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Prológus

2014 februárja

Emily Billingham a szájára tapadó kéz ellenére megpró-
bált kiabálni.

Az ujjak vékonyak voltak, mégis erősen szorították az áll-
kapcsát. Nagy nehezen kipréselt magából egy hangot, de az 
ott ragadt a férfi tenyerében. Aztán amikor a fejét hátrafeszít-
ve megpróbált szabadulni, valami keménynek ütközött, talán 
egy bordának.

— Maradj már, te kis hülye! — sziszegte a férfi, hátrafelé 
vonszolva a lányt.

A füle lüktetésétől alig hallotta a támadó szavait. A szíve 
vadul kalapált.

A szemét eltakaró ruhadarabtól nem látott semmit, de 
érezte, hogy a talpa alatt murva van.

Minden egyes lépéssel távolabb került Suzie-tól.
Emily újra nekifeszült. Megpróbálta ellökni magát a férfi-

tól, de az csak még közelebb húzta. Aztán megpróbált ki-
csusszanni a szorításból, de a férfi karja összezárt. Nem akart 
vele menni. Ki kell szabadulnia! Segítséget kell hívnia! Apa 
tudná, hogy mit tegyen. Mindkettőjüket megmentené.

Ekkor ajtó nyikorgását hallotta. Jaj, ne, már megint a furgon!
Összeszedte minden erejét, hogy sikítson. Nem akart 

megint a furgonba kerülni.
— Ne... kérem... — könyörgött, miközben tekergődzve pró-

bált szabadulni.
A férfi hátulról keményen megrúgta a térdhajlatát.
Emily majdnem összecsuklott, ahogy a lába megroggyant, 

de a férfi a hajánál fogva még estében elkapta.



10

Elsírta magát, a fejbőre égett a fájdalomtól.
A férfi egy mozdulattal a jármű hátuljába lökte, és becsap-

ta az ajtót. Emily ugyanazt a fémes hangot hallotta, amelyet 
pár nappal ezelőtt, amikor iskolába indult.

Az osztálya most nagyon távolinak tűnt, és azon gondol-
kodott, hogy viszontlátja-e még valaha a barátait.

A furgon nagy sebességgel tolatott, mire a lány nekicsapó-
dott az ajtónak. Éles fájdalom hasított a tarkójába.

Próbált kiegyenesedni, de a furgon gyorsan haladt, így vé-
gül Emily az oldalára dőlt.

Az egyenetlen út miatt a lány arca a jármű fapadlójának 
verődött. Összerándult, amikor a csupasz lábikráját felsértet-
te egy szög, sajgott és vérzett.

Suzie most azt mondaná, hogy legyen erős. Pont úgy, mint 
amikor tesiórán kificamította a csuklóját. Akkor Suzie átka-
rolta, biztatva, hogy minden rendben lesz. És igaza is lett.

Ez alkalommal azonban nem lett igaza.
— Sajnálom, Suzie, de nem vagyok rá képes — suttogta 

Emily, ahogy a sírása zokogássá erősödött. A barátnője ked-
véért bátor akart lenni, de már az egész testét rázta a lábából 
kiinduló remegés.

A térdét felhúzta az állához, próbált minél kisebbre össze-
kuporodni, a lehető legkisebbre összegömbölyödni, de a re-
megés nem hagyott alább.

Érezte, hogy egy csepp vizelet végigcsorog a combján. Az 
újabb cseppek után már sugárban folyt, képtelen volt uralni a 
testét. Emily keservesen sírva fakadt, és azért imádkozott, 
hogy véget érjen a szenvedése.

Aztán egyszer csak megállt a furgon.
— Kérlek, a-anya, gyere értem, és vigyél haza! — suttogta 

Emily az őt körülölelő baljós csendben.
Az ajtónál feküdt mozdulatlanul, a remegés megbénította 

a tagjait. Nem maradt ereje, hogy szembeszálljon a férfival. 
Várt; hadd jöjjön, aminek jönnie kellett.

Amikor a férfi kinyitotta a furgon ajtaját, a félelemtől ösz-
szeszorult a torka.
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1. fejezet

Anglia, Black Country
2015 márciusa

Kim Stone érezte, hogy fortyog benne a düh. Forró láva-
ként, újabb és újabb hullámokban öntött el a testét, a feje búb-
jától a talpáig.

