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1

Egész út alatt Észak-Walesből délre újra ugyanazt a hosszú, fá-
rasztó és hiábavaló vitát folytatták, amelybe állandóan belekeve-
redtek az elmúlt hetekben. Amikor elhagyták a pembrokeshire-i 
tengerpart mellett található nemzeti parkot, és elérték Fishguar-
dot, már javában veszekedtek. Talán minden másképpen történt 
volna. Ha megpróbálták volna békésen megbeszélni a dolgot, az 
egyiküknek bizonyára eszébe jutott volna: „Ne rontsuk el ezt a 
szép napot! Beszéljünk valami másról! Este majd szép nyugodtan 
leülünk, megiszunk egy pohár bort, és mindent megtárgyalunk.”

De nem tudtak kiszabadulni az örvényből, amelybe belesod-
ródtak, és a dolog tragédiába torkollott, amit egyikük sem látha-
tott előre. Már régóta vitatkoztak, Vanessa szerint... a semmiről. 
A férje, Matthew egy swansea-i cégnél dolgozott, amely számí-
tógépes szoftvereket fejlesztett, és hosszú éveken át nagyon sike-
res volt. Újabban azonban romlott a vállalat helyzete, a konku-
rencia megerősödött, a piac keményebbé és kegyetlenebbé vált, 
a cég pedig azt fontolgatta, hogy átszervezi a munkaerőt. Ez lé-
nyegében azt jelentette, hogy fiatalabb munkatársakat csábíta-
nak el más cégektől, a saját, nem versenyképes alkalmazottaikat 
pedig lecserélik.

Matthew meg volt róla győződve – Vanessa szerint már egye-
nesen a rögeszméjévé vált –, hogy el fogják bocsátani. Vagy leg-
alábbis nagy esélyt látott rá. Közben kapott egy ajánlatot egy 
londoni cégtől, és úgy vélte, jobb, ha megelőzi a veszélyt, és fel-
mond, majd a fővárosban kezd el dolgozni.

– Például azért ne mondj fel, mert akkor nem kapsz végki-
elégítést – vetette fel Vanessa.



14

– Rendben. De mihez kezdek a végkielégítéssel, ha addigra 
már betöltik a londoni állást, és munka nélkül maradok?

– Akkor majd találsz valami mást!
– És ha mégsem?
Természetesen más volt a probléma, tudniillik maga London. 

Vanessa docensként dolgozott a Swansea-i Egyetem irodalom 
tanszékén. Nem értette, miért kellene feladnia az állását, ott-
hagynia a hallgatóit és az egész karrierjét, hogy kövesse a férjét 
Londonba, csak azért, mert ő retteg attól, hogy elbocsátják, még 
ha ez a lehetőség csak a képzeletében létezett is.

– Úgy viselkedsz, mint egy pasa a múlt században – szólalt 
meg dühösen a nő. – Te döntesz, én meg szépen menjek veled, 
ahová csak akarod. Mostanában már nem így működik egy pár-
kapcsolat. Nem megyek Londonba, Matthew. Ha a fejed tetejére 
állsz, akkor sem!

A férfi felsóhajtott.
– Tizenöt Swansea-ben töltött év után – mondta a férfi – 

olyan rossz lenne egy kis változás?
– Nem. Csak nem pont most. És ne csak azért változtassunk, 

mert neked így jó!
Max, a hatalmas, hosszú szőrű juhászkutyájuk eddig nyugod-

tan feküdt a hátsó ülésen, ekkor azonban felemelte a fejét, és 
nyüszíteni kezdett. Matthew a visszapillantó tükörbe nézett.

– Attól tartok, Maxre rájött a szükség. Nem bírja ki, amíg ha-
zaérünk.

Vanessa nem válaszolt. Annyira összeszorította az ajkait, 
hogy csak egy fehér csík látszott a helyükön. Matthew lekanya-
rodott a főútról, és követte az országutat, amely újra a nemzeti 
park felé vezetett. Lassan beköszöntött az este, a nap már kezdett 
eltűnni a láthatáron. Langyos, tiszta, csodás augusztusi este volt. 
A földek felett vörös-arany fény derengett. Megpillantottak egy 
magányos vándort, aki éppen átmászott egy kapun, máskülön-
ben egy teremtett lélek sem járt arra. A nemzeti park, amely ki-
lométereken át húzódott a tenger mellett, és mélyen benyúlt 
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a szárazföldbe is, igazi turistaparadicsomnak számított. Nyaran-
ta elárasztották az emberek, akik gyalog, lovon vagy mountain 
 bike-on járták a vidéket, főleg a part mentén. A tengertől távo-
labb azonban néha órákig vándorolhatott az ember anélkül, 
hogy találkozott volna valakivel.

Egy kis parkolóhoz értek, valamivel távolabb az úttól, ahon-
nan szép kilátás nyílt a vidékre. Volt ott egy piknikasztal is két 
paddal, és egy fém szemeteskosár, amely teljesen üres volt: nyil-
vánvalóan ritkán járt erre bárki is.

Matthew megállította az autót.
– Gyere – szólalt meg –, sétáljunk egy kicsit Maxszel! Jót tesz 

majd nekünk is.
Vanessa megrázta a fejét.
– Menj csak egyedül! Szükségem van egy kis magányra. Itt 

megvárlak.
– Biztos?
– Persze. Biztos.
Kiszálltak az autóból, meleg levegő csapott az arcukba. A klí-

maberendezést húsz fokra állították a kocsiban, kint pedig lehe-
tett vagy huszonnégy fok. Egyetlen felhő sem volt a világoskék 
égbolton. Pontosan olyan nyári nap volt, amelyről az ember 
egész télen álmodik.

Emlékszel még arra a csodás augusztusi vasárnapra? Arra az 
elhagyatott pihenőhelyre a világ végén... Milyen nyugodt hely volt, 
és milyen meleg nap...

Nem, nem így emlékeznek majd rá, gondolta Vanessa. Ez a 
vasárnap mindig a veszekedésükre emlékezteti majd őket. Bár-
hogyan is döntsenek végül, az jut majd eszükbe, hogy a hosszú 
úton Holyhead és Swansea között egész idő alatt vitatkoztak. 
Meg az, hogy Matthew sétálni indult a kutyával, miközben ő az 
autónál maradt, mert annyira dühös volt a férfira, hogy nem 
akart vele menni.

Egy kitaposott ösvényt pillantott meg, amely egy darabon le-
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felé vezetett a völgybe, majd éles kanyarban bal felől megkerülte 
a dombot; azon túl már nem lehetett látni a parkolóból.

Vanessa figyelte, ahogyan Matthew és Max eltűnnek a sarkon. 
Max néhányszor még nyugtalanul visszapillantott a gazdája felé, 
majd nagyokat ugrándozott, Matthew pedig lassabban követte. 
A férfi merev válláról le tudta olvasni, hogy még mindig bosz-
szús. Nyilván úgy érezte, hogy nem értik meg. De a férje sem 
értette meg őt. Jó sokáig lesz távol a kutyával, mindig mozognia 
kellett, amikor feszült volt, utána azonban sokkal nyugodtabban 
és kiegyensúlyozottabban tért vissza.

Vanessa lassan elsétált az autótól a piknikasztalhoz, leült a 
padra, amely átmelegedett a napfénytől. A  lágy alkonyati fény 
már nem vakította el az embert. Lepillantott a tágas, lankás, káp-
rázóan zöld völgybe. Észak felől egy kőfal húzódott, amely egy 
kisebb facsoporthoz csatlakozott. Egyébként csak lapos, poros, 
zöld rekettyés látszódott. Áprilisban, a virágzás idején, biztosan 
az egész vidék sárgába borul.

