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1. KÖNYV: EURÓPA A HAMUESŐ UTÁN

VMINTVÉRBOSSZÚ
Jó estét, London! A pontos 

idő huszonegy óra, 
és Önök Végzet hangját
hallják a 275 és 285 méteres
közép hullámon… A dátum 
ezerkilencszázkilencvenhét 

november ötödike. 

Kellemes időnk lesz 
egészen nulla óra hét
percig, amikor zápor -
eső érkezik majd, és 

eltart 1:30-ig…

Az éjszaka 
folyamán 13 és 14

Celsius fok közötti
hőmérséklet 

várható.

Értesítjük a londoni lakosokat, 
hogy Brixton és Streatham város -
részek mától karantén alá esnek. 
A saját testi épségük és biztonságuk
érdekében javasoljuk, hogy maradja-
nak távol ezektől a területektől. 

Herefordshire termelékenységi
adatai alapján a húsárukra
vonatkozó jegyrendszer
megszüntetése 1998 februárjá-
nak közepétől várható…

Hasonlóan jó hírekről
számolhatunk be 
a megnövekedett 

burgonya- és 
tojástermeléssel 

kapcsolatban.

Ma délelőtt a rendőrség 
Birmingham városrész tizenhét 

lakásában tartott razziát, 
felszámolva ezzel egy feltételezhetően 

jelentős terroristahálózatot.  

Húsz személy 
— köztük nyolc nő — 

jelenleg előzetes 
letartóztatásban 

várja a tárgyalást. 
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Zara királynő a mai nap
folyamán részt vett egy
új hulladékfeldolgozó
üzem átadásán Plaistow-
ban. A királynőnek ez volt
az első nyilvános szerep-
lése, amióta júniusban meg-
ünnepelte 16. születés -

napját. 

A királynő 
barackszínű 

selyemruhát viselt, 
amelyet az udvari divat-
tervező külön erre az 
alkalomra készített. 

Adrian Karel 
iparügyi miniszter ma 
úgy nyilatkozott, hogy 
Anglia iparának 

kilátásai jelenleg 
ígéretesebbek, mint 
a legutóbbi háború 

óta bármikor. 

Karel miniszter úr azzal
folytatta, hogy orszá-
gunk minden lakójának 
kötelessége megragadni 
a lehetőségeket, és újra  
naggyá tenni 
Angliát. 

…így fest London ma éjjel.
Ne feledjék, a holnapi a

népszámlálási adatlapok
kitöltésének utolsó

napja…

…és lejár a deptfordi
mocsárvidék felszámolásá-

nak kitűzött határideje. 
Végzet hangja búcsúzik

Önöktől. 

További 
szép 
estét. 

A lány ügyletei és döntései
jelentéktelenek, nincsenek
hatással senkire, kivéve…

Uram?

…ööö… szeret…
szeretne… 

lefeküdni velem
vagy ilyesmi?

…úgy 
értem… 
ööö… 

pénzért?

Első fejezet

A VESZEDELEM
A Parlament 
hideg árnyéka a
Westminster hídra
vetül, és a lány
megborzong.
Valaha hatalom
volt ezen a helyen,
hatalom, amely 
milliók sorsáról
döntött. 

…őt magát. 
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Életemben nem 
hallottam még ilyen
ügyetlen ajánlat-
tételt. Nem régóta 

csinálod, ugye? 

istenem, 
borzalmasan

megy.

igen, igaza van. 
Ez az első 

éjszakám. Maga
az első…

…kuncsaft? 
Kuncsaft.

igen. 

A… a lőszergyárban 
dolgozom, de tudja, 

a pénz az kevés… nézze, 
uram, nagy szükségem van 
erre a pénzre. Ne féljen, 
úgy értem, tizenhat vagyok,

tudom, mit csinálok…  

Nem.
Fogalmad
sincs, mit
csinálsz. 

…Mert ha lenne, nem egy
szolgálatban lévő erkölcs-
rendészeti tisztet 
választottál volna. 

Jesszus, maga
egy Begyűjtő!

