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1.
Szeretem a tavaszt. Ilyenkor kel életre a természet. Mintha egy hatalmas levegőt vett volna a téli

álom után. Szinte érezni, ahogy megmozdul a talpad alatt a föld, hogy életet leheljen az apró pici
magokba,  amiket  eddig  melengetett  ölében,  amíg  ki  nem  sarjadnak,  hogy  a  Nap  melengető
gondoskodása tovább növelje, gyarapítsa őket. Az énekesmadarak visszatérnek a déli tájakról, hogy
újra énekükkel töltsék meg a levegőt, és gyönyörű háttérmuzsikaként daloljanak a szerelmeseknek.

Oh, igen. A tavasz a szerelmesek időszaka is, nem csak a természeté. Ilyenkor indulnak be a
hormonok a fiatalabb generációknál,  ilyenkor próbálja minden felajzott kamasz megtalálni élete
szerelmét vagy nagy kalandját.

Végre megszabadultak a téli depressziótól, a melegedő időben fel lehet venni a csini rucikat, és
mutogathatják a konditeremben magukra szedett izmokat. A világ elé tárhatják, milyen jól néznek ki.
Olyan ez, mint valami bizarr pózőrködős csábító rituálé, amivel a két nem megpróbálja kölcsönösen
elcsábítani egymást.

Egyesek  ezt  romantikusnak  találják,  én  sokszor  hányni  tudnék  tőle.  Az  emberek  illegetik
magukat, csininek és jóképűnek akarnak látszani, a legjobb formájukat akarják hozni, de csak addig,
amíg meg nem unják a színészkedést. De addig… Nyalják, falják egymást a párocskák. Mintha attól
félnének, ha egy pillanatra is elengedik másikat, összedől a világ és fejükre szakad az ég.

Mint  például  azok  a  hormontúltengéses  galambocskák,  akik  most  is  egymás  manduláját
nyalogatják a buszmegállóban. Ráadásul a srác keze olyan mélyen jár a lány fenekénél, hogy lassan
már nem csak azt simogatja, hanem valami sokkal bizalmasabb pontját. Őket is csak azért vettem
most észre, mert pont mellettük álltunk meg a belváros kellős közepén.

Senki  ne értsen félre,  nincs  bajom a szerelemmel,  amíg nem lép át  egy bizonyos határt  a
turbékolás. Nálam a határ ott húzódik, hogy a partnerem nem próbál meg a nagyérdemű előtt az
ujjaival megdöngetni. Persze, lehet, hogy csak én vagyok ilyen korlátolt és régimódi, de egy tizen-
akárhányéves suhanc, aki még legalább három évre van a legális alkoholfogyasztástól, ne viselkedjen
úgy, mint egy kiéhezett idióta. A magam huszonkét évével nem állítanám azt, hogy öreg vagyok, de
azért ezek a mai fiatalok…

Elképesztő  mekkora  baromságokon tudok  gondolkodni,  ha  el  akarom terelni  valami  nagyon
bosszantóról a figyelmem. Most például arról a mappáról, amit az ölemben tartottam. Negyedéves
jelentések voltak benne, amiket még át kellene néznem, és engedélyezni az új projekteket.

Gyűlölöm az igazgatótanácsi üléseket. Most is kimaradtam az egyetemről, hogy ott lehessek és
hallgatni a sok morcos pofát, akik azt hiszik, hogy rohadt okosak, mert a hatalmas szerencséjüknek
köszönhetően egyszer sikerült egy jó befektetést csinálniuk.

Még arra is képesek lennének, hogy egyetlen tollvonással munkanélkülivé tegyenek jó néhány
embert, pusztán azért, hogy megspóroljanak némi kis aprót. Gépekkel akarják helyettesíteni őket,
mert  sokkal  költséghatékonyabb.  Jöttek  a  statisztikákkal,  kimutatásokkal  és  tanulmányokkal,  a
termelés növekedésével, meg a többi baromsággal. De legnagyobb szerencsétlenségükre, valamint
közel harminc ember szerencséjére, túlságosan sok emberséget tanultam. Ahogy az sem mellékes,
hogy nagyon szeretek kitolni velük. Főleg amikor ilyesmivel próbálják elszúrni a napom.

És hogy miért kell egy huszonkét éves másodéves egyetemistának egy hatalmas elektrotechnikai
vállalat igazgatótanácsi ülésére járnia és szólhat bele az ügyeikbe? Mert megörököltem a vállalatot.
Mondanom sem kell, hogy a cégnél senkinek nem tetszett, hogy egy faluvégről szalajtott kis csitrit
hirtelen a vezérigazgatói székben találta magát. A részvényesek már három éve, a felbukkanásom
óta próbálnak kiütni a vállalattól.

Illetve azóta, hogy megörököltem mikor tizenhat éves lettem. Mivel kiskorú voltam, hivatalosan
nem foglalkozhattam a cég ügyeivel, ezért az akkori gyámom – aki nem is létezett, Nate kreálta,
hogy könnyebb legyen a dolgokat elintézni – egy megbízást adott a vezérkarnak. Amíg be nem töltöm
a tizennyolcat, és nagykorú nem leszek, rendelkezhetnek részemmel, de el nem adhatják az én vagy
a gondviselőm engedélye nélkül. És ez így meg is felelt nekik akkor.



De ahogy megvolt rá az esélyük, megpróbáltak kivásárolni. Teszem hozzá, nevetséges áron. Ők
úgy gondolták, hogy nem értek semmit az üzlethez, semmit nem tudtok a vállalatról,  merthogy
három évig nemhogy nem foglalkoztam ilyen ügyekkel, de teljesen eltűntem a világ elől.

Volt  egy  nehéz  időszakom,  és  úgy  gondoltam,  lelépek  egy  kicsit.  Pihenek.  Miután  újra
előkerültem,  rögtön  nekem  estek,  és  egy  nevetséges  összegről  próbálták  bemagyarázni,  hogy
mekkora üzletet csinálok. Azt hitték, hogy a sok nullától az ajánlatukban majd dobok egy hátast és
rögtön elfogadom. Csakhogy a tizedét sem ajánlották annak, amennyit a részvényeim valójában
értek.

Az igazi harc akkor kezdődött, amikor közöltem, hogy nem adok el semmit és én is részt akarok
venni a vállalat irányításában. De szerencsére nem egyedül kell szembenéznem a cápákkal.

- Lexi, figyelsz rám? – térített magamhoz Nate hangja.
-  Elárulnád,  miért  kell  nekem ezt  minden  alkalommal  végigszenvednem?  –  mutattam fel  a

papírokat.
- Ennyit még igazán kibírsz, és nem árt, ha néha téged is látnak. Tiéd a többségi tulajdon, de csak

negyvenhét százalék. Egy szavazás, ahol nem vagy ott, és könnyen kint találhatod magad. Tudod,
hogy nem szívesen látnak a főnöki székben – emelte rám sokatmondó pillantását, és a hangsúlyából
is kihallottam az enyhe szidást, majd visszafordult, mert zöldre váltott a lámpa. Rálépett a gázra és
tovább döcögtünk Budapest utcáin.

- De a te tizenöt százalékod is mellettem van. Úgy már hatvankét százalék az enyém. És ha
beledöglenek sem tudnak kizárni a vezérigazgatói pozícióból, amíg nem kaparnak össze ötvenegy
százalékot. Ami ugye lehetetlen.

- Miből gondolod, hogy az én tizenöt százalékom a tied? – nézett rám egy kihívó félmosollyal.
- Mert tudod, hogy különben megölnélek – mosolyogtam vissza. Láttam a szemében, hogy egy

pillanatra elgondolkodott rajta, vajon mennyire gondoltam komolyan.
Nathan Moor gyerekkori  barátom, együtt nőttünk fel.  Nate amolyan csodagyereknek számít.

Elképesztő agya van, bármit is lát vagy hall, azt egy életre megjegyzi. Nem mellesleg pedig egy
számítógépes  zseni.  Első  ránézésre  ezt  viszont  nem mondanád meg róla.  Száznyolcvanöt  centi
magas, sötétbarna haja divatosan rövidre vágva, de felül elég hosszú ahhoz, hogy a szemébe lógjon
kicsit, ha nincs hátrazselézve, mint például most is.

Állkapcsa széles, határozott vonalú, arca markánsan férfias, emiatt egy picit öregebbnek tűnik,
pedig ő is huszonkét éves. Jóképű, csöppet nyers arcában az egyetlen, ami kicsit lágyítja vonásait,
azok telt idomú ajkai. Barna szemeiben pedig mindig ott fénylik valami huncutság. Nate szeret úgy
tenni, mintha sosem nőtt volna fel. Vagy inkább azt próbálja elrejteni, hogy nagyon is korán kellett
felnőnie.

Ő a helyettesem a vállalatnál. Na jó, igazából ő vezeti az egészet. Minden munkát elvégez és
megszervez helyettem, nekem csak alá kell írnom a papírokat. Teljes mértékben megbízom benne,
tudom, hogy nem fog átverni. Ő talán az egyetlen a földön, akiben megbízom. Ismeri a legsötétebb
titkaimat, és osztozunk a múlt fájdalmában is. Ezért tudom, hogy soha nem verne át, és ezért is
adtam neki tíz százalékomat.

Nate volt, aki rám talált, miután három évig bujkáltam a világ elől, és rávett, hogy jöjjek vissza.
Először nem akartam, a hátam közepére sem kívántam az egészet. Gyűlöltem az örökségem, és azt
is, aki rám hagyta. Amíg nem voltam itt, Nate, a nagy zseni összevásárolt magának ötszázaléknyi
részvényt, hogy legalább egy kicsit figyelni tudja a cég alakulását. Amikor átvettem a vezetést,
megtettem vezérigazgató helyettesnek, mert tudtam, hogy nála jobban senki nem végezhetné ezt a
feladatot, és hogy ezzel is idegesítsem a többi részvényest.

