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VII.

Luke Dyson még emlékezett rá, hogyan jártak, mikor megtá-
madták a Rio Colorado melletti farmot, és elhatározta, hogy 
ezúttal másképpen járnak el. 

– Figyeljetek rám, emberek – mondta a csapatának. – Nem 
rohamozzuk meg őket nyíltan. Ez már legutóbb sem sikerült. 
Ezúttal a lovakat egy kilométerre hátrahagyjuk a farm előtt, 
ahol Fitchner felesége éjszakázik, és gyalog tesszük meg a hátra-
lévő utat.

Néhány cowboy elfi ntorodott, az egyikük pedig feltette a 
kérdést, amelyre mindenki szerette volna tudni a választ.

– Honnan tudjuk, melyik farmon szálltak meg Fitchner em-
berei?

– Kiküldtem Hoseát. Keresztény neve ellenére félig komancs, 
őt senki sem veszi észre, ha úgy akarja. Szemmel tartja az asz-
szonyt, és értesít minket. Szerintem a Scharezzani-farmon száll-
nak meg. O’Flannagan azt mondta, a férfi  jó barátja Fitchnernek.

– Így van! – fontoskodott O’Flannagan. – Scharezzani az olasz 
telepesek vezetője, és Ean O’Corra, a francia Coureur és a len-
gyel Tobolinski mellett Fitchner legjobb barátja. Ha Fitchner a 
French Settlement területén utazik, legtöbbször náluk száll meg.

– Hallottátok! Tobolinski és O’Corra farmjai északabbra fek-
szenek, Coureur birtoka pedig már túl közel van Fitchner Rio 
Colorado melletti farmjához. Szóval az asszony a Scharezzani-
birtokon száll meg.

Luke Dyson elvigyorodott. Az elmúlt jó tíz évben Spencer és 
ő mindig a rövidebbet húzták, de most végre elérkezett az alka-
lom, hogy bosszút álljanak Fichtneren.

– Hol találkozunk Hoseával? – kérdezte Schüdle, aki szintén 
velük tartott, hogy megszerezze a nyeregtáskában őrzött pénzt. 
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Természetesen a cimboráinak is adnia kell majd pár dollárt, de 
nem kell tudniuk, mennyi pénz van az asszonynál.

– Nagyjából tizenöt kilométerre innen áll egy magányos fa. 
Ott várjuk be – válaszolta Dyson.

– Reméljük, senki sem vesz észre minket – aggódott az egyik 
férfi .

Dyson megvetően fordult felé. 
– Ahhoz sasszem kellene. Nemsokára besötétedik.
– Hosea megtalál majd minket?
– Már mondtam, hogy félig komancs. Mindent megtalál, 

amit csak akar. – Dyson harsányan felnevetett, és megpaskolta a 
férfi  arcát. – Nehogy becsinálj félelmedben, mert a lovad fi nto-
rogni fog undorában. Mr. Schüdle mindenkinek száz dollárt 
ígért, ha elkapjuk Fitchner feleségét és a fi ait. Te is szeretnéd 
megkapni a pénzt, nem?

– Dehogynem! – felelte a férfi  közönyösen. Részt vett a tá-
madásban, mert már nem hátrálhatott ki belőle, de ha komoly-
ra fordul a helyzet, átengedi az elsőbbséget másnak.

Dyson leolvasta az arcáról, mi jár a fejében, és arra gondolt, 
hogy a férfi nak pechje van. Vagy rendesen megdolgozik azért a 
száz dollárért, vagy valahol a prérin fog elrohadni egy jeltelen 
sírban.

Éppen lement a nap, amikor elértek a magányos fához. A szél 
és az eső miatt különös alakja volt, az alkonyatban úgy festett, 
mint egy haragos óriás. Dyson társai hétpróbás fi ckók voltak, 
nem ijedtek meg a saját árnyékuktól, néhányan mégis félénken 
pislogtak a fára, mintha bármelyik pillanatban feléledhetne.

– Mi legyen a lovakkal? Csapjuk ki őket legelni? – kérdezte 
az egyik cowboy.

Dyson a homlokához kapott, és elnevette magát. 
– Teljesen megőrültél? Lehet, hogy hamar el kell majd tűn-
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nünk innen. Akkor nem lesz időnk megkeresni őket, és rájuk 
adni a zablát.