Milyen szép itt! Vanessa arra gondolt, hogy gyakrabban kel-
lene eljönnie ide. A  nemzeti park nem volt túl messze Swan-
sea-től, ő azonban egy kezén meg tudta volna számolni, hány-
szor jártak erre Matthew-val az elmúlt tizenöt évben. Akkor is 
inkább a partra mentek úszni. Őszre be kellene tervezniük egy 
kirándulással töltött hétvégét. Annak Max is bizonyára örülne, 
hiszen nagyon szeret sétálni. Na persze, az is lehet, hogy akkor 
már a Londonba költözésüket készítik elő.

London.
Nem akarok itt hagyni mindent, amit ismerek, gondolta, és azt 

sem szeretném, ha csak hétvégi kapcsolatban lennénk, Matthew 
Londonban, én pedig Swansea-ben... Nem így képzeltem el a há-
zasságot...

Közben azon is eltöprengett, vajon megfelelő viselkedés-e, 
hogy egy harminchét éves nő ennyire ragaszkodik a megszo-
kotthoz. Az ő korában nem kellene még mobilisabbnak lennie? 
Rugalmasabbnak? Élményekre vágynia?
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Kíváncsian élni az életét?
Annyira elmerült a gondolataiban, hogy észre sem vette az 

idő múlását. Kétszer-háromszor hallotta, hogy fent az ország-
úton elhalad egy autó, de különben minden csendes volt. Éppen, 
amikor az órájára pillantott és megállapította, hogy Mat thew és 
Max már csaknem húsz perce elmentek, újra autózúgást hallott. 
A kocsi lassított, amikor elhaladt a pihenőhely mellett, azután 
gyorsított, de valamivel távolabb újra megállt. Vanessa megfor-
dult, de semmit sem látott. A pihenőhelyet egy sövénnyel be-
nőtt kis magaslat választotta el az úttól, innen csak akkor lehe-
tett látni az autókat, amikor áthajtottak a következő kanyaron. 
Abban a pillanatban már fel is tűnt a kocsi. Egy fehér furgon 
volt, az oldalán felirattal, amelyet ebből a távolságból nem tu-
dott elolvasni. Észrevette, hogy a jármű nagyon lassan halad. 
A  vezető az út közepén megfordult, majd visszajött. Kikerült 
ugyan Vanessa látómezejéből, de még mindig hallotta a zúgást. 
Az autó szinte elsuhant a pihenőhely mellett, majd felgyorsult. 
Azután újra lefékezett. Vanessa a homlokát ráncolta. Vajon újra 
megfordul? Miért megy fel-alá? Lehet, hogy ugyanaz az autó, 
amelyet már korábban is hallott, csak nem figyelt oda rá? Újra 
hallotta, hogy a furgon közeledik, és lassít. Ezúttal azonban be-
kanyarodott a parkolóba. Vanessa újra megfordult, de semmit 
sem látott. Hallotta, hogy a kocsi ajtaja becsapódik. Úgy tűnt, 
hogy az autó a kijáratnál parkolt le, és nem hajtott be a parkoló 
területére. Talán csak valaki megállt pisilni, és észrevette, hogy 
egy nő ül a padnál.

Vanessa megpróbálta elnyomni az egyre nagyobb nyugtalan-
ságát, és a völgy felé pillantott. Igazán jöhetne már Matthew, 
gondolta magában.

Azt kívánta, bárcsak Max ugatva feltűnne a sarkon. Jó lett 
volna, ha a hatalmas kutya ott van mellette. Hisztérikusan visel-
kedik. Csak azért, mert egy autó néhányszor ide-oda furikázik... 
Csak azért, mert egyszerre magányosnak érzi magát...

Bár egy hangot sem hallott, hirtelen idegesség fogta el, és 
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 sebesen megfordult. A  fenyegetettség megmagyarázhatatlan 
 érzése fogta el, felállt a karján a szőr, és a meleg ellenére kirázta 
a hideg.

Közvetlenül mögötte egy férfi állt.
Alig két lépésre tőle. Nesztelenül ért a közelébe.
Vanessa felpattant. Nem volt benne biztos, hogy felkiáltott-e 

közben, vagy sem, de megeshetett.
A férfi nagyon ijesztőnek tűnt.
Nyilvánvaló volt, hogy el akarja takarni az arcát, mert a me-

leg este ellenére fekete baseballsapkát viselt, amelyet mélyen a 
homlokába húzott, valamint egy átláthatatlan, szénfekete nap-
szemüveget és egy fekete sálat, amely szinte eltakarta a száját. 
Tulajdonképpen csak az orra látszott, mert a testét fekete mele-
gítőnadrág és fekete garbó fedte. Kesztyűt viselt.

Vanessa nyelt egyet.
– Mit...? – szólalt meg.
A következő pillanatban a férfi villámgyors mozdulatot tett. 

Olyan hirtelen, hogy neki esélye sem volt védekezni, vagy ki-
térni előle. Valami nedves ért az arcához, és szúrós szagot érzett, 
amelytől hevesen köhögni kezdett. A szag belé mart, rosszul lett 
tőle, egy szempillantás alatt eltompultak az érzékei. Erőtlenül 
kapálózni kezdett, mint egy dróton rángatott gumibaba, azután 
elveszítette az eszméletét.

Teljes sötétség vette körül.
Végtelen éjszaka.

2

A férfi még mindig izzadságban fürdött, pedig már levette a 
vastag pulóvert, a sapkát, a kendőt meg a kesztyűt, és bedobta a 
kocsi hátuljába. Csak a melegítőnadrág maradt rajta, és egy fe-
hér izompóló meg a kopott tornacipője.
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Mégis annyira izzadt, hogy a hátán folyt a víz.
Észrevette, hogy túl gyorsan halad, ezért sietve levette a lábát 

a gázról. Már csak az hiányzik, hogy éppen most hívja fel magá-
ra egy rendőrautó figyelmét. Bár nem ivott alkoholt, de talán 
megkérdezték volna tőle, mit keres este a nyugati part és Swan-
sea között. Bár ez önmagában nem lehetett gyanús, és nem volt 
tilos.

Nyugodj meg, Ryan! – győzködte magát. A vasárnapot a ten-
ger mellett töltötted, most pedig hazafelé tartasz. Nincs ebben 
semmi különös.

Ennek ellenére lassított. Bármennyire nyugtatgatta magát, to-
vábbra is izzadt, és a heves szívverése sem csillapodott.

Napok óta megpróbálta elnyomni magában a figyelmeztető 
belső hangot, azt a hangot, amely folyton azt súgta neki, hogy túl-
vállalta magát: az emberrablás és a zsarolás tízszeresen meghalad-
ja az erejét. Ryan Leenek nem volt feddhetetlen a múltja, a rend-
őrség jól ismerte, és már kétszeresen is büntetett előéletű volt be-
törésért és testi sértésért. Bár mindig próbált tisztességes munkából 
megélni, valahogyan mégis állandóan kudarcot vallott; leginkább 
azért, mert képtelen volt időben felkelni, és bemenni a munka-
helyére. Ezért persze felmondtak neki, ő pedig újra rossz útra té-
vedt. Jól ismerte, milyen törvényenkívülinek lenni.

De egyre csak görbe utakon járt.
Ám az, hogy ellopott néhány számítógépet egy elektronikai 

üzletből, feltört egy autót, elvette egy idős hölgy táskáját, vagy 
belekeveredett egy durva verekedésbe, egészen más fajsúlyú ügy, 
mint megtámadni, elkábítani, elrabolni és elrejteni egy nőt, hogy 
a férjétől százezer font váltságdíjat követeljen.

