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Bárkinek, aki valaha is volt egy ideig a sárban.
Nem az számít, hol vagy,  

hanem az, hogy mit hozol ki belőle.

Mindenki a sarat tapossa,  
csak van, aki közben a csillagokra néz.

(Oscar Wilde)





A The New York Times és  

Az UsA TodAY sikerszerzője
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 ELŐHANG

KÜLÖNÖSEN élveztem a Welcome to the Point-
sorozat megírását és azt, hogy ezekkel a szerep-

lőkkel időt tölthetek. Imádom a kihívásokat. Imádom 
a zűrzavart. Imádom, ha valami újba kezdhetek, 
mert arra ösztönöz, hogy jobban igyekezzek, és még 
inkább kitegyek magamért. 

Szeretnék köszönetet mondani minden kedves ol-
vasónak, aki velem együtt folytatja ezt a rázós ka-
landot. Nagyra értékelem, hogy támogattok abban, 
hogy szabadon szárnyalhassak, és ne csak egyféle 
könyvet írjak. Olyan sok az ötletem, annyi mindent 
szeretnék még elmesélni, hogy néha úgy érzem, nem 
is tudom mindet leírni, és a kreativitásom sínylené 
meg, ha újra és újra ugyanazt kellene megírnom. 
Szeretlek benneteket, és boldoggá tesz, hogy velem 
tartotok ezen a szédületes utazáson. 

Tudom, hogy a Point és a pasik, akik az utcáit 
uralják, nem minden olvasó szíve csücskei. Még azt 
is megértem, ha Race nem jön be mindenkinek, mert 
nagyon különbözik a tipikus „szelíd rosszfiú” hő-
seimtől. Ezért különösen jólesik, amikor azt hallom, 
hogy szeretitek az újítást, a kicsit más helyszínt és 
az új hőseimet. Mert esetleg ti is átéltetek hasonlót, 
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nektek is ilyen nehéz életetek volt, vagy ismertek va-
lakit, aki ezeken ment keresztül, és örültök, hogy az 
utca birodalmának is annyi figyelmet szentelek, mint 
a csillogó luxus világának. A sötét oldalon kalan-
dozni roppant vicces… de a férfiak, akik itt élnek, 
már egyáltalán nem azok.

Mindig is arról fogok írni, ami foglalkoztat, meg-
ihlet, megmozgatja a fantáziámat, lenyűgöz és iz-
galomban tart. Időközben rengeteg imádni való ol-
vasót ismertem meg, akik szeretik és értékelik ezt. 
Élvezzétek a Welcome to the Point legújabb veszé-
lyes részét! Jöjjön a káosz, a vér, a család, a kockázat 
és különösen a változás, mert enélkül sosem fejlőd-
nénk, sosem jutnánk előrébb, bárhonnan is nézzük.

Jay

Üdvözöllek a Point világában,  
ahol a szerencse ezúttal a bátraknak kedvez!
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 1. FEJEZET

Brysen

AKADNAK FÉRFIAK, akiket lehetetlen nem 
észrevenni. Mintha körülötte minden lassított 

felvételen mozogna, fekete-fehéren, csak ő lenne 
színes, és fénysebességgel suhanna. Race Hartman 
éppen ilyen férfi volt. Noha egy egész háznyi han-
gos, részegen bulizó partiarc választott el bennünket 
egymástól, és ő valószínűleg egyáltalán nem tudta, 
hogy én is ugyanebben a házibuliban vagyok, én le 
sem tudtam venni a szemem róla. Ábrándozva néz-
tem magas, izmos alakját, aranyszőke haját és finom 
arcvonásait, amiért valósággal megőrültek a nők. 
Tagadhatatlanul jóképű volt és csábító, mint minden 
tiltott gyümölcs. Nem akartam bámulni őt, de kép-
telen voltam másfelé nézni. Annyira lenyűgöző volt, 
olyan kivételes… valóságos érzéki tűzijáték az én 
szürke és sivár életemhez képest. Nem csoda, hogy 
örömmel gyönyörködtem benne. 