Pontosan. 
Ők pedig a 
munkatársaim. 

ismered a prostitúció-
ra vonatkozó törvényt. 
H osztályú bűncselek-
mény. Ami azt jelenti, el 
kell döntenünk, mi

legyen veled. Jogunk 
van hozzá. 

Jaj, ne, kérem, uram,
most csináltam ilyet 

először! Bármit 
megteszek, amit 

akarnak!

Kérem, 
ne öljenek

meg!

Félreérted, 
kislány. Bármit meg-
teszel, amit akarunk,

és utána ölünk 
meg. 

Jogunk van
hozzá. 

Jaj, könyör-
göm, ne, jaj,
Jézusom, ne! 

„A világ minden 
rothadéka ott

nyüzsg 
körötte…”

Ki 
a fene…
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„S a szerencse, a rút
ügyhöz hajolva, Már-

már rimája lett 
a lázadónak.”

Ki ez?

Nemtom. 
Biztos valami 

kórházból szökött
debil. Hé, te!

„De hiába: hős
Macbeth — igazán

hős!”

Mit 
csinálsz?

Ezt elszúrtad, koma.
Nagyon elszúrtad. Ez
a nő bűnöző. Mi rend-

őrök vagyunk. 

Kihallgatásra
vár, szóval el 

a…

…kezekkel? „Kivont karddal,
melyen véres 

halál”

„Füstölgött, 
a szerencsével

dacolva” 

„S mint a Diadal
kiszemeltje, 

útat…”

„…Tört a
bitangig.”

Óh.

„És se 
köszöntő szó,”

„Sem isten 
áldjon”.*

*Szabó Lőrinc fordítása

Könnygáz! 
{köhh} istenem! 
Ez könnygáz! 
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Nálam van a keze, 
mit kéne csin…

Jézusom!…

Mi az ördög 
volt ez?? Előkerült 

a semmiből, aztán meg…
mi az ördög volt ez??

Frank meghalt. 
Mind meghaltak, ó, 
jézusom, most mit 
csináljunk?? 

Megtaláljuk. Meg
kell találnunk, 

különben a Fej el- 
intéz minket…

Hogy 
csinálta? Sosem

láttam senkit ilyen 
gyorsan mozogni. 
Kinyírta Franket…

A rohadék! 
Meg kell 

találnunk…

Meg… megmentett! 
Mint a mesében! 
El sem hiszem!

K-ki
maga? 

Én? Én vagyok 
a huszadik század
királya. A mumus. 

A veszedelem. 

…a 
család fekete 

báránya. 

Ööö… oké. 
De mit keres itt? 

Senki sem jön éjszaka 
Westminsterbe, 
kivéve, tudja…

…a nőket. 

Ááá, de a mai 
különleges éjszaka. 
Ünnepi éjszaka! 

A grandiózus nyitány!
Hát nem ismered 
a rigmust? 
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„Emlékeznetek
kéne November

ötödikére,
A lőporos 

áruló tervére;
Nem létezik 
arra érv,

Hogy a lőporos
összeesküvés”

„…Elmerüljön 
a feledésbe!”

Ó. Ó! 
A Parlament 
épülete! Fel…
fel… ez maga

volt? 

Én voltam.

De ez… ez 
törvényellenes! 
Meg fogják 
ölni… meg…

Tényleg
maga volt? 

Tényleg én 
voltam. De csitt,
még nincs vége…

És az eget 
hirtelen fénybe

borítja a… 

Tűzijáték! igazi 
tűzijáték! 

istenem, annyira
gyönyörű! 

…És London-szerte ablakok nyílnak, és az ámulattól 
és csodálattól ragyogó arcok bámulják az 

előjelet, amelyet tűzzel írtak az éjszakába. 

így ér véget 
a nyitány. 

Jöjj, készülnünk
kell az első fel-

vonásra… 

Én??
De… 

…hát
jó. 

Még el sem ült a robbanás döreje,
amikor a mélyből kisebb 
dörrenések hangzanak fel…

A pontos idő nulla óra hét perc. 
Esni kezd az eső…
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1997. november 6., reggel hat óra harminc…

Uraim, hallgatom 
a beszámolóju-

kat. 

