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Első fejezet

Akár egy bukott angyal. Izmos, meztelen teste a  két ezüst 
szárn nyal a  levegőben függött, előre-hátra lengve a  nehéz 
láncon, amellyel felhúzták a  mennyezetre. Kinyújtott ujjai 
a kulcs után tapogatóztak, ami a szabadulást jelentette volna, 
de hiába – nem érhette el. Ki volt szolgáltatva a fogvatartójá-
nak; a nő körülötte cirkált, kereste a következő csapás helyét. 
A mellkasára? A nemi szervére? A talpára?

A látványosságra egész tömeg verődött össze, de a férfi nem 
maradt. Unta a dolgot – számtalanszor látta már –, és gyor-
san továbbállt, remélve, hogy talál valamit, ami megragadja 
a figyelmét. Rendszeresen eljárt az éves bálba – ez volt a dé-
li part S&M színterének fénypontja  –,  de gyanította, hogy 
az  idei lesz az  utolsó alkalom részéről. Nem az  volt a  baj,  
hogy folyton az exeibe botlott, akiket inkább elkerült volna, 
hanem az, hogy túl ismerőssé vált az egész. Ami egykor vérfor-
ralónak és izgalmasnak tűnt, azt ma már üresnek és kimódolt-
nak látta. Ugyanazok az emberek művelik ugyanazokat a régi 
dolgokat, és dagonyáznak az érdeklődésben.

De lehet, hogy csak nincs megfelelő hangulatban. Amióta 
szakított Daviddel, olyan mély lehangoltságba esett, hogy nem 
talált élvezetet szinte semmiben. Több reménnyel, mint vára-
kozással nézett be ma este, de már érezte, ahogy feltolul benne 
a kiábrándultság és az önutálat. Úgy tűnt, hogy mindenki re-
mekül szórakozik – és valóban nem volt hiány a társak kínálta 
gyönyörökben –,  akkor hát mi a baj vele? Miért nem képes 
megbirkózni azzal, hogy egyedül van?
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A bárpulthoz nyomakodott, és rendelt egy dupla Jamesont. 
Amíg a mixer kitöltötte, végighordozta tekintetét a színtéren. 
Nők, férfiak és mindenfélék a kettő között mutogatták magu-
kat a táncparketten és a pódiumokon – nyüzsgő embermassza 
a pinceklub vedlett falai között. Ez volt az ő éjszakájuk, és ün-
nepélyesen kiöltöztek –  gumitüskés dominátorok, erényöves 
szüzek, hattyúvá alakult rút kiskacsák és persze az elmaradha-
tatlan fetisiszták. Mind nagyon igyekszik.

Ahogy viszolyogva a  pult felé fordult, meglátta a  férfit. 
Biztos pontnak tűnt az eszelős tömeg keretében – a végtelen 
nyugalom szobra a káosz közepette, ahogy hűvösen szemlélte 
maga előtt a partizókat. „Ő” lenne az? Nehéz volt megállapí-
tani. A  sötét bőrmaszk csak a  szemét hagyta szabadon, míg 
a hozzáillő öltözék karcsú, androgün testről árulkodott. Ahogy 
ismertetőjegyeket keresve végigjáratta a tekintetét a rejtőzkö-
dő alakon, hirtelen rájött, hogy figyelmének tárgya egyenesen 
rá néz. Zavartan elfordult. De másodpercek múlva győzött 
a kíváncsiság, és lopva visszanézett.

A férfi még mindig őt bámulta. Ezúttal nem fordult el. Már 
vagy tíz másodperce tartották fogva egymást a tekintetükkel, 
amikor az alak hirtelen sarkon fordult, és elindult a klub söté-
tebb, diszkrétebb terei felé.

