehetsz 

akárhány éves, mindig örökre apád kicsi lánya maradsz. Hiába múltam el huszonhat, apám a 

legtöbbször úgy bánt bánik velem, mintha csak nyolc lennék. Már azelőtt is folyton aggódott, 

mielőtt hogy együtt kezdtünk volna dolgozni; hogy ettem-e eleget aznap, kivel randizom, 

mennyit ittam a bulikban. Sokszor megőrjített, bár az évek alatt azért egész jól megtanultam 

kezelni.; nNéha csak el kellett engednem a fülem mellett, amit mondott, és kizárólag akkor 

belemenni nagyobb vitákba, ha megértemegéri. – De lássuk be, kicsi az esélye, hogy 

felbukkannak ma. 

– Mi a hatos szabály, Grace? – kérdezte apám, miközben összegyűrte a sajtburger 

papírját, és kihalászta a papírzacskóból a másik szendvicset.

Felnevettem, és megcsóváltam a fejem. Vannak dolgok, amik sose változnak, mint 

aApám és az ő tíz pontból álló szabályrendszere örök.…

– Hogy nem találgatunk, biztosra megyünk – válaszoltam engedelmesen. Megint 

elindítottam az ablaktörlőt egy törlés erejéig.

– Így van. Ugyanannyi tehát az esélye annak, hogy felbukkannak, mint annak, hogy nem 

– harapott nagyot a sajtburgerbe.

Kivettem még egy krumplit. Próbáltam magam Holly Nael helyébe képzelni magam; 

vajon miért barátkozik egy rendes, középosztálybeli családból származó tinilány drogos, 

iskolakerülő, lúzer fiúval? Az előző héten, amikor az aggodalomtól félőrült szülők felkerestek 

minket, olyan család képe bontakozott ki előttem róluk, akik mindent az egy szem 

gyerekükért tesznek: balettra hordják, rózsaszín lányszobát rendeznek be neki, lesik minden 
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kívánságát. A kertes ház udvarában két kutya várja haza kis gazdáját, az iskolában a lányra 

semmi panasz, jegyei jók, a pom-pom csapat tagja, osztálytársai szeretik, felnéznek rá. 

Térdeim közé vettem szoríttotam a krumplis zacskót, kihúztam apám mobilja alól a 

dossziét, amiben az ügy adataitanyagokat gyűjtöttük össze, és kiemeltem a lapok közül a egy 

színes fényképet. Holly Nael külsőre mintha csak a húgom lett volna: tengerkék szem, szőke, 

hosszú haj, egyenes, fitos orr, egyedül vékony szája különbözött az én vastag ajkamtól, és az 

én arcomon anyajegy díszelgett a jobb szemem sarkában.

 Néztem a csinos lány boldog mosolyát; simán a gimi szépe lehet az érettségi bálon. 

Valami szörnyűségnek kellett történnie ahhoz, hogya egyik nap tanítás után ne menjen haza 

és egyszerűen köddé váljonvált. A rendőrség nagy erőkkel kereste, de zsákutcába jfutottak, és 

amikor a magánnyomozói irodánkban a kisírt szemű Mrs. Nael apámra emelte könnyes 

tekintetétnézett kisírt szemekkel, nem volt kétséges, elvállaljuk az ügyet. Napokig adatokat 

gyűjtöttünk, tanárokat, diáktársakat hallgattunk meg, és csak az előző tegnap esti fülesnek 

köszönhetően ültünk az autómbanitt a James Streeten, arra várva, hogy a lány meg az állítólag 

drogos barátja kíséretében felbukkanjon a lány. 

Ha megtaláljuk, hozzá tudok vajon majd érni?

Próbáltam letörölni a fotó sarkáról a zsíros nyomot, amit ujjam hagyott ott.