Annyi minden csúszhatott félre közben, hogy Ryan elszé-
dült, ha csak egy pillanatra is teret adott a félelmeinek. Például 
először is figyelmezteti majd a férjet, hogy ne szóljon a rend-
őrségnek! Mégis sok minden szólt amellett, hogy a férfi azonnal 
kapcsolatba lép a zsarukkal. Akkor pedig Ryan többé már nem 
egyetlen emberrel áll majd szemben, aki ráadásul sokkos és za-
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vart állapotban van, hanem a környék teljes rendőrségével. Így 
aztán a pénz átadása lesz a legveszélyesebb, mert világos volt, 
hogy éppen akkor próbálják majd elfogni. Az egyetlen adu a 
kezében a túsz volt, akit biztosan nem akarnak majd veszélybe 
sodorni.

Ryan észrevette, hogy időközben feltűnően lelassított, ezért a 
gázra lépett. A keze annyira izzadt, hogy kezdett lecsúszni a kor-
mányról. A nőre gondolt. Vanessának hívták. Dr. Vanessa Wil-
lard. Docens a Swansea-i Egyetemen. Önként megmondta neki 
a nevét és a foglalkozását, a férje nevét, a közös lakásuk címét 
Mumblesban, ami Swansea egyik külvárosa. A telefonszámát is 
megadta. Mindent, amit ő tudni akart. A nő még rosszul volt a 
kloroformtól, amivel az arcára szorított kendőt átitatta, már egy 
egész órája kábult volt. Viszonylag könnyen az autóhoz hurcolta, 
és elvitte pár kilométerre, egy másik vidékre. A dolog azért ment 
csak viszonylag könnyen, mert Ryan pár nappal azelőtt, csütör-
tök este heves verekedésbe keveredett, és még pokolian fájt a 
jobb karja. A barlangba vezető utolsó szakaszon mégis a vállán 
vitte a nőt. A legnehezebb az volt, amikor be kellett vonszolnia 
Vanessát a szűk folyosón a szikla belsejébe. Csak lehajolva bírt 
haladni, közben pedig már besötétedett, így alig jutott fény a 
barlangba. Volt ugyan nála egy zseblámpa, de egyik keze sem 
volt szabad, hogy elővegye. Ez volt az első hiba. Vennie kellett 
volna egy homloklámpát, amilyet a bányászok használnak.

Hamar rájött, hogy nem csupán a világítás hiánya volt az 
egyetlen hiba, amelyet elkövetett. Amikor ugyanis a nő végül 
magához tért, majd hányni kezdett – a kloroform miatt –, a fér-
jét hívta kiáltozva, ebből pedig Ryan rádöbbent, hogy a férfi ko-
rábban a pihenőhely közelében volt. Elvitte a német juhászt sé-
tálni, a nő pedig minden pillanatban visszavárta. Ryan elször-
nyedve reszketni kezdett, majd elöntötte a forróság. Miután 
céltalanul furikázva megpillantotta a magányos nőt a pihenő-
helyen, többször is megfordult az úton, és megnézte, van-e még 
valaki a környéken. Azt is ellenőrizte, hogy a nő valóban meg-
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felel-e a terveinek. A hatalmas, drága BMW és a nő öltözködése 
– bár farmert és pólót viselt, de világos volt, hogy ez a lazaság 
rengeteg pénzbe került – végül meggyőzte. Százezer fonthoz 
nem kellett egy milliomost elrabolnia, de még véletlenül sem 
akart egy szociális segélyen élő áldozatot kiválasztani.

Tökéletes, teljesen tökéletes áldozat lesz, döntötte el végül Ryan.
Most pedig megtudta, hogy a nő férje majdnem meglepte őt 

a német juhásszal. Ha jobban belegondolt, abban a pillanatban 
kezdődött az izzadás, és még mindig nem maradt abba.

Óvatosabbnak kellett volna lenned, korholta magát, sokkal kö-
rültekintőbbnek. Gyanakvóbbnak. Gondosabbnak.

Vanessa az üregben kuksolt, még mindig a hányingerrel küsz-
ködött, és teljesen sokkos állapotban volt, így a férfi elereszthet-
te, amíg bekapcsolta a zseblámpát. A szája és az orra elé húzta a 
kendőt. A nő körülnézett, és rájött, hogy a föld alatt van, észre-
vette a hosszú, nyitott fedelű faládát, és pánikba esett. Négykéz-
láb megpróbált kijutni a folyosóra, miközben hangosan sikolto-
zott, és mint egy vadmacska, karmolt, amikor a férfi megragadta 
a jobb lábát. Ryan tudta, hogy senki sincs a környéken, így senki 
sem hallhatja meg a kiáltozást, a nő sikoltozása mégis feldühítet-
te. A férfi nagyon erős volt, rendszeresen edzett, ezért a még fé-
lig kábult nőnek esélye sem volt, Vanessa mégis teljes erejéből 
védekezett. Tébolyultan karmolt, harapott és ütött, ő pedig örült, 
hogy az álruhája megakadályozza, hogy később esetleg sebeket 
találjanak rajta. Egy célzott ökölcsapással bármikor leteríthette 
volna a nőt, de ekkor még nem tudta a nevét és a címét; ezekre 
az információkra pedig szüksége volt, és ha a nő elveszíti az esz-
méletét, nem szedheti ki belőle. Bántani sem akarta Vanessát. 
Sajnálta őt, és remélte, hogy ez az egész gyorsan és probléma-
mentesen lezajlik.

Sikerült elkapnia Vanessa csuklóját, és ezzel lenyugtatta. A nő 
abban a pillanatban magába roskadt. Tágra nyitott, villogó sze-
mében meghatározhatatlan rettegés látszódott.

– Pénzt akarok – mondta neki Ryan. A vastag kendő alól sa-
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ját maga is tompának és furcsának hallotta a hangját. – Ennyi az 
egész. Amint a hozzátartozóid fizettek, azonnal kiszabadítalak 
innen. A tiéd az autó, amivel utaztál?

A nő rekedten válaszolt:
– A férjemé és az enyém.
Tényleg szerencse, hogy van férje. Máskülönben Ryan kény-

telen lett volna megkeresni a szüleit vagy a testvéreit, akik ki 
tudja, hol élnek Nagy-Britannián belül. Így legalább tudta, kihez 
kell fordulnia. Szerencsére nem következett be a legrosszabb: 
tudniillik, hogy a nő egyedülálló, és senkit sem lehet megzsarol-
ni. Ryan ettől félt a legjobban.

– Hogy hívják? – kérdezte.
Vanessa kétszer is sikertelenül próbálkozott, mire képes volt 

megszólalni. Olyan hangosan kiáltozott az előbb, hogy mostan-
ra teljesen berekedt.

– Matthew – nyögte ki végül. – Matthew Willard.
– És a te neved?
– Vanessa. Dr. Vanessa Willard. Docens vagyok a Swansea-i 

Egyetemen. Nem keresek túl sokat.
– Hol laktok?
Vanessa megadta a címét és a telefonszámát. A  férfi megje-

gyezte az adatokat. Túl veszélyesnek tartotta, hogy felírja őket.
– Mi... tényleg nem vagyunk milliomosok – szólalt meg a nő. 

– Biztosan... összetévesztett valakivel.
A férfi megrázta a fejét.
– Százezer fontot akarok. Annyit össze tud szedni a férjed.
A nő zavartnak látszott. Bizonyára milliós nagyságrendű kö-

vetelésre számított. De honnan is ismerhette volna a hátterét és 
a körülményeit?

Elérkezett a legnehezebb pillanat: Ryan elmondta a nőnek, 
hogy be kell feküdnie a ládába, ő pedig rázárja a fedelet. Vanessa 
ezúttal meg sem próbált elmenekülni, de olyan hevesen ránga-
tózni kezdett, hogy a férfi az első pillanatban azt hitte, talán aszt-
marohama van.
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– Kérem – nyögte ki végül a nő. – Kérem, ne! Kérem, ne te-
gye ezt velem! Kérem!