Nem tétovázott, hanem követte, túl a bárpulton, túl a tánc-
parketten, túl a láncra vert angyalon, a hátsó szobákba – ame-
lyekre nagy kereslet mutatkozott ma este, egy-egy rövid, heves 
találkozás színhelyeiként. Növekvő felajzottságot érzett, ahogy 
tartva vele a  lépést az előtte haladó személy körvonalait für-
készte. Csak a képzelete játszik vele, vagy tényleg van valami 
ismerős az alakjában? Olyasvalaki lehet, akivel már találkozott 
munka vagy játék során? Vagy egy vadidegen, aki éppen őt 
tüntette ki a különleges érdeklődésével? Izgalmas kérdés volt.
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Az alak most megállt, majd bement egy üres, lepattant kis 
szobába. Minden más szituációban elbizonytalanította volna 
az óvatosság. De ma este nem. Most nem. Belépett a szobába, 
és egyenesen a várakozó alakhoz ment, miután határozottan 
becsukta maga mögött az ajtót.
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Második fejezet

Az átható visítás hosszan és hangosan szólt. A nő még épp idő-
ben pillantott oda, hogy azonosítsa a forrását – egy megriadt 
nőstény róka vetette bele magát az aljnövényzetbe –, de nem 
torpant meg, hanem egyre mélyebbre hatolt az erdőben. Bár-
mi történt is, tovább kell mennie.

Szúrt az oldala, sajogtak az  izmai, de csak tört előre, da-
colva az  alacsony ágakkal, a  kidőlt fatörzsekkel, imádkozva, 
hogy kitartson a szerencséje. Éjfél felé járt, és egy lélek sem volt 
a közelben, aki segítene neki, ha elesne, de már közel volt a cél.

A fák megritkultak, a lombozat sem volt már olyan sűrű, 
és másodpercek múlva kijutott az erdőből – a sudár, kapucnis 
alak már a Southampton Common hatalmas térségén vágtá-
zott. Gyorsan közeledett a temetőhöz, amely a közpark nyu-
gati határát jelölte, és hiába tiltakozott fájdalmasan a  teste, 
megint előrelendült. S máris ott volt, keményen nekiütközve 
a temető kapujának, majd feltűrte a ruhaujját, hogy megállít - 
sa a  stoppert. Negyvennyolc perc, tizenöt másodperc  –  új 
egyéni csúcs.

Helen Grace levegő után kapkodva dobta hátra a kapuc-
niját, és az  éjszakai égbolt felé fordította az  arcát. Majdnem 
telihold volt, felhőtlen az ég, és enyhe, felfrissítő szél borzolt 
a hajába. Vad ritmust kalapált a szíve, folyt róla az  izzadság, 
de azon kapta magát, hogy mosolyog, örül, hogy fél percet 
javított az idején, beéri azzal is, hogy csak a hold a tanúja a si-
kerének. Sohasem hajtotta ki magát még ennyire, de megérte.
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Elterülve a földön nyújtani kezdett. Tudta, hogy furcsa lát-
vány lehet – egy magányos nő egy pusztuló temető árnyéká-
ban –, és sokan megrónák azért, hogy ide jött ilyen késő este. 
De ez már részévé vált a rutinjának, és soha nem érzett félel-
met vagy szorongást ezen a helyen. Élvezte az elszigeteltséget 
és a magányt – az egyedülléttel mintha valahogy birtokba vette 
volna a teret.

Annyira zaklatott és bonyolult volt az élete, tele inciden-
sekkel és veszéllyel, hogy csak nagyon kevés helyen élte át iga-
zán a békességet. De itt, apró, névtelen lényként az elhagyatott 
közpark mélységes sötétjében végre lazának és boldognak érez-
te magát. És ami ennél is több, szabadnak.
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Harmadik fejezet

Egyetlen izmát sem tudta már mozdítani.
A társalgás rövid volt, és gyorsan a lényegre tértek. Egy széket 

húztak a szoba közepére, és durván lenyomták rá. Tudta, hogy 
jobb, ha meg sem szólal – ezekben a találkozásokban az a szép, 
hogy rejtélyesek, névtelenek és titkosak. A meggondolatlan fe-
csegés tönkretenné a pillanat varázsát – érezte, hogy ez így lesz jó.

Hátradőlt, és hagyta magát megkötözni. A fogvatartója fel-
készült, vastag zsinórral tekerte körbe a bokáját, és a széklábak-
hoz rögzítette. Simának és kellemesnek érezte az anyag tapin-
tását a  bőrén, és mélyet sóhajtott  –  annyira megszokta, hogy 
ő irányít, rá hárul a gondolkodás, a tervezés, a cselekvés, hogy 
jólesett végre egy szerepcsere. Régen volt már, hogy valaki kéz-
be vette, és hirtelen ráébredt, mennyire felizgatja a várakozás.

