
Robert Dugoni

SZORUL A HUROK





Robert Dugoni

SZORUL 
A HUROK



A mű eredeti címe
Her Final Breath

Text copyright © 2015 Robert Dugoni
All rights reserved.

Hungarian translation © Fügedi Tímea

© General Press Könyvkiadó, 2017

Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás.
A kiadó minden jogot fenntart,

az írott és az elektronikus sajtóban
részletekben közölt kiadás és közlés jogát is.

Fordította
FÜGEDI TÍMEA

A borítót
KENYÓ ILDIKÓ

tervezte

ISSN 1416-7026 
ISBN 978 963 643 969 9 

 
Kiadja a GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ 

1086 Budapest, Dankó utca 4—8. 
Telefon: (06 1) 299 1030 

 
www.generalpress.hu 
generalpress@lira.hu 

 
Felelős kiadó KOLOSI BEÁTA 

Műszaki szerkesztő DANZIGER DÁNIEL 
Felelős szerkesztő SZALA BOGLÁRKA 

Készült 22,5 nyomdai ív terjedelemben



13

1. fejezet

Tracy Crosswhite az egyterű családi autót figyelte, amely épp akkor 
állt meg a parkolóban. Rögtön észrevette hátul a gyerekülést és az 
ablakban azt a sárga táblát, amely szerint a kocsiban baba utazik. 
A volán mögül egy nő szállt ki fekete golyóálló mellényben, kék 
farmerban és baseballsapkában.

— Crosswhite nyomozó?
Kezet fogtak, Tracy kicsinek és puhának érezte a másik nő te-

nyerét a sajátjában.
— Csak Tracy, Pryor őrmester.
— Szólíts Katie-nek! Nagyra értékelem, hogy eljöttél. Sajnálom, 

hogy munkaidőn kívül zavarlak.
— Szívesen jöttem. Mindig öröm, ha taníthatok. Van védő-

szemüveged és fülvédőd?
— Nincs.
Tracy nem lepődött meg.
— Akkor szerezzünk!
Bevezette Pryort egy kocka alakú betonépületbe, a seattle-i 

rendőrség sportegyesületének irodájába. Ez a lőpálya is elhagya-
tott helyen állt, mint a legtöbb: Seattle belvárosától húszpercnyi 
útra délre, egy ipari terület keskeny kocsibejárójának végében.

A pult mögött álló férfi barátságosan üdvözölte Tracyt, akit a ke-
resztnevén szólított, a nő pedig bemutatta egymásnak a két embert.

— Katie, ő itt Lazar Orlovic. Védőszemüveget és fülvédőt sze-
retnénk kérni Katie-nek, aztán szükségünk lesz még lőlapra, pár 
doboz töltényre és egy tekercs ragasztóra.

— Az alkalmassági vizsgára készültök? Mikor lesz? Pár hét múl-
va, igaz? — Lazar Pryorra mosolygott. — Jó kezekben van. — A pol-
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cokról és a pult mögötti akasztókról töltényes dobozokat és védő-
szemüveget vett le. — Próbáljuk rábeszélni Tracyt, hogy jöjjön át 
hozzánk, és tanítson teljes munkaidőben. Mit mondasz, Tracy?

— Amit szoktam, Lazar. Majd átjövök, ha az emberek már nem 
gyilkolják egymást.

— Aha, és ha a fing illatos lesz. — Lazar körbenézett a pulton. 
— A ragasztóért hátra kell mennem.

Amikor Lazar eltűnt, Pryor megkérdezte:
— Mire kell a ragasztó?
— Lefedni a lyukakat a céltábládon.
— Erről még nem is hallottam.
— Mert még összesen nem lőttél annyit, mint amennyit ma 

fogsz.
Lazar visszajött, és átadott Tracynek egy tekercs kék ragasz-

tót. A nyomozó megköszönte, majd a nyomában Pryorral, kilépett 
az épületből.

