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 EGY

Eliza nem a szokásos frissességével és győzzük-le-a-világot 
hozzáállásával ébredt. Úgy érezte magát, mint akit elütött egy 
teherautó, úgyhogy legszívesebben a másik oldalára fordult 
volna és a fejére húzta volna a takarót, hogy aludjon még né-
hány órát. Tudta, úgysem fog ilyesmit csinálni, de a gondolatot 
nagyon kellemesnek találta. Azért öt percet még adott magának, 
mielőtt kikászálódna az ágyból, és elbotorkálna zuhanyozni.

Az elmúlt néhány hónap viharos eseményei után a Devereaux 
Biztonsági Szolgálatnál mostanában nyugalom honolt, Eliza pe-
dig remélte, hogy ma végre történik valami, és nem egy újabb 
unalmas munkanapnak néz elébe.

A lány már éppen kezdett úrrá lenni a lustaságán, és letette a 
lábát az ágy mellé, hogy fölkeljen, amikor megszólalt az éjjeli-
szekrényen álló vonalas telefon. Eliza összevonta a szemöldökét. 
Dane, vagy bárki más a cégtől a mobilján hívná. Egy futó pil-
lantás elárulta, hogy a készülék az éjjeliszekrényen töltődik, és 
nincs rajta nem fogadott hívás. Ha egy telemarketinges meré-
szeli ilyen korai órán zaklatni, akkor isten bizony megkeresi az 
illetőt, és szétrúgja a fenekét.

Ha semmi esély nem lett volna arra, hogy valóban az egyik 
munkatársa hívja, egyszerűen hagyta volna csörögni a telefont, 
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így azonban nagyot sóhajtva felvette a kagylót, és mogorván be-
leszólt.

Egy pillanatnyi hallgatás után a hívó fél megköszörülte a tor-
kát.

– Miss Caldwell? Melissa Caldwell?
Eliza megdermedt, és még a vér is megfagyott az ereiben. Tíz 

éve nem hallotta ezt a nevet. Tíz éve nem ez a személy volt. Most 
pedig a múltja mindössze két másodperc alatt úgy rohant bele a 
jövőjébe, mint egy gyorsvonat.

– Mit akar? – kérdezte fojtott hangon.
– Clyde Barksdale vagyok, az oregoni Keerney megye kerü-

leti ügyésze.
A lány pontosan tudta, hogy ki Clyde Barksdale. Mintha va-

laha is képes lenne elfelejteni, hogy a férfi az ő segítségével 
kapta el Thomas Harringtont.

– Gondolom, ez nem egy udvariassági hívás – jegyezte meg 
Eliza csípős hangon.

– Jól gondolja. – A kerületi ügyész elcsigázott sóhajt halla-
tott. – Nézze, nem kerülgetem a forró kását: Thomas Harrington 
fellebbezett, megnyerte a pert, és három hét múlva kiszabadul.

Eliza térde megroggyant, ő pedig kemény puffanással landolt 
az ágyon. Teljesen megbénította a sokk, és kétségbeesetten rázta 
a fejét, hogy szétoszlassa az őt körülvevő ködöt. Valamiféle el-
cseszett álomban, vagyis rémálomban rekedt volna?

– Micsoda? – suttogta rémülten. – Mi a franc? Hogy érti azt, 
hogy kiszabadul? Ez valamiféle beteg tréfa?

– Valószínűleg megkörnyékezte az egyik rendőrt, aki az 
ügyön dolgozott – felelte a kerületi ügyész dühös hangon. – Ez 
az egyetlen lehetséges magyarázat. A rendőr eskü alatt vallotta, 
hogy meghamisította a bizonyítékot Harrington mielőbbi el-
ítélésének érdekében. Mintha szükségünk lett volna azokra az 
átkozott bizonyítékokra, amikor megvolt a maga vallomása. 
A rendőr azonban beismerte a hamisítást, magát pedig egy 
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figyelemre vágyó gyereknek állították be, akit dühített és meg-
alázott az idősebb férfi elutasítása, úgyhogy a bíróságnak nem 
volt más választása, mint hogy felmentő ítéletet hozzon.

