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Éppen csak besötétedett, és a tiszta égbolton fényesen ragyogtak a csillagok. 
Fényük megcsillant a nyerges vontató krómozott kipufogóján, és a szélvédő 
üvegén. Sejtelmes, derengő fényüket terítették a sík pusztaságra, és a sivatag 
távoli horizontján kaktuszok kimagasló alakja tűnt elő az éjszaka sötétjéből. 
Az autópályán nem volt forgalom, negyed óra is eltelt, amíg egy autó elhú-
zott a határ felé. 

A kamion az út menti pihenőben parkolt, és néhány méterre onnan egy 
kicsiny tűz lobogott. Annak a fényénél üldögélt Mick Tyler, a kamion sofőr-
je, miközben türelmesen várakozott. Hosszan bámulta a faágakat nyaldosó 
lángokat, a kis kupac parazsat, majd a kezében tartott fényképre pillantott. A 
fényképről egy szőke, mosolygós nő nézett vissza rá. 

Mick felesége volt a képen, akit hat évvel ezelőtt elveszített, és most azon 
gondolkodott, hogy nem érzi már azt a kínt, mint régen, és a fénykép is 
veszített varázsából. Valami megváltozott, a múlt egy időszaka kristályos 
zárványként elraktározódott emlékei egy titkos szegletében, és 
lelkiismeretfurdalást érzett emiatt. Végigtekintett a kietlen pusztaságon és 
arra gondolt, hogy ő ide tartozik. Itt nem árthat senkinek és már senkiért 
sem tartozik felelősséggel. Ha kudarcot vall, csak neki eshet baja. És az nem 
számít. 

A fényképet óvatosan felfektette a parázsló faágak tetejére és nézte, ahogy 
a lángok a széleibe harapnak, hogy néhány másodperc alatt teljesen felemész-
szék. 
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Hallotta, hogy egy autó közeledik az úton, majd letér a pihenő felé, és 
megáll a kamion mellett. Nagy sebességgel közeledett és a hirtelen fékezéstől 
csikorogtak a kerekek. 

Mick sóhajtott, majd a háta mögé tekintett, és a kamionjához csatolt fél-
pótkocsi alatt látta, hogy két ember ugrik ki az autóból, és futva közelednek 
felé. 

Pontosan tudta, hogy a rakomány kell nekik. Előfordul olykor, hogy a fu-
varozás a sivatagon keresztül nem éppen zökkenőmentes, de ezért volt ő a 
sofőr és nem más. A munkájához tartozott az áruvédelem is. A legtöbben 
magukkal visznek még két verőlegényt, vagy leszerelt katonát, de Mick 
mindezt feleslegesnek érezte, hiszen a kisebb támadásokkal maga is elbír, 
viszont ha egy jól szervezett csoporttal van dolga, nos… arra is volt már 
példa. 

Most azonban nem idegeskedett a támadók miatt. Már az érkezésükkor 
tudta, hogy amatőrök. Ilyen közel a határhoz sosem támadnak, és amúgy is 
túl zajosan érkeztek. 

Két fiatalember rohant oda hozzá, az egyiküknél pisztoly volt, amit máris 
rászegezett. 

– Add ide a kulcsokat, különben meghalsz! – kiáltotta a fegyveres. 
Mick feltekintett a két támadóra és egyikük sem volt több huszonötnél, és 

az arcvonásaikból ítélve látszott, hogy testvérek. Az idősebbiknél volt a fegy-
ver és az öccse arcáról lerítt, hogy az izgalomtól mindjárt összecsinálja magát. 
Piszkosak és rongyosak voltak, valószínűleg egy közeli nyomortanyáról 
indultak útnak, hogy véghezvigyék életük nagy dobását. Mick sajnálta őket, 
és tudta, hogy más körülmények között már halottak lennének. Legalábbis a 
legtöbb fuvaros nem várt volna eddig. 

– Jól van. Máris adom, csak óvatosan azzal a fegyverrel. 
– Nem kell a pofázás, a kulcsokat! 
– Értem, de ahhoz fel kell állnom, hogy kivegyem a zsebemből, világos? 
– Ott maradsz! 
– Oké, de akkor kulcs se lesz! 
Erre a fegyveres közelebb lépett hozzá: 
– Ne szórakozz velem! – sziszegte indulatosan, de Mick látta a szemében, 

hogy éppúgy be van tojva, mint a másik. A fegyverre pillantott, amit amaz 
már teljesen az arcához emelt, majd védekezőn felemelte mindkét kezét: 

– Oké! 
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Egyetlen gyors mozdulattal kicsavarta a pisztolyt a fiú kezéből, és mire 
felfogták, hogy mi történt, már talpon is termett és most ő fogott fegyvert 
rájuk. 

– Ha megmozdultok, lövök – közölte velük, miközben kibiztosította a 
fegyvert, amit a fiú korábban elfelejtett megtenni. 

Elnyúlt képpel néztek rá mindketten és olyan sápadtak lettek, mint két 
kísértet. 