— Kövess a kocsiddal! — mondta, és beült az 1973-as Ford 
F—150-esének kormánya mögé. Miután visszajött Cedar Grove-ból, 
eladta a Subarut. Lett volna pénze új autóra, de tökéletesen meg-
felelt neki ez a régi modell is. A motornak kellett egy kis idő, mire 
bemelegedett, különösen hideg reggeleken, a karosszérián pedig 
éktelenkedett pár karcolás és horpadás, de összességében elég jól 
nézett ki a korához képest. Különben is arra a kocsira emlékeztet-
te Tracyt, amelyikkel az apja lövészeti versenyekre vitte őt meg 
Sarah-t gyerekkorukban.

Kétszáz métert mentek a kátyús, repedezett úton, aztán Tracy 
leparkolt a seattle-i rendőrség kiképzőterének bejárata előtt. Ami-
kor kiszállt, ismerős zajok fogadták: fegyverek durrogása és nagy 
testű kutyák ugatása. Fogalma sem volt arról, ki lehetett az a zse-
ni, aki a szolgálati rendőrkutyák kenneljét a lőpálya mellé tette, de 
ő sajnálta a kutyákat és mindenkit, akinek egy percnél tovább 
kellett a kennelben tartózkodnia.

A lőpályát két és fél méter magas drótkerítés vette körbe, a 
tetején egyetlen szál szögesdrót futott végig. Tracy belefújt az ök-
lébe, hogy megmelengesse, miközben Pryort várta. Az időjárás-je-
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lentés szerint átlagos március estére számíthattak: hidegre és sze-
merkélő esőre. Tökéletes a gyakorláshoz.

— Hogy kezdjünk hozzá? — kérdezte Pryor.
— Te lősz, én nézem — felelte Tracy.
Tizenöt, farostlemezből készült lőállás emelkedett huszonöt 

méterre a fém lőlaptartótól, amely üres töltényhüvelyekkel tele-
szórt, lankás domboldal fölé nyúlt ki. Tracy a bal szélső lőállást 
választotta a kennel mellett, a lehető legtávolabb a jobb oldalon 
gyakorló két férfitól. Túlkiabálta az ugatást és a fegyverek vissz-
hangzó durranásait.

— Mozambiki sorozattal kezdjünk a célponttól három méterre. 
Három lövés három másodperc alatt. Kettő a testbe, egy a fejbe.

— Rendben — felelte Pryor.
Ráfogatták a lőlapot egy deszkára, egy szőrös, vastag karú, fe-

nyegető tekintetű rosszfiú karikatúráját, aztán kitették a fémvázra. 
Három métert visszagyalogoltak, majd húztak egy vonalat a földön.

— Készenléti pozíció leeresztett fegyverrel! — mondta Tracy.
Pryor előhúzta a pisztolyát, a csövével a föld felé tartotta, és 

felvette a megfelelő testtartást: vállszéles terpeszbe állt, a bal lá-
bát kicsit a jobb elé rakta. Tracy két centiméterrel kijjebb lökte a 
bal cipőjét, hogy stabilabb legyen a tartása.

— Tűz! — kiáltotta aztán.
Pryor felemelte a fegyverét, és leadott három lövést. Az arca 

minden egyes lövésnél megrezzent, amitől a cső hajszálnyira bár, 
de elemelkedett a célponttól. Tracy sejtette, hogy így lesz. A kez-
dők gyakran elkövetik ezt a hibát, különösen a női újoncok.

— Felkészülni — adta parancsba megint.
A tanítványa kissé lehúzta a fülvédőjét.
— Nem akarod...?
— Készenléti pozíció leeresztett fegyverrel! — ismételte Tracy.
A másik nő visszarakta a fülvédőjét, és megint beállt.
— Tűz!
Pryor újra lőtt.
— Felkészülni! — folytatta Tracy. — Tűz! — Újabb sorozat dör-

dült el.
Addig ismételték a gyakorlatsort, amíg ki nem ürült a tár. Ami-
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kor Pryor leeresztette a fegyverét, lihegett a testében áramló ad-
renalintól.