Ryan biztosította róla, hogy nem lesz semmi baja.
– Elég szellőzőlyuk van a ládán. Lesz nálad zseblámpa is. Új-

ságokat is tettem oda, meg elegendő vizet és ételt. Lehet, hogy a 
férjed már holnap fizet. Akkor azonnal kiszabadulsz.

– Itt vagyok egy barlangban a föld alatt. Ez nem elég? 
 Miért...?

A  férfi elmagyarázta neki, hogy kövekkel zárja el a barlang 
bejáratát, de azokat Vanessa kitartó munkával eltávolíthatja, ő 
pedig nem kockáztathatja meg ezt.

– Mindennap eljövök majd – ígérte meg. Hazudott. Túl hosz-
szú volt az út Swansea-től, és ő nem akart feltűnést kelteni. Ezzel 
az erővel akár ide is vezethetné a rendőrséget. Pillanatnyilag 
azonban jobb, ha valamivel megvigasztalja a nőt.

Vanessa sírt, amikor befeküdt a ládába, és reszketett, mint a 
nyárfalevél. A férfi hallotta a zokogását, amikor hat helyen csa-
varokkal lezárta a láda tetejét; a meneteket már korábban kifúr-
ta. Szerencsére a nő nem láthatta, hogy közben ő is reszket. Va-
nessát vélhetően még jobban nyugtalanította volna, hogy a férfi 
sincs a megfelelő idegállapotban.

Ryan felocsúdott az emlékeiből, amikor odaért a Swansea 
felé vezető első kijárathoz, és sebességet váltott. A  furgon egy 
mosodaláncé volt, ahol fél éve dolgozott. Végre újra volt mun-
kája, de megerőltető volt, és keveset keresett vele. Begyűjtötte 
a  szennyest Swansea és tágabb környéke különböző szállodái-
ból és éttermeiből, majd kimosva és kivasalva újra visszaszállí-
totta. Ezért használhatta a Clean! feliratú, fehér furgont. Ez az 
egyetlen előny származott ebből a munkából: legalább rendel-
kezésére állt egy autó. Bár magánjellegű utakra nem használ-
hatta volna – és egy nő megtámadása és elrablása nyilván an-
nak minősült –, de eddig senki sem ellenőrizte, ő pedig mindig 
megtankolta a furgont, és remélte, hogy nem kapják el.

Swansea-ben azon a vasárnap estén röviddel fél tíz előtt alig 
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volt forgalom, így gond nélkül bejutott a városba. Mint életében 
oly sokszor, most sem volt saját lakása, hol itt élt, hol ott, pilla-
natnyilag Debbie-nél, egy barátnőjénél, akivel pár éve viszonya 
volt, mielőtt szakítottak Ryan állandó kihágásai miatt. Ennek el-
lenére közel álltak egymáshoz, ezért a nő befogadta a lakásába, 
amikor nem volt hová mennie. Debbie két műszakban dolgozott 
egy takarítócégnél, és ritkán volt otthon.

Ryan tudta, hogy Debbie most sem lesz otthon, mert azon a 
hétvégén egy nagyobb épületkomplexum takarítására osztották 
be, amelyben leginkább mozik és gyorséttermek voltak. Gyor-
san lezuhanyozik, és iszik egy sört, az alkohol majd valószínűleg 
oldja a feszültségét, a benne lappangó pánikot. Azután keres egy 
telefonfülkét, és felhívja Matthew Willardot. Természetesen az-
zal is számolnia kellett, hogy Willard már értesítette a rendőrsé-
get, amikor nem találta a feleségét a parkolóban, Ryan azonban 
úgy gondolta, hogy ilyen rövid idő alatt a rendőrök még nem 
keresik a nőt. Hiszen felnőttek esetében csak huszonnégy óra 
elteltével kezdik meg a keresést, nem? Vagy talán negyvennyolc 
óra elteltével? Vagy ez csak szóbeszéd?

A szíve már éppen kezdett megnyugodni egy kicsit, de ekkor 
hirtelen újra vad és szabálytalan ritmusban zakatolni kezdett. 
Annyi mindenre nem gondolt, teljesen kezdő módjára hajtotta 
végre a tervet. És ha a rendőrség már meg is érkezett Willard 
házához? Ha már fel is készültek arra az esetre, ha valaki váltság-
díjat követelne?

Mindenképpen ügyelnie kell rá, hogy a lehető legrövidebbre 
fogja a beszélgetést. Semmiképpen sem azonosíthatják be a tele-
fonfülkét, ahonnan felhívja Willardot. Beleszédült, amikor rá-
döbbent, micsoda őrült dologba kezdett.

De úgy gondolta, nincs más választása. Igazából nem is volt, 
miután Damon kétszer is üzent neki, hogy azonnal kéri a húsz-
ezer fontot, amivel Ryan tartozott neki. Utána elküldött néhány 
verőembert is, akik más módon is emlékeztették – ez után a lá-
togatás után tíz napra beteget kellett jelentenie, mert alig tudott 
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megmozdulni. Ismerte Damont: nem fog tágítani. Valamikor a 
nem túl távoli jövőben pedig Ryan arccal lefelé úszik majd Swan-
sea kikötőjében, ez olyan biztos, hogy akár mérget is vehetne rá. 
Elég józan volt, hogy tudja, Damon nem fogja futni hagyni. Bár-
hol a világon felkutatja majd. Damon erős volt, gátlástalan és 
ravasz. Nem ismert sem erkölcsöt, sem szánalmat. Nem tudta 
elfogadni, hogy veszítsen.

Damon nagyon veszélyes ember, Ryan pedig megértette: elő 
kell teremtenie húszezer fontot, ez az egyetlen esélye.

Ezzel az erővel az összeg lehetett volna akár egymillió font is. 
Ugyanolyan elérhetetlen volt számára.

Ezért eszelte ki az emberrablás tervét is. Eszébe jutott a bar-
lang a róka völgyében, amelyet még gyerekkorában fedezett fel, 
de már majdnem húsz éve nem járt ott. Amikor újra elment 
oda, megállapította, hogy senki sem tudott rajta kívül az üreg 
létezéséről. Nyoma sem volt annak, hogy bárki felfedezte volna. 
A vesződséggel odahordott kövekkel akkoriban tökéletesen ál-
cázta a bejáratot – persze nem azért, hogy egyszer majd ott rejt-
sen el egy elrabolt nőt. Inkább csak tetszett neki a gondolat, 
hogy létezik egy hely a világon, amelyet senki sem ismer, és csak 
az övé.

Most viszont olyan helyzetbe került, hogy a titok miatt érzett 
gyermekkori öröme már rég elpárolgott. Ha valami félresikerül, 
akkor több évre börtönbe kerül, ebben biztos volt. Eddig mindig 
megúszta felfüggesztettel. Pokolian félt a börtöntől. De az is vi-
lágossá vált számára, hogy az életmódja miatt egyszer majd oda-
kerül, ezért elhatározta, hogy nemcsak húszezer fontot kér majd 
váltságdíjul, hanem százezret. Húszezret, hogy egyszer és min-
denkorra megszabaduljon Damontól, az uzsorás cápától, akivel 
könnyelműen üzletelni kezdett. Nyolcvanezret pedig azért, hogy 
elmenjen, és új életet kezdjen valahol máshol. Olyan helyen, 
ahol nem lesz több verekedés, lopás és csalás. Azt nem tudta, 
pontosan mihez akar kezdeni. Ám az őrült elképzelés, hogy 
nyolcvanezer font lehet a birtokában, a sérthetetlenség érzésével 
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töltötte el. Ennyi pénzzel már biztonságban lesz. Ekkora összeg-
ből már kezdhet valamit, akármit. De ezzel egyelőre nem kellett 
foglalkoznia. Pillanatnyilag ennél fontosabb dologra kellett kon-
centrálnia.

