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„Valós veszély és sötét romantika keveredik  
Jay Crownover robbanásra kész sorozatában.  

Készülj fel a meghökkenésre!”
(Katy Evans, a The New York Times  
és az USA Today bestsellerszerzője)

„Jellegzetesen érdes stílusában Crownover ezerfokosra 
forrósítja a kedélyeket, érzéki kóstolót adva olvasóinak 

egy igazi rosszfiúból.”
(K. A. Tucker, a Tíz apró lélegzet szerzője)

„A tetovált srác lélegzetelállítóan szexis hullámvasút, 
olyan fordulatokkal, hogy végig kapaszkodnunk kell  

a székünkbe.”
(Jennifer L. Armentrout,  

a The New York Times listavezető bestsellerszerzője)
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 Előszó

SOKAN HISZIK, hogy valódi kemény fiúkról írok. 
Igaz, hogy a férfi hőseim szabadszájúak és öntör-

vényűek, általában több tetoválásuk és piercingjük is 
akad izgalmas helyeken, de számomra ettől még nem 
rosszak. Szerintem inkább olyan férfiak, akik a saját 
fejük után mennek, jól érzik magukat a bőrükben, és 
nem félnek a saját szabályaik szerint játszani. Én úgy 
érzem, érdekes pasikról írok. ☺

Pontosan emiatt izgatta a fantáziámat, hogy egy 
olyan férfiról írjak, aki nem csupán rosszfiú, hanem 
igazából züllött, mégpedig a lelke mélyéig. Az ötlet, 
hogy egy antihősről írjak, aki vonzza a bajt, és maga 
is küzd a démonjaival, miközben megpróbál a helyes 
útra térni, emelt fővel viseli a sorsát, és nem bánja a 
döntéseit, amelyek idáig vezették… teljesen magával 
ragadott. Különben is, melyik nő ne imádna egy ilyen 
pasit?

Mint amilyen Shane Baxter. Egy kemény férfi, akit 
nehéz szeretni, nehéz megérteni, és minden téren és 
tekintetben igazán KEMÉNY. Ki akartam próbálni, 
fel tudok-e építeni egy keserédes szerelmi történetet 
egy olyan hős köré, aki… ennyire züllött. Szeretném 
hinni, hogy elértem a célomat… Az utazás végére 
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beleszerettem Baxbe, noha még nekem is beletelt egy 
kis időbe.

A Welcome to the Point-sorozat egy kitalált vá-
rosrészben játszódik, amelyet Pointnak neveztem el. 
Valójában bármelyik városban, annak bármelyik rá-
zósabb részében, akármelyik lepukkantabb környékén 
lehetne, így az olvasók szinte maguk előtt láthatják, 
mikor elképzelik. Ezen a helyen bármilyen sötét do-
log megtörténhet. Ez a sorozat kicsit komorabb, nyer-
sebb és sokkal szeszélyesebb, mint a Marked Men-
sorozatom.

Remélem, élvezni fogjátok a kalandot!
Jay
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 1. FEJEzET

Bax

KEVÉS DOLOG AKAD, ami teljesen haza tudja 
vágni a szex utáni kellemes ernyedtséget. A lista 

élén állhatna, mikor lezúzza a halántékod egy ököl, 
olyan keményen, mintha acélborítása lenne. A fülem 
csengett, és a fejem oldalra vágódott az ütés erejétől. 
Visszaütöttem volna, de a következő felütéstől hátra-
repültem az ágyon, a koponyám pedig a téglafalnak 
csapódott. Csillagokat láttam, és a számat elöntötte a 
vér. Nem mintha ezeknek a fickóknak számított volna, 
hogy egyenrangú legyen a küzdelem, de tudtam, hogy 
ha egyszer visszanyerem az erőmet, mocskosul meg-
fizetnek még ezért. Kiköptem a vért a számból, aztán 
elvettem a cigit a pasastól, aki elbánt velem.

– Rég láttunk, Bax – mondta.
Felemeltem a kezem, és megmozgattam az állkap-

csomat, hogy megnézzem, eltört-e. Semmi sem tudja 
úgy tönkretenni az orgazmus utáni lazulást, mint pár 
agyamputált idióta, és a gondolat, hogy elveszítheted 
pár fogad.

– Hogy találtatok rám? – kérdeztem, miután kijöt-
tem a házból, majd kifújtam a füstöt és nekidőltem 
a falnak. A számban éreztem a vér fémes ízét. Újra 
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összegyűjtöttem a nyálamat és szándékosan a táma-
dóm hegyes cipőorra elé köptem.

– Öt év hosszú böjt egy férfi számára – felelte, 
majd felvonta a szemöldökét, és megmozgatta az ök-
lét, amely emlékeim szerint sokkal durvább dolgokra 
is képes volt, mint egy laza verekedés. – Se punci, se 
pia, se cigi, se gyors autók, és mindenki leszarja, ki 
vagy. Ismerlek, kölyök. Tudtam, hová vezet az első 
utad a szabadulásod után. Előre szóltam Roxie-nak, 
hogy hívjon fel, ha befutsz.