Most a karja került sorra – gyengéden hátrahajlították és 
bőrszíjakkal a  székhez kötözték. Érezte a kikészített bőr sza-
gát – gyerekkora óta vonzotta ez az illat, és meghitten ismerős 
volt számára. Lehunyta a szemét – jobban élvezte, ha nem lát-
ta, mi következik –, és várta, mi fog történni.

A következő lépés bonyolultabb volt, de ugyanolyan gyen-
géd. Nedves kendőket göngyölítettek ki óvatosan és borítot-
ták rá, a  bokájától felfelé haladva. Ahogy múltak a  percek, 
a  nedvesség elpárolgott, az  anyag kifeszült, és a  bőréhez ta-
padt. Kisvártatva már semmijét sem tudta mozgatni a dereka 
alatt – furcsa érzés volt, de nem kellemetlen. Másodpercekkel 
később már a mellkasáig meg volt kötözve, és a ma esti sze-
retője gondosan kivitelezett záró művelettel fejezte be a felső 
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lepedő rögzítését  –  erős, ezüst ragasztószalaggal tekerte kör-
be-körbe a széles vállát, egészen az ádámcsutkájáig.

Kinyitotta a szemét, és a fogvatartójára nézett. A szoba at-
moszférája már várakozástól volt terhes, számos különböző 
módon lehetett ezt folytatni – egy részük beleegyezésen alapult, 
más részük kevésbé. Mindegyiknek megvolt a maga erénye, és 
most azon tűnődött, melyiket választja az idegen férfi vagy nő.

Egyikük sem szólalt meg. A csendet csak a popzene tompa 
dübörgése törte meg, amely nyilván megsüketítette a táncpar-
ketten tartózkodókat, de itt olyan távolinak hatott, mintha ők 
ketten egy másik világegyetemben lennének, összezárva a pil-
lanatban.

A fogvatartója még mindig nem mozdult, hogy büntetést 
adjon vagy élvezetet szerezzen neki, és most először egy kicsit 
frusztrálva érezte magát – mindenki szereti, ha felcukkolják, de 
azért vannak határok. Megérezve a kezdődő erekciót, nekifeszült 
a  kötelékeinek, mert nem akarta, hogy veszendőbe menjen.

– Gyerünk már – mondta halkan. – Ne várass tovább. Rég 
nem volt részem szerelemben.

Megint lecsukta a szemét, és várt. Mi jön elsőnek? Egy po-
fon? Egy ütés? Egy simogatás? Egy pillanatig nem történt semmi, 
aztán hirtelen végigsúrolta valami az arcát. A szeretője közelebb 
lépett – érezte a leheletét, hallotta, ahogy elnyílik a kiszáradt ajka.

– Ez nem szerelem – suttogta a fogvatartója. – Hanem gyű-
lölet.

Azonnal kipattant a  szeme, de már késő volt. A  fogva-
tartó tovább tekerte a  ragasztószalagot, az  állára, a  szájára…  
Megpróbált sikoltani, de a  keserű ízű anyag letapasztotta 
a nyelvét. A ragasztószalag már az arcára tekeredett, lelapítva 
az orrát. Másodpercek múlva elérte a szemét, és minden elsö-
tétült.
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Negyedik fejezet

Helen kinézett a sötétségbe. Már a  lakásában volt, letusolva, 
törölközőbe csavarva, és az  utcára néző ablakfülkében ült. 
A korábban felszabadult adrenalin és az endorfinok eloszlot-
tak, oldott, elégedett nyugalom költözött a  helyükre. Nem 
volt szüksége alvásra – előtte még szerette volna egy kicsit kiél-
vezni a pillanatot –, ezért elfoglalta szokásos megfigyelő pont-
ját, ahol átadhatta magát a világ szemlélésének.

Ilyen időszakokban Helen úgy gondolta, hogy eljutott 
valahová az életben. A régi démonok még ott ólálkodtak, de 
az  érzelmei kordában tartására használt fájdalomra újabban 
csökkent az  igénye, amióta megtanulta más módszerekkel 
kimeríteni a testét. Még nem ért célt – érhet-e valaha? –, de 
jó úton járt. Néha elűzte magából az erre vonatkozó remény 
érzését, mert félt a csalódástól; máskor átengedte magát neki. 
Ma este olyan perceket élt át, amikor engedélyezett magának 
egy kis boldogságot.