Nate-tel  megpróbáljuk  úgy  vezetni  a  kócerájt,  hogy  az  emberek  érdekeit  nézzük  a  saját
nyereségünk helyett. És ki gondolná? Ez nem tetszik a többi tulajdonosnak. Soha nem értettem
minek féltik annyit a pénzüket, mikor már amúgy is annyi van nekik, hogy még az unokáik is bele
tudnának fulladni. Persze mi is tisztességesen kivesszük belőle a hasznunkat, de én tényleg csak
annyit költök el belőle, amennyi ahhoz kell, hogy legyen fedél a fejem fölött, és kaja az asztalomon.
Semmi nagyzolás, semmi burzsujkodás. Kerülöm a feltűnősködést, még a nyilvánosság előtt sem



szerepelek. Ezt a megtiszteltetést meghagyom Nate-nek.
És akkor most megkérdezhetnéd, hogy minek járok egyetemre, mikor igazából a kisujjamat sem

kellene megmozdítanom, és vígan élhetném a szuper gazdagok gondtalan életét. Mondjuk, hogy
most próbálom bepótolni a lemaradásom. Akárcsak Nate-nek, nekem is korán kellett felnőnöm. Vagy
talán pontosabb lenne, ha azt mondanám, vele ellentétben, nekem egyetlen percnyi gyerekkorom
sem volt. És ezzel egyáltalán nem túlzok.

Fogalmam sincs ki az apám, de azt tudom, hogy az anyám egy narkós lotyó volt. Amikor egy éves
voltam, kapott egy számára kihagyhatatlan ajánlatot. Eladott egy havi kokain és extasy adagjáért.
Meglehetősen olcsó ár egy démonszármazékért. Nem mintha sokat számított volna neki, mert még
azt  sem tudta  teljesen  kiélvezni,  amit  kapott.  Nagyobbat  akart  repülni,  mint  kellett  volna,  és
kábítószer túladagolásban meghalt.

Miért mondom, hogy démonszármazék vagyok? Mert démonvér folyik az ereimben. Persze ezt
anyám nem tudta, különben biztos kialkudott volna vagy fél évre elég kábítószert magának a legjobb
minőségből.

Azokat az embereket hívják démonszármazékoknak, akiknek az ősei között itt-ott felbukkan egy-
egy  démon  is.  És  amikor  azt  mondom  démonok,  azt  szó  szerint  értem.  Vérengző,  ocsmány
kreálmányok, karmokkal, csápokkal, méregfogakkal. Senki sem tudja honnan jöttek, de a középkor
elején egyszer csak elözönlötték a démonok a világunkat. Feldúlták a fél világot, és majdnem ötszáz
évbe került, mire sikerült megölni az utolsót is.

Rengeteg embert  faltak fel,  gyilkoltak le  vagy erőszakoltak meg puszta szórakozásból,  és  a
mágiájuk ellen nem mentek túl sokra a kardjaikkal és nyilaikkal. Ha a démonszármazékok csak egy
kicsivel jobban hasonlítanak nem emberi szülőjükre, az emberiség valószínűleg már kipusztult volna.
De egyesekben több volt az emberség, és szembeszálltak a démonokkal és azokkal a társaikkal, akik
át akarták venni a hatalmat a világ felett. És győztek.

Azonban mindezek ellenére, az emberek továbbra is féltek a démonszármazékoktól,  üldözték
őket, mert attól tartottak, hogy ők is olyanná válnak, mint a felmenőik. Féltek tőlük, mert ők is
rendelkeztek azzal a mágiával, amivel a démonok. A középkori nagy vallásháborúk és hódítások egy
része,  a  keresztes  hadjáratok  és  a  későbbi  boszorkányüldözések  hátterében  igazából  a
démonszármazékok kipusztítása játszotta a fő szerepet. Ezt persze az emberek soha nem vallották
volna be.

Sőt, vannak olyan kormányok, amik ma már tagadják, hogy valaha is léteztek volna démonok
vagy  démonszármazékok.  Azt  mondják  babona  és  gyerekmese  az  egész.  És  miért?  Mert  a
démonszármazékok a mai napig rejtőznek és bujkálnak.

Nem maradtunk túl sokan, és az elsőgenerációsokhoz képest nagyon fel is hígult a bennünk lévő
démonvér, ezért már nincs akkora mágikus hatalmunk sem. De az emberek nem felejtenek, még ha
tagadni is próbálják a létezésünket. Az emberek félnek tőlünk, mi félünk tőlük, ezért jobb, ha inkább
békén hagyjuk őket, rejtőzködünk. Ők ki tudták heverni a középkort, mi nem annyira.

Pont ezért vagyunk értékesek a feketepiacon. Egzotikumnak számítunk. Kihalóban lévő fajnak.
Van néhány démonszármazék, aki meg tud élni az erejéből, mint jós, és őket még úgy ahogy

elfogadják, szinte már nem is tekintik démonszármazéknak. Nekik nincs olyan nagy erejük, csupán
apróbb trükköket tudnak előhúzni a tarsolyukból.

De az én mágiám jóval többre is képes, mint megmondani, hogy holnap este inkább ne lépj ki a
házból, mert különben az első sarkon el fog gázolni egy részeg barom. Soha nem foglalkoztam
jóslással vagy jövőbe látással. Fölöslegesnek tartom. A jövő nagyon képlékeny dolog, és rengeteg
ember döntése tudja befolyásolni, így folyton változik.

Amit a legtöbb jós lát, az csupán a pillanatnyi állapot, ami egy bizonyos eseményhez vezethet. De
elég, hogy csak elalszol egy kicsit, vagy úgy döntesz, hogy nem reggel mész bevásárolni, hanem
meló  után,  és  minden megváltozik.  Még akkor  is,  ha  a  napi  programod ugyanaz  marad,  csak
felcseréled a sorrendet. Mert akkor már nem ugyanazokkal az emberekkel találkozol, akikkel reggel
tetted volna, vagy a nagy sietségben átsiklasz valami felett, amit egyébként észrevettél volna, ha
nem alszol el. Ezek azok az apróságnak tűnő dolgok, aki igazából meghatározzák az emberek sorsát



és jövőjét.
Ezért nem bízom a jósokban. Én másfelé koncentráltam az erőmet. Nekem a rejtőzködés szó

szerint élet-halál kérdése volt. Képes vagyok megváltoztatni a külsőm egyetlen pillanat alatt. Ha úgy
akarom, derékig érő világosbarna hajamat rövid szőkére változtatom, amiben rakoncátlan tincsek
tekergőznek; mélybarna szemeimet kékre vagy zöldre varázsolhatom; ajkaimat el tudom vékonyítani,
vagy olyan teltté és vörössé tenni, hogy még egy plasztikai sebész is megirigyelné. Ha arra van
szükség, kerek arcom elkeskenyítem, vagy szív alakúvá varázsolom, de akár magasabbnak vagy
alacsonyabbnak  is  láthatsz,  mint  az  eredeti  százhatvanöt  centim.  Vagy  teltebbé  varázsolom a
melleimet, esetleg egy kicsit tudok halványítani vagy sötétíteni a bőrömön. Ahogy a koromhoz is
hozzá tudok toldani, vagy épp le tudok faragni egy keveset.

Ehhez viszont már olyan kifinomult mágia kell, és olyan sok erő, amit nem tudok huzamosabb
ideig fenn tartani. Az arcot és a hajat átformálni nem nehéz, de az egész test megváltoztatásához
rengeteg és folyamatos koncentráció kell,  különben az illúzió eltűnik.  Arra viszont nem vagyok
képes, hogy a nememet is megváltoztassam. Arra senki nem képes. Én is hosszú évek gyakorlásával,
rengeteg vérrel és verejtékkel jutottam erre a szintre.

Persze nem egyedül. Ugyanis, aki megvásárolt drága jó anyámtól, olyan mélyen volt benne az
alvilág legsötétebb posványában, hogy még egy mocsári szörny is sírva menekült volna. Kevin Cart
uralta a fél világot. Amerikától kezdve, Európán át Ázsiáig, egészen Ausztrália legapróbb csücskéig
ott volt a keze mindenhol, és soha nem a legtisztább formában.

Kevin  mindennel  foglalkozott,  amivel  csak  lehetett.  Ember-  és  drogkereskedelem,
fegyvercsempészet,  műkincslopás,  orgyilkosság,  prostitúció.  Minden  szerepelt  a  repertoárjában,
amivel száz embernek is elég életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnék. A CEC is az ő keze munkája,
de leginkább arra használta, hogy elrejtse a valódi tevékenységét és ezzel mosta tisztára a pénzét is.

Gondolom, mondanom sem kell, hogy az ő keze természetesen mindig tiszta maradt, mert mindig
mással végeztette el a piszkos munkát. Ő volt a tökéletes és sikeres fiatal amerikai üzletember, aki
néhány  év  alatt  felépített  egy  hatalmas  elektrotechnikai  vállalatot  szinte  a  semmiből.
Magyarországra helyezte a székhelyét, de ennek is meg volt a maga oka. Ez egy olyan ország Európa
szívében,  amire  nem  igazán  figyelnek  fel.  Tudják,  hogy  van  és  létezik,  de  ezt  leszámítva
jelentéktelen, ami a világgazdaságban betöltött szerepét illeti. Kevin pedig pont ezt akarta. Hogy
még véletlenül se figyeljen fel rá senki. Lefizette, akit le kellett, és minden mehetett a maga útján.

