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Minden jog fenntartva!
 

A cselekmény teljes egészében kitaláción alapul és a szereplők valamennyien kitalált személyek. Ha

valaki ennek ellenére valakiben vagy valahol magára, netalán más élő vagy holt személyre vél

ráismerni, az csakis a véletlen vagy saját lelkiismerete műve lehet.

 



Szerzői ajánlás
Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki szereti dr. Gyökössy Endre írásait. E könyv Mindenki

Bandi bácsija születésének 100. évfordulójára íródott. Isten nyugosztalja Őt!

Ajánlom  Neked  is,  kedves  Olvasó,  ha  hiszel  az  eleve  elrendelt  dolgokban,  az  isteni
gondviselésben, a Mátrixban vagy legalább a midikloriánokban. Az imák hihetetlen erejében és a
lényekben,  akik  fáradhatatlanul  egyengetik  utunkat  botladozásaink  közepette:  az  Angyalokban.
Értük és nekik, de köztük is különösen Uriel arkangyalnak ajánlom ezt a könyvet. Nélküle sohasem
lettem volna az az amber, aki ma vagyok.

Kedves Uriel, köszönök mindent!

A.B.



Mottó
„Egyszer, nagyon-nagyon régen, amikor a Föld éppen csak elkészült, és úgy ragyogott, mint egy

újszülött csillag, az Úr végigsétált zöld dombjain és völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire.
Elnézte  az  állatokat  és  a  madarakat,  zöld  dombjain  és  völgyein,  és  szeretettel  nézett
teremtményeire. Elnézte az állatokat és a madarakat, a fákat és a virágokat, a tengereket és a
hegyeket, aztán elnézte az embereket...

És szerette mindegyiküket, és azok is szerették őt.

De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte voltak, aggodalmasan
kérdezték, miért könnyezik.

Ő pedig mondá:

"Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak azért van, mert
én vagyok az egyedüli, akiről tudomása van. Azért szeret, mert nincsen más, akit szerethessen.
Szabad akaratot szándékozom adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja, és így tudjam, hogy ha
egy ember azt mondja: "Szeretem az Urat" ez azért van, mert úgy döntött, engem szeret. Ahhoz
pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki ellenkezni fog Velem, és arra kísérti az embert,
hogy megtagadjon Engem azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el, egyedül
hozzám fordul-e. Szóljatok ti, angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az irántam való szeretetből, ki
hagyná el színemet az idők végezetéig? Ki tagadna meg engem és kísérelné meg az embert velem
szembefordítani azért, hogy az a saját szívében dönthesse el, kit akar szolgálni?"

Akkor az angyalok mind elfordították orcáikat és könnyeztek, az Úr pedig közéjük lépett, és
mindegyiküket megkérdezte:

"Megtennéd  ezt  Értem?  Ki  szállna  szembe  velem  a  kedvemért  és  űzetne  ki  a  mennyek
országából? Ki?"

De azok csak könnyeztek és mondták:

"Én nem, óh, Uram, én nem. Ne kérd ezt tőlem!" – és elfordultak.

Az Úr pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét.

És akkor odament Hozzá a fény urainak legragyogóbbja, szívének legszeretettebbje, Lucifer, az
arkangyal, akinek neve: "Aki a fényt hozza"

A hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az ő kezébe téve könnyezett, és könnyein át
felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából, és az ember megkísértését az idők
végezetéig, hogy az megismerhesse a szabad akaratot.

"Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem?" – kérdezte az Úr. – "Csak te volnál az, szerettem?
El kell, hogy veszítselek örök időkre?"



És az angyalok egyike sem válaszolt.

Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét, hogy Lucifer  űzessék  ki a mennyek országából, és
legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az embert Istentől, és így az megismerhesse a
szabad akaratot.

Aztán így szólt Luciferhez:

"És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra, és ne ismerje fel annak
valódiságát. És neked meg kell kísértened minden férfit és nőt, bizony mondom, még azt az Egyet is,
akit a nevemben küldök közéjük. Meg kell kísértened, és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon
erről az áldozatról! De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen
az?"

Akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer utoljára felnézett az Úr megismerhetetlen arcára, és
azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul tőle, és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy
egy óra hosszára ott állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei
az Úr trónja előtt.

És megkapta az engedélyt.

Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől.

A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gábriel és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt.
Azután Michael, a harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva megragadta
Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.

És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és egy éjjel zuhant ő, útjában fényesen
ragyogva, mint egy hullócsillag.

És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát, és kísérti az embert az Úr ellenében.

De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül, mint egy fekete szikla a mennyek
kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a kapuhoz és énekelnek neki...”

(Dr. Gyökössy Endre: Igaz mese Luciferről)

 



Prológus
London, 2012. április 12.

A férfi egykedvűen támasztotta a kopott kőkorlátot.

Figyelmét  megosztotta  a  bár  bejárati  ajtaja  és  a  közeli  park  szökőkútjának  szemet
gyönyörködtető  fényjátéka  között.  Már  többször  is  belefeledkezett  ebbe  a  látványba  az  utóbbi
időben. Ám ezúttal még ez a színkavalkád sem tudta feloldani benne az unalmas és valószínűleg
ismét  meddőnek bizonyuló  várakozás  okozta  ingerültséget,  mely  lassan,  de  biztosan elindult  a
gyomrából felfelé. Dühödten vett néhány mély lélegzetet és megpróbálta kizárni agyából a hiábavaló
időtöltés miatt érzett tehetetlen haragot. Ez egyike volt ama idegesítő emberi tulajdonságoknak,
melyeket sohasem volt képes tökéletesen kontroll alatt tartani. És ez frusztrálta.

A bár sötétített üvegajtaja már vagy negyedórája mozdulatlanul sötétlett tőle jobbra. Ha továbbra
sem történik semmi,  akkor inkább bemegyek,  gondolta elszántan.  Bármi jobb,  mint itt  állni  és
csúcsra járatott idegrendszerrel malmozni.

Tudta, hogy nem kéne bemennie. A megbízatása nem arról szólt, hogy beleavatkozzon bármibe,
ami itt ma este történni fog. De valójában nem is tiltott meg semmit, gondolta fanyarul. A „tégy a
legjobb belátásod szerint” utasítás sohasem volt a kedvence. Ez egyike volt  ama mondatoknak,
amelyek eleve magukban hordozzák a kudarcot. Ha jót cselekszel, hát: „ezt várták el tőled”. Ha nem,
akkor pedig: „lett volna több eszed”. Bizonyos pozíciókban persze elkerülhetetlen annak felvállalása,
hogy a hatalom mellé felelősség is jár. Jól ismerte a döntés nyomasztó súlyát, amely Démoklész
kardjaként függ az emberfia feje fölött. Ám, ha jó a döntés, a diadal érzése minden nehézséget
megér, vélte elégedetten. Tisztában volt vele, hogy éleslátása, penge agya és tapasztalatai ezúttal
sem hagyják cserben. Valahogy mégis bizonytalanság lett rajta úrrá és szorongás gyötörte. Csupa
olyan idegen érzés, ami új volt a számára és, amivel nem tudott mit kezdeni.

Felnézett  a  közeli  templomtorony  órájára  és  döntött.  Bemegy,  mielőtt  végképp  elveszíti  a
türelmét és legendás nyugalmát, ami határozottan rossz hatással lenne szigorú inkognitójára.

A bejárati ajtó csattanása zökkentette ki gondolataiból, amint az hirtelen kivágódott és kilincse
hangos puffanással pattant vissza az ajtó előtt beszélgető lány oldaláról. A lány fájdalmas sikollyal
tántorodott neki barátnőjének, de hátranézni sem mert, nemhogy szóvá tegye a történteket. Az ajtón
három, szemmel láthatóan kapatos fiú tülekedett ki, s oldalpillantásra sem méltatva áldozatukat,
egymás szavába vágva mondták tovább a magukét. Időnként harsányan felröhögtek, megfüttyögték a
túloldalon sétáló, mini szoknyának nevezett szinte semmiben flangáló csajt, majd – csak úgy heccből
–  a  bejárat  mellé  kihelyezett  étlapot  használták  céltáblának  a  sebtében  megtartott  célbaköpő
versenyükhöz.

Nos, ez az állapot volt a másik olyan dolog, amit a férfi képtelen volt megérteni: mi a jó abban, ha
valaki nem tud magáról? És ezért még fizet is! A party-drogok térhódítása óta jelentősen csökkent
azok száma, akik a régi világ értékrendjéhez maradtak hűségesek. A többség vakon beleveti magát
az  élvhajhászatba.  Két  végéről  égetik  a  gyertyát:  cigarettáznak,  vedelik  a  tömény  italokat,
káromkodnak, fűvel-fával szeretkeznek és füveznek, ahogy errefelé nevezik a drogozást, gondolta
bosszúsan.



A férfi csinos ajka gúnyos mosolyra húzódott. Aztán persze zokognak és buzgón fohászkodnak, ha
delíriumos állapotukban olyan helyzetekbe sodródnak, ami jobb esetben „csak” a jóhírüket, rosszabb
esetben viszont az életüket sem kíméli.

Mély lélegzetet vett és ellökte magát a korláttól. Ideje bevégezni a küldetését.

–Helló! – hallotta hirtelen a háta mögül a csábítóan mély dorombolást, s a következő pillanatban
az imént kifütyült, ledér hölgyike állta el az útját.

A férfi nem rejtette véka alá nemtetszését, miközben tetőtől talpig végigmérte a nőt. Szent ég! Jó,
ha megvan tizenhat éves!

–Óhajt valamit, hölgyem? – kérdezte kimérten.

–Téged meg honnan szalasztottak? – kiáltott fel a lány, s csúfolódó affektálással folytatta. – Eddig
azt hittem, hogy így már csak a szappanoperákban beszélnek!

–Nem csak ott – mondta a férfi  higgadt érdektelenséggel.  – Úgy vélem, a színházban és az
elegánsabb éttermekben is hallhatnál újdonságokat.

–Nem járok színházba, mert ciki – vont vállat a lány.

–Meg  is  látszik  is  rajtad,  aranyom –  bólintott  a  férfi  mély  meggyőződéssel,  s  oldalt  lépve
megpróbálta  kikerülni  a  nőt,  aki  láthatóan  felpaprikázódott  a  leplezetlen  sértés  hallatán.
Megragadva  a  másik  zakóját,  maga  felé  fordította  a  férfit.