Csakhogy ebben tévedett. Az első dolog, amiért 
mentem, a gyors kocsi volt. Persze arra használtam, 
hogy elvonszoljam a seggem egy csajhoz, akiről tud-
tam, hogy nem fog nemet mondani. De akkor is, a 
punci csak a verda után jött.

– Szóval akkor önként jelentkeztél, hogy a szaba-
dulásom napját úgy elbaszd, amennyire csak lehet? – 
kérdeztem.

– Roxie-t ismerve, márpedig elég közelről isme-
rem, semmi okod nem lehet panaszra.

A háta mögött az emberei nevetgéltek, én pedig a 
szememet forgattam. Megvolt az oka, miért volt Roxie 
tuti numera – nem csak számomra volt az, noha én az 
elmúlt öt évben nem jártam a közelében se.

– Nem magam miatt jöttem. Novak látni akar.
Novak. Akitől minden normális ember lefosná a 

bokáját. Általában akkor került szóba, amikor gyilkos-
ságról, súlyos testi sértésről vagy utcai bűnözésről volt 
szó. Könyörtelen volt. Hidegvérű. Érinthetetlen. Igazi 
legenda a Pointban és azon kívül is. A sötét sikátorok 
királya. Senki sem mert keresztbe tenni neki. Senki 
sem fordíthatott neki hátat. Senki sem merészelt neki 
ellenszegülni. Senki más, csak én. Én is látni akartam 
Novakot, de úgy és akkor, amikor én mondom.
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Elszívtam a cigit, és eltapostam a csikket nehéz fe-
kete bakancsommal. Jóval izmosabb és nagyobb darab 
voltam, mint mielőtt lesitteltek. Azon gondolkodtam, 
vajon ezek a fickók is észrevették-e. A sok pia, a dro-
gok és a könnyű nőcskék nem az egészséges életmód 
hozzávalói, legyen akármilyen fiatal és fitt az ember. 
De miután mindettől egy csapásra megfosztják, az 
nem csupán a lelkivilágára, hanem a fizikumára is ki-
hat, akár akarja, akár nem.

– Én nem akarom Novakot látni – legalábbis egye-
lőre nem, tettem hozzá magamban.

A fülemből már elmúlt a csengés, de hasogató fej-
fájás lépett a helyébe. Ezek a fickók már nem tudtak 
meglepni, és ha erőszakoskodni kezdenek, annak ha-
mar véres és csúnya vége lesz. Az se érdekelt, hogy 
valószínűleg volt náluk fegyver is.

A pasas, aki megütött, csak némán bámult, én meg 
őt. Már nem voltam félős kiskölyök, aki tartozni akar 
valahová, és le akarja hengerelni a kemény fiúkat. Ha 
öt évet adsz az életedből valami ostobaságért, az nem 
múlik el nyomtalanul, ezt Novaknak is tudnia kellett.

– Race eltűnt.
Nos, ezzel még meg tudtak lepni. Összehúztam 

a szemem, és a vállaim megfeszültek. Eltoltam ma-
gam a faltól, és hátrasimítottam tüsi hajamat. A sitten 
nem volt jó ötlet hosszúra hagyni, még a fejem olda-
lán kanyargózó, ijesztő seb ellenére sem akartam visz-
szanöveszteni fekete, vállig érő, hullámos tincseimet. 
A könnyen kezelhetőség hasznos volt az én szakmám-
ban – vagyis a korábbi szakmámban –, de ezen sem 
most, sem később nem akartam már többet agyalni.

– Hogy érted, hogy eltűnt? Csavarog valahol, vagy 
Novak tüntette el?
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Nem ez lett volna az első alkalom, hogy Novak go-
lyót küld valakinek a két szeme közé, hogy elsimítson 
egy problémát.

A pasas csak feszengett, mire a türelmem végleg 
elfogyott. Nekirontottam és megragadtam a divatos 
inge gallérjánál fogva. Már nem vézna tizennyolc éves 
gyerek voltam, és láttam is a szemében felvillanni a 
félelmet, mikor szó szerint lábujjhegyre állítottam, 
hogy azonos szemmagasságban legyünk. Hallottam, 
ahogy kattan egy fegyver ravasza, de nem vettem le 
róla a szemem, miközben ő a csuklómba próbált ka-
paszkodni.

– Válaszolj, Benny! Hogy érted, hogy Race eltűnt?
Race Hartman jó srác volt, vagyis többnyire az. 

Túl okos és túl jó a bűnöző élethez. Soha nem szaba-
dott volna leállnia Novakkal, sem mellettem lennie az 
utcán aznap éjjel, amikor minden összeomlott. Nem 
esett nehezemre leülni egy ötöst, hogy ezzel kiment-
sem őt egy olyan szemétláda karmaiból, mint Novak, 
de ha Race nem tette volna meg, amire utasítottam, és 
nem menekült volna el, mikor rám kattintották a bilin-
cset, az egész várost lezúztam volna.