Eliza képtelen volt megszólalni. Teljesen megbénították a 
benne kavargó különféle érzelmek. A homlokán verejték gyön-
gyözött, a gyomrát pedig hányinger szorította össze. Mindjárt 
rosszul lesz. Ez nem történhet meg. Nem engedhetnek szabadon 
egy ilyen szociopata szörnyeteget! Soha!

– Mikor? – préselte ki magából rekedten.
Te jóságos ég, tényleg hányni fog. Gyorsan a szájára szorí-

totta a kezét, és mélyeket lélegzett, hogy ne jöjjön föl a gyomor-
tartalma.

– Három hét múlva – mondta a kerületi ügyész gyászos 
hangon. – Mindent bevetettem a bíróságon, amit csak tudtam. 
Mindent tőlem telhetőt megtettem, hogy elég bizonyítékot gyűjt-
sek ellene ahhoz, hogy megakadályozzam a szabadulását, de a 
kezem meg van kötve! Gyilkosságért még egyszer nem lehet 
beperelni, és nemi erőszakkal sincs értelme megvádolni, mert 
nincs használható bizonyítékunk. A maga szava állna szemben 
az övével. Jelen pillanatban csak arra van lehetőség, hogy az 
egyik áldozata, az egyetlen, még életben lévő áldozata – vagyis 
maga – polgári pert indít, annak pedig nem sok értelme lenne.

– Jóságos ég. – Eliza hangját eltompította a még mindig a 
szája elé szorított keze. – Megint ölni fog. Legyőzhetetlennek és 
mindenhatónak hiszi magát, és az, hogy kijátszotta a rendszert, 
csak még jobban megerősíti ebben a hitében.

– Bosszút akar majd állni, Miss Caldwell – mondta a kerületi 
ügyész halkan. – Meg fogja keresni magát. Ezért is hívtam fel, 
hogy figyelmeztessem.

– Remélem is, hogy megkeres – mondta a lány vadul, de még 
beszéd közben is a fejét rázta, hogy valahogy úrrá legyen a gon-
dolatait káoszba taszító rettegésen. Nem. A pokolba a menekü-
léssel, a bujkálással, és mindazzal, amire Thomas számít tőle. 
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A férfi nyilván azt hiszi, hogy ő ugyanaz a félénk, tizenhat éves 
lány, aki olyan kétségbeesetten vágyott arra, hogy szeressék és 
elfogadják.

Nem, ő aztán nem fog menekülni. Inkább ő vadászik a fér-
fira. Megkönnyíti neki, hogy megtalálja, mert már várni fogja, 
amikor kiszabadul a börtönből. Aztán lecsap rá, és elküldi a po-
kolba, ahová való.

– Miss Caldwell, ne tegyen olyasmit, amit később megbán. – 
A kerületi ügyész hangja riadtan csengett. – Azért hívtam föl, 
mert joga van tudni a dologról, hogy megtehesse a megfelelő óv-
intézkedéseket.

– Biztosíthatom, Mr. Barksdale, kizárólag azt bánom, hogy 
nem intéztem el már első alkalommal – felelte Eliza jéghideg 
hangon. Acélos elszántság vett rajta erőt. Lett egy célja. Egy 
olyan cél, amelyet mindenképpen el kellett érnie.

Miközben letette a telefont, az orrlyuka kitágult, ő pedig át-
adta magát a jeges érzéseknek, amelyek abban a pillanatban jár-
ták át a végtagjait, amelyben a kerületi ügyész közölte, telefon-
hívásának okát. Le kell csillapítania a lázongó érzéseit, különben 
belebolondul a gyászba – és a bűntudatba.

Csukott szemmel, lehajtott fejjel küzdött a mérhetetlen fáj-
dalom ellen, amely azzal fenyegette, hogy maga alá temeti őt. 
Aztán hevesen megrázta a fejét, és nem volt hajlandó megadni 
magát a kétségbeesésnek. Az igazságszolgáltatási rendszer cser-
ben hagyta Thomas Harrington áldozatait. És cserben hagyta 
Elizát is.