– Jól van, na, igazad van! – morgott a cowboy.
– Remélem, nemsokára megérkezik Hosea – mondta 

Schüdle.
– Felőlem megérkezhet fél óra múlva vagy éjfélkor vagy haj-

nalhasadás előtt is, az a lényeg, hogy jó hírt hozzon – felelte 
élesen Dyson. Hosszú várakozásra rendezkedtek be.

A szavai ellenére Dyson is legalább olyan feszült volt, mint 
a cimborái. Elvetette az ötletet, hogy már a marhafarm terüle-
tén megtámadja Nizhonit és a kísérőit, mert ott hamar észre-
vették volna őket. Itt azonban, hazai terepen, lankad majd a 
fi gyelmük. Mégis volt valami, amit ő sem tudott befolyásolni. 
Mi lesz, ha elkapták Hoseát? Akkor még másnap kora reggel 
is itt ülhetnek, és végignézhetik, ahogyan az áldozatuk meg-
lóg.

Miközben a legrosszabb eshetőségen gondolkodott, mintha 
valami zajt hallott volna. A pisztolyáért nyúlt, de hirtelen egy 
kést szorítottak a nyakához.

– A  helyedben nem lőnék. Azzal csak felriasztod Fitchner 
asszonyát és embereit – hallatszott Hosea gúnyos hangja. Az-
után a kés eltűnt a nyakáról, Dyson pedig megpillantotta a félig 
indián férfi t. 

– Na, elég jó vagyok? – kérdezte Hosea halk nevetéssel. – Ha 
a közeledbe tudtam lopódzkodni, akkor Scharezzanit is megta-
lálom.

– Ostoba vagy! – szitkozódott Dyson. Mérgelődött, hogy 
túljártak az eszén.

– Majd másképp beszélsz rólam, ha elmondom, mit derítet-
tem ki – válaszolta nevetve Hosea. – Figyelj ide! És a többiek is! 
Fitchner felesége valóban a Scharezzani-farmon szállt meg. 



318

A  férje fi ai és a többi kísérőjük a pajtában alszik. Hat ember 
csendesen elintézheti őket késsel.

– És az asszony? – kérdezte Dyson. Ez a zsákmány fontosabb 
volt neki.

– A lányával Scharezzani házában alszik. Sajnos be kell tör-
nünk az ajtót. Ha bent a házban még le tudnak adni pár lövést, 
az messzire elhallatszik! – Hosea hangjában aggodalom bujkált, 
mert ha a szomszédok észreveszik őket, akkor tűzharcba keve-
redhetnek menekülés közben.

– Ez nem probléma – felelte O’Flannagan. – Segítettem 
Scharezzaninak, amikor a házat építette. Az ajtót belülről csak 
egy retesz védi. Ha egy keskeny kést tol az ember az ajtódesz-
kák közé, fel lehet emelni.

– Gyerünk, emberek! Nézzétek meg a késeket, van-e köztük 
olyan, ami elég keskeny – utasította Dyson az embereit.

– Az enyém jónak tűnik. Otthon párszor már ki kellett feszí-
tenem a zárat, mert a legkisebb fi am még alig tudott ugyan 
járni, de imádta bezárni az ajtót – szólalt meg O’Flannagan. 
Dyson elismerően vállon veregette.

– Úgy csináljuk, ahogyan Hosea javasolta. Csak késsel dol-
gozunk, egyetlen lövést se halljak! Megértettétek?

– Nem is tudom… Gyerekeket és kamaszokat gyilkoljunk 
meg? – szólalt meg egy férfi  elbizonytalanodva.

– Nem is teszünk ilyesmit! – felelte gúnyosan Dyson. – Van 
nálam egy batyu néhány tárggyal, amiket a farmon hagyunk. 
Néhány nyílvessző, egy kés, a komancsoktól. Úgy fest majd, 
mintha a rézbőrűek támadtak volna rájuk.

– Akkor sem tetszik nekem – mormolta a másik.
Dyson elhatározta, hogy hamarosan megszabadul az okvetet-

lenkedő fi ckótól. A végén még részegen elárulja őket.
– Még valamit! – tette hozzá Dyson. – Fitchner kisebbik fi át 
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is magunkkal visszük. Jobb, ha három túszunk van. A többieket 
pedig… – Nem fejezte be a mondatot, a nevetése azonban el-
árulta, mire gondol.

– Mit tervez velük? – tudakolta Schüdle. A múltban ő maga 
is sok embert átvágott, és kicsalta a pénzüket, ezek között a 
gazemberek között viszont kényelmetlenül érezte magát.