– Grace, kár, hogy nem fogadtunk – tette le hirtelen apám a sajtburgere maradékát a 

dossziéra. Kezét beletörölte a farmerjébe, aztán zsebre dugta a telefonját. Felnéztem, és az 

esőpettyes szélvédőn keresztül még pont láttam az egyik lépcsőházba belépő két alakot, jól 

látszott az alacsonyabbik kapucnija alól kilógó hosszú, szőke haj. – Várunk kicsit, és utánuk 

megyünk.

Elöntött az izgalom, szívverésem meglódult. Csuklómról lehúztam a hajgumimat, és 

lófarokba kötöttem a hajamat. Nem hinnémgondoltam, hogy verekednem kell ma estemajd 

két tinédzserrel, de az arcomba lógó hosszú tincseim csak útban lennének, ha mégis. Apám 

összecipzározta a kabátját, majd felém fordult.

– Oké, egyes szabály? – kérdezte komoly arccal.

– Fő a biztonságunk – válaszoltam, majd kinyitottam a kocsiajtót, és kiszálltam. Apám 

követte a példámat, fejébe húzta dzsekije kapucniját.

 Négy éve dolgozunk együtt, és a szabályok, amiket eleinte tanítási szándékkalcéllal 

ismételtetette el velem a szabályokat, de ez mostanra szimpla babonává váltak. Zsebre dugtam 

a kezem, apám belém karolt, és az esőben komótosan megindultunk a lépcsőház felé, ahová 

reményeink szerint Holly Nael ment be az imént. Csak semmi feltűnés, semmi kapkodás, 

szimpla esti sétára induló apa és -lánya, esetleg idősebb úr és fiatal felesége látszatát 
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igyekeztünk akartuk kelteni. Jókora cseppeket fújt az arcomba a szél, lehajtottam a fejem, 

apám is fázósan húzta össze magát.

 Amikor odaértünk a nyolcas számhoz, körbenéztem. A barna épület ajtaját graffitik 

borították, a rozsdás kilincs kiszakadva lógott a kulcslyuk fölött. Megfogtam az ajtót, és bár 

felkészültem rá, hogy hangosan fog nyikorogni, legnagyobb csodálkozásomra hangtalanul 

nyílt ki, amikor meghúztam. Apám előre ment a, félhomályos, áporodott szagú lépcsőházba 

jutottunkn. Lerázta dzsekijéről az esőcseppeket, én meg végigsimítottam vizes hajamon. A 

bejárat mellett villanykapcsolót pillantottam meg, és bár fogadni mertem volna, hogy nem 

működik bent a világítás, e, de eszemben sem volt kipróbálni. Néha a sötétség a barátunk, és 

nem a világosság. Persze, valószínűleg nem is működött volna. 

– Második emelet, a hármas ajtó – suttogta apám, majd nekiindult a lépcsőknek. Vizes 

bakancsa meg-megnyikordult a linóleumon, ahogy fölfelé haladt.

 A fordulókban szemetet, húgyszagot árasztó tócsákat, ételmaradékot kerülgettünk. Igazi, 

lepukkant ház volt, ahol kilakoltatás előtt álló öregek meg, a hajléktalansors mezsgyéjénág 

határán egyensúlyozó szegények laknak, nem pedig bálkirálynők. A második emeletre érve 

végignéztem a hosszú folyosón: a fal valaha fehér lehetett, de a rengeteg graffiti és felirat alatt 

már nem látszott az eredeti színe. Barna ajtók sorakoztak mindkét oldalon, a hármas 

számúhoz mentünk, és megálltunk a két oldalán. Beszélgetés hallatszott ki mögüle, nem 

tudtam kivenni, hányan lehetnek.

 Aprókat lélegeztem, sült tojás illata és valami odakozmált étel szaga vegyült az állott 

szagú levegőbe. Apám rám nézett, bólintottam. Mehet, én készen állok. Hangosan koppantott 

kettőt az ajtón, mire odabent megszakadt a beszélgetés. Véremben szétáradt az adrenalin, 

gyomrom összeszorult. Csak menjen simán, nyissák ki az ajtót, Holly Nael sírja el magát, 

hogy tévedés volt az egész, és kész boldogan hazajönnijöjjön boldogan haza velünk! 