Senki nem ismerte Thomast olyan jól, mint ő. Senki nem 
tudta, hogy a férfi milyen hatalommal rendelkezik, és hogy mi-
lyen könnyedén bűvöli el az áldozatait. Nincs más hátra, neki 
kell igazságot szolgáltatnia, és megvédenie azokat az embere-
ket, akik fontosak voltak a számára, és akiket közel engedett 
magához a tíz év alatt, ami azóta telt el, hogy hite szerint örökre 
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börtönbe juttatta a férfit, akit egy tizenéves lány minden ártat-
lanságával szeretett.

Csakhogy ez a férfi most kiszabadul, és az ő feladata megaka-
dályozni, hogy újabb áldozatokat szedjen. Még akkor is, ha neki 
is vele kell mennie a pokolba.

Már akkor meg kellett volna ölnie, de ő naivan hitt a rend-
szerben, és abban, hogy a férfi meg fog fizetni a bűneiért. Most 
azonban nem fogja elkövetni ezt a hibát, mert ha nem állítja 
meg, Thomas újra és újra ölni fog.
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 KETTŐ
– MindEn készen áll? – kérdezte Wade Sterling a barátjától, ta-
lán az egyetlen barátjától, Anna-Grace Covingtontól.

Wade igazi magányos farkas volt. Mindenfajta személyes kap-
csolatot igyekezett elkerülni, barátokra pedig nem nagyon volt 
ideje. A barátság olyan szintű bizalmat követelt meg, amilyet 
egyszerűen képtelen volt megadni egy másik embernek. Nem a 
vakhit tette azzá a könyörtelen és sikeres üzletemberré, aki volt.

A saját maga által hozott szabályai azonban egyszerűen jelen-
tőségüket vesztették, amikor találkozott Anna-Grace-szel. Igaz, 
először sokkal személyesebb volt az érdeklődése, de aztán ha-
mar rájött, hogy a sebezhető és törékeny nő rettenetes traumát 
élt át, és egy férfival való kapcsolatra – bármilyen romantikus 
vagy szexuális kapcsolatra – volt a legkevésbé szüksége.

Így aztán, mivel őt magát is meglepte az őszinte ragaszkodás, 
amelyet Anna-Grace iránt érzett, nagyon jó barátokká váltak, és 
ő lett a nő egyetlen bizalmasa.

Anna-Grace, vagyis Gracie, ahogy a legtöbben hívták, bár 
Wade a legutóbbi hónapokig mindig is a teljes nevén ismerte és 
szólította, idegesen nézegette a festményeket, amelyek a lehető 
legelőnyösebb elrendezésben sorakoztak.

Wade átkarolta a nő vállát, és biztatóan megszorította.
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– Mindenki imádni fog – mondta, majd hogy elterelje Gracie 
figyelmét, hozzátette: – Kedvedre való, ahogy Cheryl elrendezte 
a dolgokat?

A nő bólintott, közben azonban még mindig elgondolkodva 
szemlélte a festményeit, és úgy nézett ki, mint aki hányni fog. 
Wade felsóhajtott, majd felé fordult, és megfogta a kezét.

– Drágám, gondolod, hogy akárkinek a műveit kiállítanám a 
galériámban? Tudom, hogy szerinted a stúdió csak egy hobbi a 
számomra, amelyre kevés figyelmet fordítok, de rengeteg időt és 
pénzt áldoztam erre a helyre, és mielőtt még azzal jönnél, hogy 
csak a barátságunk miatt rendeztem neked egy kiállítást, hadd 
emlékeztesselek, hogy a művészetednek köszönhetően lettünk 
egyáltalán barátok. Már akkor érdekelt a munkád, és már akkor 
nagy jövőt jósoltam neked, amikor még semmit sem tudtam ró-
lad. A barátságunk a tehetséged következtében alakult ki, ezen-
kívül, barátság ide, vagy oda, te tudod a legjobban, hogy milyen 
könyörtelen tudok lenni, ha üzletről van szó, és hogy nem költe-
nék ekkora összegeket olyasmire, amit nem tartok bombabiztos 
befektetésnek.