Ahogy az üzleti életben, alvilági körökben is elismert volt, tisztelték, de leginkább féltek tőle. És
rá is  szolgált  erre a  félelemre.  Az üzleteiben mindig tisztességes,  korrekt  volt,  és  mindenkitől
megkövetelte  a  fegyelmet és  a  rendet.  Ha valamit  megígért,  azt  mindig betartotta,  keményen,
szigorúan, és ő is elvárta ugyanezt másoktól. Az üzleti életben a legfontosabb szabály, hogy ne
veszíts a hiteledből azzal, hogy nem vagy megbízható és szavahihető, különben nem találsz olyan
embert, aki szóba állna veled. Ez az alvilágban tízszeresen érvényes, mert ha ott becsapsz valakit,
gyakran az életeddel fizetsz a ballépésedért.

Kevin Cart e szerint a filozófia szerint élt,  és ebben a szellemben nevelt  engem is.  Amikor
megvett az anyámtól tudta jól, hogy démonszármazék vagyok. Sok démonszármazék dolgozott neki,
köztük egykori nevelőm, Ágnes, akinek olyan erős volt a mágiája, hogy képes volt érzékelni más
démonszármazékok jelenlétét.  Így találtak rám is.  Olyan sok volt  bennem a mágia,  hogy Kevin
felfigyelt rám, és megtartott. Belőlem alkotta meg a tökéletes megfélemlítő eszközt. Én voltam az ő
kis Démona.

Ágnes gondjaira voltam bízva, és miután elkezdtem járni és beszélni, megtanította, hogyan tudom
használni az erőmet, hogyan tudom olyanra formálni a mágiámat, amilyenre én azt akarom. Amikor
pedig nem ő foglalkozott velem, akkor Sergei kezei közé kerültem.

Ő volt Kevin biztonsági főnöke, a kőszívű és mindig morcos orosz, aki a harci kiképzésemet
mindig nagyon szigorúan vette, amik sokszor olyan kemények voltak, amit hat évesen alig éltem túl.
Nem érdekelte, hogy még csak gyerek voltam. A démonvéremnek köszönhetően valamivel erősebb
és gyorsabb voltam az embereknél. A testem több sérülést és megpróbáltatást is el tudott szenvedni,
mire a fájdalomtól és a kimerültségtől ájultan estem össze. Ezt pedig Sergei minden alkalommal



kihasználta.
Tíz éves koromra már kung fu-ban és a karatéban is tökéletesen jártas voltam, és ekkor kezdett el

fegyvereket adni a kezembe. Alig egy év múlva már tökéletesen lőttem és mesterien forgattam a
késeket.

Tizenegy évesen pedig jött a próba, ami eldöntötte az életemet. Ha akkor elbukom, már nem
élnék. Mint kiderült, nem én voltam az egyetlen, akit Kevin hasonló „nevelésben” részesített. Soha
nem találkoztam a sráccal, még csak a nevét sem mondták meg. Annyit tudtam róla, hogy két évvel
volt idősebb nálam. Egyetlen parancsot kaptunk. Csak egyikünk jöhetett ki élve az erdőből.  Én
lettem a győztes.

Nem esett  nehezemre megölni.  Ahogy az sem, hogy ne érezzek ezzel  kapcsolatban semmit.
Csináltam, amit mondtak, nem kérdeztem. Erre képeztek ki, csak ezt ismertem. Amikor koszosan,
kétnapi éhezés után és egy élethalálharc nyomaival a testemen kivánszorogtam az erdőből, nem
éreztem semmit. Azt tudtam, hogy fáradt vagyok, éhes és sebesült.

Mikor visszavittek Kevin rezidenciájára, ő egy elégedett mosollyal köszöntött, és azt mondta,
bízott bennem és büszke rám. Korábban is érdeklődött hol tartott a tanításom és a nevelésem, de
azután sokkal nagyobb figyelmet fordított rám. Elkezdett magával vinni az üzleti útjaira, és bár nem
egyedül, de kaptam megbízásokat is.

- Min gondolkodsz? – rángatott ki Nate mély hangja a merengésből.
- A múlton – feleltem szárazon, miközben kifelé bámultam az ablakon.
Éreztem, ahogy Nate a kezét a combomra teszi, és finoman elkezdi simogatni. Semmi szexuális

töltet nem volt az érintésében. Egyszerűen csak meg akart nyugtatni. Nate pontosan tudja, miket
csináltam  a  múltban,  hogy  ki  voltam,  és  ki  vagyok  most.  Ahogy  azt  is,  hogy  mi  vagyok.  A
démonszármazékoknak nagyon fontos az érintés, hogy érezzük a másikat. Megnyugtat, ellazít. Ad
egyfajta biztonságérzetet, hogy nem vagyunk egyedül.

Nekem nagyon sokáig nélkülöznöm kellett ezt az érzést. Bár Ágnes is démonszármazék volt,
hozzá soha nem tudtam úgy odabújni, ahogy szívem mélyén mindig is vágytam rá. Nem engedte.
Senki nem engedte. Egészen addig, amíg nem találkoztam Nate-tel és Tomy-val.

Soha  nem  jártam  iskolába,  mindig  magántanuló  voltam.  Nem  érintkeztem  egyetlen  velem
egykorúval sem. Egészen addig,  amíg Kevin egyik amerikai  útjáról  be nem állított  két árvával.
Nathan Moorral és Thomas Watsonnal.

Tizenkét éves lehettem, és fogalmam sem volt,  hogyan kellene kezelnem őket,  ezért  inkább
ignoráltam mindkettejüket.  Volt  nekem elég  gondom akkor  a  tanulással  és  az  edzésekkel,  és
akkoriban kezdődött, hogy Kevin már nem csak egyféleképp óhajtotta igénybe venni a testem. És én
határtalanul megvetettem ezért, és irtóztam tőle.

Tudtam, hogy Tomy is démonszármazék, és őt is hasonló kiképzésen akarják végigvezetni, mint
ahogy velem is tették. De azt nem értettem, hogy Nate-től mit akartak, hiszen ő csak egy közönséges
ember. Az első fél évben nem nagyon találkoztunk, bár egy házban laktunk. Ez főleg annak volt
betudható, hogy sok időt töltöttem Kevinnel az útjain. Amikor viszont otthon voltam, nem érintkeztek
velem.  Féltek  tőlem.  Ezt  egyértelműen  láttam  Tomy  szemében.  Nate  inkább  haragudott  rám
valamiért, de nem tudtam miért.

Tomy-val is úgy bántak, ahogy velem, de amikor a kiképzésével nem úgy haladtak, ahogy azt
Kevin eltervezte, kitalálták, hogy engem is bevonnak a programjába. Nem tudom mit reméltek ettől,
de nem jött be. Tomy-ban nem volt meg az a vérszomj, ami ahhoz kellett, hogy megpróbáljon életben
maradni. Gyenge volt, és ez engem rettentően taszított. Kevin mellett megtanultam, hogy vagy leszel
olyan erős, hogy életben maradj és akkor bármit képes vagy túlélni, vagy inkább dögölj meg. A
gyengék csak hátráltatnak.

A legtöbb edzés végére nem tudott a saját lábán visszamenni a szobájába, és Nate volt az, aki
visszavitte. Bár Tomy két évvel idősebb volt nálam és Nate-nél, mégis Nate viselkedett úgy, mint egy
báty, és vigyázott Tomy-ra. Egyszer még velem is megpróbált szembeszállni, mikor közöltem Tomy-
val, hogy gyenge, csak fölöslegesen pazarolja mindenki idejét, és jobb lenne, ha meghalna. Nate
nagyon begurult, és megpróbált megütni.



Bár ő is kapott valamilyen harci kiképzést, őt inkább az eszéért tartotta meg Kevin. Nate képes
volt alig fél év alatt anyanyelvi szinten megtanulni a magyart. Tomy-nak még voltak vele gondjai, de
azért sikerült megértetnie magát. Nate nem volt olyan gyors és erős, mint én, ezért nem volt nehéz a
földre vinni. Ha Sergei nem jár épp arra, lehet, hogy meg is öltem volna. A kés már ott volt a
kezemben.

Akkor Nate azt mondta nekem, hogy gyűlöl. Szörnyetegnek nevezett. Démonnak. És nem is járt
messze a valóságtól. Ekkor már megszűntem Fekete Alexandrának lenni, én voltam a Fehér Démon.
Az alvilágban mindenki így ismert. Azért kaptam ezt a nevet, mert olyan tisztán dolgoztam, mint a
frissen hullott hó. Nem hagytam semmilyen nyomot magam után.

Kevinnek sikerült pont olyanná formálnia, amit mindig is akart. Egy lelketlen, érzelmek nélküli
gyilkoló géppé változtatott, kiölve belőlem minden emberséget. Egy bábot csinált belőlem, amit úgy
rángathat, ahogy épp kedve tartotta; ami gondolkodás nélkül teljesíti a parancsait.

Tomy és Nate attól az alkalomtól, ha tehették messze elkerültek. Egészen egy bizonyos napig,
amikor minden megváltozott, és olyasmit indított el bennem ez a két fiú, amiről azt hittem, nem is
létezik.

