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Fekete vér 

A betolakodók 

I. rész 

Borús szerda reggelre virradt, a nyitva felejtett ablak-
szárnyakat ki-be csapkodta a szél. Mark az ablakhoz 
lépett és idegesen rázárta a kilincset. Nem úgy indult a 
napja, ahogy szerette volna, egy üzleti megbeszélésre 
kellett mennie, ahonnan máris késésben volt. 

– Nem jött még a taxi? – kérdezte feleségét, Nataliat. 
– Még nem, de biztosan mindjárt itt lesz, addig idd 

hazajönni? Tudod, hogy programunk van, vacsorára 
vagyunk hivatalosak. 

– Ne félj, nem á-

azt nem tudnám kihagyni. Jöhetne már az az átkozott 
autó, még a végén lekésem a találkozót. Na tessék, már 

é 
nézünk – mondta, majd lehörpintette utolsó korty ká-
véját. – Mennem kell, megérkezett a taxi. 

– Rendben van, vigyázz magadra! 
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Natalia meredten bámult kocsiba szálló férje után, 
miközben valami furcsa érzés kerítette hatalmába, 
megmagyarázhatatlanul ideges lett. A taxi az utolsó 
pillanatban ért a vasútállomásra, a férfi futva ugyan, de 
elérte a vonatot. Mark egy építkezési cégnél mérnök-
ként dolgozik, most kezdenek bele egy új projekt ki-
dolgozásához, ahol feltétlenül szükséges a jelenléte. 
Megnyugodott, hogy már a vonaton van, nagyot só-
hajtva nézett az órájára. Ezalatt az építkezési cégnél az 
igazgató átnézi a meghívottak listáját. 
 

– Mark Addington megérkezett már? 
– Még nem uram – felelte az egyik alkalmazott –, a 

feleségét felhívtam, azt mondta, már úton van, bármi-
kor ideérhet. 

– Rendben, még 10 percet várunk, ha addig nem ér 
ide, nélküle kezdjük el a tárgyalást. Azért próbálja meg 
elérni a mobilján! Nem értem, miért késik. 

A szerelvény sebesen száguld a két város közti kihalt 
területen, mivel köd volt és esett is, az utasok nem sok 
mindent láttak az ablakokon keresztül. Így azt sem 

megváltozott útvonalra 
– Mi a fene? Hová megy ez a masina? A szerelvény 

csak sínek sem voltak. Próbált fékezni, de a berendezés 
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a vonatra, amire már az utasok is felfigyeltek. Egy 
darabig csak nézték a különös jelenséget, de amikor 
észrevették, hogy nem jó irányba tartanak, kitört a 
pánik. Mindenki az ajtókat kezdte feszegetni, de azok 
mozdíthatatlanok voltak. A vonat csak száguldott a 

má-
son várakozó emberek egyre türelmetlenebbek lettek a 

 
– Ez a vonat nem szokott késni, megyek, kiderítem, 

mi történt – 
utas, majd az információs pulthoz sietett. 

– Elnézést, nem tudná megmondani, mi a késés oka? 
– Fogalmam sincs, de ha vár egy percet, utánanézek 

– l-
lomás számát kezdte tárcsázni. Néhány pillanat várako-
zás után felvették a telefont. 

– -os szerelvény
mert még nem ért ide. Elindult egyáltalán?– Igen, gond 
nélkül, csupán néhány perc késéssel hagyta el az állo-
mást, már oda kellett volna érnie. Nem értem, mi tör-
ténhetett, ki fogok küldeni valakit, hogy utánanézzen. 
Köszönöm, hogy szólt. 

– Azt mondták, hogy gond nélkül hagyta el az állo-

mondhatok. 
– Köszönöm – mondta a férfi, majd visszasétált a pe-

ronra. Natalia a férje könyvelését végzi, amikor meg-
csörren a telefon. Mindent félretéve átmegy a nappali-
ba, hogy felvegye. 

– Tessék, Addington lakás. 
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– 

Esetleg nem tudod, mi van vele? 
– Nem tudom, még csak nem is telefonált, különös, 

mert nem szokott ilyet csinálni. A vonata rendben 
megérkezett? 

– Fogalmam sincs, de érdemes lenne felhívni a pá-
lyaudvart. 

Ekkor Natalia egy gombnyomással megszakítva a 
beszélgetést, az állomás számát hívta. 

– Üdvözlöm, Natalia Addington vagyok. A férjem a 
-os járatra szállt fel, de nem érkezett meg a mun-

kahelyére. Nincs valami információja ezzel kapcsolat-
ban? 

– Már a helyszínre küldtünk valakit, még mi is a je-
lentésre várunk. 

– A helyszínre? Miért, történt valami? 
– Még semmit sem tudok, de több bejelentés is érke-

zett, miszerint a kö
a-

tok. 
– Köszönöm – mondta, majd visszasétált a dolgozó-

szobába, de mivel nem tudott koncentrálni, kikapcsolta 
számítógépét. Ezalatt Mark az eltérített szerelvény uta-
sait próbálta megnyugtatni. 

– Kérem Önöket, higgadjanak le, attól nem áll meg 
a vonat, ha egymásnak esünk. Figyeljenek! Tudott 
valaki régebben használt sínpályáról, ami erre vezet? 