— Kezd fáradni a karod és a vállad? — kérdezte Tracy.
— Kicsit.
— Mégis egyre jobban lősz.
— Igen — felelte az őrmester, miközben a lőlapot figyelte a sár-

ga színű védőszemüvegen keresztül.
— Meg tudlak tanítani jobban lőni — folytatta Tracy —, de lőni 

nem tudlak megtanítani. Meg kell szoknod azt a durvaságot, amit 
a fegyver elsütése jelent. Előre tudod, hogy hangos lesz, és vissza-
rúg, ezért megrezzensz, ami viszont eltéríti a lövedéket. Ezen csak 
gyakorlással léphetsz túl. Milyen gyakran jössz ki ide?

— Amikor csak lehet — felelte Pryor —, de nem egyszerű. Van 
két kislányom.

— A férjed mit csinál?
— Építkezésen dolgozik.
— Szeretné, hogy megtartsd a munkádat?
— Persze. Kell a pénz.
— Akkor neki kell vigyáznia a lányokra, hogy te felkészülhess 

a vizsgára. — Tracy megmutatta Pryornak a hüvelykujját. — Tudod, 
mitől alakult ki itt ez a bőrkeményedés?

— A sok lövéstől.
— A tár megtöltésétől. Én hetente kétszer kijövök, akár esik, 

akár fúj, éjjel és nappal is. Csak úgy tanulhatsz meg jobban lőni, ha 
sokat lősz. Ha megbuksz az alkalmasságin, nem dolgozhatsz töb-
bet. Felzárkóztató képzésre kell majd járnod. Már így is meg vagy 
bélyegezve, Katie, hiszen nő vagy. Nincs szükséged még egy okra, 
ami miatt alkalmatlannak gondolhatnak.

Pryornak ezt hallania kellett. És a férjének is tudnia kell erről.
— Hajlandó vagy beleadni mindent?
Pryor kihúzta a mobilját a farzsebéből.
— Hadd telefonáljak haza!
Miközben a tiszt félrevonult telefonálni, Tracy pedig elkezdte 

újratölteni a tárat, odament hozzá az egyik férfi, aki eddig a pálya 
másik végén gyakorlatozott.

— Kijöttek a hölgyek, hogy levezessék a felgyülemlett női ag-
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ressziót? — Johnny Nolasco százados volt az, Tracy főnöke, az erő-
szakos bűncselekmények részlegének vezetője. És mellesleg egy 
seggfej.

— Csak gyakorlunk kicsit, százados.
— Közeledik az alkalmassági vizsga — jegyezte meg Nolasco. 

A hideg ellenére passzos, rövid ujjú inget viselt, kilátszott alóla a 
szögesdrótot ábrázoló tetoválása a jobb bicepszén. — Érdekesebbé 
tegyük?

Tracy vizsgalőlapja a rendőr-akadémián kitúrta Nolascóét az 
iskola bejáratánál álló trófeák közül. Az azóta eltelt húsz év alatt 
senki sem ért el nála jobb pontszámot, a százados egóján ejtett 
seb pedig sosem gyógyult be.

— Jól lövök — közölte Tracy, és folytatta a tár újratöltését.
— Nem elég jól — felelte Nolasco, aztán tetőtől talpig végig-

mérte Pryort, majd elment.
Miután Katie befejezte a beszélgetést, odalépett Tracyhez.
— Ki volt ez?
— Az egyik ok, amiért át kell menned az alkalmasságin.

Besötétedett. A tengerről érkező köd halványsárgára festette a 
lámpák fényét, és csökkentette a látótávolságot. Tracy arra biztatta 
Pryort, hogy ne törődjön semmivel, csak a lövéstechnikára figyel-
jen, például a célgömb használatára.

— Ha ezek között a fényviszonyok között és ilyen időjárásban 
is tudsz lőni, magabiztosabb leszel a vizsgán.

— Mi volt a legjobb vizsgapontszámod? — kérdezte Pryor.
— Százötven.
— Az száz százalék. Hol tanultál meg lőni?
— Gyerekkoromban lövészversenyekre jártam. Ez nálunk csa-

ládi hagyomány. A sebességet és a pontosságot nézték. Olyan, 
mint minden más: ha jól akarod csinálni, dolgoznod kell rajta. A lé-
nyeg a rengeteg ismétlés, a jó technika begyakorlása.