Közvetlenül Debbie lakása előtt ritkán volt szabad parkoló-
hely, ezért a Glanmorgan Streeten parkolt le, azután elindult le-
felé a Paxton Streeten. Nem kedvelte túlságosan a környéket, 
ahol Debbie lakott, olykor kifejezetten siralmasnak találta. Per-
sze, amúgy is világos volt, hogy nem maradhat örökké a volt 
élettársa lakásában, bármennyire is kedvelte a nőt.

Azonnal érezte, hogy valami nincs rendben, mivel azonban en-
nek a kellemetlen érzésnek nem volt konkrét oka, arra gondolt, 
hogy csak képzeleg. Eléggé feszült idegállapotban volt, ami nem 
is volt csoda az aznap történtek után. Ebben a helyzetben min-
denki gyanakodott volna.

Mégis furcsa érzése támadt. Az utca sötét és elhagyatott volt. 
Néhány házban még égtek a fények. De senkit sem látott, min-
den békés volt, és nyugodt, szinte kihalt. Talán túlságosan is 
nyugodt egy ilyen meleg estén? Felemelte a fejét, mint egy ve-
szélyt szimatoló vad.

A fenébe, Ryan, maradj higgadt, rohadt kemény napok állnak 
előtted. Ha folyton kiborulsz, akkor jobb, ha már most hagyod az 
egészet a francba!

Rossz előérzettel közelített a házhoz, ahol Debbie lakott.
A hosszú évek alatt, amíg a törvénytelenség határán mozgott 

– és elég sokszor át is hágta azt –, kifejlődött benne egy érzék, 
amellyel kiszimatolta a zsarukat. Szinte kiszagolta, ha a közelben 
voltak. Ebben elég ritkán tévedett. Mégis arra gondolt, hogy most 
nem ez a helyzet. Valami rosszat tett, de egyszerűen nem tudta 
elképzelni, hogy a rendőrség ilyen hamar a nyomára bukkant. 
Még ha Willard már be is jelentette a felesége eltűnését, és óriási 
patáliát csapott, valószínűtlen volt, hogy máris a nő elrablására 
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gondoltak volna. Nem inkább arra gyanakodnának, hogy Vanessa 
Willard elhagyta a férjét? Esetleg megszökött a szeretőjével?

Hirtelen megállt, amikor átfutott a fején a szörnyű lehetőség: 
és ha meglátták? Ha valaki megfigyelte, miközben az autójába 
vonszolja az eszméletlen nőt?

Lehetetlen, gondolta. Többször körülnézett, szemmel tartotta 
az utcát és a környéket. Senkit sem látott. Ugyanakkor hiába el-
lenőrzött le mindent a nő elrablása előtt, azt nem vette észre, 
hogy Matthew Willard és a kutyája a közelben kószálnak.

Mégis. Valószerűtlen gondolat volt, hogy a rendőrség a nyo-
mában jár. Biztosan csak képzeleg az idegesség miatt.

Továbbment. Ügyet sem vetett a hajléktalanszállóval szem-
ben tilosban parkoló autóra, ám hirtelen különös nyugtalanság 
szállta meg. Még egyszer visszafordult, és látta, hogy az autó 
nem üres, mint a többi kocsi, amelyek az utca mentén, a szabá-
lyos parkolóhelyeken álltak. Két férfi ült benne, Ryan pedig ab-
ban a pillanatban tudta, hogy nem csalta meg az érzése: tényleg 
veszély leselkedett rá.

Azonnal sarkon fordult, és rohanni kezdett lefelé az utcán. 
Hallotta, ahogyan becsapódik egy kocsi ajtaja, majd kiáltást 
hallott:

– Állj! Megállni! Rendőrség!
Ryan ügyet sem vetett rájuk. Továbbszaladt, de lépések 

 dobogtak mögötte. Követték. Meglátjuk, ki ismeri jobban a kör-
nyéket.

Az utca végén bekanyarodott balra az Oystermouth Roadra, 
de tudta, hogy nem sokáig haladhat rajta, mert itt alig van lehe-
tősége eltűnni. Nem mehetett át a másik oldalra sem, mert ott 
már a nagyobb parkolók kezdődtek, amelyekhez a kikötő csatla-
kozott, és egy tágas, nyílt területen kellett volna áthaladnia, mi-
előtt eléri a dokkokat. Meg kellett próbálnia a víztől távolabb a 
belváros felé haladni, és ott keresni búvóhelyet. Gyors volt, ezt 
tudta, mert sokszor sikerült leráznia a legkitartóbb üldözőit is. 
Jó kondiban volt, cikázott, mint a nyúl, hiszen úgy ismerte 
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Swansea városát, mint a tenyerét. Az átkozott rendőr azonban a 
nyakában loholt, pedig először még ki kellett szállnia az autóból 
is, és Ryan ezalatt tekintélyes előnyre tett szert. Ez az előny azon-
ban ijesztően csökkent.

Gyorsított a tempón. Egy kicsit lihegett ugyan, de még nem 
volt vészes. Pokolian fájt a karja; a legutóbbi verekedéskor ko-
molyan megsérült, de ügyet sem vetett rá. Csak a menekülésre 
összpontosított, jól ismerte a helyzetet, tudta, most nem paza-
rolhatja az energiáját arra, hogy azon töprengjen, mi történt, 
mégsem hagyta nyugodni a kérdés: Hogyan történhetett ez? Ho-
gyan történhetett meg mindez?

Nem sikerült kényelmes előnyre szert tennie az üldözőjével 
szemben, éppen ellenkezőleg, úgy tűnt, hogy a rendőr kezdi 
utolérni. Honnan akasztottak le hirtelen egy sprintert? És hol 
maradt a másik zsaru? Két fickó ült az autóban. A másikat már 
biztosan lerázták.

Ryan egy hirtelen mozdulattal, amelyre semmi sem utalt a 
mozgásában, befordult balra, majd átvetődött egy rácson, és a 
Recorder Streetre ért, amely az Oystermouth Roaddal négyszög 
alakban vette körbe a házakat és a kis kerteket a lakóház mögött, 
amelyben Debbie lakott. Ez nem volt valami jó megoldás, és 
nem is ezt választotta volna, ha az üldözője nem lett volna eny-
nyire közel hozzá. Jobb kéz felől, a West Way másik oldalán állt 
egy nagy Tesco. A parkolója vasárnap ebben az órában már elég-
gé üres volt, így nem lehetett eltűnni benne. Gyorsan találnia 
kell egy hátsó udvart, azután majd megpróbál a falakon, a fé-
szertetőkön és a kerti házakon keresztül kereket oldani, hátha 
így maga mögött hagyja a zsarut. Ha már lerázta a rendőrt, ta-
lálnia kell egy rejtekhelyet, ahol átgondolhatja a helyzetét. Félbe 
kell szakítania a zsarolást, ez világos, és a lehető leghamarabb ki 
kell szabadítania Vanessa Willardot, azután pedig...