–Még nem fejeztem be, te köcsög! – sziszegte. – Szóval, a színház ciki. A jobb éttermektől meg
egyenesen herótom van, okostojás! – folytatta fennhéjázva. – Ott csupa olyan hólyag terpeszkedik,
mint amilyen te vagy. Vágod?

–A hozzád hasonlóak szájából én ezt dícséretnek veszem – morogta a férfi, miközben lenézett a
lány  apró  kezére,  amely  még mindig  görcsösen  kapaszkodott  zakója  ujjába.  Egy  pillanat  alatt
lezárhatná ezt a kellemetlen közjátékot, de valami mégis visszatartotta ettől.

– Bajod van velem, apukám? – nézett rá a lány kihívó tekintettel.

–Azon kívül, hogy letéped rólam a ruhát? Nincs – emelte rá szenvtelen tekintetét a másik. –
Sajnálom, angyalom, de nem gerjedek rád – idézte a mondatot, amit már többször volt szerencséje(?)
hallani ezen a környéken.

–Mit képzelsz te magadról?! – kiáltotta a lány, s zavarában szinte ellökte magától a férfit. – Azt
hiszed, olyan nagy szám vagy, mi?! Egy lúzer vagy! És… és még bunkó is! – próbálta kétségbeesett
igyekezettel  megtalálni hiányos szókincse leginkább alkalomhoz illő darabjait,  miközben lázasan
kérődzött egy jókora adag rágógumin. – És ráadásul még… még…

–Ráadásul még mi? – kérdezte a férfi lágyan. – Jóképű? Intelligens? Elegáns?



–Nem – mondta a lány durcásan. – Valahol pedig olvastam már azt a szót! – toppantott mérgesen,
majd arca felderült, amint végül mégis sikerült a másik szemébe vágnia: – Divatjamúlt!

–Örömmel hallom, hogy végül magad is megállapítottad: nem illünk össze – mosolyodott el a férfi
ellenállhatatlanul. – Isten áldjon! – biccentett, s faképnél hagyta a lányt.

–A pokolba veled! – kiáltott utána a nő. – Ha nem érdekelnél, gondolod, hogy leszólítlak?

A férfi megtorpant a szinte kétségbeesett hang hallatán. Lassan megfordult és zsebretett kézzel
visszasétált a lányhoz. Tekintete megállapodott az apró miniszoknya derekánál.

–Máris arra gondolsz, amire én? – váltott dorombolóra a lány hangja, s kedvesen felmosolygott rá.
– Tudok itt a közelben egy kis motelt, ha esetleg nincs jobb programod ma estére. Nem túl elegáns
az étterme, de legalább olcsó.

–Nem lenne jó ötlet tetézni a bajodat – tette vállára a kezét a férfi szelíden.

–Mi van? – nézett rá a lány értetlenül. – Homokos vagy, vagy mi?

–Maradjunk annyiban,  hogy  az  érdeklődésem irányodban még a  plátói  szintet  sem éri  el  –
válaszolta a férfi egykedvűen.

–Mi az a plató, vagy mi? Egyébként mindegy is – legyintett a másik. – Szóval…, nem kellek neked,
mert a magadfajta jobbat érdemel, mi?

–Te is  jobbat érdemelnél,  mint hogy itt  vesztegeted az idődet arra érdemtelen alakokkal és
végérvényesen a szajhák keserves kenyerére ítéled magadat – válaszolta a férfi halkan.

–Ezt meg hogy érted? – fortyant fel a másik. – Én nem vagyok szajha. Nem csinálom pénzért.
Csakis  annak  adom oda  magamat,  akinek  akarom.  És  téged  igazán  kedvellek  –  folytatta  egy
ígéretesnek szánt oldalpillantás kíséretében. – Még meggondolhatod magad…

–Hisz’ nem is ismersz! – nézett rá a férfi hitetlenkedve.

–A  legtöbb  fiú  ronda  és  még  bunkó  is  errefelé.  Mi  veszteni  valóm  van,  gondoltam.  Hát
megszólítottalak – vont vállat a lány. – Te legalább jóképű vagy, sportos és művelt is – mosolyodott el
ábrándosan, miközben elégedetten végigmérte a másikat.

–Jóképű, sportos és művelt, épp ideális lennék apának, ugye? – nézett rá a férfi olyan tekintettel,
hogy a lány háta megborzongott. Ilyen csodálatos és ennyire ijesztő szempárt még életében nem
látott.

–Nem tudom, miről beszélsz? – lépett hátra, miközben nagyot nyelt. – Nekem most mennem kell.
Most jut eszembe, hogy találkozóm van a… barátnőmmel… és szóval… szia! – dadogta sebtében,
majd sarkon fordult, s elsietett.



–A gyereket tartsd meg! Az apja feleségül vesz, ha akarod – szólt utána a férfi, s a lány vállai
láthatóan meggörnyedtek, amint hirtelen megtorpant. De nem nézett vissza.

–Hozzám beszélsz? – kérdezte óvatosan.

–Szeret téged – folytatta a férfi halkan. – Ne tedd tönkre három ember életét! Ha helyrehozod a
hibádat, Isten is megsegít.

–Honnan tudtad? – kérdezte a lány, s lassan szembe fordult a másikkal. Tekintete most egy
fáradt, megtört öregasszonyra emlékeztette a férfit.

–Vannak titkok, amiket jobb nem feszegetni – nézett rá a másik, s lassan elmosolyodott. – Isten
áldjon, kislány! – mondta még, majd zsebretett kézzel elsétált a földbe gyökerezve álldogáló nő
mellett.

A bár ajtaja előtt a két lány még mindig ott álldogált. Az, amelyiküket az ajtó eltalálta, láthatóan
nem bírt kiegyenesedni.  Kétségbeesve támaszkodott barátnője vállára, aki aggódva kérdezgette,
jobban van-e már.

–Rögtön…  mehetünk  –  hajtogatta  a  másik,  de  arca  minden  levegővételnél  megvonaglott  a
fájdalomtól.

A férfi besétált a bár ajtaján és az egyik kidobó ember elé lépett.

–Hívjon mentőt! – mondta határozott hangon. – Egy lányt baleset ért. Itt áll az ajtó előtt. Azt
hiszem, eltört a bordája és belső vérzése van. Az állapota életveszélyes.

–Azt hiszi?! – vigyorgott rá a gorilla. – Mi maga, talán orvos? Vagy röntgenszeme van? – röhögött
fel, mire a társa is vihogni kezdett. – Vegyen jegyet, vagy tegye be kívülről azt az ajtót! – mutattak a
kijáratra kedélyesen.

–Ha itt hal meg, akkor majd hisz nekem? – kérdezte a férfi szelíden.

–Nem fog meghalni. Látja, hogy semmi baja. Nem így néz ki, aki haldoklik, nekem elhiheti –
válaszolta a másik gorilla, miután kiment és futólag szétnézett a bejárat előtt.

–Akkor nézze meg jobban! – mondta a férfi, most már türelmetlenebbül.

–Ne ugráltasson itt engem, hallja-e?! – ripakodott rá a másik. – Ha nem fizet, akkor kifelé innen!

–Utoljára  kérem,  hogy  menjen  ki  újra  és,  ha  a  hölgy  rosszabbul  van,  akkor  hívja  végre  a
mentőket! – figyelmeztette a férfi.

–És ha nem? – kérdezte a másik gorilla, miközben karba tett kézzel fenyegetően közelebb lépett. –
Akkor mi lesz? Megvered, kisköcsög? Na, húzd el a beled innen, amíg udvarias vagyok! Mi van veled
Jack?! – suttogta hirtelen, rémült arccal meredve a társára.



–Nem kapok… levegőt… azt hiszem… a szívem… – hebegte a másik. Szája lilásra színeződött,
szemei kidülledtek és görcsösen markolta ingét a melle előtt, miközben szánalmasan összegörnyedt
álltában.

–Nos? Hívja végre azt az orvost vagy inkább megözvegyül? – kérdezte a férfi lágyan.

–Maga szemét! Mi nem vagyunk buzik… – támadt neki a gorilla.

–Tényleg nem? –  nézett  vele farkasszemet az idegen.  –  Akkor nézze csak végig a kollegája
haláltusáját. Hisz’ nem jelent magának semmit, ugye? Ma ő, holnap egy újabb. Hát nem mindegy? –
folytatta kissé színpadias gesztusokkal.

–Most mindjárt azt mondja, hogy maga Darth Vader és ezt is maga csinálta, mi? – förmedt rá a
gorilla fogcsikorgatva.

–Nem mondom, látom, már amúgy is felismert – mondta a férfi szenvtelenül. – Mondja meg a
mentőknek, hogy elég lesz egy kocsi. A párja mindjárt jobban lesz, mihelyt felemeli végre azt az
átkozott kagylót és tárcsázza a 999-et.

–Hogy lenne jobban, ha egyszer szívrohama van?! – nézett rá a gorilla kétségbeesett arccal, s
lázas igyekezetében, hogy orvost hívjon, háromszor is elrontotta a telefonszám beírását. – Jack,
hallod? Meg ne halj itt nekem! Tarts ki, Jack! Hol a fenében van már az a rohadt mentő?!

–Jack már jobban van – mondta az idegen idegesítő nyugalommal.

–Mi van?! Maga az Orákulum is, vagy mi?

–Kérdezze csak meg tőle! – biztatta a férfi.

–Hülyét akar csinálni belőlem, mi? – kérdezte a gorilla bizonytalanul, de azért a társához lépett. –
Hogy vagy, Jack? – nézett rá gyengéd tekintettel.

Jack falfehér arccal vizsgálgatta magát. Szemmel láthatóan megszűntek a tünetei.

–Jobban vagyok,  Tim,  de nem tudom, mi  a  fene volt  ez  –  mondta értetlenül,  s  gyanakodva
méregetni kezdte a különös idegent. – Tényleg maga tette ezt velem?

–Ezért  laposra  verem!  –  támadt  rá  a  Timnek  nevezett  gorilla  a  férfira,  de  Jack  váratlanul
megállította.

–Lehet, hogy hülyeség, de én nem húznék ujjat vele – morogta. – Engedjük be, hadd menjen! –
ezzel az idegenhez fordult. – Menjen be! Nem kell a pénze sem. Szórakozzon jól!

–Én csak egy mentőt szerettem volna. Amit embertársadért teszel, azt az Istenért is teszed. És
magadért is. Egyszer majd maguk is megértik, hogy miről beszélek – nézett rájuk a férfi szelíd
tekintettel, majd biztatóan az ajtó felé intett. – Jöjjenek velem, kérem!