És hozzá tudjak érni! 

– Mi kéne? – tépte fel az ajtót egy fiatal srác. Magasra zselézett haja a feje tetején 

ágaskodott, orrában négy karikát számoltam. Farmert és ujjatlan pólót viselt, karját végig 

béna, házinak tűnő tetoválások díszítették. Ha ő a drogos barát, akkor Jimmy-nek hívják, és 

tizenhét éves.

– John Harris vagyok, magánnyomozó. Holly Naelt keresem – felelte apám nyugodtan. A 

fiút néztem, láttam, hogy tekintetében düh villan. 

– Rossz helyen keresi, öreg. Itt nincs semmilyen Holly – felelte, majd elismerően 

végigpillantott rajtam. – De a csaj maradhat, jó kis bőr.

Apám felmordult.
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– Jimmy Cox? – kérdeztem a sráctól. Jobb kézbe a kezembe vennemi a dolgot, míg apám 

lehiggad. Ki nem állhatta, ha bárki is megjegyzést tesz a külsőmre, pláne nem, ha elismerőt. 

Szerintem szerette abban a hitben ringatni magát, hogy még érintetlen vagyok, és sose láttam 

élőben meztelen férfit. – Holly szülei bíztak meg minket, hogy keressük meg őt. Nagyon 

aggódnak érte.

– Ja, képzelem – ingatta meg a fejét a srác. – Holly viszont rohadtul nem kíváncsi rájuk, 

szóval elmehetnek a fenébe!

Be akarta csukni az ajtót, de apám betette a lábát a nyílásba. A srác arca elsötétült, 

hátraszólt a válla felett:

– Kicsi Joe, van egy kis gond. Ezek a magánhekusok haza akarják vinni Holly-t.

Érdekes nyitást hoztál nekünk. A történet eleje ügyesen megmutatja a narrátorod alapvető 
élethelyzetét: kiderül, hogy felnőtt nő, de mivel az apjával dolgozik, valamennyire talán függ tőle, de 
legalábbis nem könnyű elfogadtatnia, hogy felnőtt. Megtudjuk, hogy évek óta magánnyomozó, 
szükség esetén tud verekedni. Van tehát egy alapvető benyomásunk a hősnőről és kapunk egy 
szituációt is. Egyelőre ez a helyzet lehet csak egy átlagos hétköznap, de lehet, hogy az ügy, amiben 
éppen eljárnak, fogja majd elindítani a történet fő konfliktusát.

Ami viszont bizonyos, az az, hogy a legerősebb konfliktus, amit most láttunk, az az apa és a lánya 
között jelenik meg. Azaz ennyi alapján arra számítanék, hogy a történet a nyomozás mellett arról fog 
szólni, hogy Grace függetlenedni tudjon az apjától, illetve bizonyítsa előtte saját felnőttségét. Nyilván, 
ha lesz romantikus szál a történetben, az további konfliktusokkal is járhat, de a nyitás alapján a 
legmeghatározóbbnak a hősnő és az apja viszonya tűnik.

Az e-mailben írtad, hogy a történetben megjelenik a misztikum is, ezt viszont a részlet alapján nem 
feltételeztem volna, realista kriminek tűnne ennyiből a regény. Szó esik a megérzésekről, de 
önmagában ez még nem feltétlenül misztikum. Jeleztem, hogy felkelti a figyelmet, jó horogként tud 
működni az, hogy Grace aggódik, meg tudja-e érinteni majd a lányt – talán ezzel vezeted be a 
misztikus részt, mindenesetre én ennyi elejetett infó alapján valamilyen traumára számítanék.