Soha nem tudták távol tartani magukat a bajtól, amit általában Nate okozott. Egy alkalommal
megpróbáltak elszökni, de rajtakapták őket. Kevin olyan éktelen haragra gerjedt, hogy mindkettőt
kegyetlenül megverte. Ott voltam, végignéztem. Először azt gondoltam, szánalmasak, és ostobák.
Nem értettem, miért akarják elárulni Kevint, hiszen ő mindent biztosít nekik, amire csak szükségük
van. Volt mit enniük, fedél a fejük felett, taníttatta őket. A kiképzések szigorúak voltak, de én is
kibírtam, ebben nőttem fel.

Aztán megláttam valamit, amit addig még soha nem tapasztaltam. Elszántan próbálták egymást
védeni. Olyan fokú összetartás volt köztük, amit addig észre sem vettem, és amit nem értettem.
Figyeltem, ahogy a másiknak szánt ütések elé vetik magukat, és képtelen voltam felfogni, miért
csinálják. Ez volt az első alkalom, hogy elkezdett érdekelni az a két srác.

És az első alkalom, hogy valami miatt elszorult a mellkasom. Néztem őket, ahogy Kevin egyik
ütést a másik után méri a két fiúra, akik megpróbálták magukra vállalni a felelősséget, hogy a
másikat mentsék, és akkor először éreztem, hogy irigy vagyok.

Amikor engem vertek, miért nem próbált védeni senki? A két fiú orrából és szájából ömlött a vér,
Nate egyik fogát kiverték, több bordájuk és Tomy karja eltört, és a fejét is rendesen beütötte esés
közben, mindkettejüknek agyrázkódása volt. Mégis a másikat védték, mert szerették egymást. Bár
nem voltak  vérrokonok,  úgy  tekintettek  egymásra,  mintha  édestestvérek  lettek  volna.  Kiálltak
egymásért, ahogy értem soha nem tette senki. Ők ketten olyanok voltak egymásnak, ami nekem soha
nem volt. Család.

Miután Kevin végzett a két sráccal, szigorú őrizetet rendelt melléjük, egy hónapra eltiltotta őket
egymástól, csak az étkezésekkor találkozhattak, és ezt leszámítva Nate egyáltalán nem jöhetett ki a
szobájából. Amikor Tomy ájult testét felvitték, Nate-et úgy kellett elrángatni mellőle. Még soha nem
láttam olyan gyűlöletet senki szemében, mint akkor az övében. És nem csak Kevinre nézett így,
hanem rám is.

Először nem értettem miért, aztán később rájöttem. Bár nyíltan soha nem kérte volna, de minden
alkalommal, amikor a brutalitás közben rám nézett, szemeiben fájdalommal és megalázottsággal
segítségért könyörgött. Nem azért, hogy neki segítsek, hanem hogy Tomy-nak. Mindketten tudtuk,
hogy Tomy teste túl gyenge, és kevés az esélye, hogy túléli. De túlélte, igaz, hetekig feküdt az
ágyban.

Soha nem volt olyan csendes a ház, mint abban a néhány hétben, amíg a fiúk büntetésben voltak.
És még soha nem éreztem ennyire üresnek. Már egy éve laktak ott, és alig érintkeztem velük, de
valahogy mégis annyira hozzászoktam, hogy ott vannak. Mintha egy kis élettel töltötték volna meg a
helyet, Nate a harsányságával, Tomy pedig félénk, de mindig melegséget sugárzó szemeivel.

Kevin bárhogy is próbálta, ezt sehogy sem tudta kinevelni belőlük. Nem tudta olyanná változtatni
őket,  mint én voltam. Halottá.  És ezért mindig is nagyon hálás leszek. Velük ellentétben, az a
ridegség,  ahogy  egész  életemben  mindenki  kezelt,  hogy  soha  nem  kaptam  senkitől  egyetlen



vigasztaló szót, vagy egy szeretetteljes ölelést, kiölt belőlem mindent, ami egy embert emberré tesz.
Ez a  felismerés változtatta  meg az  életemet.  Rájöttem,  hogy amiről  eddig azt  hittem,  az  a

normális élet, egyáltalán nem volt az. Semmilyen tekintetben. Onnantól kezdve, hogy láttam Nate és
Tomy mennyire óvják, mennyire szeretik egymást, olyasmit tettem, amit addig soha. Kételkedni
kezdtem. Elkezdtem mindent megkérdőjelezni, amiben addig hittem, amit addig tettem.

És még valamire rájöttem. Hogy nincs bátorságom változtatni  mindezen.  Egészen eddig azt
hittem nem félek  semmitől,  de  már  tudtam,  hogy ez  nem volt  igaz.  Féltem Kevin  Carttól.  És
mélységesen gyűlöltem őt, és azt, amivé változtatott.

- Hozzád, vagy hozzám? – kérdezte Nate, és hogy felhívja magára a figyelmem, megszorította
kicsit a kezem, amit időközben a tenyerébe csúsztattam.

Az, hogy megkérdezte hová akarok menni, azt jelentette, hogy megint felajánlottak egy új melót,
de vagy nem annyira fontos, hogy azonnal kellene róla döntenem, vagy tudja, hogy úgyis vissza
fogom utasítani.

- Hozzád – sóhajtottam.
Még csak délután két óra volt, de már most elegem volt a mai napból. Gyorsan le akartam

rendezni mindent, hogy szusszanhassak egy kicsit.



2.
Nate  lakása  mindennek  volt  nevezhető,  de  egyszerűnek  vagy  letisztultnak  semmiképp  sem.

Minden kényelem és pompa meg volt benne, amire egy hatalommal és rengeteg pénzzel vágyó
ember csak vágyhat, mégsem volt kirívóan giccses vagy eltúlzott, ami azt hirdette volna, ezt-néz-
-meg-barom-neked-ilyened-a-büdös-életben-nem-lesz. Nate tényleg minden kényelemmel felszerelte
a kétszáz négyzetméteres, négy szobás csodáját, amihez egy hatalmas garázs tartozott, amiben két
autója és egy egyedi, kizárólag nekem tervezett motor is helyet kapott.

Az biztos, hogy egyetlen ilyen sem fog veled szembejönni soha az utcán, még ha külsőre nincs is
semmi feltűnő rajta a többi kétkerekűhöz képest. Főleg, mivel nincs még egy olyan, több mint ezer
köbcentis, kétszáz lóerős csodajárgány, amivel közel háromszázzal tudsz száguldozni, és pluszban
olyan extrák lettek beleépítve, mint egy ujjlenyomat szkenner, egy nagyon apró, de annál erősebb
fedélzeti számítógép, és néhány titkos kisrekesz.

Hát, igen. Megvan az előnye, ha te vagy a világ egyik leghatalmasabb elektrotechnikai cégének
az igazgatója, és olyan embereket ismersz, akik nem ismerik a lehetetlen és képtelenség szavakat.

Egyszerűen imádtam ezt a motort. Azonnal beleszerettem, mikor két éve először ültem fel a
nyeregbe. Emlékeztem, milyen csodás volt végigszáguldani vele a fél országon, csak azért, hogy
kipróbáljam. Olyan szabadnak éreztem magam, mint még soha. Nate már kevésbé volt  ennyire
elragadtatott, amikor őt is magammal vittem egy gyors körre. Igazából remegve szállt le az én
kicsikémről, és alig ért el az első bokorig, hogy aztán az előzőnapi reggelijét is a világ elé tárja.
Azóta nem volt  hajlandó még csak a közelébe sem jönni a két keréken járó halálnak, ahogy ő
nevezte.

Amikor kiszálltam a kocsiból, nem bírtam megállni, hogy ne simítsak végig a drágámon, mikor
elmentem mellette,  hogy  felmenjek  a  házba.  Annak  ellenére,  hogy  Nate  soha  nem volt  az  a
rendszerető tisztaságmániás, mindig gondos rend volt az egész házban. Ami persze Annának, Nate
takarítónőjének is köszönhető volt, aki minden hétfőt és csütörtököt itt töltött, hogy ezt a hatalmas
hodályt kitakarítsa.

De azért azt el kell ismernem, hogy nagyon szép kis hodály volt. Minden szobában meleg pasztell
és sötétebb színek modern harmóniája uralkodott, az antik bútorok pedig nagy műgonddal lettek
megválogatva. A klasszikus és a modern stílus közti egység egyszerűen szemkápráztató volt. Kicsit
olyan érzés volt, mintha egy lakberendezési magazinban lenne, mégsem volt személytelen, nem tűnt
élettelennek és merevnek. Tele volt pezsgéssel, akárcsak Nate maga.

Képes volt egy szép nagy kandallót is terveztetni a házba, amiben télen szinte mindig ropogott a
finom meleg tűz. Fölötte egy százhúsz centis plazma tv volt szerelve, a világos terméskővel díszített
falra. Ugyan ilyen burkolat uralta a folyosókat és a boltívet, ami elválasztotta a konyhát a nappalitól
és az étkezőtől. Nate imádta a természetes anyagokat, ezért a legtöbb bútor rendes keményfából
készült, az étkezőasztaltól kezdve a legkisebb könyvespolcig.

Mindig is lenyűgözött ez a ház, de a legjobban a fürdőszobát imádtam. Vagyis inkább a jakuzzit.
Órákig képes voltam áztatni magam a habok között, amit elég gyakran meg is tettem.

De a pancsolással még várnom kellett, mert Nate a dolgozószobába vezetett. Ez volt az egyetlen
hely, ahova Nate-en és rajtam kívül senki nem tehette be a lábát. Még Anna sem. És nem csak azért,
mert fontos és pótolhatatlan dokumentumokat és adatokat tartott itt a CEC-ről, hanem mert itt volt a
mi főhadiszállásunk is.