A két gorilla tisztes távolságból követte őt az ajtóig, ahonnan már hallatszott a mentőautó távoli
szirénája. Az ajtón túl a sérült lány feküdt. Hosszú haja ráragadt sápadt, verejtékben úszó arcára,
amint szánalmasan kapkodva próbált meg levegőhöz jutni.  Szeme elrévedve bámult a semmibe.
Időnként köhögés rázta meg testét, s szája sarkán vékonyka, habos vércsík vöröslött. Barátnője
tehetetlenül zokogva guggolt mellette és a kezét szorongatta.

A gorillák szótlan rémülettel nézték a jelenetet. Az sem tűnt fel nekik, hogy időközben négyen is
bementek fizetés nélkül a bárba.

–Mi baja van? – kérdezte Jack halkan. Kérdését az idegenhez intézte, de minthogy választ nem
kapott, felkapta a fejét. A férfinak azonban már híre-hamva sem volt. – Ez meg hova lett? – kérdezte
bárgyún.

–Nem tudom, Jack – mondta a másik bambán. – Az előbb még itt volt.

–Menjenek távolabb! Engedjenek levegőt a kis hölgynek! – rendelkezett a mentőorvos, miközben
kevés sikerrel próbálta hátrébb terelni az egyre gyarapodó, bámészkodó tömeget.

–Hagyja csak, majd mi segítünk! – lépett előre Jack hirtelen elhatározással. – Maga csak mentse
meg a lány életét, doktor! Mi meg csinálunk egy kis helyet.

–Ne fáradjon! – mondta az orvos. – Gyorsan be kell vinnünk, mert elvérzik.

–De hát… nincs is rajta sérülés – nézett rá döbbenten Jack.

–A tüdeje vérzik. Belül van a baj – mondta még az orvos futtában. – Most mennünk kell, különben
meghal.

Jack  szó  nélkül  félreállt  és  döbbenten meredt  a  mentősökre,  akik  gyakorlott  mozdulatokkal
hordágyra tették a lányt, majd szirénázva elszáguldottak.

–Azért te is menj el az orvoshoz! – lépett mellé Tim aggódva, s diszkréten megfogta Jack kezét. –
Ez nem játék.

–Ne aggódj, drága! – mosolygott rá a másik. – Tudom, hogy semmi bajom. Remélem, hogy a
kislány is túléli! – sóhajtott fel, miközben elgondolkodva figyelte, amint az elviharzó mentőkocsi
nyomán felvert porfelhő lassanként eloszlik. Agya nem talált magyarázatot kusza érzéseire. Eddig –
legalábbis úgy érezte – jól megvolt mélyebb érzelmek nélkül is, most azonban, életében először
vészesen gyűlni kezdtek szemében a szánalom könnyei.

Dühödten köpött egyet és visszasietett a helyére.

* * *

A férfi leült a szökőkút melletti padra és elmosolyodott magában. Ma már nem várakozott hiába.
Igaz, a küldetést ezúttal sem sikerült teljesítenie, de talán ismét megmentett néhány eltévelyedett



lelket.



1. fejezet
2012. május 28.

Amy megállt egy pillanatra a kórház ajtaja előtt és óvatosan vett egy mély lélegzetet a közeli park
öreg fáinak köszönhetően friss és illatos tavaszi levegőből. Jól emlékezett arra, hogy két hete még
milyen iszonyatos fájdalmat okozott neki az, ha véletlenül elfeledkezett magáról és felületes légzés
helyett megpróbált sóhajtani vagy ásítani egyet. A lényeg, hogy elmúlt, hessegette el magától a
szenvedés kínzó emlékképeit és boldogan kilépett az utcára.

–  Amy!  –  kiáltotta  a  barátnője,  amint  meglátta  és  eléje  sietett.  –  Ne  cipekedj!  Add  ide  a
csomagodat, majd én viszem! – vette ki kezéből a kicsiny kézitáskát.

–A szüleim? – kérdezte Amy szomorkásan, bár magában jól tudta a választ.

–Nem értek rá – mondta a barátnője lesütött szemmel. – Azt mondták, hogy én úgyis eljövök, nem
kellünk ide hárman.

–Értem – mondta Amy szárazon,  majd mosolyt  erőltetett  magára.  –  Menjünk,  Angie!  El  kell
mesélned, hogy mi minden történt veled a távollétemben.

–Hisz’ mindennap bejöttem hozzád és meséltem neked! – nézett rá Angela vidáman.

–Nem baj. Mondj el mindent újra! – biztatta Amy. – A lényeg, hogy beszélj.  Addig nem kell
gondolkodnom.

–Jól  van  –  mondta  Angela  bizonytalanul,  majd  hirtelen  elhatározással  végtelennek  tűnő
monológba kezdett.

Amy  hallotta  szavait,  de  értelmük  nem  jutott  el  agyának  mélyére.  Esze  már  másutt  járt.
Valahogyan rendet kell teremtenie az életében. Ez így nem mehet tovább.

Apja nem dolgozott. Vagy legalábbis Amy sohasem látta, hogy mit csinál. Ha néha megkérdezte
tőle,  akkor semmitmondó válaszokat  kapott  csupán.  Ügynöki  munka,  üzleti  ügyek,  csupa „nem
kislányoknak való dolog”. „De végülis nem mindegy az neked? A lényeg, hogy jól  elkaristolunk
belőle!” – tért ki az apja minden alkalommal kedélyesen az egyenes válasz elől.

Tény, hogy Amy anyagi javakban nem szűkölködött. Amit kiejtett a száján, azt azonnal megkapta.
Mégis szívesen cserélt volna a szegény családból való Angelával,  akinek folyton filléres gondjai
voltak ugyan, de szülei szerették és meleg otthont jelentettek a számára. Amy-t is elfogadták. Aki
Angela barátja, az az övék is, mondogatták és családtagként bántak vele.

Amy korán elvesztette az édesanyját. Azt mondták neki, hogy egy utcai rablótámadásban ölték
meg. De a lánynak valami furcsa emlékkép maradt a fejében arról, hogy a szülei veszekedtek a
gyilkosság estéjén és az anyja sírt is. Olyan régen volt az egész. Lehet az is, hogy csak álmodtam az
egészet, gondolta.



Mostohaanyja, Anette még a gyászév letelte előtt beköltözött a házba. Igazságtalanság lenne azt
állítani,  hogy  rosszul  bánt  a  kislánnyal.  Igazság  szerint  sehogyan  sem  bánt  vele,  egyszerűen
levegőnek  nézte  őt.  Apja  felvett  Amy  mellé  egy  szigorú  nevelőnőt  és  ezzel  le  is  tudta  szülői
kötelességét.  Ezen túl  szinte mindig újdonsült  feleségével  turbékolt.  Amy gyakorlatilag hetente
kétszer  beszélhetett  az  apjával,  a  dolgozószobában,  mintha  csak  fogadóórára  járt  volna  a
könyvelőjéhez.  Elmondta neki,  mire van szüksége, hogy áll  a zsebpénze, apja pedig elhalmozta
ajándékokkal, ruhákkal, mozijegyekkel. De nem tudta felidézni, hogy apja mikor kérdezte meg tőle
utoljára, hogy van-e valami problémája vagy akarna-e a pénzen kívül másról is beszélgetni vele.

Családi programok nem voltak az életében egészen addig, amíg meg nem ismerte Angelát. Amy
teljesen kivirult, amikor egy napon Angela családjával elmehetett kirándulni a közeli hegyekbe. Házi
pogácsát ettek és csapvizet ittak utána, mégis ez volt a legszebb nap Amy életében az édesanyja
halála óta.

–Angela, meghívlak fagyizni – szakította félbe barátnője szóáradatát, s belekarolva maga után
húzta a lányt.

–De te nem is szereted a fagyit – nézett rá Angela megütközve.

–Te viszont igen – nevetett rá Amy. – Én meg már régen ettem. Meg kell egy kicsit édesíteni ezt a
kivételes napot.

–Tudod, hogy fagyira mindig kapható vagyok – mosolyodott el Angela is egy szomorkás fintorral.

–Nehogy megint elkezdd a „kár, hogy nem tudom viszonozni” dumát! – fenyegette meg Amy
tréfásan. – Ezt már százszor megbeszéltük. Majd, ha nem lesz pénzem, akkor nem hívlak meg.
Rendben?

–Rendben  –  bólintott  Angela  és  egymásba  karolva,  jóízűen  nevetgélve  tették  meg  a  sarki
cukrászdáig vezető néhány lépést.

* * *

A  férfi  ismét  a  parkban üldögélt  egy  padon.  Egykedvűen nézte  az  aprócska  tóban  úszkáló
vadkacsákat. Érezte, amint a már megszokott furcsa feszültség újra megjelenik a gyomrában és
lassan elborítja testét. Szóval, kezdődik, gondolta fanyarul.

A tó túloldalán kisebb mozgolódás támadt, ami felkeltette a férfi figyelmét. A két fiú szinte a
semmiből termett ott. BMX-eiknél mozgékonyabb és gyorsabb járművet elképzelni sem lehetne egy
ilyen zsúfolt városban. Úgy látszik, a dealerek is tisztában voltak ezzel. Ahogy azzal is, hogy ennél
olcsóbban nem úszhatnák meg a drogok terítését. Mindössze egy-két ajándék csomagocska és már
megy is az üzlet, gyűlnek a milliók. Az ég szerelmére, hiszen ezek még gyerekek! – mérgelődött
magában a férfi. Már jó ideje figyelte a történéseket, ám egyesek még most is tudtak neki újat
mutatni az emberi romlottság léptékeit illetően.

De nem volt sok ideje ezen töprengeni. A szemközti padról egy öltönyös, bankár kinézetű férfi állt
fel  és  a  gyerekek  felé  vette  az  irányt,  akik  az  egyik  platánfa  előtt  támasztották  le  viharvert



kerékpárjaikat.

–Sziasztok, fiúk! – mondta kedélyesen a bankár és a férfi heves csalódást érzett. Lehet, hogy nem
is ezt a bandát keresi? Már megint kicsúsztak volna a kezei közül?

–Szia, apa! – kiáltották a fiúk és közrefogták a bankárt. Belekaroltak és a zsebét kutatták. A
csodába is, ezek csak egy boldog család, semmi több, gondolta a férfi reményvesztetten.

–Egyszerre csak egy bonbont vegyetek, fiúk! – magyarázta a bankár szigorúan. – Még megárt az a
sok csoki. És egyébként is méregdrága.