Az árny olyan hirtelen bukkant fel előtte, hogy Ryan nem tu-
dott sem megállni, sem pedig kitérni előle. Szinte beleütközött 
az alakba, aki egyszerre megjelent a házak közötti keskeny átjá-
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róban, és miközben mindketten a földre kerültek, Ryan meg-
hallotta a férfi „Rendőrség!” kiáltását, és rádöbbent, hogy ezúttal 
alaposan alábecsülte az ellenfelét. Ez volt az utolsó tizenkét órá-
ban elkövetett legostobább hibája. Az egyik rendőr gyorsabban 
futott, mint Ryan képzelte volna, a másik pedig nyilvánvalóan 
jobban ismerte nála a környéket, sőt még azt is tudta, hogy a 
Debbie háza mögötti kerteken át közvetlenül ki lehet jutni a Re-
corder Streetre. A két zsaru csapdába csalta. Az egyikük hátra-
csavarta a karját, és lassan térdre kényszerítette. Ryan csuklóján 
kattant a bilincs.

– Ryan Lee, előzetesen letartóztatom, súlyos testi sértés gya-
nújával.

Hogy micsoda?
Most meg milyen idióta filmbe került?

3

Erre a kérdésre a rendőrségen kapta meg a választ.
A  kocsmai verekedés múlt csütörtökön. A  fickó, akit Ryan 

közelebbről nem ismert, mondott valami hülyeséget, és ezzel fel-
dühítette. Alaposan ellátta az idióta baját, erre homályosan még 
emlékezett, de annyira azért nem, hogy abból súlyos testi sértés 
keletkezhetett volna. Csak ködösen emlékezett annak az estének 
az eseményeire, csupán képek és benyomások maradtak meg 
benne, mert rengeteget ivott, és a verekedés után hazatámoly-
gott, ahol tovább folytatta az ivást, később pedig teljes filmszaka-
dás állt be, de ez az egész... nem lehetett olyan vad, mint azt a 
rendőrség állítja.

– Tényleg... ilyen súlyos sérülés történt? – kérdezte hitetlen-
kedve. Az a néhány ütés...

Az egyik rendőr, aki részt vett Ryan elfogásában, nyomatéko-
san bólintott.
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– Hát igen. A  kivert fogak és az orrtörés mellett az áldozat 
agyrázkódást és koponyaalapi törést szenvedett. Nem éppen ba-
gatell ügy.

– Betört a feje?
– Tarkóval esett neki egy asztal szélének. Miután maga leütötte.
– Nem akartam – bizonygatta Ryan. – Átlagos verekedés volt, 

én is jócskán kaptam ütéseket... – Ennek bizonyítására megmutat-
ta a lila összes árnyalatában játszó felkarját, ami persze nem ért fel 
egy betört fejjel. – Ő provokált – tette még hozzá erőtlenül.

Ez senkit sem érdekelt különösebben. Provokáció ide vagy 
oda, Ryan kórházba juttatott egy fiatalembert, és még az sem 
biztos, hogy az áldozatnak nem lesznek maradandó károsodá-
sai. Rengeteg tanú akadt, tele volt a kocsma. A rendőrök türel-
mes kérdezősködés után hamar megtudták Ryan nevét és a tar-
tózkodási helyét. Az pedig még tovább súlyosbította a helyzetét, 
hogy megpróbált elszökni a letartóztatás elől.

Ryan tudta, hogy nyakig ül a slamasztikában.
Elmondták neki a jogait. Többek között értesíthette valame-

lyik hozzátartozóját vagy ismerősét a letartóztatásáról, ő azon-
ban eltekintett ettől. Csak az anyja jöhetett volna szóba, akivel 
már régóta nem állt kapcsolatban, vagy Debbie; az egyikük el-
szörnyedve, a másik pedig leplezetlen dühvel reagált volna a hír-
re, Ryan pedig nem akarta kitenni magát ennek. Az viszont ta-
nácsosnak tűnt, hogy haladéktalanul éljen az ügyvédhez való 
jogával.

Aaron Craig a vasárnap késő délutáni időpont ellenére is 
megjelent a rendőrségen, de dühös volt, hogy elveszik tőle azt a 
kis időt, ami még hátravolt a hétvégéből. Az ötvenhat esztendős 
jogász három évtizeddel ezelőtt tele idealizmussal és teljes erővel 
vetette bele magát a munkába, amit személyes ügynek tartott: 
jogi tanácsadást és segítséget nyújtott a fiatal bűnelkövetők ré-
szére, különösen azok számára, akik zavaros családi viszonyok 
között nőttek fel. Az volt a célja, hogy ne csak a bíróság előtt se-
gítse őket, hanem a barátjuk, mentoruk is legyen, és jó példával 
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szolgáljon nekik. Időközben azonban kissé megfáradt az idealiz-
musa. Már annyi védencét állította talpra, akikben később kese-
rűen csalódnia kellett, hogy a tüzes, motivált világmegváltóból 
lassan fáradt, nyers, cinikus ember lett. Azóta képviselte Ryan 
Leet, amióta tizenhét évesen elkapták az első bolti lopásakor, és 
már rég nem hitt abban, hogy a már harmincegy éves férfiból 
valaha is tisztességes polgár lesz, vagy legalább észhez tér egy-
szer. Mégis felelősnek érezte magát érte, és feláldozta a vasárnap 
estéjét, amikor megtudta, mekkora bajba keveredett ezúttal.

Ryan rövid kihallgatása után – ami alatt mindent bevallott, 
de kitartott amellett, hogy nem akart ilyen súlyos sérülést okoz-
ni az áldozatnak – Craig négyszemközt elbeszélgetett vele. Az 
ügyvéd meg sem próbálta szépíteni Ryan helyzetét.

– Elég rosszul áll a szénád – közölte vele. – Ezt tudnod kell. 
Az a srác nagyon súlyosan megsérült! Tudod, hogy hány éves? 
Tizenkilenc. Úgy megvertél egy tizenkilenc éves fiút, hogy hete-
kig a kórházban fekszik majd, és mindezt csak azért, mert része-
gen hőzöngött egy kicsit!

– Megsértett – felelte.
– Sok emberrel kötözködött a kocsmában. Mindenki ezt ál-

lítja, te is hallottad. Tökrészeg volt, egyik asztaltól a másikhoz 
támolygott, és hülyeségeket motyogott. Senki sem vette komo-
lyan. Te voltál az egyetlen, aki felpattant, és dühbe gurult.

Ryan hallgatott. Mit is mondhatott volna?
Az ügyvéd felsóhajtott.
– Ezúttal be fognak kasztlizni, Ryan. Nem tudom megakadá-

lyozni.
A másik könyörgőre fogta a dolgot.
– Aaron, kérlek, segítened kell! Úgy értem... súlyos testi sér-

tés... Tényleg ezzel vádolnak?
– Attól tartok, igen – felelte Craig. – Az áldozat véresen és 

ájultan hevert a sarokban, amikor otthagytad, agyrázkódást és 
koponyatörést állapítottak meg nála, és senki sem tudja, milyen 
maradandó károsodást szenvedett. Ezért súlyos testi sértésként 
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kezelik az ügyet. Ha szerencsénk van, sikerül a huszadik parag-
rafust alkalmaznom az esetedben, aminek az az előnye, hogy el-
ismerik, nem szándékosan és nem rosszindulatúan cselekedtél. 
Te is részeg voltál, úgy érezted, provokálnak, és így tovább. Azt 
pedig nem sejthetted, hogy a fickó beveri a fejét az asztallapba. 
Megpróbálom, Ryan. Mindent megteszek az érdekedben.

– És ha nem sikerül? – kérdezte Ryan csüggedten.
– Akkor a tizennyolcadik paragrafus szerint járnak el. Egy-

szerűen összefoglalva: szándékos súlyos testi sértés. Ennek a 
büntetése akár huszonöt év szabadságvesztés is lehet.