– Egy kilométerre megközelítjük Scharezzani farmját. A hát-
ralévő távolságot gyalog tesszük meg, mégpedig sarkantyú nél-
kül. Megértettétek? Négyen a lovak mellett maradnak, és utá-
nunk jönnek, ha már végeztünk – tette hozzá Dyson. – Ön, 
Mr. Schüdle, itt marad.

Schüdle megrázta a fejét, de Dyson ezt nem látta a sötétben. 
– Magukkal megyek, Dyson! Az asszonynál van valami, ami 

Spencer tábornoké.
Schüdle nem említette, hogy neki kell a pénz, mert Dyson 

egyedül Spencertől tartott, ő pedig annyira félt Walthertől, 
hogy évek óta nem mutatkozott Texas területén. Ha azonban 
most sikerrel járnak, Spencer visszatérhet, és hatalmas ember 
lesz a környéken – ahogyan ő is. Elégedetten gondolt a jövőre, 
és levette a csizmájáról a sarkantyút.

Ekkor az egyik férfi  a kezébe nyomott valamit. 
– Tessék! Láttam, hogy nincs kése. Jobb, ha kölcsönadom a 

sajátomat, hátha szüksége lesz rá.
– Köszönöm! – nyögte ki Schüdle. Majdnem elejtette a kést, 

annyira égette a kezét. Mivel azonban nem tarthatták gyengé-
nek, eltette, majd Dyson után lovagolt.



320

VIII.

Scharezzani farmján csend honolt. Egyedül a pajtából hallat-
szottak ki Köröző Sas nyögései és horkolása: még mindig kí-
nozta a másnaposság. Miguel és a társa szintén fáradtak voltak, 
és mélyen aludtak. Josefnek, aki a helyiség hátsó falánál feküdt 
a szénán, kellett egy kis idő, hogy elaludjon, nyugtalan álmok 
kínozták. A másik két fi ú viszont bevackolta magát a szénaka-
zalba, és mosolygó arccal szundítottak.

Egyikük sem hallotta meg a pajta felé közeledő halk lépteket. 
Mintha egy szellem keze nyitotta volna ki az ajtót, majd Hosea 
vezetésével hat férfi  lépett be nesztelenül. A sötétben nehezen 
találták meg az áldozataikat, a hold azonban előbújt egy felhő 
mögül, és beragyogott az ablakon.

– Gyorsan, mielőtt még felébrednek! – súgta Hosea, azután 
Miguel mellé lépett, és leszúrta.

A vaquero kinyitotta a száját, levegő után kapkodott, azután 
örökre elnémult. Manolo sem járt jobban, vele Dyson pengéje 
végzett. Köröző Sas horkolása is félbeszakadt. A pajta hátsó ré-
szében Josef felfi gyelt a zajra, és félálomban a pisztolya után 
nyúlt. Ekkor az egyik fi ckó mellette termett, és leütötte a kése 
nyelével. Josef elájult, a fi ckó pedig meglendítette a kését. A fi ú 
már nem érezte a szúrást.

– Most pedig a kis gézengúzokat! De nehogy a Fitchner gye-
reket szúrjátok le – szólalt meg halkan Dyson.

– Ne aggódj – felelte vigyorogva Hosea, azután Waldemar és 
Solyómszárny felé indult. Rövid vágással átvágta az indián fi ú 
torkát, bal kezét pedig Waldemar szájára tapasztotta.

– Gyerünk, kötözzétek meg! – szólt oda a társainak.
Waldemar felébredt, és küzdött a kéz ellen, amely szinte 

megfojtotta. Ekkor megragadták és legyűrték. Kiáltanod kell, 
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jutott az eszébe, amikor Hosea egy pillanatra elvette a szájáról a 
kezét. Mielőtt azonban megszólalhatott volna, a mesztic egy 
rongyot tömött a szájába, majd bekötötte, hogy a fi ú ne tudja 
kiköpni.

Mégis megpróbált hangosan felnyögni, Hosea azonban észre-
vette, és leütötte a kése nyelével.

– Ezzel megvolnánk. Most már csak az asszonyt és a kölykét 
kell elkapnunk – szólalt meg Dyson, és elégedetten kiment a 
pajtából.

O’Flannagan késsel a kezében állt az ajtó előtt. Dyson a hold 
fényénél észrevette, hogy az ír reszket. Gyorsan elvette tőle a 
pengét, és halkan utasította, árulja el, hol a retesz.

– Itt – válaszolta O’Flannagan hangosan, majd az ajtó köze-
pére mutatott.