Hiányoztak azok az idők, mikor még csak suliba 
jártam, esténként meg bulizni. Önfeledt voltam és 
gondtalan, mintha a világon semmi rossz sem tör-
ténhetne velem. De ezek a napok rég elmúltak, úgy-
hogy sürgősen le kellett állnom azzal, hogy titokban 
kukkolom Race-t, mint egy hülye, és inkább élvezni 
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az egyetlen szabad estémet, amikor épp nem dolgoz-
tam és még otthon sem kellett segítenem. A húgom 
egy barátnőjénél aludt, apám pedig bevállalta anyá-
mat. Ritka alkalom volt. Végre úgy viselkedhettem, 
mint egy átlagos huszonegy éves, és bolond lettem 
volna elrontani azzal, hogy egész este a legjobb ba-
rátnőm bátyja után sóvárgok, akibe ráadásul a le-
hető legnagyobb hiba lett volna belezúgni. 

– Ismered a srácot? – hallottam magam mellől 
Adria barátnőmet.

Ő beszélt rá, hogy elkísérjem ide. Kár, hogy az 
emlékeimben a házibulik sokkal szórakoztatóbbak 
voltak. Belekortyoltam a piros műanyag pohárban 
már meglangyosodott sörömbe, és próbáltam leküz-
deni az ellenállhatatlan vágyat, hogy megint Race-t 
figyeljem.

– Ő Dovie bátyja – feleltem.
– Komolyan?
Adria kétkedése jogos volt. Míg Race előke-

lően festett, akár egy színarany istenség, akit azért 
küldtek a halandók közé, hogy uralkodjon fölöttük, 
Dovie Pryce egy szeplős, boglyas vörös hajú kis ko-
bold volt. A legjobb szándékkal is legfeljebb cuki-
nak lehetett nevezni. Egyáltalán nem hatott fensé-
gesnek, sem tekintélyt parancsolónak, mint a bátyja. 
Viszont Dovie volt a legdrágább, legjóságosabb em-
ber a világon, vele ellentétben Race egyetlen lenyű-
göző porcikájába sem szorult fikarcnyi jóság sem – 
ebben szinte biztos voltam.

Ijedtemben megmarkoltam a poharat, amikor fe-
lém fordította a fejét, és mohazöld szemének pillan-
tása egyszerre találkozott az enyémmel.

– Tényleg! – mondtam a szokásosnál feszültebb 
hangon, ami még nekem is feltűnt.

– Lehetetlen! – hitetlenkedett Adria.
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Kedveltem őt. Együtt jártunk pénzügyi ismere-
tek órára. Egyike volt azon keveseknek, akik nem 
fordítottak nekem hátat, miután anyám összeomlá-
sát követően haza kellett költöznöm. Ugyan többé 
nem jártam el szórakozni, ám ez nem jelentette 
azt, hogy barátokra se lett volna már szükségem. 
Csakhogy nem akartam az estémet azzal tölteni, 
hogy a Hartman család bonyolult kapcsolatrend-
szerét próbálom elmagyarázni Adriának. Race és 
Dovie története amúgy sem volt túl szívderítő, már-
pedig én ma este csakis vidámságra vágytam.

Nagyot nyeltem, amikor láttam, hogy Race el-
indul a táncoló egyetemisták tömegén át felénk. 
Az emberek ösztönösen kitértek előle. Mintha vala-
miféle rosszfiúaura vette volna körül, amit csak azok 
tudnak elviselni, akik hozzá hasonlóan veszélyesen 
élnek. Én egyáltalán nem ilyen voltam. Legalábbis 
folyamatosan ezt mondogattam magamnak, vala-
hányszor összefutottam vele.

Persze veszélyesen vonzódtam hozzá, amióta 
csak először megpillantottam, amikor egyszer el-
hozta Dovie-t munkába. Neki erről fogalma sem 
volt, én meg tisztában voltam vele, hogy Race nem 
rendes fiú, az én életem pedig már a vele járó bonyo-
dalmak nélkül is épp elég nehéz.