Hiába sikerült megszabadulnunk Kevintől, azért néhány rossz szokásunk megmaradt. És még én
is csak Nate-nek merem bevallani, hogy egy bizonyos fokig élveztem, amit csináltam. Persze nem a
gyilkolást és mások agyonverését, amire Kevin kiképeztetett. Tizenhat éves voltam, mikor utoljára
megöltem valakit, és akkor megfogadtam, hogy soha többé nem oltom ki senki életét. Viszont a
tolvajlás… Mindig is  megborzongatott  és  feltüzelt.  Szeretem a kihívásokat,  de eddig még nem
találtam olyan helyet, ahova ne tudtam volna bejutni.

Sergei  a  gyilkolás  mellett  kitanított  a  lopás művészetére,  ahol  kimondott  előnyömmé vált  a



démonvérem. Kicsi voltam, gyors, és tökéletesen tudtam magam álcázni. A mágiám is folyamatosan
fejlődött Ágnes gondos tanításának köszönhetően. Így már tizenegy évesen arra is képes voltam,
hogy egy múzeumban a biztonsági őr orra előtt ki tudtam sétálni mondjuk egy értékes ékszerrel,
vagy egy kisebb tárggyal, amit valamilyen játék babának tudtam álcázni.

A szép nagy szobában a világos ablakok előtt egy gyönyörű fehér kanapé állt, előtte kis asztalka,
amin néhány akta hevert, a mellette lévő falon végig könyvespolcok, majdnem padlótól plafonig. Az
ellentétes  oldalon  viszont  egy  egész  falat  betöltő,  hatalmas  asztal,  amin  a  világ
legeslegeslegeslegjobb számítógépe volt négy monitorral. Azt hiszem, bátran állíthatom, Nate volt a
világ legjobb hackerre. Nem volt hely, ahova ne tudott volna betörni, nem volt olyan infó, amit ő ne
tudott  volna  megszerezni,  nem  létezett  olyan  program,  amit  ne  tudott  volna  feltörni.  És  ez
rengeteget segített a… mondjuk úgy, hobbimban.

- Szóval? Ki akar és mit? – huppantam le a kényelmes kanapéra.
- Nem fogsz örülni – sóhajtott egy nagyot, és leült a képernyők elé, amiket azonnal be is kapcsolt.
Alig egy perc múlva az egyiken meg is jelent egy nagyon réginek tűnő, empire stílusú, díszes óra,

ami négy kisméretű bronzlábon állt, márványból faragott, íves talapzata pedig sárgás-barnás erezetű
volt. Az óraház tetején egy szépen megmunkált, szirmokból készült korona díszelgett, az ingája egy
csillagra hasonlított.  Mindent egybevéve nem volt  csúnya,  de szépnek sem neveztem volna.  És
különösebben értékesnek sem tűnt. Legalábbis annyira nem, hogy megérné a fáradságot.

-  Azt  ne  mondd,  hogy  ezt  nézted  ki  a  nappalidba,  mert  rosszul  leszek  –  tréfálkoztam egy
grimasszal,  és odamentem mögé, hogy jobban megnézzem. – Semmit nem ér ez a vacak. Vagy
mindenesetre kevesebbet, mint amennyiért kitenném a lábam a házból.

- Abban igazad van, hogy az óra nem valami értékes – fordult felém az irodai székkel Nate, de
arcáról hiányzott az a pajkos kis vigyor,  ami minden alkalommal ott bujkál,  ha valami érdekes
megbízással fordulnak hozzánk. Nem tetszett, hogy most nem látom. – Viszont, ami benne van már
sokkalta értékesebb. Úgy is mondhatnám, hogy még az ükunokáid ükunokái is vígan elélhetnének
belőle.

- Mi van benne? – kérdeztem gyanakodva, és egy furcsa, de ismerős nyugtalanság fogott el, ami
sokkal kevésbé tetszett, mint Nate komolysága.

- Egy harminchat karátos piros gyémánt.
Egy pillanatra  levegőt  sem kaptam,  és  csak a  számat  tátva meredtem a képernyőn látható

csúnyácska órára. Elképzelésem sem volt, hogyan kerülhetett egy ilyen értéktelen vacakba egy olyan
ritkaság, mint egy piros gyémánt.

- A világ második legritkább drágaköve, aminek karátja két és fél millió dollár… Jézusom! Azt
mondtad harminchat karátos? Mennyi is az forintban átszámítva?

- Ne kérd, hogy kimondjam.
Egy gyors fejszámolás után, a mai valutaárfolyammal számolva… TEJÓSÁGOSÉG! Közel húsz

milliárd forint! Éreztem, hogy egy pillanatra megremeg a lábam, a világ valahogy kifordult magából
egy kicsit, és semmi mást nem láttam, csak az órát. Előre kellett hajolnom, és az asztal lapjára
támaszkodnom, hogy egyenesben maradjak, így viszont közelebb kerültem az óráról készült képhez.
Egy ekkora értéket vagy az évezred legnagyobb idiótája rejt egy ennyire értéktelen órába, vagy
olyan észveszejtően zseniális az illető, hogy mindenképp találkozni akarok vele.

Éreztem, ahogy felpezsdül a vérem, és már magamban tervezgetni kezdtem az egész akciót. Még
soha nem láttam élőben egy ilyen ritkaságot, nemhogy a kezembe foghattam volna. Az izgatottság
végigborzongatta a tagjaimat. Ha a közönséges gyémánt a nő legjobb barátja, akkor a piros gyémánt
a legjobb szeretők garmadája, akiket csak egy nő kívánhat magának.

- Halljam a részleteket – meredtem még mindig a képernyőre.
- Egy árverésen bukkant fel az óra, Olaszországban, Velencében, és egy helyi újgazdag fószer

vette meg. Alessio Costa. Szerintem fogalma sincs, mit is rejt az óra. Nem lesz nagy meló, bemész,
megszerzed a vitrinből, és kijössz.

- Vitrinből? Ez most komoly? – fanyalodtam el a csalódottságtól. – Azt hittem legalább egy méter
vastag, megerősített páncélteremben őrzi, olyan biztonsági rendszerrel, ami még egy légyfingtól is



aktiválódik.
- Akkor el kell szomorítsalak. De azért van egy biztonsági rendszer, amin átverekedheted magad,

de nagyon alapkategóriás.  Abban az órában –  bökött  a  hüvelykujjával  képre –  csempészték be
Olaszországba a gyémántot, de valamit elkutyultak, és elvesztették. Ez volt nagyjából fél éve. A
megrendelő mindenképp vissza akarja kapni, órával vagy óra nélkül.

- Ki a megrendelő?
- Itt a gond – sóhajtott egy nagyot, és hátrább tolta széket.
Ismertem már ezt a mozdulatot, ezt a sóhajt és hangsúlyt, és ezt a nézést. Az a ne-a-hírvivőt--

ld-meg féle nézés, amit csak akkor látok az arcán, ha tudja, hogy valami nagyon fel fog bosszantani.
- Ki az? – egyenesedtem fel egy kisebb gyomorgörccsel, mert volt néhány tippem kinek van annyi

pénze, hogy megtudjon fizetni egy ilyen munkáért, és teljes szívemből mondom, ha rajtam múlna,
néhányuk már legalább öt éve halott lenne.

- Arakida Hiroji.
Nem tudom mit látott az arcomon, de Nate nyelt egy nagyot, és egy picit még hátrább gurult a

székkel, hogy távolabb kerüljön tőlem. A düh forró hullámokban tört ki belőlem, apró örvényeket
keltve a levegőben, amik finoman táncoltatni kezdték világosbarna hajamat. A kezem ökölbe szorult,
és éreztem, hogy a harag egyre magasabbra korbácsolódik bennem, amikor megjelent előttem annak
a férfinak az arca.

Arakida Hiroji egy japán üzletember. Pont olyan, mint Kevin is volt. Ami azt illeti Kevin gyakran
kötött  üzletet  Arakidával.  Arakida Európában és nyugaton egzotikusnak számító ázsiai  lányokat
szállított, Kevin pedig szívesen fogadta a kábítószerre vonatkozó megrendeléseit. Egyik sem volt piti
üzlet,  és  mindketten  rendesen  szakítottak  rajta.  Amíg  Arakida  Japánban élt,  Kevinnel  gyakran
tettünk nála barátságos látogatást, ahogy Arakida is benézett hozzánk, ha erre ette a fene.

Olyan  jó  viszonyba  kerültek,  hogy  Kevin  már  rá,  és  még  néhány  másik  üzlettársára  is
kiterjesztette a munkaköri leírásomat. Megbízásokat fogadott el tőlük, ha valakit meg kellett ölni,
vagy el kellett lopni valamit. És nem egyszer ajánlotta fel egyéb szolgáltatásaimat is. Legnagyobb
szerencsémre Kevin volt annyira önző, hogy leginkább csak magának akarjon, de ha azzal tudott
valakit  rávenni  egy szerződés megkötésére,  hogy az ágyába lökött,  lelkiismeret  furdalás nélkül
megtette.

Soha nem mondhattam nemet. Egyszer próbáltam, de Kevin emlékeztetett, mi történik azzal, aki
ellenszegül a parancsainak. Kevinnél az hibának számított, és én soha nem hibázhattam. Sokszor
még gyakorlás közben sem.

Attól nem féltem, hogy elkaphatnak. A rendőrök soha nem bántak volna velem olyan brutálisan,
ahogy azt Kevin tette. Egy alkalommal épphogy csak nem buktam le, mikor megbízott azzal, hogy
öljek  meg  egy  olasz  maffiózót,  aki  átverte.  Kevin  akkor  majdnem  halálra  vert.  Két  napig
eszméletlenül  feküdtem csövekre  és  gépekre  kötve,  amik  megpróbáltak  életben  tartani.  Végül
maradandó károsodás nélkül megúsztam a dolgot, de onnantól kezdve egyetlen hibát sem vétettem.
És pont ezért, soha nem is mondtam neki nemet.