Arra érdemes odafigyelned, hogy a misztikát  vagy a hősnő különleges képességét pár oldalon belül 
hozd be a kéziratba, hogy benne legyen a nyitás írói ígéretében.

Egyelőre a nyomozást és a főhősöd személyes konfliktusát (ha valóban láttuk, mi a fő konfliktusa) 
nem kapcsolatod igazán össze. Mivel lehet, hogy a nyitás még csak a bevezetés, a hős mindennapjait 
mutatja, és majd később jön egy olyan lehetőség, ami kibillenti őt a hétköznapokból, könnyen lehet, 
hogy itt még nem jelenik meg nagyobb tét.

Azt viszont már megmutathatod itt is, mit jelent neki a nyomozói munka, miért csinálja, miért fontos 
neki ez, aggódik-e az áldozatért, vagy éppen nem engedheti meg magának. Mielőtt bekopognának a 
szereplőid a lakásba, felvillantasz erős érzelmeket, de ezt leszámítva nem mutatsz sokat a 
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narrátorodból. Nem látni, hogy mondjuk elkötelezetten szeretne igazságot tenni, vagy egyáltalán 
miért dolgozik az apja mellett, magánnyomozóként, mit jelent neki ez a munka.

Az teljesen rendben van, ha mondjuk a nagyobb tét később derül csak ki, viszont az alaphelyzet, a 
karaktered hétköznapjainak bemutatása alkalmas lehet arra, hogy megmutasd, alapvetően ő hogyan 
gondolkozik, mi mozgatja őt. Valószínűleg azért számítok apa-lány konfliktusra, mert tulajdonképpen 
ezzel kapcsolatban mutattad meg a szereplő érzéseit, de a munkájával, a csinos tinilányokkal, 
szökevény gyerekekkel vagy a drogos fiúkkal kapcsolatban nem mutattál semmit, csak átadtad a 
tényeket.

Szépen fogalmazol, gördülékenyek, kellemesek a mondatok, odafigyelsz a leírásokra is, megjelennek 
a testérzetek. Amivel óvatosnak kell lenned az a túlírás – akár a mondatok szintjén, akár ha azt 
nézzük, milyen témára, gondolatra mennyi figyelmet szánsz a szöveg elején. Hiába tudod bevonni az 
írói hanggal az olvasót, ha olyasmit részletezel túl hosszan, ami minden olvasónak ismerős helyzet, 
ugyanis akkor elveszítheted az érdeklődését.

A történet elején olyan helyzetre, érzelmekre és horgokra van szükség, ami a szöveg előtt tartja az 
olvasót. Ha azzal nyitsz, hogy csorog az esővíz az ablakon, akkor ezt a képet érdemes rövidre fogni – 
és jobban hangsúlyozni a hozzá kapcsolódó, negatív érzést, mert az horogként tud működni.

Amikor a karaktered üldögél már két órája az autóban és semmi sem történik, vélhetően unja magát, 
de a regény elején neked arra kell fókuszálnod, ami az izgalmas ebben a helyzetben: mit figyel meg, 
hogyan kapcsolódik ehhez érzelmileg, mi a tét számára, mi a tét az ügy áldozata számára? Ezek 
többsége megjelenik itt a szövegben, viszont egy-egy helyen kicsit félrecsúszott a fókusz. 

Írtam, hogy dolgozol leírásokkal, ami remek. Egy következő lépés lehet, hogy ezek a leírások is 
igazodjanak ahhoz, amilyen hangulatot kelteni szeretnél az olvasóban. Ha félelmetes, baljós 
alaphelyzetet akarsz teremteni, megjelenhet ez az ablakon lecsorgó víz vagy a lepukkant ház 
leírásában is.

Összességében egy krimi ígéretes nyitását olvashattam, aminél ennyi alapján a karakter személyes 
fejlődésére és izgalmas bűnügy(ek)re számítok.

Köszönöm a részletet, további jó írást!

Róbert Katalin