Ha a munkatársa, Bryant most vele volna, arra intené, 
hogy higgadjon le. Hogy használja a fejét, mielőtt cselekszik. 
Hogy gondoljon a karrierjére, a megélhetésére.

Ezért volt jó, hogy most egyedül jött.
A Pure Gym edzőterem a Brierley Hill-i Level Streeten 

volt, a Merry Hill bevásárlóközpont és a vízparti épület-
együttes között.

Vasárnap volt, ebédidő, és a parkolóra kitehették volna a 
megtelt táblát. Kim tett egy kört a Ninjával, és miután észre-
vette a keresett járművet, a bejárattal szemben leparkolt. Nem 
tervezte, hogy sokáig marad.

Belépett az előcsarnokba, és egyenesen a recepcióspulthoz 
ment. Csinos, napbarnított nő fogadta ragyogó mosollyal, és 
a kezét nyújtotta. Kim úgy hitte, hogy tagsági kártyát kér. 
Neki viszont másféle azonosítója volt, a rendőrigazolványa.

— Nem vagyok tag, de beszélnem kell az egyik vendé-
gükkel.

A nő, mintha tanácsra várt volna, körülnézett.
— Rendőrségi ügyben — tette hozzá Kim. Fogjuk rá, tette 

hozzá magában.
A nő bólintott.
Kim rápillantott a tájékoztató táblára, és tudta, merre kell 

mennie. Balra fordult, és a három sorban felállított edzőgé-



12

peknél találta magát, amelyeken a vendégek tapostak, gyalo-
goltak vagy futottak éppen.

Elnézte őket hátulról, ahogy arra pazarolták az energiáju-
kat, hogy ne menjenek sehová.

Az a vendég, akit ő keresett, a terem távoli végében tapo-
sott. A lófarokba összefogott hosszú, szőke haja vezetett 
nyomra, és a gép kijelzőjére helyezett mobiltelefonja volt a 
perdöntő bizonyíték.

Miután megtalálta, akit keresett, Kim megfeledkezett a 
végtagok mozgása okozta zajról és az őt végigmérő kíváncsi 
pillantásokról, amiért a teremben ő az egyetlen utcai ruhát 
viselő ember.

Egyedül azzal törődött, hogy a szőke nő hozzájárult egy 
Dewain nevű tizenkilenc éves fiú halálához.

Kim megállt a gép előtt. A Tracy Frost arcára kiülő döbbe-
net majdnem elsöpörte a dühét. De csak majdnem.

— Beszélhetnénk? — kérdezte, habár ezt nem kérdésnek 
szánta.

A nő majdnem elvesztette az egyensúlyát, pedig ez igazán 
sajnálatos lett volna.

— Hogy a francba jutott be ide? — Tracy körülnézett. — Csak 
azt ne mondja, hogy az igazolványával!

— Beszélhetnénk? — ismételte meg Kim. — Négyszemközt.
Tracy tovább taposott.
— Nézze, én boldogan elmondom itt is — folytatta a hangját 

megemelve Kim. — Én soha többet nem fogom látni ezeket az 
embereket.

Kim érezte, hogy most már a teremben levők legalább fele 
őt bámulja.

Tracy végül leszállt a gépről, majd a telefonjáért nyúlt.
Kimet meglepte a nő magassága. Nem lehetett több száz-

hatvan centiméternél. A nő télen-nyáron tizenöt centis tűsar-
kút viselt, és anélkül még sohasem látta.

Miután belökte a női mosdó ajtaját, a falhoz nyomta Tra-
cyt. A nő feje csak pár ujjnyira koppant a kézszárítótól.
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— Mégis mi a francot képzelt? — kiabálta Kim.
Ekkor kinyílt az egyik fülke ajtaja, és egy kamasz lány tá-

vozott sietősen. Kettesben maradtak a mosdóban.
— Nem bánhat így velem...
Kim hátralépett, de még így is csak centiméterek válasz-

tották el őket egymástól.
— Hogy hozhatta le azt a cikket, maga hülye picsa? A fiú 

meghalt. Dewain Wright maga miatt halt meg.
A helyi újságíró és minden lében kanál Tracy Frost kétszer 

pislogott, mire Kim szavai eljutottak a tudatáig.
— De... az én cikkem...
— A cikke miatt halt meg, maga ostoba liba.
Tracy a fejét rázta. Kim bólintott.
— De igen.
Dewain Wright a Hollytree lakótelepen élt. Közel három 