Minden alkalommal, amikor együtt kellett töltenem egy éjszakát Kevin valamelyik partnerével,
egyre jobban nőtt bennem a gyűlölet Kevin iránt. Csak így voltam képes túlélni.

Viszont volt néhány üzleti partner, aki nem élte túl a velem való utolsó találkozást. Arakida
viszont sajnos nem tartozott közéjük.

Amikor az egyik monitorból felpattantak az első apró szikrák, Nate gyorsan felugrott a helyéről,
és nyugtatni próbált, de azt tudta, hogy még véletlenül se érjen hozzám, ha nem feltétlenül muszáj.
Ismerte a következményeket.

- Lexi, nyugi – emelte maga elé a kezét, mintha azt akarná, hogy lássam, nem fog bántani. – Nem
beszéltem volna neked erről a megbízásról, ha…

- Azonnal rá kellett volna vágnod az ajtót. Még csak meg sem kellett volna hallgatnod – az
indulattól  hangom mélyebb tónusúra váltott,  arcom olyan fagyos és  kemény lett,  hogy a  sarki
jégsapkák is  megirigyelhették volna,  és  a  körülöttem örvénylő  erőmtől  igencsak hátborzongató
látványt nyújthattam. – Az a mocskos rohadék örülhet, hogy még él, miután világosan a tudtára



adtam, hogy felejtsen el. Hogy merészel azok után bármilyen formában kapcsolatba lépni velünk,
hogy…

Az egyik monitor hangos robbanással adta meg magát, szikrákat hányva mindenfelé.
- Lexi, nyugodj már meg, különben felgyújtod a házat – ragadta meg a karom Nate, és félrerántott

a szikrák útjából, aztán lágyabbá vált a hangja. – Tudom. Tudom, és sajnálom. Lexi, kérlek, higgadj le
egy kicsit, és mindent elmagyarázok.

Megrendíthetetlenül tartotta fogva tekintetével az enyémet, hangját mégsem emelte meg, puhán
simogatta a füleimet, mintha csak egy könnyed bájcsevejt folytatnánk. És ennek sikerült megoldania
a bennem keletkezett hatalmas görcsöt, ami elkezdett szertefoszlani. Fokozatosan tisztult ki minden
a szemem előtt, ahogy a harag köde lecsitult bennem, egyre jobban kezdtem újra érezni a testem.
Ahogy azt is megéreztem, Nate milyen erősen szorítja a karom. Ugyan nyugalmat erőltetett magára,
de láttam a szemében, hogy nagyon ideges és rémült.

Lehunytam a szemem és elkezdtem számolni. Egy, kettő, három, négy… Hogyan tudta Arakida
rávenni Nate-et, hogy meghallgassa, ahelyett, hogy valami nagyon melegebb helyre küldje? Mondjuk
a pokol legmélyebb katlanjának legsötétebb zugába. Öt, hat… És egyáltalán, hogy képzelte az a
görényképű, whiskyvedelő hitvány szarházi, hogy újra megkeressen? Hét…

- A franc essen abba a vén seggfejbe! – kiáltottam el magam és kirobbantam Nate karjai közül. –
És beléd is, Nathan Moor! Hogy állhattál szóba vele? Nincs a világon annyi pénz, hogy akárcsak
egyetlen ujjamat megmozdítsam azért a…

- Nem pénzt ajánlott – szólt közbe, mielőtt belelendültem volna a szidalmazásba.
- Akkor mit?
- Információt.
Higgadt válasza engem is lehűtött egy kicsit, de a meglepetés volt az, ami arra késztetett, hogy

lenyugodjak. Profi vagyok. Nem engedhetem meg magamnak, hogy az érzelmeim irányítsanak. Soha
nem  tehettem,  és  nem  most  fogom  elkezdeni.  Visszahívtam  az  erőmet,  gondosan  elzártam,
lelassítottam a szívverésemet, majd egy hatalmas levegővétel után Nate felé fordultam.

- Információt – ismételtem meg lassan.
- Tudom, mire gondolsz, és utánanéztem egy kicsit – ült le megint a gép elé, hogy megnézze

mennyi kárt tettem a monitorokban, végül keserűen felsóhajtott. – Négyből három.
- Sajnálom – mondtam üresen, majd hátrább léptem, hogy elkerüljem a további károkat, mert még

nem nyugodtam le teljesen.
A mágia és a technika valamiért nem fér össze, és ha a kettőt keveri az ember, akkor az hasonló,

vagy rosszabb következményekkel járhat, mint ami az előbb történt.
- Ne is törődj vele – legyint nemtörődöm módon, majd a még használható monitor felé fordul, és

ujjai elképesztő gyorsasággal siklani kezdtek a billentyűzeten. – Tehát, azt nem sikerült megtudnom,
pontosan milyen információ lehet a birtokában. Valami oknál  fogva nem tudok betörni  Arakida
rendszerének bizonyos részébe,  és  ahova sikerült,  csupa számunkra haszontalan infót  találtam.
Leginkább az üzleteivel kapcsolatban. Még mindig azzal foglalkozik, amivel eddig. Prostik, drog…

- Nem érdekelnek a piti magánakciói. Találtál bármit, ami utalhat, miféle információja lehet, ami
megér annyit, hogy az életével játsszon? – néztem a monitoron feltűnő, majd eltűnő ablakokat.

- Nem.
Egyszerű,  mégis  bosszankodó  válasz  volt.  Idegesítette  Nate-et,  hogy  nem  sikerült  bejutnia

Arakida  védőbástyái  mögé.  A  japán  mindig  is  nagyon  paranoiás  volt,  és  többet  foglalkozott  a
biztonsággal meg a titkai biztosításával, mint az még normális és ésszerű lett volna, még azokban a
körökben is, amiben mozgott. Most viszont valamit tényleg rejtegethet, ha még Nate is falakba
ütközik.

- Gondolod, hogy blöffül? – pillantott rám a válla felett.
- Nem. Meglehet, hogy Arakida játszadozik az emberekkel, de soha nem hazudik. Ha azt mondja,

olyan infója van, ami érdekelhet minket, akkor az úgy is van. És tudja, hogyha hazudik, levadászom.
- Már csak az a kérdés, hogy honnan szerezte ezt az infót.
Nate felém pördült, majd összehúzott szemmel tanulmányozni kezdett. Tudtam, hogy csöppet



sem lehetett barátságosnak nevezni azt a kifejezést, ami látszott rajtam, és hányingerem támad már
a gondolatra is, hogy annak a féregnek akárcsak a közelébe menjek, de a kíváncsiság nagy úr.

- Ismerem ezt a nézést. Találkozni fogsz vele – jelentette ki.
- Igen – feleltem fagyosan. – Szervezd meg valami nyilvános helyre. Csak személyesen vagyok

hajlandó beszélni vele. Nincsenek közvetítők, nincsenek videó hívások, nincsenek trükkök. Én döntök
hol és mikor. Ha ez nem tetszik neki, akkor felejtse el a gyémántját mindörökre.

- Vagyis a melót megcsinálod, de megtartod a piros gyémántot? – húzta fel az egyik szemöldökét
szórakozottan. – Nem is tudtam, hogy érdekelnek az ilyen kavicsok.

- Elvégre nő vagyok, és mi szeretjük az ilyen kavicsokat – jelent meg egy ördögi kis mosoly az
ajkaimon. – És ki tudja, talán egyszer eszembe jut, hogy elkezdjem gyűjteni őket, akkor pedig egy
ilyen ritkaságot nem szalaszthatok el.

- Mit mondjak neki, mikor és hol akarod a találkozót? – csóválta meg a fejét a szarkazmusomon
mosolyogva.

- Velencében, természetesen – mondtam magától értetődőn. – Mondjuk szombaton a Szent Márk
téren, a Caffe Florian-ban délután kettőkor.

- Már szombaton? – meresztett rám csodálkozó szemeket. – És miért pont délután?
- Mert délelőtt lesz egy kis dolgom – szélesedett ki a vigyor a képemen. – És tudj meg mindent

erről  az  Alessio  Costa-ról.  Kikkel  él  együtt,  család és  személyzet,  mi  a  napirendje,  a  házának
alaprajza is kelleni fog a biztonsági rendszerrel együtt…

- Várj egy percet – helyezkedett el kényelmesen a székében egy kaján mosollyal. – Csak nem azt
tervezed, hogy már a találkozó előtt ellopod az órát?

- Jobban ismersz, mint bárki más – mondtam nevetve, és kivonulva a dolgozóból, a jakuzzi felé
vettem az irányt.

Hideg, csípős szél fújt az Adriai tenger felől, és a nap is alig bukkant fel a láthatáron, így jótékony
homályba burkolt mindet a pirkadat. Gyönyörű lett volna a kilátás a tengerre, ha nem lepte volna be
a tájat az a halvány ködfolt. Velence egyik legelőkelőbb kerületében álltam, egy hatalmas fehér,
kicsit díszített, de leginkább jellegtelen épület előtt, aminek az egész felső szintjét Alessio Costa
birtokolta. A lakáshoz tartozott egy szép nagy terasz, amit úgy alakítottak ki, akár egy kertet, szépen
és harmonikusan beültetve kisebb bokrokkal és virágokkal.  A közepén még egy fehérre mázolt
pavilon is állt.