– Először is, normál helyzetben mostanra neked csak egy gőzölgő húsca-
fat lenne a fejed helyén, és az öcsikédet éppen két szőrös kan adná kézről 
kézre, miközben az anyukájáért zokog. Normálisak vagytok? És mit csinálta-
tok volna az áruval? Egy ilyen gépet elvezetni sem tudnál, de ha mégis, két 
órán belül a nyakatokon lenne a környék összes bandája, és azok ölnének 
meg titeket még azelőtt, hogy elpasszolhatnátok a rakományt. Úgyhogy 
megmondom nektek, hogy most mi lesz. Azonnal beültök a verdátokba és 
elhúztok innen addig, amíg még jó kedvemben találtok, világos? 

A két fiatalember buzgón bólogatott, és a fiatalabb már indult is volna, de 
az idősebbik nem akarózott megmozdulni. 

– Na, mi van? Mire vársz még? 
Amaz pedig nagy nehezen kibökte a problémáját. 
– A pisztoly. Ha apám megtudja, hogy… 
Mick ekkor a lába elé célzott és elsütötte a fegyvert. Azok ketten pedig 

már szaladtak is vissza az autóhoz, majd egy perccel később csak a távolodó 
autó motorjának hangját lehetett hallani. 

Mick elgondolkodva nézett utánuk. 
– Ostobák – csóválta a fejét, majd a határ felé tekintett, aztán az órájára 

nézett. Mostanra lement a műszakváltás a határon, úgyhogy akár indulhat is 
tovább. 

Eloltotta a tüzet és homokot sepert a parázsra, majd felmászott a vezető-
fülkébe, gyújtást adott, sebességbe tette a váltót és elindult. Haragosan fel-
bődült a kamion, majd kikanyarodott az autópályára. 

Negyed óra elteltével meglátta a határátkelő fényeit a távolban. Ismét az 
órájára nézett, majd elrejtette a pisztolyt az ülés alá. Tudta, hogy azonnal 
megtalálják, ha átkutatják a kamiont, de a rakomány sem tiszta, és emiatt 
most jobban aggódott. 

Közelebb gurult, majd megállt. Egy fiatal határőr lépett a kamionhoz és 
utasította őt, hogy szálljon ki a járműből. Mick kiszállt és aggodalmasan 
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nézett az épület felé, mivel nem az az ember állt előtte, akire számított. Át-
adta neki a papírokat és várt. 

A határőr gyanakodva méregette őt, majd ekkor kilépett az épület ajtaján 
egy másik férfi, aki hangosan ráköszönt Mickre, amitől amaz megkönnyeb-
bülten felsóhajtott. 

– Hagyd csak Nick, ezt majd én intézem. Menj, gyújts rá és igyál egy ká-
vét! – szólt oda a fiatalabbik határőrnek, akinek az arcán látszott, hogy tet-
szik neki az ötlet. 

– Köszönöm! – mondta, és már el is tűnt az ajtó mögött. 
Mick és az idősebb férfi kezet fogtak. 
– Szervusz Jack, a frászt hoztad rám. 
– Bocs, de telefonom volt. Be vannak ezek sózva Eldtonban. Új ember 

van a fejeseknél, és most nagyon bizonyítani akar, úgyhogy ideszóltak, hogy 
legyünk alaposabbak. Ismered, majd elül ez is. 

– Ahogy az lenni szokott – bólintott Mick. 
Jack eközben tekintetével átfutotta a papírokat, majd a kamionra nézett. 
– Jól van Mick, mindjárt jövök. 
Sarkon fordult, majd eltűnt az ajtó mögött, de a mellette nyíló golyóálló 

üveggel biztosított ablakon át Mick látta, hogy pecsételni kezd és kattint 
néhányat az egérrel a számítógép előtt. 

Megnyugodva tekintett körül. Felpillantott az átkelőhely fölé épített tető-
re, amiről kékes fényű neoncsövek szórták vibráló fényüket, majd körüljárta 
a kamiont és ellenőrizte az állapotát. Tudta, hogy nincs vele gond, de úgy 
érezte, hogy nem árt előadni egy kis műsort az épület körül álldogáló többi 
határőrnek. 

Jack néhány perc múlva visszatért a papírokkal és visszaadta neki. 
– Ez meg is volna öregem. Ha sietsz, még a meccsre haza is érsz. 
– Hidegen hagynak a meccsek Jack, tudhatnád. 
– Tényleg. El is felejtettem. Mindegy, akkor további jó utat! 
– Kösz. Megmentettél. 
– Frászt. Többel jövök neked még így is. Na, szervusz, aztán szólj, ha erre 

jársz! Megbeszéljük. 
Mick bólintott. 
– Rendben, és köszönöm. 
Visszamászott a vezetőfülkébe, majd bekapcsolta a bal oldali irányjelzőt 

és kiszólt az ablakon az egyik ott álldogáló határőrnek. 
– Ne haragudj, megnéznéd, hogy ég-e hátul is? 


