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 1.
A filmekben mindig figyelmeztetik a nézőt, mielőtt va-
lami szörnyűség történik. A zene felerősödik, a főhős 
boldogan azt suttogja, hogy most már minden rendben 
lesz, esetleg a cselekményt hirtelen úgy látjuk, mintha 
lassított felvételt figyelnénk.

Az élet sajnos nem ilyen kiszámítható.
Izzy az ablaknál ült, mint az elmúlt egy hónapban 

mindig, kifelé bámult az erősen elmosódott világba, és 
közben saját sanyarú sorsán szánakozott. S bár ez nem 
egy olyan program, amelyre különösebben vágyik az 
ember, mégis valahogy kitöltötte a napjait.

Hiába kérték a nővérei, nem ment velük sem ebédelni, 
sem vásárolni. Sőt, még arra sem volt hajlandó, hogy le-
menjen vacsorázni a többiekhez a konyhába, mint min-
den normális ember. Amikor unszolták, rámutatott, hogy 
ő nem normális ember, hanem fogyatékos. És ha ez sem 
volt elég, bevágta az ajtót, ráfordította a kulcsot, és meg-
várta, míg a többiek elmennek. Egész életében megtett 
mindent, hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak, és 
úgy döntött, most neki is joga van egy kis önsajnálatra.

A nővérei egyszer csak beletörődtek a dologba, és 
nem zargatták tovább, ami persze jelzésértékű volt, de 
Izzy nem fogott gyanút.

Csak ült a helyén nyugodtan, és teljesen váratlanul 
érte, amikor valaki derékon kapta, talpra állította, majd 
nagyon széles, nagyon izmos vállára dobta.
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– Hát maga meg mi az ördögöt csinál? – visította Izzy, 
miközben a vére a fejébe szállt, s ettől erősen megszédült.

– Csak a dolgomat végzem. Ne zavartasd magad, vé-
dekezz csak nyugodtan. Nem tudsz fájdalmat okozni.

Ez olyan kijelentés volt, amit Izzy nem tudott nem ki-
hívásnak venni. Amikor azonban rugdosni kezdte elrab-
lóját, a férfi egyszerűen elkapta, és fél kézzel leszorította 
a lábát. Hiába ficánkolt, nem menekülhetett. A fickónak 
kőkemény izmai voltak, Izzyt meg elgyengítette az ön-
sajnálattal eltöltött egy hónap.

– Ezt megkeserüli! – fenyegetőzött, amikor az isme-
retlen az ajtó felé fordult és elindult vele. – Tudja egyál-
talán, ki vagyok én?

– Hogyne. Izzy Titan. Üdv, Skye!
Üdv, Skye?
Izzy felemelte a fejét, és megpróbált fókuszálni, de a 

helyiségben nem volt valami világos, így aztán nem sok 
mindent látott.

– Skye! – kiáltotta. – Itt vagy valahol?
– Ó, Izzy! – A nővére hangja aggodalmasan csengett 

ugyan, de rémületnek vagy nyugtalanságnak nyoma sem 
volt benne. – Egyszerűen nem tudtuk, mi mást tehetnénk.

– Nem tudtátok?
– Én is itt vagyok – jelentkezett a legidősebb nővére, 

Lexi. – Ez az egész a te javadat szolgálja.
– Micsoda?! Hogy elraboltattok valakivel?
– Nick komoly referenciákkal rendelkezik ezen a te-

rületen. Mesélted, hogy az orvosok antidepresszánst 
akartak felírni neked, de te nem akarsz kedélyjavítót 
szedni. És igazad van, ez a megoldás sokkal jobb.

