Frindt Fruzsina: A lány, egy köpönyegforgató és a
Selyembéka
- Ezennel meg is volnánk - szólt lágyan, sötétvörös hajába túrva, miközben szintén vörös
szemeivel végigpásztázta a maffia tagjait, majd egy halk sóhajt hallatott.
- Talán valami aggasztja, Főnök? - vonakodott megkérdezni a kis szőke, a jobb kéz. Fiatal
fiúcska volt, aranyos arcvonásokkal. Nehezen lehetett kivenni belőle, hogy New York
legügyesebb, egyben legveszélyesebb bűnözőcsoportjának egyik legjobb embere, már persze
a Főnök után.
A Főnök. Kódnevén „Árnyék01”. Ő maga a briliáns elme, a zsenik géniusza, a géniuszok
zsenije. Agyafúrt, találékony, egyszerűen senki se képes legyőzni őt kézi vagy
fegyverpárbajban, és még a problémamegoldó készsége is remek.
- Nem, Stewart - és lerakott az asztalra egy aktatáskát, melyből előhúzott egy papírt. A havi
munkamenet sikereit ábrázolta. - Csak vess egy pillantást a listára! - Stewart érezte, hogy a
dolgok itt csak egyre rosszabbak lesznek, kiváltképp, ha elkezdene kiabálni. Elolvasta az elé
helyezett papírt, és miután összegezte a sikeres akciók jutalmát, nagyot nyelt. Tehát kell a
pénz.
- Elismerésre vágyik, Főnök? - állt elő a tömegből a Főnök másik keze, a híres
köpönyegforgató, ki már az Elnököt is meglopta: Marvell Fullbuster. Sompolygását elnézve
minden itt lévő ember elnevette magát.
Marvell hónapok múltán most bukkant fel először.
- Csakhogy előtoltad az irhádat, te cselszövő! - ragadta nyakon a Főnök, mire ő megköszörülve torkát - beszélni kezdett.
- Ugyan, ugyan… És ezt pont te mondod nekem, Nagyfőnök? – vágott vissza tiszteletlenül,
hogy aztán a Főnök jól nyakon verte.
- Ne felejtsd el, hogy kivel beszélsz! – ordította. Marvell - úgy tűnt - visszafogta magát. A
Főnök nemigen bízott abban az emberben, de az információiban feltétlenül. Ha úgy adódott
volna, a férfi az infói nélkül már rég halott lenne.
- Nyugalom, Főnök. Jó híreim vannak. – S ezzel Árnyék01 rögtön el is engedte. – Holnap
szállítják le az állomásra a Selyembékát.
Ezen kijelentés hallatán még a Főnöknek is leesett az álla. A Selyembéka a világ egyik
legértékesebb tárgya. Színarany, így megér több milliárd amerikai dollárt.
- A Selyembékát? – kiáltott fel mindenki, Csak a kis Stewart nem tudta, hogy mi az a
Selyembéka. Sebaj, majd megtudja, amint ellopták.
- Hány órakor érkezik? – kérdezte a Főnök. Marvell levette kalapját.

- Hajnali három órakor, pontban. – közölte. A Főnök az órájára pillantott. Este tíz. Van idő.
Legalábbis a szervezésre.
- Fullbuster! Állítsd össze a felderítő csapatot! Stewart, az embereiddel fedezni fogtok! A
többiek velem jönnek! – utasítgatott a Főnök mindenki nagy meglepetésére, mivel…
- Ön is velünk jön? – kérdezte Stewart.
- Ez fontos küldetés. Én is megyek – és elindult felfegyverkezni.
- Hallottátok a Főnököt! Nyomás! – ordított torkaszakadtából a kis szőke, majd ő is a dolgára
sietett.
Marvell végigállva a nyüzsgést, hátratűrte sötétbarna haját és feltette kalapját, azt a szép
aranyozottat. Az öngyújtóhoz nyúlt. Már rég nem szívott, most itt az ideje. A Főnök
megtiltotta a rejtekhelyen való cigarettázást, de ő megszegi, mindig megszegi. Nem sok kedve
volt segíteni a melóban, de hogy a Főnök is részt vesz benne, az teljesen felpezsdítette a vérét.