Igen, a Joie de Vivre tényleg egy olyan dolog volt, amelybe 
Wade csak úgy belekontárkodott. Ez is egyike volt a számos tör-
vényes vállalkozásának. De nem hazudott. Tényleg érdekelte a 
művészet. Az igényes művészet. Gracie pedig tehetséges festő 
volt.

Ők ketten akkor találkoztak, amikor a nő beállított néhány 
alkotásával, mint aki már régen elvesztette az útját, és a világot 
keresi. Wade valószínűleg meglátta benne a rokonlelket, mivel 
mindketten jól ismerték a fájdalmat és a csalódást. Gracie törté-
nete azonban különösen szörnyű volt.

A férfi először meg akarta védeni őt, amikor a szenvedése oko-
zója visszatért az életébe, de idővel rájött, hogy Zack Covington, 
azóta már Gracie férje, ugyanúgy áldozat, mint maga a lány. 
Zack több mint egy évtizeden keresztül gyászolta a gyermekkori 
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szerelme elvesztését, és sosem adta fel a keresést. Ők ketten le-
küzdhetetlennek tűnő akadályokon jutottak túl, és még a kibé-
külésük is hihetetlen veszélyek között zajlott. Mostanra azonban 
már boldog házasságban éltek, és a kiállítás, amelyet Wade még 
a bonyodalmak előtt kezdett el szervezni, újra napirendre került, 
és már csak néhány nap volt hátra a megnyitóig.

– Biztosan úgy tűnik, mintha bókokra vadásznék, és azt akar-
nám, hogy agyondicsérj – mondta Gracie egy boldogtalan sóhaj 
kíséretében.

Wade az ajkára tette az ujját, hogy elhallgattassa.
– Te vagy az egyik legszerényebb és legőszintébb ember, akit 

ismerek. Soha senki nem gondolná azt rólad, hogy bókokra va-
dászol. Most pedig, ha az elrendezés elnyerte a tetszésedet, meg-
oszthatnád velem, hogy kiket akarsz meghívni a nagy estére. 
A kiállítás természetesen nyitva áll majd a nyilvánosság előtt, 
de több olyan potenciális vevőnek is személyre szóló meghí-
vót küldök, akiknek szerintem tetszeni fognak az alkotásaid, és 
azoknak, akiket te meg szeretnél hívni, szintén személyre szóló 
meghívó jár. Cheryl egy reklámcég segítségével kiterjedt marke-
tingkampányt szervezett újságokban, magazinokban, az interne-
ten és a tévében megjelenő hirdetések formájában, úgyhogy elég 
komoly figyelemre számíthatsz a művészvilág részéről.

A lány ajka O betűt formált, miközben elkerekedett szemmel 
nézett föl Wade-re, majd összeráncolta az orrát, az arckifejezése 
pedig egyszerre kétkedővé és döbbentté vált.

– Ez borzasztóan sokba kerülhetett, Wade! Én sosem enged-
hettem volna meg magamnak ilyesmit.

A férfi megcsóválta a fejét, és felsóhajtott.
– Ezt úgy hívják, hogy befektetés, Gracie. Méghozzá olyan 

befektetés, amely szerintem busás hasznot fog hozni nekem, mi-
vel csak én értékesíthetem a műveidet, és minden egyes eladott 
darab árából jutalékot kapok. Látod? Ha barátságból, vagy jó-
tékonyságból csinálnám, nem lennék akkora gazember, hogy 
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kizárólagosságot és jutalékot kérjek. Én úgy látom ezt a helyze-
tet, hogy te mindkettőnket nagyon gazdaggá fogsz tenni.

Gracie felnevetett, és mintha már a tartása is kevésbé lett 
volna feszült.

– Lehetnél te a menedzserem. Isten a tudója, én aztán nem tu-
dok megszervezni… nos, semmit. Ha csak egy kicsit is sikeres 
leszek, fogalmam sincs, hogyan leszek képes intézni az ügyei-
met.