– Huszonöt év? Aaron, még csak fegyver sem volt nálam. Én...
– Az lényegtelen – felelte Aaron.
Ryan érezte, hogy elszorul a torka. Egyre nehezebben tudott 

nyelni.
– Ha elhiszik... szóval, hogy nem akartam ezt... Akkor med-

dig kell...?
– Öt évig. Úgy gondolom, annyit mindenképpen kiszabnak 

rád. Nem ismerek olyan bírót, aki megenyhülne az esetedben. 
Már kétszer kaptál felfüggesztettet. A többi vétséged megtöltene 
egy teljes rendőrségi aktát. Fiatal korodban nyilvántartásba vet-
tek. Elmondjam, mit lát majd benned a bíró? Egy reménytelen 
esetet, akit végre szembesíteni kell a valósággal.

Ryan magába roskadt. Tudta, hogy Aaronnak igaza van. Túl-
feszítette a húrt. És mindezt a semmiért. Még csak nem is ismer-
te azt a fickót. Időközben már ő is rájött, hogy még csak igazi 
provokációról sem lehetett beszélni, ami rendes okot adott volna 
neki. A  tanúk igazat mondtak a rendőrségi jegyzőkönyvben: a 
vékony, részeg fickó mindenkivel kötözködött a kocsmában. 
Alig lehetett érteni, amit mond. De csak egyvalaki durvult be: 
Ryan Lee. Neki nem sikerült megfékeznie az erőszakra való 
igencsak erős hajlamát.

– Javasoltam neked az agressziókezelési tréninget – mondta 
Aaron –, de ha jól sejtem, azt is csak ígérgetted, igaz?

Ryan lesütötte a szemét. Tényleg részt akart venni azon a tré-
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ningen. Tudta, hogy hamar dühbe gurul, és hogy sürgősen ten-
nie kell valamit ez ellen. Végül azonban nem tudta rávenni ma-
gát a dologra.

– Nos – szólalt meg Aaron –, annyi év elteltével újra oda ju-
tottunk, hogy meg kell bűnhődnöd a tetteidért. Már nincs segít-
ség, fiam. Talán mire szabadulsz, rájössz, merre hány méter!

– Úgy érted, hogy az egész büntetést le kell majd ülnöm?
– Ha összeszeded magad a börtönben, ha tényleg jól visel-

kedsz, és bűnbánást tanúsítasz, akkor bizonyára hamarabb ki-
engednek jó magaviselet miatt. Talán már két év múlva.

Két év. Az egy örökkévalóság...
– De – szólalt meg Ryan – az ítéletig szabadlábon védekez-

hetek?
A másik két esetben, amikor vádat emeltek ellene, ez történt: 

Craig mindkét alkalommal elérte, hogy Ryan ne kerüljön vizs-
gálati fogságba.

Most azonban az ügyvéd Ryan legnagyobb rémületére a fejét 
csóválta a kijelentésnek szánt kérdésre.

– Nem áll jól a szénád. Attól tartok, nem engednek ki.
– De hát...
– Megpróbálhatom, de sajnos elég ok áll fenn ahhoz, hogy 

vizsgálati fogságba helyezzenek. Természetesen külön súllyal 
esik latba, hogy jelenleg nincs állandó lakóhelyed, valamint 
hogy el akartál menekülni a letartóztatás elől. Sajnálom, de nem 
áll jól a szénád.

– Ki kell jutnom innen! – könyörgött Ryan. Újra izzadni kez-
dett, mint azon az estén, amikor visszafelé tartott Swansea-be. 
A fenébe is, Vanessa Willard egy ládában fekszik a barlangban, 
és még ha takarékoskodik is az étellel és az itallal, akkor sem bír-
ja ki egy hétnél tovább. Utána vége. Nem is beszélve a kínokról, 
amelyeket ez alatt az idő alatt ki kell állnia – bezárva a sötétben, 
rémülten –, nyomorúságos, lassú, szörnyű halált hal majd.

Ki kell szabadítania. Mindenképpen ki kell szabadítania, még 
mielőtt legalább két évre börtönbe vonulna.
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– Aaron, kérlek. Nagyon fontos lenne. Nem tudnál... nem 
tudnál kezeskedni értem? Hogy nem szököm meg? Esküszöm, 
hogy ott leszek a tárgyaláson! Kérlek!

– Mindent megpróbálok – felelte Aaron. – Bízhatsz bennem. 
De semmit sem ígérhetek.

– Mikor kerülök a bíróság elé?
– Hamar. A következő negyvennyolc órán belül.
– Fontos lenne, hogy kijussak innen!
– Ryan! – Aaron az asztalra hajolt, és egyenesen a védence sze-

mébe nézett. – Ryan, erről mások döntenek, te semmit sem te-
hetsz, és semmit sem kérhetsz! Sajnos, nincs más lehetőséged, 
mint hogy megvárod, ami következik, úgyhogy azt tanácsolom, 
viselkedj nyugodtan, és főleg udvariasan, mert minden mással 
csak rontasz a helyzeteden. A  brit igazságszolgáltatás rengeteg 
esélyt adott neked az elmúlt tizennégy évben, egyszerűen tudo-
másul kell venned, hogy már senki sincs, aki a pártodat fogja. Mi-
nek is beszélek ennyit? Elszúrtad! Egyes-egyedül te tehetsz róla!

– Aaron! Csak egyetlen napot kérek! Csak egy napra van 
szükségem!

– Miért?
– Mert... – Ryan megakadt.
Mi történne, ha beavatná Aaron Craiget az ügybe? Köti az 

ügyvédi titoktartás. Ha Aaronnak sikerülne megmentenie őt a 
vizsgálati fogságtól – amit az ügyvéd láthatóan nem tartott való-
színűnek –, akkor elmehetne, és kiszabadíthatná Vanessát, felté-
ve ha a pártfogója belemegy, hogy még negyvennyolc órán át 
hagyják szenvedni a nőt a barlangban ilyen körülmények között. 
Egyébként az ügyvédnek kellene cselekednie. Ez esetben két le-
hetőség állt előtte: Aaron elmegy a róka völgyébe, és kiszabadít-
ja Vanessát, ami aligha lehetséges anélkül, hogy lelepleződne. 
Nem nyithatja ki egyszerűen a ládát, és utána nem menekülhet 
el, sorsára hagyva a nőt. Lehet, hogy időközben megsebesült a 
ládában, vagy sokkot kapott. Aaronnak nem lenne más választá-
sa, mint bevinni Vanessát egy kórházba, vagy odahívni a mentő-
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ket. A rendőrség nyilván nem feltételezné, hogy az ügyvéd ra-
bolta el és zárta be Vanessa Willardot, és pontosan abból, hogy 
tartja a száját, hamar összeraknák, hogy az egyik védence érde-
kében járt el, aki kitervelte, és el is kezdte végrehajtani a szörnyű 
bűntényt. Vajon mennyi időbe telne, amíg Ryan nyomára buk-
kannának? Akit aznap este tartóztattak le, és azonnal azt kérte, 
hogy hívják az ügyvédet. A  valódi veszélyt azonban Vanessa 
Willard jelentette, a második lehetőség esetén is, azaz ha Aaron 
névtelen telefonhívással egyenesen a helyszínre küldi a rendőr-
séget. Ryannek fogalma sem volt róla, mennyit tudott, és mit 
látott pontosan a nő. Hiszen ő többször fel-alá ment az autóval 
a pihenőhely feletti úton. Mi van akkor, ha Vanessának feltűnt a 
fehér furgon a Clean! felirattal? Mivel a Clean! egy egész Nagy- 
Britanniában megtalálható mosodalánc volt, a rendőrségnek 
rengeteg járművet kellene átvizsgálnia, még akkor is, ha Pem-
brokeshire-re és Swansea környékére korlátozná a keresést. Ryan 
mindig is tisztában volt ezzel a veszéllyel, amely Vanessa szaba-
don engedése után fenyegeti, de azt tervezte, hogy alaposan le-
mossa majd a járművet, hogy ne hozhassák kapcsolatba Vanessa 
Willarddal. Erre most már nem volt esélye. A furgonban bizo-
nyára rengeteg nyom maradt – hajszálak, rostok, korpa s a többi. 
Ryan pulóvere, kesztyűje és a baseballsapkája is az autó hátsó 
ülésén hevert. Elég ostoba volt, hogy nem tüntette el őket azon-
nal, hiszen Vanessa ezek alapján azonosíthatja majd. Azonnal 
lebukna az egyértelmű bizonyítékok miatt. Kérdés nélkül is jól 
tudta: még ha Aaron Craig hajlandó lenne is segíteni neki, a 
nyomokat biztosan nem tüntetné el a tetthelyről.