évig volt tagja a Hollytree Hoods bandának, amelyből aztán 
ki akart lépni. Miután a bandatagok rájöttek erre, a fiút meg-
késelték, és magára hagyták, abban a hiszemben, hogy meg-
ölték. De egy járókelő újraélesztette. A gyilkossági kísérlet 
nyomozásával Kimet bízták meg.

Kim azonnal parancsba adta, hogy a család kivételével 
senki ne tudjon arról, hogy Dewain életben van. Biztos volt 
abban, ha a bandatagok kiderítik, hogy a fiú túlélte, megtalál-
ják a módját, hogy befejezzék, amit elkezdtek.

Az éjszakát a fiú kórházi ágya mellett töltötte, és azért imád-
kozott, hogy a prognózissal dacolva a srác újra képes legyen 
önállóan lélegezni. A saját energiájával próbálta segíteni: fogta 
a kezét, hogy erőt adjon a visszatéréshez. Mélyen érintette, 
hogy a fiú bátran küzdött azért, hogy változtasson az életén, és 
szembeszálljon a sorsával. Meg akarta ismerni a fiút, aki vak-
merően úgy döntött, hogy elszakad a bandák világától.

Kim most közel hajolt Tracyhez, szinte felnyársalta a te-
kintetével. A nő nem menekülhetett előle.

— Könyörögtem magának, hogy ne írja meg a cikket, de 
nem bírta ki, ugye? Csak arra tudott gondolni, hogy maga le-
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gyen az első, mi? Annyira magára akarja irányítani az or-
szágos sajtó figyelmét, hogy ezért feláldozná egy gyerek éle-
tét? — üvöltötte az arcába. — A saját érdekében azt kívánom, 
tényleg vegyék észre, mert... ezek után itt nincs maradása. 
Erről gondoskodni fogok.

— Nem miattam halt meg...
— Dehogynem! — dühöngött Kim. — Gőzöm sincs, hogy jött 

rá, hogy Dewain még életben van, de a fiú már halott. Tény-
leg halott.

A döbbenettől eltorzult Tracy arca. Az ostoba liba nem ta-
lálta a szavakat. Kim amúgy sem figyelt volna rá.

— Ugye tudja, hogy ki akart szállni a bandából? Dewain 
egy rendes srác volt, aki megpróbált életben maradni.

— Miattam nem halhatott meg — közölte Tracy, ahogy kez-
dett visszatérni belé a szín.

— De igen! — tromfolt Kim. — Dewain Wright vére a maga 
mocskos kezéhez tapad.

— Csak a munkámat végeztem. Az embereknek joga volt 
tudni róla.

Kim még közelebb lépett.
— Istenemre esküszöm, hogy addig nem nyugszom, amíg 

el nem érem, hogy újságot legközelebb csak kézbesítőként 
lásson...

A szavait félbeszakította megcsörrenő mobiltelefonja.
Tracy megragadta a lehetőséget, és ellépett a nyomozótól.
— Stone! — szólt bele a telefonba Kim.
— Azonnal jöjjön az irodába!
Woodward főfelügyelő éppenséggel nem volt kedves fő-

nök, de általában vette a fáradságot, hogy röviden üdvözölje.
Kim agya gyorsan járt. A főnöke vasárnap ebédidőben rá-

telefonál, azok után, hogy ragaszkodott ahhoz, vegyen ki egy 
szabadnapot. Ráadásul már most ideges a hangja valamiért.

— Máris indulok, Stacey. Addig kérj nekem egy pohár fe-
hérbort — mondta, és letette a telefont. Majd később megma-
gyarázza a főfelügyelőnek, hogy miért szólította Stacey-nek.
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Kizárt, hogy amikor karnyújtásnyira áll tőle a leghitvá-
nyabb újságíró, akivel valaha találkozott, elárulja, hogy a fő-
nöke sürgős ügyben keresi.