–Mennyi? – kérdezték a fiúk mohón.

–Tíz font – válaszolta a bankár valamivel halkabban. A kis tó azonban kiválóan vezette a hangot,
így a férfi tisztán hallotta minden szavukat.

–Adjunk belőle valakinek? – kérdezte az egyik fiú. – Caroline nem szokott kérni, Virginiának pedig
megtiltották a szülei, hogy kérjen.

–Akkor adjatok most… Margaretnek! – mondta a bankár elgondolkodva. – De vigyázzatok ám a
kutyákra! Lesből támadnak.

–Mi most megyünk, apa – váltak le róla a fiúk.

Olyan természetességgel hagyták faképnél, ahogy csak egy idegen embert szokás. Ez mégsem
egy család, gondolta a férfi hitetlenkedve. Ez lenne a virágnyelv? Vajon melyik körzet lehet Caroline
és melyik Virginia? Brilliáns körítés!

A két fiú közben sebesen eltekert a parkból, a bankár pedig visszaült a helyére és újságja széle
fölött időnként alaposan körülnézett.

A férfi  rádöbbent, hogy ez az ember nem csak az iménti két fiút látja el drogokkal,  hanem
valószínűleg egy egész regimentet. Most várja a következő kettőt, aztán pedig még újabbakat és
újabbakat gabalyít bele ebbe az eltéphetetlen pókhálóba, ami elkerülhetetlenül a börtönbe, majd
pedig a sírba visz. Tizenévesen? Huszonévesen? A férfi jól tudta, hogy a gyerekek közül alig akad
egy-kettő,  aki  megéri  a harminc évet.  Legtöbbjük bandaháborúkban,  vagy a rendőrök elől  való
menekülés közben hal meg. A többi meg túladagolja magát, vagy valamelyik halálos kór végez vele a
fertőzött, közös használatú tűk miatt.

Nem nagy veszteség, mondták ilyenkor a dealerek. Mindig akad tíz másik, aki alig várja, hogy a
helyükbe  léphessen.  Valóban,  gyarló  ember  mindig  akad  elég,  gondolta  keserűen.  Mind  nagy
ambíciókkal  indul  el  ezen  az  úton,  a  könnyű  pénzkereset  reményében.  És  valamennyien  azt
gondolják, hogy „velem nem történhet meg az, ami azzal a lúzer szomszéd sráccal, akit épp a múlt
héten nyírtak ki”.

Érdekes módon voltak emberek, akikkek kapcsolatban egyszerűen cserbenhagyták az érzékei.
Ezek az emberek kivétel nélkül velejéig romlott, ám igen sikeres üzletemberek voltak. De egy sikeres
üzletember nem kockáztatja, hogy a gyerekek felismerjék és ellene valljanak. Neki háttérben kell



maradnia. No, nem azért, amiért a gyáva hadvezér hátra marad a csatában, inkább azért, mert
valakinek központilag koordinálnia kell az értékesítést, gondolta gúnyosan.

A bankár kinézetű ember viszont valamiért nagyon magabiztosnak tűnt. Mint akit semmilyen
veszély sem fenyeget a hivatalos közegek részéről. Mintha csupán a járókelők, vagy éppen az ő
kedvéért adták volna elő ezt a családi színjátékot.

Váratlanul két rendőr sétált oda a bankárhoz és a hogyléte felől érdeklődtek. Mindketten kaptak
ajándékba két-két bonbont. Vagyis lefizeti a rendőröket, ezért van biztonságban tőlük, gondolta a
férfi elborzadva, miközben a rendőrök kedélyesen búcsút intettek.

A férfi már csak a megfelelő pillanatra várt tervével. Ám ismét fel kellett adnia küldetését egy
váratlan incidens miatt.

Egy  jól  öltözött,  napszemüveges,  markáns  arcú  férfi  sétált  oda  a  bankárhoz.  Biccentett  és
hanyagul a padra vetette magát, egyenesen a másik mellé. Magabiztos mozdulatai nem azt sugallták,
hogy alárendeli magát a másiknak, de a kapcsolatukat szemmel láthatóan komolyan vette. Nem
lehetett minden szavukat kivenni, de úgy tűnt, a napszemüveges épp jelentést tesz a bankárnak.
Méghozzá valami kellemetlen dologról, mert távolról is látszott, amint az izzadság kiveri a homlokát.
A bankár is kiesett a szerepéből a hírek hallatán. Hevesen gesztikulálva adta tudtára a másiknak,
hogy nem ezért fizeti őt.

–Mondtam, hogy rabold el a lányt a kórházból! – sziszegte, miközben arcát bíborvörösre színezte
a harag.

–Állandóan őrizték – védekezett a másik.  –  Devlin semmit nem bíz a véletlenre,  főleg, ha a
lányáról van szó.

–Akkor is meg kellett volna tenned! Addig volt esélyünk, amíg át nem lépte a kórház küszöbét! –
tajtékzott a bankár. – A kórházban még ő sem tarthat kettőnél több gorillát. Most mit mondjak
Deangelo-nak? Hogy elszúrtad?!

–Még nincs minden veszve – fogta hangját halkabbra a napszemüveges. – Van egy tervem.

–Nem érdekelnek a terveid! – szakította félbe a másik és felpattant a padról. – Ha estig el tudod
hozni a lányt, akkor tedd meg! Ha nem, akkor igyekezz jó messzire futni innen, mert este nyolckor
találkozom Deangelo-val.  És ő kevésbé elnéző, mint én – folytatta nyomatékos tekintettel,  majd
sarkon fordult és elviharzott.

A  napszemüveges  üldögélt  még  néhány  percig,  mielőtt  elindult  volna.  Magányosnak,
elkeseredettnek és ijedtnek tűnt. Jó látni, hogy minden halnál van egy még nagyobb és, hogy még
ezek a lelketlen disznók is tartanak valakitől, gondolta a férfi gúnyosan. Ez még akkor is elégtétel, ha
tiszteletük és félelmük tárgya egy paraszthajszállal sem ártatlanabb náluk.

A napszemüveges végre feltápászkodott és a park sarkában található kávézó felé vette az irányt.
A férfi tisztes távolságot tartva a nyomába eredt. Amy Devlin megmentése erősen az ő malmára
hajthatná a vizet, ha a küldetése nem úgy alakul, ahogy tervezte, gondolta bizakodva.



A kávézó a nyárias melegben jókora kerthelyiséggel várta a vendégeket. A legtöbben fagylaltozni
tértek be ide. Most viszont szokatlanul kevesen ültek a bekerített teraszon. A férfi egy háromtagú
családot, egy idős házaspárt és két lányt számolt össze.

Közben a napszemüveges elfoglalta az egyik üres asztalt, közvetlenül a lányok szomszédságában.
A férfi az úttest túloldalán maradt, megállt, és egy hirdetőoszlopnak dőlve várakozott. A lányok
semmit sem vettek észre, egymás szavába vágva vidáman trécseltek továbbra is.

A napszemüveges rendelt egy sört és úgy helyezkedett, hogy rálásson az egyik lányra. Úgy,
szóval ő a madárka, gondolta a férfi  a túloldalon. Alaposabban szemügyre vette a fiatal nőt és
döbbenten ismert rá. Bár nem szokott vele ilyesmi előfordulni, ez a lány mégis naponta az eszébe
jutott. Megtudhatta volna könnyedén, hogy melyik kórházba vitték, de szándékosan nem járt utána.
A magafajta nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy öncélúan kíváncsiskodjon.

A lányok közben odaintették a pincért és kifizették a számlát. A napszemüveges kapkodva néhány
pénzdarabot dobott az asztalra és sietősen a lányok nyomába eredt. A két nő továbbra sem vette
észre a kéretlen kísérőket,  így sajnos, a biztonságosabb helyett a rövidebb utat választották. A
keskeny utca,  amelyre ráfordultak a  lehető legrosszabb választás  volt  így  alkonyat  után.  Sötét
kapualjak, félhomály és sehol egy teremtett lélek. De a lányoknak szemmel láthatóan eszükbe sem
jutott, hogy bármi bajuk eshet.

A napszemüveges kissé meggyorsítva lépteit, kezdett felzárkózni a lányok mögé. A férfi is kilépett
egy kissé. Már az utca felénél tartottak. A férfit erősen nyomasztotta ez a vakrepülés. Bárcsak
belelátna ennek az  alaknak a  fejébe,  gondolta  dühösen.  Hirtelen a  háta  is  beleborsódzott  egy
kellemetlen érzésbe. Majd hirtelen felzúgott egy motor a háta mögött és ő ösztönösen oldalt lépett,
de így is csak centiméterekkel kerülte el, hogy a motoros áthajtson rajta.

A motorkerékpár őrült tempóban érte utol a napszemüvegest, akinek hátra nézni sem maradt
ideje. A motor úgy hajtott át testén, hogy még csak nem is fékezett. A lányok felsikoltottak, amint
felmérték a történteket.  Többre nem is maradt idejük,  mert a motoros csizmás lábával  durván
fellökte egyiküket, a másikat pedig minden tiltakozása ellenére megragadta a derekánál fogva, maga
elé hajította, majd eltűnt vele az utca túlsó végén. Mindez egy szempillantás alatt játszódott le.

A férfi ekkor ért oda a halott napszemüvegeshez, de azonnal látta, hogy rajta már csak a végítélet
harsonái segíthetnének. Majd a fellökött lányhoz lépett,  aki összegörnyedve ült  az útpadkán és
keservesen zokogott.

– Jól van, kisasszony? – kérdezte, miközben lehajolt a nőhöz.

–Én igen – szipogta az. – De a barátnőmet elrabolták. Hívja a rendőrséget, kérem! – könyörgött
kétségbeesetten.

–Nincs értelme – mondta a férfi halkan. – A barátnőjének addig van esélye, amíg a rendőrséget
nem vonjuk be ebbe a játékba.

–Kicsoda maga? – húzódott távolabb a lány, s szeme hatalmasra tágult rémületében. – Maga is
velük van, ugye? Kérem, ne bántson engem! Én nem tudok semmit. És a barátnőm se. Csak most jött



ki a kórházból, szegény!

–Nyugodjon meg, hölgyem! – csitította a férfi halkan. – Semmi közöm ezekhez az alakokhoz, de jól
ismerem a fajtájukat. Akkor a legveszélyesebbek, ha sarokba szorítják őket.