Nem volt nehéz Nate-nek kiderítenie, hogy Costa és családja az Államokba utazott nyaralni.
Vagyis  a  házvezetőnőn  kívül  senki  nem tartózkodott  otthon,  ami  jelentősen  megkönnyítette  a
munkámat. Sajnos. A pocsék biztonsági rendszerről nem is beszélve. Még egy hozzá értő óvodás is
könnyedén bejuthatna a lakásba, ha nagyon akarna. Hihetetlen, hogy akinek ennyi pénze még arra is
sajnál kiadni, hogy egy tisztességes biztonsági rendszert felszereltessen.

-  Ez  így  már  túl  könnyű  volt  –  morogtam  kedvtelenül  az  orrom  alá,  miközben  ujjaim  a
sötétvörösen csillogó piros gyémánton játszottak.

Semmi izgalom, semmi adrenalin. Szinte már sértésnek tűnt az az egyszerűség, ahogy besétáltam
Costa családi fészkébe, egészen a dolgozószobájáig, ahol egy, még csak kulcsra sem zárt vitrinben
ott pihent az óra, ami ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset rejtette.

Nevetségesen könnyű volt túljutni a portáson, aki csupán egy kerek arcú, rövid, göndör szőke
hajú, kék szemű nőre fog emlékezni alabástrom bőrrel, és telt, buja vörös ajkakkal, akár az eper. A
házvezetőnő, Gina még javában aludt, ezért könnyű volt észrevétlenül belopózni, kicsit szétszedni az
óratestet, újra összerakni, végül pedig kilopózni.

És még mindig volt hat órám az Arakidával megbeszélt találkozóig.
Amikor egy erősebb szélroham söpört végig az utcán, szorosabbra fogtam magamon vékony kis

kabátomat,  és  immár  hosszú,  világosbarna  hajjal,  barna  szemmel  és  kissé  napbarnított  bőrrel
indultam vissza a hotelba. A követ mélyen a kistáskámba süllyesztettem, és kényelmesen sétálgatni
kezdtem a szűk kis utcácskákban. Visszaérve a szállodába, Santino, a recepciós fogadott egy kedves
mosollyal.

- Buongiorno, Signorina! – köszöntött, majd erős olaszos akcentussal angolra váltott. – Kellemes



volt a reggeli sétája?
Nem volt nehéz kiolvasni meleg barna szeméből, mire gondolt, ahogy végigmért. Szinte perzselt a

tekintete,  rendezett  haján  végigszántott  az  ujjaival,  és  alig  észrevehetően megigazította  fekete
mellényét,  hogy  lesimítsa  róla  a  ráncokat.  Már  tegnap,  az  első  találkozásunk  alkalmával
egyértelműen a tudtomra adta, miután megtudta, hogy egyedül jöttem, hogy bármiben a segítségét
kérhetem, ő boldogan kisegít a legapróbb dologban is. Még azt is felajánlotta, hogy a munkája után
körbevezet  a  városban,  és  megmutatja  a  legjobb szórakozóhelyeket.  Nagyon is  hízelgő  volt  az
ajánlat, de most épp más valami kötötte le a figyelmem. Persze azért egy kis flörtölés még belefért.

- Buongiorno, Santino! – léptem a pulthoz. – Igaza volt, tényleg gyönyörű a város hajnalban. Alig
látni egy-két embert és olyan csendes minden.

- Még nem igazán kezdődött el a túrista szezon, nincs nagy nyüzsgés, de azért az igazi élet itt
estefelé kezd csak fellendülni. Hiszen Velence nem csak a szerelmesek városa, hanem a romantikáé
is.

- Nekem viszont Velence most a munkát jelenti – nevettem fel mézes-mázas, negédes és csábító
hangján. Tényleg elbűvölő tud lenni ez a srác, és biztos vagyok benne, hogy nem is nagyon szokott
unatkozni esténként. Csak most pont rossz helyen kopogtat.

- Mivel fogalkozik, ha nem vagyok indiszkrét?
- Elég sokminden foglalkoztat. Régiségek, ékszerek, művészeti alkotások többek között.
- Műkincskereskedő?
- Fogjuk rá – nyomtam el magamban a nevetést. Elég ritkán szoktak így nevezni. – Ma délután is

egy ügyféllel találkozom, aki igencsak érdeklődik valami különleges iránt.
- Azért nem árt néha egy kis pihenőt tartani. Lehet, a túl sok munka az oka, hogy nem tudott ma

rendesen  aludni  –  próbálkozott  újból,  szája  kacér  mosolyra  húzódott,  szemhéját  kicsit  lejebb
eresztette. Kitartó, azt meg kell hagyni. – Ismerek egy kellemes kis éttermet, ha volna kedve...

- Köszönöm Santino, de ma már megyek is haza – szóltam kedvesen, de még így is kicsit mintha
sikerült volna csalódást okoznom neki. – Megtenné, hogy két óra múlva felküldeti a reggelimet?

- Természetesen, Signorina – válaszolta még mindig mosolyogva, de az ezer vattos vigyor mintha
halványult volna. Hát, ez van, öreg, nem kaphatjuk meg mindig azt, amit akarunk.

- Köszönöm.
Miután visszaértem a szobámba, ledobtam magamról mindent, és bevonultam a fürdőszobába,

ahol teletöltöttem a kádat jó forró vizzel, és csepegtettem bele egy kevéske rózsás habfürdőt. Jól
esett bele ereszkedni a finom melegbe, a kinti  hűvös szél után. Kinyújtóztattam a tagjaimat és
kikapcsolva az agyam csak relaxáltam. Reggeliig minden várhat, még Arakida titokzatos információi
is, amiknek Nate még mindig nem tudott a nyomára bukkanni. Pedig már a közvetlen emberei
gépébe is betört, hátha ott találhat valamit. De semmi.

Reggeli után előhalásztam a papírokat, amiket Nate nyomott a kezembe indulás előtt. Ebben
minden benne volt Arakidáról és az ügyleteiről. Méghozzá öt évre visszamenőleg. Elég sokminden
szerepelt ezekben az aktákban, de semmi olyasmi, amivel ne lettem volna eddig is tisztában. A
legális ügyletei jól mentek, az illegálisak még jobban.

Arakida öreg róka volt, és nem igazán szerette a változásokat. Az egyetlen újdonság egy amerikai
kapcsolata volt, de itt annyira jelentéktelen mennyiségű drogról volt szó, hogy gyorsan tovább is
léptem. Valószínűleg valami kis piti kereskedő próbálta betömri a rést, ami Kevin távozása után
megmaradt.

Kevin  hirtelen  halála  nagy  káoszt  okozott  alvilági  körökben,  és  mindenki  megpróbált  annyi
területet átvenni, amennyit csak bírt. Ez persze kisebb-nagyobb bandaháborúkhoz vezetett, volt, aki
az egész birodalámát próbálta átvenni, de a legtöbben elbuktak, és a korábban jól működő, kemény
munkával felépített hálózat darabokra szakadt. A mai napig nem állt még helyre a teljes rend.

Nem mintha  ez  az  én  problémám lenne.  Nem igazán  érdekelt  ki  mi  fölött,  hol  és  hogyan
uralkodik. Amíg megfizetik a munkámat amire felbérelnek, felőlem halomra is gyilkolhatják egymást
kedvük szerint.

Mivel  semmi dolgom nem volt,  már  délben kimentem a  Szent  Márk térre.  A  hajnali  hideg



mostanra felengedett, a nap kellemesen sütött és melengette az arcomat. Hála a jó időnek, a Caffe
Florian teraszára is ki lehetett ülni, úgyhogy elfoglaltam az egyik távolabbi asztalt, és figyeltem az
embereket.

Nem kellett sokat várnom, hogy feltűnjenek, akikre számítottam. Hárman voltak, szinte fel sem
tűntek volna a turista tömegben, ha az ember nem tudja, mit keressen. Az egyikük szőke volt, haját
hátul összefogta és egyszerű farmer meg egy vastagabb pulóver volt rajta. Elsétált mellettem, hogy a
kicsivel odább lévő cukrászda teraszán foglaljon helyet egy újsággal a kezében. A második a Caffe
Florian-ban ült le, az egyik ablak mellett, ahonnan tökéletesen rám tudott látni. Markánsarcú, fekete
hajú, ötvenes pasi volt öltönyben. A harmadik viszont turistát játszva körözött a téren.

Mind Arakida emberei voltak. Az a vén görény még mindig ugyanolyan paranoiás, mint volt.
Amikor a pincér megérkezett a következő kör üdítővel meg profiterole-lal, magamhoz intettem,

hogy megörvendeztessem kicsit rejtettnek szánt társaságomat. A pincér elég meglepetten nézett,
mikor mondtam, hogy annak is vigyen egy üdítőt, aki a téren grasszált valahol, de egy kis papír
alapú ösztönzés után boldogan teljesítette a kérésem. Mondanom sem kell, mennyire meghökkentek,
amikor a megkapták a kis ajándékomat, én pedig csak kedvesen mosolyogva megemeltem feléjük a
poharam. Azért mégse szomjazzanak a kemény melóban.

Nagyon rövid időn belül a harmadik el is tűnt, de a másik kettő továbbra is megfigyelés alatt
tartott engem és a teret is. Én viszont nem zavartattam magam, elücsörögtem, élveztem a kellemes
időt, és néztem hogyan etetik az emberek a galambokat.