Két dologról lehetett szó. Vagy ő volt nagyon nagy bajban, 
vagy valami fontos dolog volt készülőben. Egyik esetben sem 
lett volna jó, ha ez a rohadék megtudja a részleteket.

Ismét Tracy Frosthoz fordult.
— Ne gondolja, hogy végeztünk. Ígérem, megtalálom a 

módját, hogy megfizessen azért, amit tett — fogadkozott Kim, 
miközben kinyitotta a mosdó ajtaját.

— Ezért még kirúgatom! — kiabált utána Tracy.
— Hajrá! — vetette oda Kim, hátra sem pillantva. Tegnap éj-

szaka a semmiért meghalt egy tizenkilenc éves fiú. Nem ezek 
voltak Kim legjobb napjai.

És valahogy az az érzés fogta el, hogy ez csak rosszabb lesz.

2. fejezet

Kim a halesoweni rendőrőrs mögött parkolt le a motorral.
A West Midlands Rendőrkapitányság csaknem két egész 

kilenc millió állampolgár biztonságáért felelt, akik többek kö-
zött Birminghamben, Coventryben, Wolverhamptonban és az 
úgynevezett fekete vidéken, Black Countryban éltek.

A területet tíz rendőrségi körzetre osztották, és ebbe bele-
tartozott Dudley is, ahol Kim szolgált.

Kim felment a harmadik emeletre. Megállt az iroda ajtajá-
ban, majd bekopogott, belépett, és megdermedt.

Nem azon lepődött meg, hogy a főnöke, Woody a tekinté-
lyes külsejű Baldwin rendőrfőnök mellett ült.

Még csak nem is azon, hogy Woody a megszokott, rang-
jelzésekkel ellátott fehér ing helyett galléros pólót viselt.

Hanem azon, hogy már az ajtóból látta, a főnöke karamell-
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színű bőrén izzadságcseppek gyöngyöznek. És ez egyértel-
művé tette, hogy aggódik.

Ettől pedig Kim lett ideges. Ugyanis még sohasem látta 
Woodyt izzadni.

Ahogy becsukta maga mögött az ajtót, a két szempár rá-
szegeződött.

Nem rémlett neki, hogy bármi olyat tett volna, amivel 
mindkettőjüket felbosszanthatta. Baldwin rendőrkapitány a 
Birminghami Rendőrkapitányságon dolgozott, és Kim már 
sokszor látta őt. A tévében.

— Uram? — szólalt meg Kim, arra a férfira nézve az irodá-
ban, aki egyedüliként számított neki. Nem tudott úgy a főnö-
kére nézni, hogy ne vegye észre a haditengerészet egyenru-
hájában feszítő huszonkét éves fiát ábrázoló bekeretezett 
fényképet. Két évvel azután, hogy ez a fotó elkészült, Woody 
holtan kapta vissza a fiát a haditengerészettől.

— Üljön le, Stone!
Kim előrelépett, és leült a szoba közepén árválkodó székre. 

Az egyik férfiról a másikra nézett; kíváncsi volt, hogy miről 
van szó. A Woody és közte eddig lezajlott párbeszédek többsé-
gét a főnöke azzal indította, hogy a tenyerébe vette az asztalán 
található stresszlabdát. Kim számára ez általában annak a 
megnyugtató jele volt, hogy köztük minden rendben.

A labda most az asztalon maradt.
— Stone, ma reggel váratlan esemény történt, egy ember-

rablás.
— Megerősítették? — kérdezett vissza azonnal Kim. Gyakran 

tűntek el emberek, majd kerültek elő néhány órával később.
— Igen, megerősítették.
Kim türelmesen várt. Még a megerősített emberrablás híre 

hallatán sem értette, miért kellett a főfelügyelő és az ő főnöke 
elé járulnia.

Szerencsére Woody nem volt a hatásszünetek és a fölösle-
ges bonyodalmak embere, ezért rögtön a lényegre tért.

— Két kislányról van szó.
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Kim lehunyta a szemét, és mély lélegzetet vett. Most értet-
te meg, miért vontak be ilyen magas rangú rendőrt.

— Mint legutóbb is, uram?
Bár a tizenhárom hónappal ezelőtti nyomozásban nem se-

gédkezett, a West Midlands-i rendőrségen mindenkit foglal-
koztatott az ügy. Közülük többen is részt vettek a későbbi ke-
resésben.