– Hogy… micsoda?
– Az ég szerelmére, egy hónapja nem hagytad el a szo-

bádat! Nem beszélgetsz velünk, és nem jössz el sehová.
– Azért raboltattok el, mert nem mentem el veletek 

vásárolgatni? Ti megvesztetek?
Közben kiértek a folyosóra. Ezt Izzy onnan tudta, 

hogy jóval sötétebb lett, és ha kinyújtotta a karját, meg 
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tudta érinteni a falat. Ráadásul egyre jobban belemerül-
tek az áthatolhatatlan sötétségbe.

Izzynek minden egyes megtett lépésbe beleremegett 
a teste. Ha megette volna az ebédet, amelyet a nővérei 
olyan erőszakosan tukmáltak rá, most bizonyára kijött 
volna az egész.

– Hagyjátok abba! – kiáltotta. – Komolyan beszélek. 
Vegye tudomásul, Nick, hogy mondhatnak bármit a nő-
véreim, én ebbe az egészbe nem egyeztem bele. Eresszen 
el, különben esküszöm, hosszú évekre börtönbe jutta-
tom, ahonnan garantáltan Nicolettaként szabadul majd…

– Aláírtál egy papírt, miszerint beleegyezel min-
denbe. Itt van a farzsebemben.

Izzy üvölteni tudott volna tehetetlen dühében. Skye a 
minap megkérte, hogy írjon alá pár csekket, hogy legyen 
miből fizetni a számláit.

– A nővérem hazudott nekem! – sikította. – Vak va-
gyok, nem láttam, mit írok alá!

Kiértek a házból. Hirtelen világos lett és meleg, a tá-
volban pedig ki lehetett venni a fák körvonalait.

– Minden gyerek tudja, hogy semmit sem szabad alá-
írni anélkül, hogy elolvasnánk – mondta erre Nick.

A hangján érződött, hogy remekül szórakozik, ami 
mérhetetlenül feldühítette a lányt. Pár másodperccel ké-
sőbb nyílt egy kocsi ajtaja, és Izzy puha bőrülésen találta 
magát. De még mielőtt a férfi becsukhatta volna az autót, 
Izzy kiugrott az ülésről, ellökte őt, és futásnak eredt, bele 
a vakvilágba. Sajnos azonban legfeljebb három lépést te-
hetett meg, mert Nick elkapta a derekát és magához rán-
totta.

Olyan érzés volt ez Izzy számára, mintha egy szik-
lának csapódott volna. Rúgott és csapkodott, próbált ki-
szabadulni. Kezdeti zavarodottsága és haragja mostanra 
vad dühvé változott. Hiszen őt átverték! Azokban kellett 
csalódnia, akik a legközelebb álltak hozzá.

A ház felé fordult, a sötét épülettömb körvonalait leg-
alább képes volt megkülönböztetni, ha a részleteket nem 
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is. Feltételezte, hogy a testvérei ott vannak az elülső ve-
randán.

– Hogy tehetitek ezt velem!? – kiáltotta. – Hiszen ti 
vagytok a testvéreim! Ti vagytok a családom!

– Izzy, mi mindketten nagyon szeretünk téged – hal-
lotta Skye sírósra vált hangját.

Ó, szóval bántja a lelkiismeret! Izzy nagyon örült en-
nek, és remélte, hogy Skye egész életében szenvedni fog 
a lelkifurdalástól.

– Ez volt az egyetlen megoldás, hidd el! Sejtelmünk 
sem volt, mihez kezdhetnénk veled. – Ezt már Lexi 
mondta, szokatlanul bizonytalan hangsúllyal.

– Én sohasem vetemedtem volna ilyesmire! – kiabált 
Izzy. – És ne higgyétek, hogy valaha megbocsátok! Soha!

Az utolsó szó sokat veszített az erejéből, tekintve, 
hogy Nick közben ismét bezsuppolta a kocsi hátsó ülé-
sére, és rávágta az ajtót, még mielőtt a lány újabb szitok-
áradatot zúdíthatott volna rá és a nővéreire. Izzy kétség-
beesetten kereste az ajtónyitó kallantyút, de nem talált 
ilyet. És az ablakot sem tudta lehúzni. Néhány másod-
perccel később azt is sikerült kitapintania, hogy az első 
és hátsó üléseket erős rácsozat választja el egymástól, 
mire rájött, hogy csapdába került.