Dyson legszívesebben leütötte volna, de inkább összeszorí-
tott fogakkal megkereste a rést a deszkák között. Amikor meg-
találta, benyomta a kést. A penge egy kicsit széles volt, és csak 
nehezen lehetett mozgatni. Dyson megállt, és hallgatózni kez-
dett, hogy mozognak-e a házban. Mivel semmi nesz nem hal-
latszott, tovább mozgatta a kést, amíg meg nem találta a reteszt, 
majd lassan felhúzta.

Az ajtó engedett, Dysonnak gyorsan meg kellett fognia, ne-
hogy a falnak csapódjon. Kitámasztotta az indián késsel, ez majd 
a komancsokra tereli a gyanút.

Pár lépésre feküdt a Scharezzani házaspár a két gyermekük-
kel. Semmit sem hallottak meg. Amikor azonban Dyson, Hosea 
és még egy férfi  odalépett melléjük, Tonino Scharezzani kinyi-
totta a szemét. Elcsodálkozott, miért áll nyitva az ajtó, de Hosea 
azonnal beleszúrta a kését.

A férfi , akinek Scharezzani feleségét kellett volna megölnie, 
habozott egy pillanatig. 
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– A rézbőrűek általában megerőszakolják a fehér asszonyokat 
– súgta oda Dysonnak. – Ezért még egy kicsit hagynunk kellene 
élni a nőt!

Válasz helyett Dyson felemelte a kését. Az asszony, aki a sze-
génység elől menekült el a hazájából, a férje oldalán halt meg. 
Dyson végzett a két gyerekkel is, azután intett a kísérőinek, 
hogy kövessék.

Az előző, szinte alvás nélkül töltött éjjel és a megerőltető 
lovaglás annyira kimerítette Nizhonit, hogy mélyebben aludt, 
mint máskor. Mire az ösztönei felébresztették, már késő volt. 
Dyson már a szobában állt, és ráfogta a pisztolyát, Hosea pedig 
kirángatta Gretelt az ágyból.

– Ha csak megmoccansz, megöljük a kislányt, és azután té-
ged is! – fenyegetőzött Dyson.

Nizhoni megpróbált higgadtan gondolkodni, de nem tudott 
a Gretel és a két fi ú iránti rettegés miatt. 

– Hol van Josef és Waldemar? – kérdezte. Próbált uralkodni 
magán.

– Lehet, hogy már megöltük őket! – gúnyolódott Dyson.
Amikor Nizhoni ezt meghallotta, a rámeredő pisztoly ellené-

re a fegyveréért nyúlt. Mielőtt azonban Dysonra emelhette vol-
na, Hosea kirúgta a kezéből. A fegyver átrepült a helyiségen, és 
nekicsapódott a falnak. Dyson rémülten behúzta a fejét, de nem 
dördült el lövés.

A férfi  megkönnyebbülten lehajolt a fegyverért, azután újra 
Nizhoni felé fordult. 

– Ez nagy ostobaság volt. Ezért ki kellene tekernünk a köly-
köd nyakát!

– Fogd be a szád! – rivallt rá Hosea. – Fenyegetésekkel csak 
még inkább felbőszíted. Nem fehér asszony, hanem komancs: 
addig harcol, amíg vagy ő hal meg, vagy te!
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Dyson elnyomott magában egy dühös választ, mert ebben a 
tekintetben a mesztic nagyobb tapasztalattal rendelkezett. Mo-
rogva bólintott, azután nekilátott, hogy megkötözze Nizhonit. 
Az asszony először csapkodni kezdett felé, ekkor azonban Hosea 
felemelte a sikoltozó Gretelt.

– Ha megadod magad, nem esik baja a lányodnak – mondta.
Nizhoni nem tudta, mit tegyen. Végül győzött az aggodal-

ma, és ellenkezés nélkül hagyta megkötözni magát.
Amikor már a száját is kipeckelték, Hosea odafordult Dyson 

felé. 
– Nagyon ostobán viselkedtél! Ha az asszony elsütötte volna 

a fegyvert, egyikünket megsebesítette vagy megölte volna. Rá-
adásul mindenki idesereglett volna a szomszédos farmokról.

Miközben Nizhoni magát okolta, hogy nem húzta meg a 
ravaszt, Dyson gőgösen leintette a meszticet.

– Ne csináld már! Minden jól alakult, elkaptuk az asszonyt, 
a lányát és a fi út is. Most pedig tűnjünk el innen. Először azon-
ban rendezzetek el mindent úgy, mintha a komancsok jártak 
volna itt!