Benny megpróbált sípcsonton rúgni a béna hegyes 
orrú cipőjével, mire ellöktem magamtól. Ránéztem a 
másik tagra, aki épp fegyvert fogott rám, aztán bemu-
tattam neki.

– Bax… – Benny sóhajtott, és lesimította az ingét, 
amit összegyűrtem, mikor torkon ragadtam. – Race-
nek abban a pillanatban nyoma veszett, mikor téged 
elkaptak. Senki sem hallott róla semmit, egyszerűen 
eltűnt. Még a lányok se látták. Novak próbálta meg-
keresni, nehogy az a szar, amit ketten kavartatok, még 
visszazúduljon ránk, de sehol sem találta. Aztán múlt 
héten, mikor híre ment, hogy kiengednek, egyszer 
csak újra felbukkant. Elment Novakhoz fenyegetőzni. 
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Azt mondta neki, kurvára nincs rendben, hogy veled 
vitette el a balhét. Azt hittem, megunta az életét, aztán 
egyszer csak megint eltűnt, miután beleszart a pala-
csintába. Most mondd meg, egy értelmes kölyök, mint 
Race, miért tesz ilyet?

Nem tudtam a választ, de nem is tetszett a dolog. 
Nem volt más barátom a világon, senki, akiben meg-
bíztam volna, Race Hartmanon kívül.

– Mondd meg Novaknak, hogy álljon le. 
Megpróbálom én megtalálni, de ha Novaknak van 
bármi köze Race eltűnéséhez, azt nagyon meg fogja 
bánni.

– Vakmerő dolog ilyesmivel fenyegetőzni, miután 
még egy napja sincs, hogy kiengedtek.

Horkantottam, majd kikerültem Bennyt, mintha 
meg sem érdemelné, hogy az időmet fecséreljem rá, 
hiszen így is volt.

– Öt év rács mögött hosszú idő, de ahhoz elég volt, 
hogy a dühömet feldolgozzam, és kurvára felnőjek. 
Nem ismersz engem, Benny. Novak sem ismer, és le-
szarom, kiket küld rám, milyen fegyverekkel, mert ha 
bármi köze volt Race eltűnéséhez, azért megfizet. Add 
át Roxie-nak, hogy kösz a menetet.

– Mindennek megvan az ára, amit valaki megfizet 
– felelte Benny, és nem tudtam eldönteni, vajon ezt 
rám vagy Roxie-ra érti.

– Nem ismerlek sem téged, sem a bandádat, de ne-
kem még soha életemben nem kellett ezért fizetnem.

Benny felmordult, és pillanatnyi figyelmetlensé-
gét kihasználva előrehajoltam, és a homlokom leg-
keményebb részét belevágtam az orrába. Hallottam, 
ahogy reccsen a csont, aztán felordított a fájdalomtól, 
és a haverjai odarohantak hozzá, mielőtt térdre esett 
volna a mocskos sikátorban. Megráztam a fejem, hogy 
kicsit kitisztuljon, mert ez a lefejelés nem segített a 
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fejfájásomon. Átléptem jajgató, vért köpködő ellenfe-
lemen, és miközben elindultam ki a sikátorból, még 
hátraszóltam neki:

– Ne becsülj alá, Benny. Mindig is ez volt a legos-
tobább hibád.

A nevem Shane Baxter, a legtöbb embernek csak 
Bax, és tolvaj vagyok.

Van csajod? Lecsapom a kezedről. Van egy menő 
verdád, amire a gatyád is ráment? Ellopom tőled. 
Vannak drága kütyüid, amiket féltve őrzöl otthon? 
Betörök hozzád és elveszem, mert valószínűleg úgy-
sincs rájuk szükséged. Ami nincs leszögezve vagy 
hozzád láncolva, azt jó eséllyel megfújom. Ez az 
egyetlen dolog, amihez értek. A véremben van, hogy 
elvegyem mástól, ami nekem kell, ahogy az is, hogy 
mindig megtaláljam a bajt. Még csak huszonhárom va-
gyok, a tizennyolcadik születésnapom után pár nap-
pal bevarrtak öt évre, de még csak nem is ez volt az 
első eset, hogy elkaptak valami balhéért. Sose voltam 
a jó döntések, sem a becsületesség bajnoka, de min-
dig tisztában voltam a képességeimmel, és csak ezekre 
számíthattam, hogy gondoskodni tudjak magamról. 
Bármi áron.

Egész életemben csak két ember törődött velem: az 
anyám és Race. Eredetileg hárman voltak, de a harma-
dik annyiszor cserben hagyott, hogy ha még egyszer 
az életben újra látnám, gondolkodás nélkül kinyírnám. 
Az anyám sokat szenvedett, de makacs volt, és ő volt 
az egyetlen, aki még kitartott mellettem, miután lesit-
teltek. Mindig rosszul választott pasikat, az egészsé-
gesnél jóval többet piált, és nehezen tudott megtartani 
egy állást. Menthetetlenül csúszott lefelé, hiába pró-
báltam segíteni rajta többször is.