Aztán hirtelen ismét nyílt a kocsiajtó, ezúttal a ve-
zetőülés felőli, és a lány látóterében ködösen megjelent 
Nick, aki beült a volán mögé. Elindultak.

Jóságos isten! A nővérei felbéreltek egy férfit, hogy 
rabolja őt el otthonról, és a jó ég tudja, mit csináljon 
vele! Cserben hagyták a legnagyobb nyomorúságban! 
Pontosabban nem is cserben hagyták, mert az valami-
féle passzív dolog, Lexi és Skye ellenben kiszolgáltatták 
őt egy idegen kényére-kedvére. Az a két ember, akit a 
legjobban szeretett, akiben a legjobban bízott, úgy sza-
badult meg tőle, mint a megunt bútoroktól szokás lomta-
lanításkor.
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Az elkövetkező három órában Nick Hollister legalább 
tíz mérföld per órával gyorsabban haladt a megengedett-
nél. Szívesen hajtott volna még gyorsabban, ám tisztában 
volt vele, hogy az elkerülhetetlentől úgysem menekülhet. 
Csinos, barna utasa olyan arccal bámult maga elé, hogy 
nyilvánvaló volt: hamarosan hisztériás roham követke-
zik.

– Nyugodtan sírj csak, ha akarsz – jegyezte meg békí-
tően. – Egyáltalán nem zavar.

Izzynek arcizma sem rándult.
– Ezt az elégtételt nem adom meg neked.
– Azt hiszed, ha sírsz, akkor én nyerek?
– Azt hiszem, hogy vannak olyan emberek, akik ab-

ban élik ki magukat, hogy másnak fájdalmat okozzanak. 
Te is ilyen vagy. De engem nem fogsz megtörni. Én annál 
sokkal erősebb vagyok.

Miközben beszélt, Izzy dacosan felszegte az állát.
Úgy látszik, vannak még tartalékai, gondolta Nick. És 

ez jó. Mert a lánynak szüksége lesz minden erejére, ha 
meg akarja találni az utat a régi önmagához. Márpedig 
neki az a feladata, hogy segítse őt ezen az úton.

– Téged megtörni? – kérdezte, és elegánsan átsiklott 
a fölött a csöppet sem jelentéktelen tény fölött, hogy a 
lány gyakorlatilag szadizmussal vádolta. Végtére is ő épp 
most ragadta ki a megszokott kis életéből, ami semmi 
esetre sem egy vonzó alaphelyzet. Nick megértette a fé-
lelmét az ismeretlentől, még akkor is, ha ez az ismeret-
len, ami Izzyre várt, sokkal kellemesebb volt, mint az ő 
ismeretlenje annak idején. – Ne légy már ilyen drámai!

– Mondod te, aki egy autó hátsó ülésére hajítottál és 
elraboltál. Szóval, ha akarok, nyugodtan lehetek drámai.

– A nővéreid tudják, hová viszlek, és mi vár rád ott.
– Miért gondolod, hogy ez megnyugtat? – Izzy nyelt 

egy nagyot. – Tudod mit? Fejezzük be a társalgást, és 
hagyj békén!

A hangjában félelem rezgett, a feszes testtartása pe-
dig egyenesen arról tanúskodott, hogy halálosan szorong. 
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Így aztán Nick nem tehetett mást, megpróbálta oldani a 
rettegését.

– A nevem Nick Hollister – mondta azon a hangon, 
ahogy egy ijedős lóhoz beszél az ember. – Olyan céget 
vezetek, mely csapatépítő tréningeket szervez különféle 
vállalatok dolgozóinak. Ez elég jövedelmező üzlet, hoz 
annyit a konyhára, hogy fenntartsam a farmot, és táboro-
kat szervezzek gyerekeknek, akiket valami nagy trauma 
ért, például erőszakos bűncselekmény áldozatává váltak. 
Próbálom megtanítani nekik, hogyan lehet túlélni, és ez 
segít nekik abban, hogy újra magukra találjanak.