Ezekkel a szavakkal megragadta Nizhonit, és kituszkolta 
maga előtt. Kint többen várták őket, megkönnyebbülve sóhaj-
tottak, amikor megpillantották Dysont a foglyával.

– Hank, hozd a lovakat! – parancsolta Dyson.
A  férfi  azonban ahelyett, hogy elindult volna, előhúzta a 

pisztolyát, és lőni készült.
Dyson elvette tőle a fegyvert, és pofon vágta. 
– Idióta! Mit gondolsz, miért használtunk kést? Fel akarod 

verni az összes szomszéd farmert a lövöldözéssel?
– Sajnálom, erre nem gondoltam – dadogta Hank, majd út-

nak indult.
– A többiek segítsenek Hoseának, hogy minden úgy nézzen 
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ki, mintha komancsok támadták volna meg a farmot – utasítot-
ta Dyson.

– Ez azt jelenti, hogy skalpoljuk is meg a halottakat? – kér-
dezte az egyikük megborzongva.

Dyson bólintott. 
– Legalábbis néhányat! Hol a fi ú?
– Ott! – hallatszott a válasz.
Nizhoni a gyenge holdfényben megpróbálta felismerni a föl-

dön heverő alakot. Waldemar volt az, és meg sem moccant. Az 
asszony szíve összeszorult, és a pecek ellenére kétségbeesetten 
felnyögött.

Egy másik férfi  odahozta Gretelt. A kislány alig múlt kétesz-
tendős, a fi ckók azonban őt is megkötözték, és kipeckelték a 
száját. Már nem sírt, Nizhoni azonban látta, hogy remeg a szája.

Közben két férfi  bement a pajtába, és nekikezdtek megskalpol-
ni a holttesteket. Miguel, Manolo és Köröző Sas az ajtó felőli ol-
dalon feküdtek, ezért könnyen elérték őket. Az egyik fi ckó bel-
jebb ment, és megtalálta Sólyomszárnyat. Megskalpolta, de nem 
volt kedve a sötétben keresgélni Josefet, ezért kiment a pajtából.

– Ezzel megvolnánk! Most már csak pár nyílvesszőt kell el-
dobálnunk, és mehetünk is – mondta Dysonnak.

A férfi  feszülten bólintott, és a távolba kémlelt. Nemsokára 
patadobogás hallatszott, de csak a saját lovaik voltak.

– Ültessétek a karámban álló lovakra a foglyokat! Amint 
Hank és a többiek megérkeztek, mehetünk! – szólt oda 
Hoseának, azután elkáromkodta magát, mert Schüdle lámpást 
gyújtott, és bement a házba.

– Hé! Semmit sem gyújtunk fel! Vagy talán fel akarja lármáz-
ni az egész környéket?

– Nem akarom felgyújtani, csak megkeresek valamit! Ehhez 
pedig kell a fény – válaszolta Schüdle, és továbbment.



325

Amikor belépett, két férfi  éppen a ruhát rángatta le a halott 
asszonyról.

– Csak nem akarjátok megerőszakolni? – szaladt ki Schüdle 
száján.

– Csak nem gondolod, hogy ilyet tennék egy halottal? – fe-
lelte az egyik fi ckó élesen. – De úgy kell kinéznie, mintha ala-
posan helybenhagyták volna!

Schüdle ezt nem akarta végignézni, ezért átment a másik he-
lyiségbe. Eltartott egy darabig, mire megtalálta a takaró alá rej-
tett nyeregtáskát. Legszívesebben azonnal kivette és megszá-
molta volna a pénzt. Ezt azonban a többiek is észrevették volna, 
ezért csak belenézett a táskába. Amikor megpillantotta a papírba 
csomagolt batyut, elvigyorodott, és újra meghúzta a nyeregtás-
ka szíjait.

Miközben kiment a házból, önkéntelenül is a halott asszony-
ra pillantott, és majdnem rosszul lett. A nő csurom vér volt, és 
mivel megskalpolták, a csupasz fejéből is ömlött a vér.

Schüdle, amilyen gyorsan csak tudott, kiment a ház elé, ahol 
a lovak már indulásra készen álltak. Nizhoni az egyik saját lo-
vuk nyergében ült, a még mindig ájult Waldemart pedig egy-
szerűen feldobták egy másikra. Gretelt a mesztic férfi  Nizhoni 
hátára kötözte.