Végül  szép lassan eljött  a  két  óra,  és  akár  órát  is  lehetett  volna igazítani  Arakidához.  Két
fogdmegje  társaságában  vonult  át  a  téren.  Az  alacsony  japán,  annak  ellenére,  hogy  lassan  a
hatvanhoz  közeledett,  nagyon  jól  tartotta  magát.  Arcát  mély  ráncok  barázdálták,  haja  erősen
őszülőben volt és mintha egy kis pocakot is növesztett volna, de még mindig határozott kiállású volt,
sötét szemeiben mély értelem csillogott, akár egy rókáéban. Elegáns, méretre szabott öltönye kimért
stílusú volt, akárcsak ő maga, aki nem szerette a fölösleges cicomát.

A bal oldalán immár öltönyt viselve sétált az, aki nemrég még olyan buzgón a turista szerepében
tetszelgett.  Meg kell  mondjam, ez a hivatalos öltözet egyáltalán nem illet  majdhogynem kisfiús
arcához és jámbor szemeihez, akárcsak az aktatáska a kezébe.

Arakida jobbján pedig ott terpeszkedett az az ember, aki ott volt a top tízben a legszívesebben-
fejbe-lőném listámon.  Fabiano  D’Albini.  Az  agyon  gyúrt  olasz  mindig  is  fölényesen  viselkedett
mindenkivel, mintha ő többet érne bárki másnál. Különösen engem vetett meg, mert nem volt elég,
hogy egyszer sikerült  helyrehoznom egy melót,  amit sikeresen elbaltázott,  de az sokkal  jobban
sértette a büszkeségét, hogy egy tizennégy éves, démonszármazék kislány tette meg mindezt.

Most is  lekicsinylőn nézett  rám gesztenyebarna szemeivel,  akárha derogálna neki,  hogy egy
asztalhoz üljön velem. Még egy fintort is megengedett magának, amikor gyanakodva végigmért, hol
rejtegetek valamiféle fegyvert. Igazából nem volt alaptalan a gyanúja, mert volt nálam, méghozzá
egy Taurus PT 92-es lapult a kabátom alatti tokban és néhány dobókés a direkt nekem tervezett
hosszúkás táskámban, amit az övemre kellett fűznöm, és az alja a combomra volt szíjazva.

- Rég nem láttalak – ült le velem szemben Arakida egy barátságos mosollyal, mintha csak a
puszipajtások lennénk. Azt hiszem hányingerem lett.

- Nem elég rég – feleltem hidegen, minden udvariasságot mellőzve, majd egy alamuszi vigyorral
Fabianóra sandítottam, aki szintén leült. – Ki fogyott az emberekből, vagy annyira alacsony lett a
szint, hogy már bárki lehet a harmadik embere?

- Vigyázz a szádra, fattyú – vicsorodott el fenyegetően Fabiano.
-  Fabiano – vetett  rá egy szúrós pillantást  Arakida, majd megenyhülve újra felém fordult.  –

Fabiano keményen dolgozott azért, hogy ott legyen, ahol most van.
- Gondolom – feleltem unottan.
- Igazán jó látni, hogy jól megy a sorod – szólt Arakida, ezzel elejét véve, hogy a lobbanékony

olasz visszavághasson. – És a CEC-cel is jól boldogulsz, ahogy hallom. Biztos nem lehetett könnyű
átvenni egy ilyen kaliberű céget, ráadásul ilyen fiatalon…

- Nem azért jöttem, hogy bájcsevegjek – váltottam át japánra, hiszen így nagyon kicsi volt annak



az esélye, hogy bárki is értse, miről folyik a beszélgetésünk. Kevin tényleg figyelt, hogy rendesen
kitanítson, mert a magyar mellett japánul, franciául és angolul is kitűnően beszéltem. – Azt nem
kérdezem, ki volt akkora balfék, hogy elveszítse az órát – pillantottam provokatívan Fabiano felé,
tudva, hogy ő is beszél japánul, hiszen lassan tíz éve dolgozik Arakidának. Annyira élveztem nézni,
ahogy vörösödik a feje –, de nem értem miért velem akarja megcsináltatni ezt a melót, ha ennyire
egyszerű. Bármelyik piti tolvaj képes lenne besurranni azért az óráért.

-  Leginkább a  benne lévő  érték  miatt.  Mint  te  is  tudod,  a  piros  gyémánt  nagyon ritka  és
meglehetősen sokat ér. Az ilyesmit nem lehet akárkire bízni.

-  Ezt  értsem úgy,  hogy még a saját  embereiben sem bízik,  de bennem igen? –  húztam fel
csodálkozva az egyik szemöldököm.

- Mennyi ideig tartott, amíg kiszúrtad az embereimet?
- Csak rájuk kellett nézni – rándítottam meg a vállam. – Számítottam rá, hogy előre fog küldeni

valakit, hogy biztosítsa a terepet.
- Látod? Te vagy a legjobb. A te figyelmed semmi nem kerüli el, és a felkészültséged is páratlan.
- Ne ajnározzon – néztem rá mogorván. – Inkább azt mondja, mit is akar tőlem pontosan. Milyen

információja van, ami engem érdekelhet? És miért nem adta egyszerűen át, ahelyett, hogy ilyen
sértően egyszerű ajánlat mögé bújik?

- Szóba álltál volna velem, ha egyszer csak megjelentem volna az ajtódban?
- Azonnal fejbe lőttem volna – vágtam rá nemes egyszerűséggel és őszintén.
Láttam, hogy Fabiano és a másik is megfeszülnek, és komor tekintettel méregetni kezdenek.

Kétségem sem volt,  hogy  azonnal  reagálnának  a  legkisebb  mozdulatomra.  Talán  még  az  sem
érdekelte volna őket, hogy a nyílt utcán vagyunk, és rengeteg ember vesz körül minket.

- Valahogy fel kellett hívnom a figyelmed, és ez a sajnálatos kavarodás az órával… – köhintett
egyet, és láttam rajta, hogy bosszantja a dolog – igazából kapóra jött. Ha pedig csak úgy elküldtem
volna azokat a képeket, azt is hihetted volna, hogy hazugság az egész.

- Tehát képekről van szó.
- Egy régi közös ismerősről.
-  Eléggé  megcsappant  azoknak  a  száma  –  mondtam közöny  mögé  bújtatva  idegességemet.

Legszívesebben kivertem volna végre belőle a válaszokat. – És kétlem, hogy érdekelnének az életben
maradottak bármilyen piszkos üzelmei.

- Pedig szerintem ez nagyon is érdekelni fog.
Arcáról  és  szeméből  tisztán  látszott,  hogy  nagyon  biztos  magában.  Túlságosan  is.  Egyre

kíváncsibb lettem, és mivel nem volt hajlandó a tárgyra térni, az idegeim is egyre jobban feszültek.
Arról nem is beszélve, mennyire bevertem volna győzelemittas képét.

-  Ha  jól  sejtem,  Nathan-nek  nem  sikerült  kiderítenie  semmit  azzal  kapcsolatban,  ami  a
birtokomban van – nevetett fel hangosan, és magához intette a pincért. – Nyilvánvalóan, különben
nem lennél itt.

Amíg a pincér felvette a rendelésüket, a teret kezdtem el figyelni. Ahogy egyre haladtunk a
délutánba kicsit mintha megsokasodtak volna az emberek, és a Szent Márk templom előtt is hosszú
sor kígyózott. A nap előtt néhány kósza felhő úszott el lustán és ráérősen.

- Honnan tudjam, hogy az infója megér annyit, mint a maga drágalátos kis kavicsa? – kérdeztem
hirtelen még mindig a teret figyelve.

- Biztosíthatlak, hogy nagyon is megéri. Számodra meg. Még többet is, mint a gyémánt.
Felkönyökölt az asztalra, mire megint rá néztem. Még mindig ott volt az arcán a bizonyosság.

Túlságosan magabiztos volt, és ez nem tetszett. Kezdtem beleunni a játékokba.
- Azt szeretném én eldönteni, és addig, amíg nem tudom, miről van szó, addig a gyémántját sem

fogja megkapni – dőltem hátra türelmesen keresztbe téve a lábam és magamhoz vettem az üdítőmet.
- Fenyegetsz? – nézett rám megvetően Fabiano.
- Egyszerű – hagytam figyelmen kívül a provokálását. – Megkapom a birtokában lévő információt,

és újra magáénak tudhatja a piros gyémántját.
- Uram, nincs szükségünk erre a szörnyetegre – fordult Arakida felé Fabiano leplezetlen dühvel. –



Én is minden gond meg tudom szerezni azt az órát.
- Sok sikert hozzá – nevettem fel gúnyosan.
- Már nálad van – nézett rám összehúzott, gyanakvó szemekkel Arakida.
- Nincs nálam az óra – feleltem közönyösen.
- De a gyémánt igen.
Éreztem,  ahogy a  szám mosolyra  húzódik,  és  hagytam,  hogy minden kiolvasható  legyen az

arcomról. A két őrző-védő felém kapta a fejét, és láttam, hogy Fabiano keze ökölbe szorul. Hatalmas
erőfeszítésébe kerülhetett, hogy ne ugorjon azonnal a torkomnak. Talán mégiscsak tanult valamit ez
a nagy barom. A feszült csendet végül Arakida nevetése törte meg.

- Gyanítottam, hogy nem kellett volna elmondanom, hol is van a gyémánt. Mindig is ravasz és
okos voltál – hangja jókedvűvé vált, szórakoztatta a helyzet. – Rendben.

Lenyúlt a széke mellé állított fekete aktatáskáért. Feszülten figyeltem a mozdulatot, ahogy az
asztalra tette. Nem csak a két fogdmeg volt ugrásra kész, de én is minden eshetőségre fel voltam
készülve.