–Én csak… nekem értesítenem kell Amy apját – ugrott talpra Angela. – Mégiscsak tudnia kell,
hogy…

–Mostanra már biztosan tudja – mondta halkan a férfi.

–Inkább nem szeretném firtatni, hogy ezt megint honnan veszi – nézett fel rá a lány gyanakodva. –
Nem is értem, mit akar tőlem? Hagyjon engem békén! Menjen a dolgára!

–Segíteni akarok, kislány – nézett rá a férfi szelíden.

–Miért tenné? Azt sem tudja, ki vagyok! – mondta a lány elutasítóan.

–Maga  Angela  Fitzrose  –  kezdte  a  férfi  nyugodt  hangon,  majd  a  lány  riadtan  rászegeződő
tekintetét fogva tartva folytatta. – Amy Devlin legjobb barátnője, aki épp a kórházból kíséri haza őt,
ahol hetekig feküdt egy banális diszkó-baleset miatt. Amy apjáról még a saját lánya sem tud sokat.
Mindenesetre, ez a titokzatos jómód meglehetősen gyanús, de legfőképpen veszélyes, mert miközben
Amy mit sem sejt, valójában csalók, zsarolók és spekulánsok célpontja lett.

–Jézusom! Mi maga? Magándetektív  vagy csak egy perverz kukkoló?!  –  támadt neki  Angela
ökleivel a férfi mellkasának. – Honnan tud róla ennyi mindent? És miért követett minket?

–Hé, kislány! – fogta le a karjait a másik. – Nem én vagyok az ellenség. Emlékszik? A rosszfiú az
imént robogott el egy motoron, Amy-vel.

–Miért kellene bíznom magában? – kérdezte a lány, miközben hasztalan próbálta kiszabadítani
karjait a férfi szorításából. – Honnan tudjam, hogy igazat mond-e?

–Hallgasson a szívére, Angela! – mosolyodott el a férfi ellenállhatatlanul. Nem is értette, mi ütött
belé. – Nos, mit súg?

–Azt, hogy maga egy csirkefogó, aki jól kihasználja, hogy a nők jóképűnek találják. De van egy
rossz hírem – sziszegte Angela, miközben egy rántással újra megpróbált kiszabadulni a férfi kezei
közül. – Rám nem hat a sármja.

–Ez igazán sajnálatos – sóhajtott fel a másik színpadiasan. – De mit is tehetnék, ha maga egy ilyen
szívtelen teremtés?

–Mondjuk, elengedhetné a karomat – mondta Angela, aki többszöri nekifutásra sem bírta lerázni
magáról a vasmarkokat.

–Jó kislány lesz és nem esik újra nekem? – kérdezte a férfi.



–Igen – bólintott a lány.

De nem állta a szavát. Alighogy karjai kiszabadultak, megint a férfinak esett.

–Maga akarta – vonta meg vállát a férfi, majd egyetlen szó nélkül felkapta Angelát és a vállára
vetette,  mint  valami  lisztes  zsákot.  Hiába  volt  minden  tiltakozás,  sírás,  könyörgés.  –  Köszönje
magának! Csak húzta az időt.

–Most meg hova a fenébe visz? – kiabálta a lány és dühödten püfölte a férfi hátát. – Tegyen le
azonnal! – De még a szava is elállt, amikor a férfi végül durván talpra állította.

–Figyeljen,  Angela!  –  mondta  szigorú  arccal.  –  Az  az  utca  veszélyes.  Nem maradhatott  ott
egyedül. Nem is tudom, hogy jutott eszükbe arra menni! Ez itt már valamivel jobb. Most menjen
haza szépen és szedje össze magát! Isten áldja! – biccentett, s faképnél hagyta a nőt.

–Nem hagyhat itt! – kiáltott utána a lány bizonytalanul.

–Idáig le akart rázni! – fordult vissza a férfi döbbenten.

–Igen,  de  én…  ne  hagyjon  itt,  kérem!  –  suttogta,  s  a  férfi  hirtelen  megsajnálta.  Olyan
szerencsétlenül álldogált előtte, mint valami ijedt kis nyúl. Neki viszont dolga lenne, hiszen minden
perc számít.

–Jól van – hallotta hirtelen a saját hangját. – Hazakísérem, de csak, ha szedi a lábát. Mert sietek.

–És neve is van? – kérdezte a lány.

–Pardon? – nézett rá a másik értetlenül.

–Tudja a nevemet. Most maga jön. Szóval, hogy hívják? – mosolyodott el Angela, s a férfinak
furcsa módon nehéz volt levennie a szemét az apró gödröcskékről, amelyeket a nevetés varázsolt a
lány arcára. Kis híján elfelejtette még azt is, hogy mit kérdezett tőle a nő.

–A nevem Arion – mondta reszelős hangon.

–Arion.  Milyen  különös  név!  –  suttogta  Angela  elgondolkodva  és  a  férfinek  valami  furcsa
melegség járta át a szívét. – Arion… mi? Úgy értem… mi a vezetékneve?

–Arion. Maradjunk csak ennyiben, rendben? – hárított a férfi hűvösen.

–Hát jó  –  biggyesztette le  ajkát  a  nő.  Látszott  rajta,  hogy megbántotta a  nyílt  elutasítás.  –
Köszönöm, hogy hazakísért! Ég önnel! – mondta később, a házuk előtt megállva.

Már jó ideje csak baktattak egymás mellett, de egyiküknek sem akaródzott megtörni a csendet.

–Aludjon jól, Angela! – suttogta a férfi.



Nem volt különösebben szép vagy csinos, mégis volt ebben a lányban valami, ami vonzotta felé.
Olyan jó lett volna elmondani neki mindent! Megosztani vele minden titkot, ami a szívét nyomja! De
nem teheti. Nincs emberi lény rajta kívül, aki elbírná ezt a terhet. Majd elfelejti őt is, mint mindenkit,
akivel kapcsolatba került az elmúlt hónapok során, gondolta szomorkásan, miközben nézte, amint
Angela eltűnik a kopott vaskapu mögött. Lógó vállai és merev léptei mindent elmondtak a férfinak.
Szimpatikus a lánynak, ehhez kétség nem fér. Csak sajnos, az időzítés nem megfelelő. Az igazat
megvallva, soha nem is lesz az…

* * *

Az éjszaka még csak most kezdődött, de Arion úgy érezte, sohasem ér véget. A ház, ahová Amy-t
vitte elrablója, meglepően közel állt a lány apjának villájához. Ideális hely, ahol utoljára keresné őket
a rendőrség, gondolta a férfi. Lebontásra ítélt bérház, alig pár száz méternyi távolság. És a sors
iróniája, hogy a ház évek óta az apa tulajdona. Ugyan kinek jutna eszébe, hogy épp itt keresse a
lányt?

Az épületben sötétség és csend honolt, amikor a férfi egy hirdetőoszlop takarásából szemügyre
vette a helyet. Semmi nem utalt arra, hogy lenne itt valaki. De Arion tudta, hogy jó helyen jár.

Ki kell hoznia a lányt onnan, mert a rendőrség itt sohasem talál rá, az apja pedig el fogja játszani
az utolsó esélyét is. Ha pénzt kérnek ettől az embertől, akkor még az egyetlen lánya élete sem ér
számára annyit, hogy meghátráljon. Vagy legalább egy időre megtorpanjon. Az ilyen ember sohasem
hajlik, legfeljebb törik. Azt viszont Arion nem várhatja meg, mert a lánynak még élnie kell.

Ezek az alakok nem viccelnek. Tudta jól, hány ember eltűnése szárad már ennek a bandának a
lelkén.  Olyan  embereké,  akik  nem  tettek  nekik  semmi  rosszat,  sőt  nem  is  ismerték  őket.
Bérgyilkosok! A gondolatra is megborzongott. Ha Amy apja bevonja a rendőrséget, vagy a saját
bérenceit, akkor a lány nem éri meg a holnap reggelt. Sietnie kell!

A magas deszkapalánk, amivel az építési területet elzárták, nem jelentett akadályt, mert egy
helyen valaki elvágta az összekötő drótokat. A résen át könnyedén bejutott rajta. Áldotta a holdfény
nélküli éjszakát, mert az utcai közvilágítás gyenge fénye is túl sok lehet, ha az őrök éberek. Egyetlen
előnye volt csak ma éjjel: a fiúk nem számítanak az érkezésére.

A kapunál nem állt őr, de Arion tudta, hogy óvatosnak kell lennie. Nagy a túlerő. Egyetlen kiáltás
megpecsételheti a sorsát.

De úgy tűnt, szerencséje van, mert az ócska kapu hirtelen kinyílt és egy nagydarab férfi lépett ki
rajta. Cifrán káromkodott a kapu nyikorgását hallva, majd elővett egy cigarettát és meggyújtotta. Az
aprócska  izzó  pont  alapján  Arion  könnyedén  követni  tudta  a  helyzetét.  Amint  az  őr  kellően
eltávolodott tőle,  a férfi  egy ragadozó hangtalan lépteivel megtette a kerítés és a kapu közötti
távolságot. Az ütött-kopott vasajtó szerencséjére nyitva állt, mert félig lógó pántjai miatt nem tudott
bezáródni. Nagy bajban lettem volna, ha nem így van, gondolta hálás szívvel. És végre bent volt a
házban.

A hajdani portásfülke sötét sziluettje óvatosságra intette Ariont. Nem volt különösebben rossz
előérzete, de az utóbbi időben rádöbbent, hogy új életében óvatosan kell bánnia a megérzéseivel.
Lassan, lépésről-lépésre haladt előre a hosszú, szuroksötét folyosón, tökéletesen tisztában volt vele,



merre kell mennie. A feszült figyelem miatt óráknak tűntek a percek, mire végre megpillantotta, amit
keresett. Jobbra az egyik ajtó alatt halvány fénycsík derengett. Itt vannak hát!

A falhoz lapult és várt. Sehol semmi mozgás. Zsebéből aprócska tükröt vett elő és lehajolt az ajtó
aljáig. A vártnál biztatóbb látvány fogadta. A szoba kicsi volt és jól átlátható. A lányon kívül csak két
férfi  volt  a  helyiségben,  viszont  a  mini-uzik a  kezükben nem sok jóval  kecsegtették a hívatlan
vendéget. Várnia kell a megfelelő alkalomra, mert egyszerre nincs esélye a két fegyverrel szemben.
A türelemjáték elindult hát.