– Megvan? – kérdezte Dyson, amikor Schüdle kilépett a 
házból.

A férfi  undorodva bólintott. 
– Igen!
– Akkor indulhatunk! – Azzal meg sem várva, amíg Schüdle 

nyeregbe száll, megsarkantyúzta a lovát. Abban a pillanatban a 
hold olyan fényesen ragyogott, hogy tisztán lehetett látni a kör-
nyéket, és elvágtattak.

Mivel Dyson a nyergéhez erősítette Nizhoni lovának kan-
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társzárát, az állat követte a férfi t. Az asszony tehetetlennek és 
nyomorultnak érezte magát. Arra, hogy Josefet nem vitték 
magukkal, csak egyetlen magyarázat létezett: ezek a gazfi ckók 
meg gyilkolták! Kétségbeesve azon töprengett, vajon Walther 
hogyan viseli majd el ezt a tragédiát. De hamar rádöbbent, hogy 
jelenleg más gondokkal kell megküzdenie. Waldemar és Gretel 
még élt; legalább őket meg kell mentenie. Arról viszont pilla-
natnyilag fogalma sem volt, hogy mit tehetne.

IX.

Josef először pokoli fájdalmat érzett. Zúgott a feje, mintha egy 
kalapáccsal ütötték volna le, a vállát meg mintha izzó fogóba 
fogták volna. Mi történhetett? – töprengett, de újra elájult, még 
mielőtt választ talált volna a kérdésre.

Amikor ismét magához tért, rádöbbent, hogy a széna között, 
egy nedves tócsában fekszik. Egy pillanattal később vérszagot 
érzett. A saját vére lenne, gondolkodott, és megpróbált felkelni. 
A bal vállába azonnal belenyilallt a fájdalom. Megsebesült. Jobb 
kezével a tarkójához nyúlt. Ott csak egy duzzanatot érzett, de 
az nem vérzett.

– Akkor a vállam lesz az! – mormolta. Megrémült a saját sza-
vaitól. Ha a tüdeje sérült meg, azt nem éli túl. – Ne beszélj, 
hanem cselekedj! El kell állítanod a vérzést, különben meghalsz 
– korholta magát. Jobb kezét a sebre szorította, és felszisszent a 
fájdalomtól. Megpróbált felállni. Először mindent csak homá-
lyosan látott. Azután lassan elmúlt a rosszulléte, és a nyitott aj-
tón át beszűrődő holdfényben megpillantotta Miguel és Só-
lyomszárny holttestét.

Rémület futott át rajta. 
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– Waldemar! – kiáltotta, és körülnézett a pajtában. Azonban 
csak Köröző Sas és Manolo holttestét fedezte fel. Az öccsét se-
hol sem találta. Összezavarodott. Abban reménykedett, hogy 
Waldemar talán mégis megmenekült. Kiment a pajtából, és 
több, földbe fúródott nyílvesszőt pillantott meg.

– Komancsok? – mormolta meglepődve, azután felfedezte a 
lovak nyomait, és megállapította, hogy meg voltak patkolva. 
– Nem komancsok voltak! – eszmélt rá, és merev lábbal elin-
dult a ház felé. Az ajtó nyitva állt. Mivel a banditák nem hasz-
nálhattak lámpást vagy fáklyát, valamennyi ablaktábla nyitva 
volt, hogy beszűrődjön a holdfény.

Amikor meglátta a halott a házaspárt és a gyerekeiket, köny-
nyek szöktek a szemébe, és reszketett a félelemtől, amikor be-
lépett a másik helyiségbe. Az teljesen üres volt. Zavarodottan 
próbált magyarázatot találni a történtekre, de hamar rádöbbent, 
hogy először a sebét kell ellátnia. Nem volt ereje levenni az 
ingét. Ezért egy rongyot szorított a vállára, és egy, a tálalószek-
rényen lógó hosszú sállal bekötözte.

– Most mihez kezdjek? – töprengett.
Úgy tűnt, Nizhoni és Waldemar el tudott menekülni, vagy 

elrabolták őket. Először is segítséget kell hoznia, és barátokat 
kell keresnie, hogy megkeressék őket.

Újra kiment a házból, és megvizsgálta a nyomokat. A hold-
fénynél nem sokat látott ugyan, de annyit megállapított, hogy a 
gazfi ckók, akik megtámadták a farmot, északkelet felé lovagol-
tak el. Így aztán biztosan nem komancsok voltak. Ráadásul két 
ló is hiányzott. Ez megerősítette az aggodalmát, hogy Nizhonit, 
Waldemart és Gretelt elrabolták.