Hogy Race-t, és az iránta érzett vonzalmamat 
biztos távolban tudjam magamtól, borzalmasan vi-
selkedtem vele. Szemérmetlenül és határtalanul 
undok voltam. Hűvös, közönyös és lekezelő, néha 
már-már gonosz is. Úgy tettem, mintha idegesítene, 
vagy úgy kezeltem, mintha egy utolsó, elviselhetet-
len alak lenne. Amikor ez nem ment, ügyet sem ve-
tettem rá, mintha nem is állna szándékomban rá pa-
zarolni az időmet. De ez egyre inkább nehezemre 
esett, ráadásul minél ellenségesebben viselkedtem 
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vele, ő annál elbűvölőbb és csábosabb volt velem. 
Kockázatos játékba kezdtünk, és rettegtem attól, 
hogy végül én vesztek. Race meg akart kapni, nem 
is csinált ebből titkot. Nem tudtam, meddig leszek 
képes tartani magamat, ha sokáig ostromol még a 
zöld szemével és az aranyhajával.

Bedobta az egymillió dolláros mosolyát, amikor 
megállt előttem. Még tízcentis magas sarkúban is el-
törpültem mellette. 

– Nocsak, kit látni? Brysen!
A szememet forgattam, és felemeltem a poharam, 

hogy elrejtsem, ahogy önkéntelenül nagyot nyeltem, 
amikor a hangja végigcirógatta a testemet. 

– Race!
Adria a könyökével oldalba bökött. Megköszörül-

tem a torkomat, és feléje fordultam.
– Hadd mutassam be a barátnőmet, Adriát!
Race kinyújtotta hatalmas kezét, és megszorította 

vele a barátnőm apró kezét. Szinte láttam Adrián, 
hogy leolvad róla a bugyi, és a puncijára kiteszi a 
„kerülj beljebb” táblát.

– Mit keresel itt? – fordult hozzám Race.
Ezt inkább nekem kellett volna kérdeznem tőle. 

Egyetemista házibuli volt, tele részeg gólyákkal és 
az évfolyamtársaimmal. Én még a helyi egyetemre 
jártam, Race viszont már rég lemondott a tovább-
tanulásról, hogy a bűnözéssel és különféle illegális 
dolgokkal foglalkozzon helyette. Neki nem volt itt 
semmi keresnivalója.

– Csak szórakozom egy kicsit – feleltem szándé-
kosan érdektelenül, de ha hallotta volna heves szív-
dobogásomat, menten a föld alá süllyedtem volna.

Erre felvonta szőke szemöldökét, és a szája csi-
bészes félmosolyra húzódott. Hah… még egy göd-
röcske is megjelent az arcán! Legszívesebben 
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megnyaltam volna. A tenyerembe mélyesztettem a 
körmeimet, és nagy levegőt vettem.

– Meglep, hogy tudod, hogyan kell, Bry… Hát 
akkor, élvezd a partit! – vigyorgott Race.

Ezzel telibe talált, úgyhogy összehúztam a sze-
mem, és feltettem a jégkirálynőálarcomat, amelyet a 
jelenlétében mindig viseltem. 

– És te mit keresel itt, Race? Kicsalod szegény 
kölykökből a diákhitelüket?

Még inkább csodálkozón nézett rám, aztán olyan 
szélesen elmosolyodott, hogy Adriával majdnem ki-
estünk a melltartónkból. Valami sötéten megcsillant 
zöld szemében, ettől legszívesebben hanyatt-homlok 
elmenekültem volna. Race több szempontból is ve-
szélyes volt, erre újra és újra emlékeztetnem kellett 
magamat.

– Az egyetemisták többségének semmi esze, de 
imádnak kockáztatni. Ez pedig ideális terep szá-
momra. Ráadásul az amerikai futballszezon a jövő 
héten indul, ezért össze kellett futnom pár kliens-
sel, akik már most be akarnak szállni – felelte, majd 
végignézett rajtam az egyenes bubifrizurámtól egé-
szen a fekete tűsarkúmig. – Csak a látvány miatt 
maradtam tovább.

Adria megköszörülte a torkát, és tanácstalanul 
kapkodta a fejét kettőnk közt.

– Kliensek? Egy házibuliban? Pontosan mivel is 
foglalkozol? – tudakolta Race-től. Ó, ha tudta volna, 
miféle törvénytelen dolgokban utazik!