Egy bögre teát dajkálva nézett le az  utcára. Az  éjszakai 
bagoly Helennek ez volt a  kedvenc napszaka, amikor el-
csendesedni látszik a világ, mégis tele van rejtéllyel és ígéret-
tel – a hajnal előtti sötétség. A magasban lakva senki nem les-
hette meg, és láthatatlanul figyelhette, ahogy az éjszaka lényei 
a dolgukra sietnek. Southampton mindig is nyüzsgő, eleven 
nagyváros volt, és éjfél körül az utcák rendszeresen megteltek 
munkásokkal, diákokkal, a  hajók személyzetével, turistákkal 
és sok másféle emberrel, ahogy a pubok bezártak. Helen élve-
zettel követte az alant játszódó emberi drámákat – összevesző 
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és kibékülő szerelmeseket, a kölcsönös érzelmeiket egymásnak 
kifejező jó barátokat, egy nőt, aki könnyek között beszél a mo-
biljába, a kézen fogva hazafelé igyekvő idős házaspárt. Helen 
szeretett belebújni az életükbe, elképzelni, mi történik velük 
legközelebb, milyen jó és rossz várhat még rájuk.

Még később, amikor megritkult a forgalom az utcákon, iga-
zán érdekes dolgokat lehetett látni: az éjszakai madarakat, akik 
a nap legsötétebb órájában is ébren vannak. Néha szívfacsaró 
volt a látvány – ahogy a hajléktalanok, a védtelen, nyomorult 
részegek szántották magányos barázdáikat a városon át. Más-
kor felkapta rájuk a  fejét – verekedés részeg fiúk között, egy 
junkie bevonszolja magát a szemközti romos házba, az utcát 
felverő zajos családi perpatvar. Megint máskor megnevettették 
Helent – elsőéves diákok tolták egymást a Sainsbury’s áruház-
ból „kölcsönvett” bevásárlókocsikon, és fogalmuk sem volt ar-
ról, hol vannak, vagy hogyan találnak vissza a szállásukra.

Helen csak úgy itta az  előtte elvonuló emberi életek lát-
ványát, élvezve a  nyugodt mindenhatóság érzését, amelyet 
a  magaslati megfigyelő poszt nyújtott neki. Időnként szem-
rehányást tett magának ezért a  voyeurizmusért, de többnyi-
re behódolt neki, elszórakoztatta a „társaság”, amely így köré 
gyűlt. Alkalmanként elgondolkodott azon is, vajon tudatában 
van-e valamelyik éjszakai kóborló, hogy figyelik, és ha igen, 
törődik-e vele egyáltalán. És más alkalmakkor, a sötétebb, pa-
ranoiásabb időszakaiban, az is felmerült benne, őt nem figye-
li-e meg valaki.
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Ötödik fejezet

A pánikolló érintetlenül hevert a padlón. Ezt az erős szer-
számot arra tervezték, hogy átvágjon ruhát, szalagot, akár még 
bőrt is – de itt nem használták. Ma este nem lesz szabadulás.

A szék felborult, amikor a pánikba esett áldozat megkísérelt 
kiszabadulni a kötelékeiből. Most különös látványt nyújtott, 
hiábavalóan rángatózva a földön, és úgy nőtt a rettegése, ahogy 
fogyott a levegője. Még csak lazítani sem bírt a gúzsain, és már 
nem lehetett messze a vég. A fölötte álló támadó azt fontolgat-
ta, mi lesz a halál oka. Túlhevülés? Fulladás? Szívleállás? Nem 
tudott rá válaszolni, és izgatónak találta ezt a bizonytalanságot.

Az áldozat mozdulatai lelassultak, és a bőrruhás alak ellé-
pett tőle. Nem volt értelme itt élvezni a műsort, hiszen bárme-
lyik pillanatban beronthatott egy felajzott nyamvadék. Az ő 
munkája itt véget ért.