Pryor megmozgatta az ujjait, aztán belefújt az öklébe.
— Sajog a kezed.
— Kicsit.



18

— Szerezz egy homokkal teli lufit, és nyomkodd járőrözés köz-
ben vagy otthon tévézéskor!

— Hé, Tracy!
A nyomozó megfordult. Lazar a szilvaszínű Plymoutha nyitott 

ajtaja előtt állt, a köd kissé elhomályosította az alakját. A kocsi bel-
sejéből kiszivárgó fény megvilágította hátulról, és így Tracy láhatta, 
hogy a férfi meglengeti mindkét karját a feje felett. A fényszóró 
pászmája átszikrázott a ködfátyolon, a kipufogó fehér felhőcskéket 
eregetett.

— Bezártam az irodát. Majd lakatold le a kaput, ha elmentek, jó?
— Persze, Lazar.
A férfi megint intett, visszaült a kocsijába, és elindult. A motor-

nak olyan hangja volt, mint egy traktornak.
Tracy addig gyakoroltatta a tanítványát, amíg el nem fogyott a 

töltény. Amikor végeztek, Pryor elégedetten mosolygott. Még min-
dig hosszú út állt előtte, de máris javultak az eredményei.

— Segítek összeszedni a hüvelyeket — ajánlotta.
— Majd én összeszedem — felelte Tracy, kicsit bántotta, hogy 

ilyen pocsék időben itt tartott egy családanyát. — Menj haza! Ne 
kísértsük a szerencsédet már az első éjszakán!

— Na és te? — kérdezte Pryor.
— Engem csak egy macska vár otthon. Menj csak! Menj haza 

a családodhoz!
Leszedték a lőlapot, majd együtt kisétáltak a kapuhoz. Pryor 

odaadta Tracynek a védőfelszerelését, hogy juttassa vissza Lazarnak.
— Figyelj, nem tudom eléggé megköszönni.
— Dehogynem. Menj át az alkalmasságin! Aztán add tovább, 

amit tanítottam neked!
Miközben Pryor kocsijának zúgása elhalkult, Tracy kihozott 

egy húszliteres vödröt az irányítótorony alól, bevitte a fémváz alá, 
hogy beledobálja a töltényhüvelyeket. Úgy zörögtek a vödörben, 
mint a fémpénzek. A kutyák elhallgattak a kennelben, amikor 
Pryor abbahagyta a lövést, most azonban megint ugatni kezdtek. 
Tracy megállt, mert eszébe jutott, hogy a hüvelyek zörgése nem 
hallatszódhat el odáig. Kocsi zúgását vélte hallani, ezért felnézett 
az útra, de a ködben nem látszott fényszóró fénye. A feje felett 
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kattant valami, felpillantott, ám ebben a pillanatban lekapcsoló-
dott a lőállásban a villany, és teljes sötétség borult rá. Elővette a 
mobilját: kilenc óra volt. Lazar automata lekapcsolásra állította 
a lámpákat.

A drótkerítés zörögni kezdett, és Tracy mintha egy alakot lá-
tott volna a nyitott kapu mellett, de a köd miatt nem volt biztos 
benne. Letette a vödröt, megérintette a pisztolya agyát, aztán túl-
kiabálta a kutyaugatást.

— A seattle-i rendőrség tisztje vagyok, és fegyver van nálam. 
Ha van ott valaki, kiáltson vissza!

Senki nem felelt.
Tracy még mindig a pisztolyán tartotta a kezét, de közben fel-

kapta a vödröt, visszavitte az irányítótoronyhoz, és letette a fal 
mellé, aztán megfogta Pryor szemüvegét a fülvédőjével együtt: ki-
felé menet bedobta őket az iroda ajtajába vágott résen. Megindult 
a kijárat felé, a tekintetét le sem vette az útról, figyelte, nem mo-
zog-e valami.