Hirtelen recsegő hang hasított a folyosó csendjébe. A kinti őr walkie-talkie-ja jelentkezett. Ezek
szerint  nem gyanakszanak,  gondolta elégedetten.  Ha észrevették volna,  hogy itt  van,  csendben
cserkésznék be. A gorilla viszont fennhangon ismertette a kinti helyzetet, majd magabizos léptekkel
jött a férfi felé. Zseblámpája fénye imbolyogva táncolt a falakon és Arion próbálta megsaccolni azt a
távolságot, ami még kívül esik a lámpa fénykörén, viszont számára esélyt ad a váratlan rajtaütésre.
Mozdulatlanul állt és pattanásig feszült izmokkal várta a megfelelő pillanatot. Tudta, nem tévedhet,
mert nincs második esély. Ezek az alakok nem viccelnek.

A gorilla ebben a pillanatban megállt az ajtó előtt és Arion elrugaszkodott. Az őrnek arra sem volt
ideje, hogy megijedjen. A férfi nem ölte meg, csak ártalmatlanná tette. Néma csendben félrehúzta az
ájult testet. Az ölés ellenkezett volna szilárd elveivel, de az a sok rossz, amit ez a banda művelt,
mégsem maradhatott megtorlatlanul.

Arion ismerte az emberi test összes olyan pontját, ami feleslegessé tette számára az ölést. Így is
órákat  tudott  nyerni.  A  tien  hsueh,  az  életpontok  stílusának ismerete  olyan hatékony fegyvert
jelentett számára, ami puszta kézzel, pillanatok alatt megbénította a legképzettebb karate-mestert
is, maradandó károsodás nélkül. A büntetés nem az ő feladata. A büntetés Isten hatásköre. És a
legbűnösebb embernek is adni kell egy utolsó esélyt, hogy megbánja bűneit. Ez volt a hitvallása.

Újra várnia kellett. Eltelt vagy félóra, mire az ájult őr walkie-talkie-ja recsegve újra megszólalt.
Társai valószínűleg most fogytak ki a béketűrésből. Nyilvánvalóan szerették volna, ha leváltja őket
valaki és végre ők is rágyújthatnak. Mivel válasz nem érkezett, odabentről hangos szóváltás és dühös
léptek  zaja  hallatszott.  Az  egyik  benti  őr  résnyire  nyitotta  az  ajtót,  miközben  még  hátraszólt
társának, hogy fedezze, amíg körülnéz odakinn. Ennyi idő elég is volt Arionnak, hogy nyakánál fogva
kirántsa az ajtón és a másodperc törtrésze alatt  őt  is  ártalmatlanítsa.  A benti  őr felkiáltott  és
hisztérikusan lőni kezdte a kitárult ajtó üres nyílását.

– Gyere elő, te rohadék! Ki van ott?! – üvöltötte torka szakadtából. – Nem mersz mutatkozni, mi?
Gyáva tetű! Gyere csak elő! Hadd lőjelek szét!

Arionnak csak azt kellett megvárnia, hogy a tár kiürüljön. Az üres kattanások jelezték számára,
mikor indulhat. Pár másodperc, néhány villámgyors mozdulat és a lány szabad volt.

Azonban nem könnyítette meg szabadítója dolgát. Annyira sokkos állapotban volt a rémülettől,
hogy  kötelei  elvágása  után  Arionnak  a  vállára  kellett  dobnia,  mert  csak  meredt  maga  elé
öntudatlanul és hintázott a széken, mint aki minden kapcsolatát elvesztette a külvilággal. A férfi
tudta, hogy ez az állapot nem tart sokáig. Sietnie kell, mert ha a lány eszmélni kezd és kitör rajta a
hisztéria, akkor mindkettejüket veszélybe sodorja a lármázásával. Ráadásul semmi kedve nem volt
egy lánnyal hadakozni. Így aztán a vállára dobta, ahogyan Angelát is korábban. Csak az valahogy
más érzés volt. Ez a kötelesség volt, az pedig a vágy, hogy hozzá érjen. Vágy?! Te jó ég! Ezt gyorsan



el kell felejtenem, gondolta ingerülten és terhét a vállán egyensúlyozva, óvatosan elhagyta a házat.

A kapuig semmi érdemleges nem történt, de ott olyan látvány fogadta, amitől a lába földbe
gyökeredzett. A kerítés nyílásában váratlanul megjelent egy láb, majd egy kar, végül egy fej és a férfi
rádöbbent,  hogy a tesrészek mindegyike egy nőhöz tartozik.  Ahhoz a nőhöz,  akit  a legkevésbé
szeretne most itt látni: Angelához! Arion a falhoz lapult és nem mozdult. Angela nem tudhatja meg,
hogy Amy megmenekült, mert akkor ismét oda a küldetés, futott át agyán hirtelen. Remélte, hogy a
sötétség elriasztja a lányt és gyorsan elmegy. De nem így történt.

A kerítés nyílásán újabb láb és kéz és fej kelt át, majd újabbak és újabbak. De ezúttal a testrészek
Arion  rémálmait  testesítették  meg.  A  banda  visszatért  a  portyázásból  és  felfedezte  Angelát.
Közrefogták és sarokba szorították a lányt, befogták a száját és durván magukkal hurcolták a házba.
Ott  mentek  el  vele  a  férfi  mellett  egy  karnyújtásnyira,  mégsem  tehetett  érte  semmit.
Tehetetlenségében  a  fogát  csikorgatta.

–Hol a fenében van az az idióta Greg?! Megmondtam, hogy el ne merjen mozdulni az őrhelyéről! –
sziszegte a banda vezére, egy agyontetovált, kigyúrt, kopasz fejű óriás. – Szétverem a fejét, ha
megint ivott, aztán eldőlt aludni valahol!

Arionnak gyorsan kellett lépnie, mert csak pillanatok kérdése volt, hogy a banda felfedezze ájult
társait és a fogoly szökését. Ahogy csak a lába bírta a kerítés felé futott és szabályosan kilökte a
résen a lányt. Annak karja és arca több helyen is csúnyán felhorzsolódott, de most ez sem számított.
Újra felnyalábolta Amy-t és a legközelebb álló autó felé rohant terhével. Fél könyékkel betörte az
ablakot, majd benyúlva rajta kinyitotta az ajtót és betuszkolta a lányt a hátsó ülésre. Ő maga is
beugrott a vezetőülésbe, de közben már látta is, ahogy a palánk kidől, s motorok ugratnak át rajta,
hogy üldözőbe vegyék őket. Hirtelen mozdulattal kirúgta a túlsó oldali ajtót, amitől a legelső motoros
hatalmasat bukott. Méterekre szaltózott és mikor földet ért, nem mozdult többé. Arion tudta, hogy
neki már vége. De voltak még a nyomukban vagy huszan. Nem volt más választása, kénytelen volt
sportszerűtlenül játszani. Kezét az önindítóra helyezte, erősen összpontosított és a motor hirtelen
felbőgött. Vadul a gázpedálra taposott.

–Ezt meg hogy csinálta? – hallatszott hirtelen a háta mögül Amy meglepett hangja.

–Kapaszkodjon! – förmedt rá a férfi. Leginkább önmagára volt dühös. Utálta, ha magyarázkodnia
kellett a dolgai miatt.

–Ki maga? – támadt neki öklével a lány a hátának. Más nem is hiányzott az üldözés közepette,
mint egy hisztérika, gondolta a férfi rezignáltan.

–Hé,  kislány,  én  a  megmentője  vagyok!  Hagyja  abba  az  ütelegelést,  mert  kénytelen  leszek
megkötözni!  –  kiabálta,  de Amy rá se hederített,  így  kénytelen volt  mégiscsak magyarázkodni.
Ugyanis a kötözéshez meg kellett volna állnia, ami ennyi gépszörnnyel a hátsójukban meglehetősen
öngyilkos vállalkozás lett volna. – Jól van! Jól van! Álljon már le! – emelte fel a jobb kezét megadóan.
– Ha leráztuk az üldözőit, mindent elmondok, ígérem.

–Üldözők?! – nézett hátra a lány riadtan és rémületében felsikoltott a látványra. – Te jó ég! Ezek
üldöznek minket! – sikította és hátulról a férfi nyakába csimpaszkodott. – Nyomja jobban azt a gázt!
Mindjárt utolérnek! Nem hallja?! Csináljon már valamit, az ég szerelmére!



–Épp azon voltam, amikor maga nekem esett – morogta a férfi, s lefejtette nyakáról Amy karjait. –
Kapaszkodjon és maradjon végre csendben!

–Semmi esélyünk, ugye? – kérdezte a lány lemondóan.

–Elfogtak már minket? – kérdezett vissza Arion.

–Még nem – válaszolta Amy.

–Akkor tehát még van esélyünk – mondta a férfi egy félmosollyal. – Bízzon bennem, Amy!

–Ismernem kéne magát? – húzódott hátrébb a lány gyanakodva a neve hallatán.

–Nyugodjon meg! Az apja küldött – hazudta szemrebbenés nélkül a másik és közben melegen
remélte,  hogy nem szakad rá az ég ezért.  És lám, az ég nem szakadt le rá,  Amy pedig végre
megnyugodni látszott.

–Tudtam, hogy apa mindent megtesz értem! – sóhajtott fel a lány átszellemült arccal.

A férfi nem akarta kiábrándítani. Mi értelme lenne? Kutyából úgysem lesz szalonna. Mint ahogy a
lány apjából sem lesz jó ember soha. Hadd őrizgesse hát a tündérmeséjét, amíg még teheti.

–Valóban nagyon szeretheti magát – morogta, miközben olyan sebességgel fordult be egy keskeny
mellékutcába,  hogy  a  kocsi  két  kerékre  billent.  Az  élen  haladó  három motoros  kicsúszott  és
gyakorlatilag egymást letarolva kenődött fel a sarki ház falára. A többinek is idő kellett, mire újra
rendezték soraikat. – Feltételezem, nincs magánál valami síkos anyag?

–Van nálam egy kis síkosító – mondta Amy ártatlanul.

–Nem gondoltam volna, hogy maga is összeáll fűvel-fával – mondta a férfi rosszallóan.

–Csak vicceltem – nevetett fel a lány.

–Ez rossz vicc volt – mondta Arion keményen.

–A rablók elvették a táskámat, abban volt a síkosítóm – folytatta Amy komoly arccal.

–Gondolhattam volna, hogy maga sem különb, mint a többi diszkó-cafka! – morogta a férfi.