Izzy nem szólt semmit, sőt nem is nézett feléje, to-
vábbra is kibámult az ablakon. Nick eltöprengett rajta, 
vajon mennyit láthat a világból.

– A nővéreid megkértek, hogy fogadjalak be néhány 
hétre, és tanítsalak meg rá, miként lehet látás nélkül bol-
dogulni.

– Nem vagyok vak! – tiltakozott a lány. – Csak a látá-
som hetven százalékát vesztettem el.

– Mégis úgy viselkedsz, mintha teljesen vak lennél. 
Egy hónapja ki sem dugtad az orrodat a szobádból.

– Miért, szerinted mégis mit kellett volna csinálnom?
– Úgy érzed, vége az életednek? Egy ilyen jelentékte-

len kis változás miatt? Erősebbnek hittelek.
– Fogd be! – sziszegte indulatosan Izzy. – Azt sem tu-

dod, miről beszélsz! Hiszen te látsz!
– Hát, elég érdekes lenne a vezetés, ha vak lennék. – 

Nick elfordította a kormányt, mire a kocsi átbukdácsolt 
az út másik oldalára, majd vissza. Izzy azonban úgy tett, 
mintha észre sem vette volna.

– Nagyon vicces!
– Szerintem is – felelte derűsen a férfi. – Ide hallgass, 

Izzy! Te tényleg nem érted, hogy csak az aggodalom ve-
zérli őket? Már úgy értem, a nővéreidet – tette hozzá, 
hátha a lány nem tudja követni.

Izzy ezúttal végre ránézett, de csak azért, hogy az-
tán az égnek emelje a tekintetét. A szeme egyébként 
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mandulavágású volt, és mogyoróbarna. Ja, és egyáltalán 
nem látszott rajta, hogy bármi baj lenne vele.

– Képes vagyok követni egy beszélgetést, képzeld! – 
vágta oda Nicknek. – Valószínűleg sokkal okosabb va-
gyok, mint te.

– Azt erősen kétlem.
– Nana!
– Kérdezzünk meg pár embert, szerintük mennyire 

okos dolog egy hónapig a szobánkban üldögélni, nyakig 
merülve az önsajnálatba!

Izzy válla megfeszült.
– Túléltem egy robbanást – mondta lassan, tagoltan, 

hogy egy idióta is megértse. – Meg is halhattam volna.
– De nem haltál meg.
– Viszont komolyan megsérültem, és majdnem telje-

sen elveszítettem a látásomat.
– Amit akár holnap visszanyerhetnél, ha nem lennél 

olyan gyáva, és rászánnád magad az operációra. – Nick 
belenézett a visszapillantótükörbe, és látta, hogy a lány 
szeme résnyire szűkül.

– Gyáva? – kérdezett vissza Izzy.
– Aha. Tudod, így hívják azokat, akik nem álltak sor-

ban ott, ahol a bátorságot osztogatták.
Izzynél végképp elszakadt a cérna.
– Elég ebből! – rikoltotta. – Eressz ki innen! Eressz 

el, különben esküszöm, saját kezűleg foglak darabokra 
szaggatni. Kígyók fogják felzabálni a tested, megértet-
ted?

– A kígyók nem esznek emberhúst.
– Hallgass!
– Skye elfelejtette megemlíteni, hogy ilyen hisztérika 

vagy.
– Eressz el!
– Szó sem lehet róla.
Izzy megragadta a rácsot, és megrázta, de nem sokra 

ment vele. Ez a drótháló sokkal többet is kibírt, mint egy 
legyengült fiatal lány izomerejét.