A  jelen állapotában nem indulhatott a keresésükre. Érezte, 
hogy már nem bírja sokáig. Merev lábbal a karámhoz ment, 
nagy vesződséggel kinyitotta, és halkan elfüttyentette magát.
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A musztángja előjött a jelre, és a vállához dörgölte a fejét. 
Josef felkiáltott a fájdalomra. Az állat rémülten visszahőkölt, de 
mikor a fi ú újra hívta, odament hozzá.

Nyereggel és kengyellel is nehezére esett volna felülni a lóra, 
az meg szinte lehetetlennek tűnt, hogy a musztáng csupasz há-
tára felszálljon. A lovat azonban a komancsok képezték ki, Josef 
pedig már gyakorolt vele pár trükköt. Néhány utasítással elérte, 
hogy az állat lefeküdjön, azután felült a hátára, és jobb kezével 
megkapaszkodott a sörényében.

– Állj fel! – adta ki a vezényszót.
Amikor a musztáng talpra ugrott, Josef majdnem elveszítette 

az egyensúlyát, de valahogy mégis sikerült a ló hátán maradnia.
– Gyerünk, előre! – nyögte a fi ú, majd a sarkával megbökte 

a ló oldalát. Megpróbált visszaemlékezni rá, hol lehet a legkö-
zelebbi farm. A feje azonban zúgott, és csak abban reményke-
dett, hogy hamar megpillant egy épületet, ahova ellovagolhat.

A  musztáng gyorsan haladt a ragyogó holdfényben. Ugyan 
hamar feltűnt egy ház a láthatáron, Josef azonban képtelen volt 
arrafelé irányítani a lovat. Félig ájultan hagyta, hogy a ló menjen 
a feje után. Így aztán csak többórás lovaglás után jutott el egy 
birtokra, amelyen több épület is állt. Thierry Coureur farmja 
volt az, aki szolgákat is tartott. Az egyikük felfi gyelt a patadobo-
gásra, és kinyitotta a kunyhó ajtaját, amelyben a társaival aludt. 
Megdöbbenve bámult a musztángra, amelynek hátán egy össze-
roskadt alakot pillantott meg.

– Hé, Tom! Jeremie! Ébredjetek! Valami történt! – kiáltott 
fel, és mezítláb, ingben és alsónadrágban kiszaladt.

– Mi történt? – kérdezte az egyik társa, majd a segítségére 
sietett. Együtt leemelték Josefet a lóról, egy harmadik társuk 
pedig a házhoz sietett, és vadul dörömbölni kezdett az ajtón.

– Mr. Coureur, jöjjön gyorsan. Van egy sebesültünk!
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– Te jó ég, ez Joe Fitchner! – kiáltott fel rémülten Tom.
Thierry Coureur feltépte az ajtót, megpillantotta az embere-

it a sebesülttel, és szólt a feleségének, hogy gyújtson lámpást.
– Fektessétek le az asztalra! Ott elláthatjuk – utasította a szol-

gáit, és csak azután húzta fel a nadrágját.
Rachel és a két lánya hálóingben szaladgáltak. Az asszony 

hamar úrrá lett a rémületén, és ügyesen feltárta Josef sebét.
– Gyorsan be kell kötöznünk, mert sok vért vesztett – mond-

ta a férjének, majd hozatott a lányával egy üveg whiskyt.
Josef felnyögött fájdalmában, amikor a sebére öntötték az al-

koholt. Ettől magához is tért. 
– Hol vagyok? – kérdezte tompa hangon.
– Nálunk! – válaszolta Coureur, és a lámpa fénykörébe lé-

pett. – Mi történt, fi am?
– A  Scharezzani-farmon szálltunk meg, és megtámadtak 

minket. Nem tudom, hogyan történt, de a banditák meglep-
tek minket. A legtöbben meghaltak, közöttük Scharezzani és 
a családja, Miguel, Köröző Sas, Sólyomszárny… – A neveket 
sorolva Josef a könnyeivel küszködött. Arra gondolt, fonto-
sabb, ha azokról beszél, akik reményei szerint még életben 
vannak.

– Azt hiszem, a gazemberek magukkal vitték Nizhonit, 
Waldemart és Gretelt, és északkelet felé lovagoltak. Mivel a 
komancsokra akarták kenni a támadást, hátrahagytak néhány 
indián tárgyat. A lovaik azonban meg voltak patkolva.