Race oldalra billentette a fejét, és eltűnt az arcáról 
ragyogó mosolya, amit előszeretettel használt fegy-
verként. Race Hartmannak több arca is volt, és ezt a 
sötétebb, keményebb oldalát azóta mutatta ki, hogy 
úgy döntött, átveszi egy kiterjedt bűnszövetkezet 
irányítását, miután neki is nagy szerepe volt abban, 
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hogy az előző keresztapát, Novakot kivonták a for-
galomból. Race nem csupán egy gengszter volt, egy 
piti bűnöző, hanem a király közöttük. Megbundázott 
meccseket, illegális fogadásokat kötött és titkos ka-
szinókat működtetett, uzsorakamatra adott kölcsönt, 
a legjobb barátjával lopott kocsikat bontott szét meg 
adott el, s igyekezett a Pointban minden egyes férfi-
nak, nőnek és gyereknek a tudtára adni, hogy mos-
tantól ő irányítja az utcát. Túlságosan elbűvölő volt 
ahhoz, hogy ilyen szörnyű alak legyen, én viszont 
pontosan tudtam Dovie-tól, milyen aljas dolgokba 
keveredett, mióta átvette Novak birodalmának ve-
zetését. Arról nem is beszélve, hogy az új üzlettársa 
egy hidegvérű, kegyetlen fickó, közismert strici és 
pénzmosó. Nassir, ez a titokzatos, alvilági figura, a 
belváros minden sötét üzletében benne volt, és úgy 
tűnt, Race sokat tanult tőle. 

– Pénzt keresek, drágám! – felelte Race.
Ez még igaz is volt. Idegesen tipródtam túl magas 

sarkú cipőmben, és próbáltam elrejteni előle, hogy 
a pulzusom a plafont verdesi a puszta pillantásától. 
Izgatott, hogy épp engem akar az a férfi, aki köny-
nyedén elpusztíthatna bárkit ebben a szobában. Nem 
szabadott volna, hogy ettől jól érezzem magam, bi-
zseregjen a belsőm, és az ölem felforrósodjon, de 
így volt. Race miatt.

Hűvösen rámosolyogtam, majd a vállam mögé 
dobtam szögegyenes hajamat.

– Race üzletember – jegyeztem meg. Olyan, aki 
csak egy ilyen sötét és gonosz helyen teremhet, mint 
a Point, tettem hozzá magamban.

Adria még kérdezni akart valamit, láttam, hogy 
kinyitja a száját, de még mielőtt megszólalhatott 
volna, egy hatalmas durranás hallatszott. Az unal-
mas egyetemi házibuli, ahová azért jöttem, hogy a 
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hétköznapok szörnyű valósága elől egy kis időre el-
meneküljek, egy csapásra rémisztő káosszá válto-
zott.

A levegőben puskaporszag terjengett, kitört a 
pánik, majd újabb lövések hangzottak. Próbáltam 
megragadni Adriát, de mivel mindketten az ajtó-
hoz közel álltunk, a másodperc töredéke alatt rémül-
ten menekülő emberfolyam választott el bennünket 
egymástól. Éreztem, ahogy egy erős kéz megragad, 
és elránt a tömeg útjából. Az arcom egy izmos mell-
kashoz préselődött, és egy hatalmas kéz lehajtotta 
a fejemet, miközben áttörtünk a fejvesztve rohanó, 
egymást taposó embereken. 

A szívem a torkomban dobogott, egy újabb lövést 
hallottam eldördülni, majd egy nő sikoltott. Race 
káromkodott a fejem fölött, és egy pillanatra elen-
gedett. 

Üvegcsörömpölés következett, aztán újra megin-
dult, és engem is magával húzott. Megéreztem a hű-
vös éjszakai levegőt a bőrömön. Kicsit lemaradtam 
tőle, de erősen szorította a kezem, és továbbvonszolt. 
Áttapostunk a hátsó ajtó üvegének darabkáin, amit 
nyilván ő tört be, hogy kimenekülhessünk.

Kapkodtam a lábam a magas sarkúmban és a szűk 
farmeremben, próbáltam lépést tartani az enyéimnél 
kétszer hosszabb lábaival, ami gyakorlatilag lehetet-
len volt, valahogy mégis sikerült. Meg sem állt, míg 
ki nem értünk a ház elé. Átszaladtunk az utca túlol-
dalára. A bulizók többsége elpárolgott, távolról már 
hallatszott a szirénák hangja. Rátettem a kezem a 
mellkasára, és esdeklőn néztem rá.

– Meg kell találnunk Adriát!
A szeme csaknem fekete volt, a tekintetében 

olyan érzések izzottak, amelyekre jobb volt nem is 
gondolni. 