– Ezért vagyok itt neked – felelte a férfi. – Te festesz, én pedig 
minden mást elintézek. Azt hiszem, ez egy kölcsönösen előnyös 
felállás. Most pedig már csak a vendéglistádra van szükségem, 
és végeztél is. Menj haza, és gyakorold azt a gyönyörű mosolyo-
dat, mert hatalmas sikered lesz, én pedig bezsebelhetem az el-
ismerést azért, amiért felfedeztem a modern művészet legújabb 
slágerét.

Gracie elgondolkodott.
– Elég rövid a listám. Mindenki a DBSZ-től, különösen Eliza. 

– Wade Eliza neve hallatán és Gracie nyugtalan tekintete láttán 
megmerevedett. – Gondolod, eljön, Wade? Mindenki annyira 
aggódik miatta. Többet kellene kimozdulnia.

– Mi a baj Elizával? – kérdezte a férfi, bár azzal nem értett 
egyet, hogy a lánynak többet kellene kimozdulnia. Pont ellenke-
zőleg. Annak a bolond nőnek inkább otthon kellene maradnia, 
hogy pihenjen, gyógyuljon, és feldolgozza azt a szörnyűséget, 
amelyen keresztülment. Minderre még nem volt ideje, mert túl-
ságosan lefoglalta, hogy megmentsen mindenki mást a világon, 
kivéve a saját formás kis fenekét.

Gracie még boldogtalanabbnak tűnt.
– Senki nem tudja, de mindenki aggódik. Már jó ideje nem 

önmaga, de az utóbbi néhány napban különösen. Mindenki óva-
tosan bánik vele, de hát te is ismered őt, nagyon zárkózott.

– Mégis mire számítottak? – csattant fel Wade egy kicsit han-
gosabban, mint akart.
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A francba. A lánynak még csak a közelében sem kell lennie 
ahhoz, hogy kizökkentse a lelki nyugalmából. Muszáj lesz lefe-
küdnie valakivel, hogy kiverje a fejéből Elizát, de amikor csak 
szexet akarva ránézett egy másik nőre, nem látott mást, mint… 
őt. Ez pedig teljesen kiakasztotta.

Gracie hátrahőkölt a hangjából érződő düh hallatán, és na-
gyon meglepődött a hevességén.

Wade állkapcsa megfeszült az ingerültségtől. Fölemelte a ke-
zét, és az ujjain számolva elkezdte egyesével felsorolni a pont-
jait.

– Lássuk csak. Elrabolják, megkínozzák, az ördögbe is, szi-
mulált vízbe fojtásnak vetették alá! Ilyen közel volt ahhoz, hogy 
meghaljon. – A férfi fölemelte a kezét, majd néhány centire tar-
totta egymástól a hüvelyk- és a mutatóujját, mielőtt folytatta. 
– És még egy nyavalyás szabadnapot sem vesz ki, hogy pihen-
jen, hanem utánaered azoknak a rohadékoknak, akik bántották 
őt, téged és Arit. Majdnem megint megölik, de a golyó elé ug-
rottam, amelyet neki szántak. Ha nem lettem volna ott, Eliza 
már a föld alatt lenne. És ezek után szabadságra megy? Dehogy. 
Visszamegy dolgozni, mintha mi sem történt volna, és most hir-
telen mindenki aggódik miatta?

Wade megrázta a fejét, közben pedig majd szétvetette a düh.
– Alszik egyáltalán? – kérdezte.
Gracie pislogott.
– É-én nem tudom, Wade. Honnan tudnám?
– Tudsz olvasni az átkozott gondolataiban, nem?
A lány elvörösödött, Wade pedig elszégyellte magát.
– Sajnálom, Gracie – mondta halkan. – Ez teljesen szükség-

telen és nagyon bunkó megjegyzés volt tőlem. A francba! Az a 
nő teljesen megőrjít.

– Tudnék olvasni a gondolataiban, ha találkoznék vele – 
mondta Gracie csöndesen. – Azt hiszem…

– Mit? – vágott közbe a férfi.