Ő nem fegyverkezett fel. Neki az is elég volt, ha magánál tudhatta a két tökéletes Desert
Eagle-jét. Gondolt egyet. Úgy döntött, hogy mégsem akar részt venni a buliban. Inkább
menne kaszinózni. Végül is a lóvét onnan kapja nagyrészt, nem a maffiából. Meg hát jómaga
is tudta, hogy az akció sikertelen lesz.
Hajnali 2 óra 45 perc. A maffia felsorakozott a vasútállomás melletti raktéren. Sötét volt.
Errefelé még lámpa is alig világított. Ez megnehezítette a csapat dolgát. De ha ügyesek, ezt
akár a javukra is fordíthatják. Ennek az akciónak jól kell sikerülnie. A Főnök tudomásul vette,
hogy Marvell nem jött az akcióra. Több információjuk nincs. Csak Stewartékra támaszkodhat
fedezetképpen. Kevesen is vannak. A jó pár sikertelen ügy miatt sokan távoztak a maffiából.
Ezért is muszáj lesz sikerre vinni ezt a munkát!
A vonat befutott. Az állomás hemzseg a rendőröktől. Nincs más választás, hátul kell
megközelíteni a vonatot. Az utolsó vagonban lesz a Selyembéka. A Főnök kint marad, míg a
többiek megkeresik. Látja a rendőröket, akik közelednek.
- Siessetek, azonnal itt lesznek a zsaruk! – kiáltott az embereinek.
- De még nincs meg!
- Akkor keressétek gyorsabban! – a Főnök már rettenetesen ideges volt, ám egyszer csak egy
ismerős hangot hallott.
- Kezeket fel, Maffiafőnök! – kiáltotta a rendőrfőkapitány, és az emberei körbevették a
vagont.
- Wendy… - suttogta a Főnök. Végre láthatta, végre tudhatta, hogy egy szem gyermeke él. –
Hogy megnőttél!
A kapitány felé sétált, és miután odaért, megbilincselte.
- Ezennel letartóztatom Önt és a szervezetét lopás, rablás, csempészés, illetve gyilkosság
vádjával! – és sorban került elő a banda többi tagja a vagonból, bilincsben. Látva, hogy a
Főnököt letartóztatták, mindenki ellenállás nélkül megadta magát.

- De honnan tudtak az akcióról? A helyzetünkről?
- Naivan gondolkodtak. Megbíztak egy fontos ügyfelünkben, Marvell Fullbusterben.
- Szóval ezért…
- Na, gyerünk, mozgás be a kocsiba! – utasította őket Wendy.
- És a Selyembéka? – fakadt ki Stewart.
- Ó, az csak csalétek! – Mutatott az aranyra festett brekegő békára. – Könnyű volt becsapni
New York legjobb bűnöző bandáját. Nem hittem volna.
- Csak azért, mert az én vérem vagy. – szólalt meg a Főnök nagy nehezen.
- Te pedig megöregedtél! – válaszolt Wendy, aztán átölelte megbilincselt apját. – Hiányoztál
ám…
- Te is és anyád is… - mindenki nagy csodálkozására a Főnök elpityeregte magát.
- Kapitány, majd a cellában megbeszélik a dolgaikat – figyelmeztette Wendyt az egyik rendőr,
hogy idő van. A nő elengedte apját, majd elhajtottak a kocsival. Most a Főnök gondolkodhat
egy új életen.
- Egy apa és a lánya újra találkoznak. Elvégre az a lány kiköpött apja. És még szép is… - dőlt
hátra a kaszinóban a magányos Marvell. – Még egy konyakot! – szólt elégedetten a pincérnek.
- Azonnal, uram!
- Nekem ez sok volt. Nem akarok beleavatkozni én más dolgába. De az élet így szép… – tette
fel a lábát az asztalra.
- A konyakja, uram. – jött meg a pincér a rendeléssel. Marvell szó nélkül elvette és
belehörpintett egyet.
-… részegen.