Amikor kilépett a kapun, valami szúrós simította végig a feje 
búbját. Hátraugrott, és körbehúzta a felemelt pisztolyát a levegő-
ben. Mivel senki nem támadt rá, elővette a telefonját, és meg-
nyomta a zseblámpa ikonját. Az éles fény nem sokat segített, 
mintha fényszóróval szurkálná a ködöt éjszaka. Közelebb lépett a 
kijárathoz, majd felemelte a telefonját.

A kerítés tetején húzódó szögesdrótról egy kötél lógott lefelé, 
a végén hurokkal.

Tracy gyorsan felmérte a helyzetet. Teljesen egyedül volt, ki-
szolgáltatva a támadójának. Lekapcsolta a lámpát.

A kötél biztosan nem volt ott, amikor Pryort kikísérte, hiszen 
akkor még égtek a lövészállások lámpái. Nem szokott képzelődni. 
Valóban kocsi hangját hallotta, és tényleg látott valakit a kapunál. 
Merész vállalkozás hurokba kötött kötelet hagyni a rendőrség lő-
terénél. Az elkövető vajon tudta, hogy ott van, vagy azt hitte, sen-
ki sincs a lőpályán? A ködben semmit sem láthatott. Tracy elvetet-
te ezt a gondolatot. Túl nagy egybeesés, hogy valaki épp akkor 
tegyen ki egy hurkot a kerítésre, amikor ő is éppen ott lő. Vagyis 
követték. Szándékos volt. Csak az a kérdés, hogy személyes ügyről 
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van-e szó. A gyilkosságiakat kereszttűz alá vette mostanában a 
média, mivel a női jogvédő csoportokat felháborította, hogy ejtet-
ték a nyomozást az észak-seattle-i sztriptíztáncos halála ügyében, 
akit egy motelszobában fojtottak meg kötéllel. A Nicole Han-
sen-ügy Tracyhez tartozott mindaddig, amíg hirtelen el nem kellett 
utaznia Cedar Grove-ba arra a tárgyalásra, amelynek eredménye-
képpen szabadlábra helyezték a húga már korábban elítélt gyilko-
sát. A távolléte alatt Nolasco átadta az ügyet a döglött akták cso-
portjának, ami óriási felháborodást váltott ki Hansen szüleiből és a 
női jogvédőkből.

Bepötyögte a számot a mobiljába. Amikor az operátor felvet-
te, Tracy megadta a nevét, a jelvényszámát, a helyzetét, aztán kér-
te, hogy küldjenek ki erősítést, valamint egy csapat helyszínelőt.

Letette, és próbálta felmérni a helyzetét. Nem örült, hogy nincs 
fedezéke. A kocsiját a kapu bal oldalán hagyta. Ha eljut odáig, visz-
szamehet a lőpálya bejáratához, hogy ott várja meg az erősítést.

Felemelte a pisztolyát, és előrebotorkált. Kikerülte a hurkot, 
kilépett a kapun, és a hátát eközben végig a kerítésnek nyomta. 
A csizmája alatt csikorgott a kavics, miközben végigosont a kocsi 
végétől a sofőroldali ajtóig. Elővette a slusszkulcsot, lepillantott, 
hogy jó helyre dugja, aztán elfordította. Kattant a zár. Nem kapko-
dott, várt egy pillanatot, csak aztán nyitotta ki az ajtót. Épp készült 
beülni, amikor észrevette, hogy kiáll valami a kocsi végéből, de 
aztán rájött, hogy csak a platózáró rugós ablakának a sarka.

A hátsó lökhárítóhoz surrant, megállt, aztán megfordult, és vé-
gignézett a platón. Üres volt. Megint megfordult, végigpásztázta a 
környéket, de csak a telefonpóznák körvonalait látta a ködben. 
Leeresztette a platózáró ablakát, elfordította a kilincset, hallotta, 
ahogy kattan a zár.

Miközben visszalopakodott a vezetőfülkéhez, a kutyák megint 
ugatni kezdtek a kennelben.