Mást is akart mondani, de elhagyta az ereje, és egyik pillanat-
ról a másikra elájult.

Coureur még feltett néhány kérdést, mire észrevette, hogy 
már nem kap választ. Hirtelen felállt, és a feleségére pillantott. 

– Rachel, ápold a fi út. Nekünk, férfi aknak most más dol-
gunk van!
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Azzal fogta a fegyverét, és ellenőrizte, hogy meg van-e tölt-
ve. Azután a szolgái felé fordult. 

– Riasztjuk a szomszédokat, és Ean O’Corra farmján találko-
zunk. Hívjatok össze annyi embert, amennyit csak tudtok. 
Nem tudhatjuk, mekkora bandával állunk szemben.

– Már indulunk is! – kiáltott fel Tom, és elsietett. A  társai 
követték.

Thierry is nemsokára elkészült. Amikor ki akart lépni a ház-
ból, a felesége megfogta a kezét. 

– Kérlek, légy óvatos!
– Ne aggódj, tudok vigyázni magamra – felelte a férje, majd 

kiment.
Rachel fi gyelte, ahogyan az embereik lóra pattannak, és kü-

lönböző irányba ellovagolnak. Azután újra a sebesült felé for-
dult, és szoros kötést tett rá. Amikor ezzel elkészült, tüzetesen 
szemügyre vette a fi út. Sápadt volt, az asszony még azt sem 
tudta, életben marad-e. De ha így lesz, akkor biztosan hálával 
emlékszik majd rá, hogy ápolták.

– Abigail! Thamar! Segítsetek felfektetni Joe-t az ágyamra – 
utasította a lányait, és ő maga is segített nekik. Bár a lányok még 
csak tíz- és kilencévesek voltak, elég erősek voltak hozzá, hogy 
az anyjukkal együtt felemeljék a legényt. Amikor Josef már az 
ágyban feküdt, Rachel begyújtotta a tűzhelyet, és vizet forralt.

Szárított gyógynövényeket vett elő egy bőrzacskóból, és az 
idősebb lányára pillantott. 

– Abigail, a következő napokban gondját viseled Joe-nak! 
Orvosságot főzök neki, amelynek a receptjét Nizhoni tanította 
meg. Valahányszor a fi ú felébred, gondoskodsz róla, hogy egy 
egész bögrével megigyon belőle. Megértetted?

A  kislány rosszkedvűen bólintott, mert Josef korábban 
gyakran ugratta. Az anyja akarata azonban kőbe vésett tör-
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vénynek számított, így odahúzott egy széket, és leült az ágy 
mellé.

– Ne vágj olyan fancsali képet – korholta az anyja. – Josef 
örüljön, ha meglát téged, nehogy a végén még azt higgye, hogy 
nem látjuk szívesen.

Gondolatban még hozzátette, hogy nagyon is szívesen látják. 
Abigail ugyan még fi atal volt a házassághoz, a fi únak azonban 
éreznie kell, hogy a lány törődik vele. Hat-hét év múlva talán 
épp ezért kéri majd meg Abigail kezét. Mármint ha életben ma-
rad, tette hozzá magában. Erre azonban nem is akart gondolni.

Miközben a felesége ezeken gondolkodott, Thierry dühösen 
a legközelebbi szomszédja felé lovagolt. Időközben megpirkadt, 
Albert Poulain már javában dolgozott.

– Tedd le a kalapácsot, Albert, és keresd meg a puskádat! 
Cécile közben nyergelje fel a lovadat, Gertrude pedig készítsen 
kétnapi élelmet – kiáltotta oda neki Thierry.

– Mi történt? – kérdezte rémülten Poulain.
– Scharezzani farmját támadás érte. Ő és a családja meghalt, 

és Walther több embere is. Nizhoni és a gyerekek eltűntek. 
Josef súlyos sebbel érkezett meg hozzánk, ő hozott hírt a tör-
téntekről.

– Kik lehetettek a támadók? – kérdezte Poulain.
Thierry észak felé tekintett. 
– A hátrahagyott nyomok a komancsokra utalnak, de a táma-

dók lovai meg voltak patkolva, és fogadni mernék, hogy Spen-
cer birtokán találjuk meg őket!

– Mindjárt elkészülök – felelte Poulain, és a sarokba dobta a 
kalapácsot.

– O’Corra farmján találkozunk. Értesíts mindenkit, akit csak 
tudsz – kiáltotta még vissza Thierry, miközben elvágtatott.
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