A 
Szemtől Mr.
Heyer jelent. 

Vezér, alig három-
percnyi használható 

felvétel áll 
rendelkezésünkre. 
A vi-kameráink 

többsége megsérült 
a robbanásban. 

Tőlem balra 
a gyanúsított 

kinagyított arcképe
látható. Attól tartok, 
a maszk megakadá-
lyozza a retinaalapú 

azonosítást. 

Közelit kérek,
Mr. Heyer… 

Á. Köszönöm, 
Mr. Heyer. Most
Mr. Etheridge

jelent a 
Fültől. 

Ööö… a lehallgatott telefonok
alapján elmondható, hogy a 
népesség, ööö, jelentős hányada 
a London belterületén történt 
robbanásról beszél. 

A gyanús vagy
figyelemre méltó
felvételek leiratát
továbbítottuk Mr.,
ööö, Almondnak 

az Ujjhoz. 

Mr. Almond jelenleg
mellettem tartózkodik, 
értesíteni fogom. 
Mr. Finch jelent az 

Orrtól…

Megtaláltuk a szerkezetet, 
amelyet feltehetően a tűzijáték
kilövésére használtak, és vele
együtt néhány üres hüvelyt. 
A rakétákat vélhetően egyen-
ként mérték ki. 

Azt kell mondjam, 
kifinomultsága ellenére a 
szerkezet szinte bizonyosan
házilag készült, ezért le -
nyomozhatatlan. Sajnálom, 

Vezér. Egyelőre nem 
tudok többet. 

Köszönöm, 
Mr. Finch. Értesítse-
nek bármilyen további 
fejleményről, és 

várják az utasításo-
mat. Anglia örök, 

uraim.

Nos, meghallgattuk a 
Fej többi tagját. Már csak
Ön maradt, Mr. Almond. Múlt
éjjel egyetlen magányos

elmebeteg végzett 
három Begyűjtővel. 

Ugyancsak nagy 
a valószínűsége, hogy 

ezt megelőzően ugyanez 
a személy megdöbbentően

hatékony pokolgépet helye-
zett el a Westminster-

palotában. 

Vezér, én…
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Maga 
hallgasson, 
Mr. Almond! 

A hozzá nem értése miatt 
elvesztettük hatalmunk leg-

régebbi jelképét, és megalázó 
csapást mértek ideológiánkra.

Felfogta, mi történt 
tegnap éjjel? 

Valaki meg-
tette az elképzel-
hetetlent. Valaki
ártott nekünk. 

…Maga pedig 
hagyta, hogy meg -

tegye. Találják meg
ezt a dúvadat és a

bűntársait, Mr. Almond.
A fejét akarom…

…vagy istenemre, 
a magáét vágom le. 

Bármilyen hivatalos be -
jelentés előtt konzultál-
jon Mr. Dascombe-mal 
a Jordan-toronyban. 

Végeztünk, 
Mr. Almond. 
Anglia örök.

Anglia
örök,
Vezér. 

Jordan-torony, hét óra: 
Hát persze, Lewis! 

Ma mind korán keltünk,
nem? Azért, ha még 
egyszer át tudnánk 

venni, mielőtt 
rögzítjük…

Ó, egy pillanat, 
és jövök, Lewis…

Derek!! 
Ritkán jössz
mifelénk a
Szájba… 

O-ó! „Jössz” 
„a szájba”!

Mekkora poén
lehetne már,

érted? 

Már elsütötted,
Dascombe. Szám -

talanszor. Mit üzen
Végzet a parlamenti 
robbantásról? 

Hááát, Végzet azt akarja,
hivatkozzunk rá ütemezett
bontási munkálatként, amit
azért éjszaka hajtot-
tunk végre, hogy 
ne akadályozzuk 
a forgalmat. 

A nyolcórás 
hírekben fogjuk

bemondani… 
épp átvettük 

Lewisszal, amikor 
megérkeztél. 

Lewis? 

Lewis 
Prothero. 

Ő adja Végzet
hangját. 