–Bár nem tudom, miért mondom ezt el épp magának, tizennyolc múltam, de nem voltam még
férfival és erre büszke vagyok – mondta a lány csípősen, majd váratlanul felderült az arca. – Úgyhogy
nincs síkosítóm, sem itt, sem a táskámban. Viszont van itt a hátsó ülésen egy fél flakon motorolaj.
Gondolja, hogy megfelel ez is?

–Nyissa ki az ablakot, hajoljon ki és dobja ki a flakont a motorosok elé! A kupakot ne felejtse el
levenni  előbb!  –  parancsolta  Arion  a  lánynak,  s  titkon  nem sok  reményt  fűzött  a  vállalkozás



sikeréhez.

A mutatvány közben Arion többször is azt gondolta, hogy Amy kiesik az ablakon. Végül azonban
mégis sikerült a dobás, amit kilenc motoros bánt. Már csak heten lihegtek a nyomukban. Eszeveszett
tempóban kanyarodott  ki  a  mellékutcából  és  csak  hajszálon  múlott,  hogy  sikerült  kikerülnie  a
kamiont,  amelynek kétségtelenül  elsőbbséget  kellett  volna adnia.  Meg tudta érteni  a  kamionos
dühödt ökölrázását, de többre most nem igazán volt ideje. Két újabb motorosnak viszont nem volt
olyan szerencséje, hogy elkerülje az ütközést. Biztatóan fogyott a számuk.

–Maga egészen jól vezet! – kiáltotta a lány vidáman, mint aki kezdi élvezni a helyzetet. – Adhatna
nekem leckéket. Vigyázzon! – sikította, amint Arion sebtében kikerült egy gyerekkocsit a zebrán,
majd néhány kuka feldöntése után átszáguldott a parkon.

Útközben porrá zúzott néhány padot és egy hintát is, viszont a motorosok közül újabb hármat
sikerült  kiiktatnia.  Egyikük felcsavarodott  egy férfideréknyi  platánfára.  Kettő pedig egy merész
szlalom után csapódott egymásnak.

–Még mindig úgy gondolja,  hogy jól  vezetek? –  kérdezte Arion,  miközben a park túloldalán
csikorgó kerekekkel visszakanyarodott a főútra.

–Most még sokkal inkább! – lelkendezett Amy. – El kell árulnia, melyik iskolában tanult vezetni?

–Egyszerűen őstehetség vagyok – morogta a férfi szárazon.

–Már csak ketten üldöznek. Menjünk a barátnőmék háza felé! – mondta Amy elgondolkodva. –
Náluk van egy átjáróház.  Kevesen tudnak róla.  Ott  meg lehet  szívatni  ezeket.  Egy csomó időt
veszítenek, mire rájönnek a turpisságra. Addigra már el is rejtőztünk a barátnőméknél – folytatta
lelkesen.

–Nincs jobb ötletem, úgyhogy mondja az utat! – hagyta rá Arion.

Az átjáróház valóban jó ötlet volt, pár perccel később máris motoros kíséret nélkül haladtak el
Angeláék háza előtt.

–Itt álljon meg! – mondta Amy. – Hallja? Most meg hova megy?!

–A barátnője nincs itthon – mondta Arion.

–Mi az, hogy nincs itthon? Miért ne lenne éjszaka itthon? Maga miről beszél? – firtatta a lány
izgatottan.

–Angela most ott van, ahonnét magát kihoztam – válaszolta a férfi némi vívódás után.

–Honnan tudja, hogy a barátnőmet hogy hívják? És, ha ott van, akkor őt miért hagyta ott?! –
húzódott el tőle Amy bizalmatlanul.

–Nem kellett volna utánam jönnie és akkor most aludhatna nyugodtan otthon, az ágyában –



mondta Arion keményen.

–Nyilván  nem bízott  abban,  hogy  magára  lehet  bízni  a  kiszabadításomat  –  tromfolt  a  lány
gúnyosan,  majd hirtelen felfogta szavai  értelmét.  –  Vissza kell  mennünk érte!  Most  azonnal!  –
sürgette a férfit kétségbeesett tekintettel.

–Nem  mehetünk  vissza  oda!  –  nézett  rá  a  férfi.  –  Magát  újra  elrabolnák,  engem  pedig
megölnének.

–Szóval túl gyáva ahhoz, hogy tegyen valami férfiasan hősieset, ugye? – gúnyolódott Amy.

–Szálljon ki, de ne haza menjen! – utasította Arion keményen.

–Ne haza? De miért? Hová máshová mehetnék? – nézett rá a lány megütközve.

–A Szent Anna Hotel itt van, nem messze – válaszolta Arion. – Vegyen ki egy szobát és használjon
álnevet! Jelentkezem, ha előmerészkedhet.

–Nem hagyhat itt! – suttogta a lány hitetlenkedve. – Sötét éjszaka van.

–Csak pár  száz  méter  –  nyugtatta  meg a  férfi.  –  Kerülje  el  útközben a  sötét  utcákat  és  a
motorosokat! Jó éjt!

–És maga hova megy? – kérdezte Amy dühödten. – Bármi dolga is van, biztosan ráér, amíg engem
biztonságos helyre visz.

–Angela biztosan nem ezt mondaná, ha tudná, hogy miközben ő gúzsba kötve retteg, a legjobb
barátnője feltart engem, nehogy érte tudjak menni – mondta Arion gunyorosan.

–Maga visszamegy oda?! – nézett rá Amy elborzadva. – Legyen már esze! Ez öngyilkosság! Nem
engedhetem vissza!

–Nem kértem az engedélyét, csak annyit, hogy szálljon ki – mondta a férfi türelmetlenül.

–Nem engedem, hogy egyedül menjen – jelentette ki a lány. – Én is magával megyek – folytatta,
miközben a férfi elképedt arcát megmosolyogva az első ülésre mászott. – Most meg mit néz így?
Indítson és mehetünk!

* * *

Deron Deangelo tajtékzott dühében.

Egyfolytában  csak  a  rossz  hírek  érkeztek  hozzá.  Az  elosztója  szerint  egyre  szűkül  a
felségterületük.  A  rendőrök vérszemet  kaptak,  egyre  több jattot  követeltek  azért,  hogy szemet
hunyjanak a dolgaik felett. A behozatal is drágult. A diákok körében viszont egyre nehezebb volt árat
emelni, mert a konkurrencia olcsóságára és nagyobb adagjaira hivatkoztak. És mintha ez nem lenne
elég, ma valaki eltette láb alól a bérgyilkosát, Jacket és elhappolta az orruk elől az aranytojást tojó



tyúkot.  Amy  Devlin  jelentette  volna  ugyanis  a  konkurrencia  végét.  Ha  az  apja  élve  akarja
visszakapni, akkor gyorsan eltakarodik a körzetükből a dealereivel együtt, gondolták ki a tervet.

De akkor jött valaki. És ezt a valakit Deangelo most már nem holtan akarta látni, mint első
haragjában, hanem nagyon is élve. Ez az ember, ha megfizethető, felbecsülhetetlen érték lehet
számukra. És kockázat. Azé a terület, akihez ő lojális. Mert a mód, ahogy kiiktatta Jack Murdock-ot,
a  profi  bérgyilkost,  majd  szétszórt  egy  képzett  terroristákból  álló  motoros  egységet,  nagy
reményeket  ébresztett  a  férfiban.  Ha meg nem áll  kötélnek,  inkább holtan  lássa,  mint  Devlin
szolgálatában. De mindehhez először is meg kell találnia őt. Egy tűt a szénakazalban.

Luca Cypher, a jobbkeze tartotta kezében a dealeri hálózatot. Jól csinálta, megbízható volt és
megfelelően kegyetlen ahhoz, hogy a dealerek ne nőjenek a fejére. Deangelo nyugodtan rábízhatta
az értékesítést. Cypher nem csak öltözködésre tűnt igen jóvágású, tisztes nyárspolgárnak, az esze is
úgy vágott, ha pénzről volt szó, mint a borotva. Besúgó hálózata félelmetes hatékonysággal bukkant
rá bárkire, aki kockázatot jelentett.

De ennek az idegennek az előkerítése ezúttal még Cypher képességeit is meghaladta. Órák teltek
el és még a nevét sem sikerült megtudniuk. Mintha csak az égből pottyant volna, majd a pokol nyelte
volna el.

Nem könnyítette meg a helyzetüket az sem, hogy a motoros banda vezetőjének leírása szerint
készült portréhoz még csak hasonló személyt sem találtak a rendőrségi nyilvántartóban. Ezek szerint
új  a  fiú  a  szakmában.  Mindenesetre  ígéretes  tehetség,  annyi  bizonyos,  gondolta  Deangelo
elismerően. Egyre jobban magáénak akarta ezt az embert.

Idegesen összerezzent, amikor a mobiltelefonja hangosan megcsörrent a zsebében.

–Te szemét! – hallatszott a vonal túlsó végéről. – Hát csak ennyire futja tőled? Kislányokat rabolsz
el  és  azzal  zsarolod meg az embert?!  Add vissza Amy-t,  különben saját  kezemmel  tépem le  a
golyóidat és megetetem veled! – tajtékzott Raiden Devlin.

Deangelo tisztában volt vele, hogy ez az ember, ha tehetné, meg is tenné, amit mond.

–Higgadjon  le,  Devlin!  –  mondta  nyugodtan,  mikor  a  szitokáradat  egy  levegővétel  erejéig
félbeszakadt. – Visszaadnám, no persze jó pénzért, ha nálam lenne. De nincs nálam.

–Mi az, hogy nincs nálad?! – üvöltötte a másik. – A te Murdock haveroddal a nyomában látták őt
utoljára! Ki másnál lenne?!

–Hiányosak az értesüléseid, Devlin – mondta Deangelo továbbra is béketűrően. – A lányodat egy
motoros banda happolta el Murdock orra elől. Murdock pedig halott.

–Ez valami csel? – kérdezte Devlin gúnyosan. – A motoros banda az alibid, igaz, te gerinctelen
féreg?! Azt hiszed, hogy így elterelheted magadról a gyanút? Csak egyetlen okot mondj, amiért
hinnem kéne épp neked, akinél naponta akasztanak fel jobb embereket?!

–Mondok egy okot: tudom, kinél van a lányod, de… – kezdte volna Deangelo, ám a bősz apa
félbeszakította szavait.



–És van pofád hallgatni róla?!

–Tudom, kinél van, de nem ismerem az illetőt és nem tudom a tartózkodási helyét sem – fejezte
be Deangelo a mondatát.