Sarkon fordulva elindult az ajtó felé. Megértik majd? Rá-
jönnek, hogy mivel állnak szemben? Idővel kiderül, de tör-
ténjen bárhogy, van valami, ami felett sem a rendőrség, sem 
a  közvélemény, sem az  itteni nyomik nem hunyhatnak sze-
met  –  a  szerelmesen megkötözött alak a  padlón, aki lassan 
az utolsókat rúgja, mielőtt erőt vesz rajta a halál.
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Hatodik fejezet

Hol van?
Már órák óta ez a kérdés forgott Sally fejében. Megpróbált 

aludni, de feladta; először bekapcsolta a rádiót, aztán felkattin-
totta a villanyt, hogy olvasson. De nem álltak össze a szavak, 
és úgy ért le a lap aljára, hogy nem fogta fel a szöveget. Végül 
ezzel a kísérlettel is felhagyott, villanyt oltott, és csak feküdt 
ébren a sötétben. Hajlamos volt aggódni, ezt tudta magáról, 
mindenhol ólálkodó veszélyt látott. De nem teljes joggal ag-
gódott? Paul megint „későig dolgozik”.

Néhány héttel ezelőtt ez még nem adott volna okot ag-
godalomra. Paul ambiciózus volt, keményen és odaadóan 
dolgozott – ez a hajthatatlan munkaerkölcs gyakran járt azzal 
a húszéves házasságuk alatt, hogy kihűlt vacsorára ért haza. De 
három héttel ezelőtt úgy adódott, hogy Sallynek sürgősen el 
kellett érnie a férjét, mert üzent neki az anyja. Miután a mo-
bilját nem vette fel, az  asszisztensét hívta, aki közölte, hogy 
Paul pontban ötkor távozott az  irodából. A konyhai óra gú-
nyosan este nyolcat mutatott, amikor Sally megrendülve le-
tette a  telefont. Azonnal sorjázni kezdtek előtte a  lehetséges 
forgatókönyvek – baleset érte, viszonya van –, de megpróbál-
ta legyűrni a szorongását, és amikor Paul aznap este épen és 
egészségesen hazatért, nem mondott neki semmit.

Ám amikor legközelebb bejelentette, hogy későig elmarad, 
Sally összeszedte a bátorságát, hogy személyesen járjon utána. 
Ürügyekkel felfegyverkezve elment az irodába, de a felkészülés 
fölöslegesnek bizonyult, mert Paul nem volt bent. Megint ko-
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rán lelépett. Vajon sikerült eltitkolnia a csalódottságát az asz-
szisztense előtt? Remélte, hogy igen, de nem lehetett benne 
biztos. A titkárnő talán már tudja. Azt mondják, mindig a fe-
leség jön rá utolsónak.

Az a  típusú férfi Paul, akinek viszonya van? Sally zsiger-
ből úgy érezte, hogy nem. Az  ő férje régi vágású katolikus, 
aki megígérte, hogy tiszteletben tartja a házastársi esküjét, és 
ezt komolyan is gondolta. Boldog, teljes a házasságuk, a csa-
ládi életük. Ráadásul Sally megőrizte az alakját és a jó külse-
jét, az után is, hogy ikreket szült, és biztos volt abban, hogy 
Paul vonzónak találja, még ha mostanában szórványossá váltak 
is a szeretkezéseik. Nem, ösztönösen lázadt a gondolat ellen, 
hogy a  férje valaki mást szeret. De nem ezt hiszi-e minden 
megcsalt feleség, amíg fény nem derül a férje állhatatlanságára?

Lassan teltek a  percek. Mit csinálhat ilyen késő éjszaka? 
Kivel van? Az  utóbbi néhány napban számos alkalommal 
határozta el, hogy tisztázza vele a dolgot. De sohasem találta 
a megfelelő szavakat, és különben is, mi van, ha téved? Lehet, 
hogy Paul meglepetést készít elő neki? Mennyire lesújtaná, ha 
félrelépéssel vádolná!

Az az igazság, hogy Sally félt. Egyetlen kérdés tönkre tehet 
egy egész életet. Bár álmatlanul forgolódva azt kereste, hogyan 
hozhatná fel a  témát, tudta, hogy soha nem fog rákérdezni. 
Nem azért, mert nem akarja tudni. Hanem azért, mert hátha 
megtudná.
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