– Csak szeretnék elintézni pár dolgot – szólalt meg Ryan. 
– Nem szívesen beszélnék róla.

– Én nem tudom elintézni?
– Nem – felelte Ryan, elkapva a tekintetét. Talán éppen most 

írta alá Vanessa Willard halálos ítéletét.
Már csak egy halvány reménysugár maradt.
Hátha jól megy a meghallgatás.



36

4

Alig huszonnégy órával később, hétfő délután, Ryan a bíróság 
előtt állt, amely arról döntött, hogy szabadlábra kerül-e a tárgya-
lásig. Amint azt Aaron Craig előre megmondta, aggályosnak 
tartották, hogy olyasvalakit, mint Ryan, szabadlábra helyezze-
nek – főleg a bűncselekmény súlyosságára való tekintettel, 
amellyel vádolták. Az a körülmény, hogy Ryan elmenekült, ami-
kor a rendőr megállásra szólította fel, nem javított a helyzetén, 
ahogyan az sem, hogy nem volt állandó lakóhelye, hanem hó-
napok óta az ismerőseinél lakott, utoljára a korábbi élettársánál. 
Aaron Ryan mosodaláncnál kapott sofőri állásával érvelt, ame-
lyet a védence már lassan egy fél éve megbízhatóan végez, vala-
mint kezeskedett azért, hogy Ryan Swansea városában marad, és 
pontosan megjelenik a tárgyaláson. Az ügyvéd minden rendel-
kezésére álló eszközt bevetett, de hiába. A bíró ismerte Ryant, és 
elege volt a férfi örökös kihágásaiból; ezenkívül a fennálló körül-
mények amúgy sem hagytak neki más választást.

A  bíró ezért vizsgálati fogságot rendelt el. Ryan a swansea-i 
börtönbe került, azzal a kilátással, hogy hamar bíróság elé állítják.

Ryan tudta, hogy eljött a pillanat, amikor beszélnie kellene az 
ügyvédjével. Aaron Craig volt Vanessa Willard egyetlen esélye.

Azonban a félelmei és az aggodalmai még nyomasztóbbá vál-
tak. Ha a testi sértést megússza is öt év börtönnel, legalább tíz év 
vár rá, ha beavatja Aaront a dologba, és lebukik Vanessa Willard 
miatt. Vagy tizenkettő. Vagy még több. Nem tudta ugyan ponto-
san, de attól félt, hogy amit tett, azt nem ússza meg enyhe bün-
tetéssel.

Az első hét szörnyű volt. Pokolnak érezte a börtönt, pedig 
tudta, hogy ez csak ízelítő a rá váró szenvedésekből: a vizsgálati 
fogság kényelmesebb a későbbi rendes büntetésnél, az ember 
több privilégiumot élvez. A  legrosszabb azonban az volt, hogy 
csak Vanessára tudott gondolni: hajlamos volt ugyan a bűnözés-
re, labilisan és agresszíven viselkedett, de szándékosan soha nem 
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tenne olyasmit másokkal, mint amit Vanessa Willarddal tett, ha 
nem tudna gondoskodni róla, hogy a nő mielőbb kiszabaduljon. 
Nem ismerte ugyan az asszonyt, de egész héten annyira szenve-
dett a sorsa miatt, hogy néha olyan érzése volt, mintha lassan 
eggyé válna vele. Szinte hallotta az egyre rekedtebb és megtör-
tebb kiáltásait. Maga előtt látta, ahogyan megpróbál kiszabadul-
ni a ládából, a körmei leszakadnak, a szálkák a bőrébe fúródnak, 
miközben kétségbeesetten karmolja a láda fedelét. Érezte, aho-
gyan Vanessán egyre jobban elhatalmasodik a pánik, és lassan 
az őrületbe kergeti. Elképzelte, hogyan nyugtatgatja magát, és 
próbál bátorságot meríteni, hogyan szedi össze minden erejét, és 
autogén tréninggel vagy jógával megpróbál olyan tudatállapotba 
kerülni, amelyben valahogyan legyőzheti a kétségbeesését. Ryan 
elképzelte, ahogyan újra összeomlik, beveri a fejét, ordít, mint 
egy állat, és sikoltozva forgolódik a ládában, elkínzottan, a halál-
tól rettegve.

Ryan majdnem három kilót fogyott ezen a héten, éjjelente pe-
dig arra riadt fel, hogy kiabál.

Szombaton tudta, hogy Vanessának elfogyott az élelme, még 
ha eddig takarékoskodott is vele.

Vasárnap arra gondolt, hogy a nő már legalább negyvennyolc 
órája semmit sem ivott. Meggyőzte magát, hogy ne dühítse fel 
Aaront azzal, hogy a hétvégén berángatja a börtönbe, és elhatá-
rozta, hogy majd másnap beszél vele, mindent elmond neki, és 
megkéri rá, hogy tegye meg a szükséges lépéseket Vanessa ki-
szabadításáért.

Ryan hétfő reggel nem kért reggelit. Az átvirrasztott éjszaka 
után már minden ereje elfogyott. Alaposan átgondolta, hogyan 
menthetné meg Vanessát, de elég komorak voltak a kilátások – 
főleg a nő számára. Ryan egyre csak arra gondolt, mekkora ve-
szélyt jelent, ha még az előtt megmenti Vanessát, mielőtt eltün-
teti a bizonyítékokat, amelyek leleplezhetik.

Hogyan kezdhetett bele ebbe az egészbe? Hogyan képzelhet-
te, hogy jó vége lehet ennek?
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Tíz év vagy annál is több börtönt nem bírok ki, gondolta el-
szörnyedve. Soha az életben. Ezt nem kockáztathatom meg. Nem 
tehetem.

Hétfő reggel annyira felizgatta magát, hogy belázasodott, és 
orvosi vizsgálatra küldték.

– Mi baja? – kérdezte az orvos. – Nagyon szokatlan, hogy va-
laki ennyire hirtelen belázasodik.

– Ez az egész helyzet – felelte Ryan. – Biztosan attól van.
Az orvostól kapott gyógyszert, és a láza le is ment. A kínok 

azonban maradtak.
Valószínűleg még nem halt meg, hallatszott egy halk hang, ez 

még nem gyilkosság. Valamivel enyhébb büntetést kapsz, mint ha...
De ha semmit sem mondok, akkor megúszom az egészet.
Akkor ezzel kell együtt élned.
Minden elmúlik egyszer. Minden elcsitul. Még a szörnyű emlé-

kek is.
Vanessa Willard rémálomként kísér majd az egész életeden át.
Nem akarok örökké ezek mögött a falak mögött maradni. Nem 

bírom ki. Megőrülök itt bent. Ki kell szabadulnom!
Te vagy maga az ördög.
Nem! Csak pechem volt! Szörnyű pechem volt!
Ryan a priccsen feküdt, a párnába dugta a fejét, és zokogott.
Vanessa miatt sírt, egy olyan nő miatt, akit nem is ismert.
Azért sírt, mert tudta, hogy senkinek sem fog szólni róla.
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