–Miket hordasz itt össze? – kérdezte Devlin némi döbbent hallgatás után. – Nincs olyan dolog
ezen  az  egész  szemétdombon,  amiről  te  nem tudsz!  Arról  is  tudsz,  ha  új  szúnyog  lépi  áll  a
városhatárt! Miért pont Amy elrablója lenne a kivétel, mi?!

–Az a javaslatom, hogy itt fejezzük be ezt a beszélgetést – mondta Deangelo nyugodtan. – Nekem
hiányzik a motiváció, neked meg a düh homályosítja el a józan ítélőképességedet.

–Motiváljalak? Mennyit  akarsz? Halljam, mit  ér a kislányom élete?! –  üvöltötte Devlin.  –  De
figyelmeztetlek:  nem marad sok időd kiélvezni  a  pénzt,  amit  tőlem kapsz!  Halott  ember vagy,
Deangelo!

–Vigyázz a vérnyomásodra, Devlin! – mondta a másik gúnyosan. – A te korodban már veszélyes
dolog így elragadtatni magadat. Fenyegetésekkel nálam nem sokra mész. A pénzed nem kell. De
lásd, mennyire tisztelem még az ellenségeimet is, segítek rátalálni a lányodra – folytatta.

–És  mi  ebben  az  üzlet  a  te  számodra?  –  kérdezte  Devlin  gyanakodva,  de  már  sokkal
visszafogottabban.

–Bármennyire furcsállod is, nincs benne üzlet. Ez egyszerű együttműködés csupán. Én Murdock
gyilkosát akarom elkapni, te meg a lányodat keresed. Egyesítjük erőinket egy rövid időre, mert
mindkettőnk érdeke úgy kívánja, és aztán újra szétválnak útjaink. Rendben? – válaszolta.

–Nincs más választásom – mondta Devlin fogcsikorgatva. Hát ez az idő is eljött: közösködnie kell
ezzel a féreggel! – Ha lenne, már nem élnél – folytatta undorral.

–Én is örülök, hogy hallhattam a hangodat, Devlin! – válaszolta Deangelo szarkasztikusan, mielőtt
bontotta volna a vonalat.

* * *

Amy nem találta a helyét.

A férfi itt hagyta kinn, hogy vigyázzon az autóra és minden eshetőségre felkészülve járassa a
motort. De ennek már vagy félórája. Vajon mi történhetett? Elkapták, lelőtték, meglépett?

Egy kék sportkocsi fékezett mellette hirtelen, amitől kis híján szívbajt kapott. Szerencsére a
járgány továbbment és leparkolt néhány autóval előbb. A benne ülő két férfi jól szitulált, öltönyös
úriembernek tűnt, nem erről a környékről valósinak. Tőlük legalább nem kell tartanom, konstatálta
megkönnyebbülten,  s  figyelme  újra  a  deszkapalánk  feketén  tátongó  nyílására  összpontosult,
miközben  azok  ketten  elindultak  felé.  Kedélyesen  beszélgettek  és  a  lány  legszívesebben
figyelmeztette  volna  őket:  menjenek  másfelé,  mert  itt  veszélyben  forog  az  életük.



Aztán a  következő  pillanatban minden megváltozott.  Amint  a  férfiak  az  autója  mellé  értek,
váratlanul feltépték az ajtót, durván kirángatták őt a kocsiból és vonszolni kezdték a sportkocsijuk
irányába.  Egyikük a kezével  betapasztotta  a  száját,  így még sikítani  sem bírt.  Durva,  bütykös,
dohányszagú kéz volt. Ez a férfi sohasem volt finom úriember, gondolta Amy undorodva.

És valóban, cseppet sem finomkodtak vele. A sportkocsi szűkös hátsó ülésére tuszkolták és egy
érdes kötéllel kezét, lábát gúzsba kötötték. Szájába valami kétes tisztaságú rongyot tömtek és széles,
erős tapasszal le is ragasztották. Még levegőt venni sem nagyon bírt, nemhogy segítséget hívni. A
férfiak  elégedetten  röhögtek  és  csikorgó  gumikkal  hagyták  el  a  helyet.  Esélye  sincs,  hogy  a
megmentőjének jelet hagyjon, gondolta kétségbeesetten Amy.

Egy örökkévalóságnak tűnő zötykölődés után a kocsi  végre lassított  és  megállt.  A férfi,  aki
egyenes derékkal, lefitymáló tekintettel megmustrálta az ablakon át, meglepően fiatalnak látszott.
Testtartásából egyértelmű volt, hogy ő itt a főnök. Ha a lány nem akar hazudni magának, akkor el
kellett volna ismernie: a férfi még annak ellenére is veszélyesen jóképű, hogy neki gyűlölnie kell őt
azért, amit vele tett. Illetve, amit mások tettek vele, az ő parancsára. A fenébe is! Mindenképp egy
mocskos gazember, gondolta Amy dühödten. Vajon ki a fene lehet ez a fickó és mit akar épp tőle?!

–Hát így kell bánni egy hölggyel, fajankók?! – kiáltotta a férfi gúnyosan. – Vegyétek le róla a
köteleket! – utasította Amy elrablóit határozott hangon. – A pecket is a szájából! És hozzatok neki
inni!

A lány nem akart hálát érezni olyan ember iránt, aki képes valakit elraboltatni és ilyen méltatlan
helyzetbe kényszeríteni. Bármi is az indoka, erre nem lehet mentsége senkinek, gondolta dühödten.
Mégis, amikor végre szabadon felülhetett, mély levegőt vehetett és cserepes ajkain érezhette a hűs
ásványvíz  ízét,  lelkében  akarata  ellenére  is  felbukkant  egy  érzés,  ami  leginkább  a  hálához
hasonlított. Mérgében nyersen annak a férfinak támadt, aki a vizes poharat tartotta elé.

–Tudok magam is inni, nem kell a segítsége! Inkább álljon félre, hogy kiszállhassak végre innét! –
kiáltotta a szótlanul álldogálló alak képébe, aki azonban továbbra is értetlenül, rezzenéstelen arccal
bámult rá.

–Hiába kiabál vele, nem hall semmit – mondta a főnök kinézetű alak nyugodt hangon. Amy ettől
valahogy gyerekesnek érezte magát és dühe most már a másik férfi felé irányult.

–Maga is süket? – kérdezte paprikásan. – Ki akarok szállni erről a szűk helyről, nem hallja?!

–Tökéletesen értem minden szavát – válaszolta a férfi higgadtan. – De fel kell hívnom a figyelmét,
kedves hölgyem, hogy ön most a túszom. És sajnálatos módon ebben a felállásban én diktálom a
feltételeket, kegyed pedig végrehajtja az utasításaimat – folytatta, tudomást sem véve Amy dühödten
szikrázó pillantásairól.

–Mit akar tőlem? – kérdezte a nő, nyugalmat erőltetve magára.

–Nem lenne ildomos felfednem ön előtt a kártyáimat, de annyit talán joga van megtudni, hogy
méltatlan helyzete apjával van összefüggésben – válaszolta a férfi.



–Mit ártott az apám magának?! – csattant fel Amy. – Biztos vagyok benne, ezt az ügyet nélkülem
is megoldhatták volna, egymás között!

–Ne adjon tanácsot olyan ügyben, amiről halvány sejtelme sincs! – nézett rá a férfi  kemény
tekintettel, s Amy-nek átfutott az agyán, mennyire semmit sem tud apja ügyeiről.

–Jogom van tudni, hogy miért hoztak ide! – kötötte az ebet a karóhoz makacsul.

–Joga magácskának csak akkor lesz bármihez is, ha az apja elfogadja a feltételeimet – mondta az
idegen arcpirító pimaszsággal. – Addig is jöjjön, megmutatom a szobáját! – folytatta, miközben intett
a többieknek, hogy nyissák ki a kocsi ajtaját a lány előtt.

Amy kikászálódott a hátsó ülésről, de amint a lába a földet érte, ellökte magát a kocsitól és csak
futott, ahogy a lábai bírták. Az általa okozott meglepetés ellenére a férfi néhány lépéssel beérte és
hátulról elkapva a derekát, magához ölelte őt.

–Hohó, kislány! – nevetett a fülébe vidáman. – Nem erre van a szobája – folytatta, majd Amy
tehetetlenségének könnyeire ügyet sem vetve belekarolt és magával húzta őt. Érintése nem volt
durva,  a  lány mégis  érezte,  hogy túlfeszítette  a  húrt  és  nem sokon múlik  a  másik  jóindulata.
Megadóan lépegetett elrablója oldalán.

A férfi  bevezette a villaszerű épület  előterébe,  ahol  egy széles márványlépcsőn az emeletre
jutottak. A puha szőnyeggel fedett folyosóról több szoba is nyílt mindkét irányban. Az idegen arcán
semmilyen érzelem nem tükröződött. Meg sem állt az utolsó ajtóig. Kinyitotta azt és maga előtt
betolta foglyát a szobába.

A megalázó és reménytelen helyzet ellenére a lánynak el kellett ismernie, hogy a szoba gyönyörű.
A krémszínű tapéta és a vele színben harmonizáló szőnyegek, függönyök, a cseresznyefa bútorok és
a távoli hegyekre néző ablak látványa együtt otthonos és békés hatást keltettek. Amy egy pillanatra
elfeledte, hogy ő itt és most csak egy fogoly. A férfi szavai zökkentették ki gondolataiból.

–Érezze otthon magát, Amy! – mondta egy félmosollyal. – Úgy vélem, hosszasabban fog nálam
időzni, ezért ahhoz kivételesen joga van, hogy megossza velem leghőbb kívánságát.

–A kívánságomra kíváncsi? – kérdezte a nő dühödt tekintettel. – Haza akarok menni!

–Ezt az egyet kivéve, természetesen – vigyorodott el a férfi, s ellenálhatatlan sármja legnagyobb
megdöbbenésére nem hagyta hidegen a lányt. Kissé megkésve fordított hátat a férfinak, aki még
tökéletesen láthatta,  mint  kúszik fel  a  vörösség a nyakától  egészen a füléig.  –  Ha megengedi,
kárpótlásul velem reggelizhet – folytatta az idegen egy kacér mosollyal.

–Nem akarok magával reggelizni! – toppantott Amy és harciasan szembefordult a férfival. – Nem
akarom, hogy hozzám szójon! Hogy hozzám érjen! Nem akarom látni sem! Az apámat akarom látni!

–Értem én – bólintott az idegen, s tekintete kihívóvá vált. – Apuci kicsi lánya megijedt a saját
érzéseitől.