Kim sok mindent tudott az esetről, de a legélénkebben az 
igazán nagy visszhangot kiváltó epizódra emlékezett: az 
egyik kislány nem került elő.

Woody hangjára visszatért a jelenbe.
— Jelenleg ebben nem vagyunk biztosak. Annak alapján, 

amit eddig tudunk, elképzelhető. A kislányok jó barátnők, 
utoljára a szabadidőközpontban, az Old Hillben látták őket. 
Az egyikük anyjának tizenkettő harmincra kellett volna értük 
mennie, de a kocsija lerobbant, mert megbuherálták.

Mindkét anya tizenkettő húszkor kapott egy SMS-t, amely-
ben értesítették őket, hogy a gyereküket elrabolták.

Még csak negyed kettő volt. A lányoknak alig egy órája 
 veszett nyomuk, de az SMS-ek miatt a rendőröknek nem kell 
végigkérdezniük a barátokat és a szomszédokat, és arra sincs 
remény, hogy a lányok csak elcsavarogtak volna. Ők nem el-
tűntek, hanem elrabolták őket, így megkezdődött a nyomozás.

Kim a rendőrfőnökre nézett.
— Legutóbb mit rontottak el?
— Parancsol? — kérdezett vissza meglepetten a tiszt. Nyil-

vánvalóan nem számított arra, hogy közvetlenül megszólítják.
Kim a válaszon gondolkodó rendőrfőnök arcát figyelte. 

Minden pénzt megért a rendőrségi kommunikációs tréning. 
Nyoma sem volt mély barázdának vagy izzadságcseppnek a 
férfi homlokán. És ez aligha volt meglepő. A ranglétra alsóbb 
fokain ugyanis elég ember sorakozott, aki elvihette helyette 
a balhét.

Baldwin válaszképpen kifejezéstelen tekintettel nézett rá. 
Így figyelmeztette, hogy fogja be a száját.
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Kim állta a pillantását.
— Csak az egyik gyerek tért vissza. Tehát mit rontottak el?
— Nem hiszem, hogy a részletek...
— Uram, miért vagyok itt? — kérdezte Kim Woodyhoz for-

dulva. — Kettős emberrablásról beszélünk. Ez a központi bűn-
ügyi nyomozóosztály feladata, nem a helyieké. Egy ilyen 
ügyön általában több különböző részleg dolgozik. Nyomok 
után kutatnak, feltérképezik a hátteret, kikérdezik a szomszé-
dokat, ellenőrzik a biztonsági kamerák felvételeit, a sajtóról 
nem is beszélve.

És Woody sohasem bízná rá a sajtóval való kapcsolat-
tartást.

Woody és Baldwin egymásra nézett.
Kim érezte, hogy nem fog tetszeni neki a válasz. Elsőként 

arra gondolt, a csapatának parancsba adják, hogy segítsen. 
Hagyjanak fel a jelenleg folyó nyomozásokkal — szexuális 
bántalmazás, családon belüli erőszak, csalás és gyilkossági 
kísérlet ügyében —, valamint a Dewain Wrightról szóló jelen-
tés elkészítésével.

— Azt akarja, hogy a csapatom vegyen részt a kutatásban...
— Nem lesz kutatás, Stone — közölte Woody. — Teljes hír-

zárlatot rendelünk el.
— Hogy mondja, uram?
Emberrablási ügyekben ez gyakorlatilag példa nélküli lé-

pés. Normál esetben a sajtó pár percen belül értesülni szokott 
az eseményekről.

— Semmi nem hangzott el a rendőrségi rádión, és pillanat-
nyilag a szülők sem mondanak semmit.

Kim egyetértőn bólintott. Ha jól emlékezett, az előző ügy-
nél is kísérletet tettek erre, de a harmadik napon kiszivárgott 
a hír. Még aznap megtalálták az életben maradt kislányt, aki 
egy út mentén gyalogolt, a másik gyerek viszont azóta sem 
került elő.

— Még mindig nem teljesen értem, hogy...
— Azt kérték, hogy maga vezesse a nyomozást, Stone.
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Tíz másodperc telt el, miközben Kim a csattanóra várt. De 
hiába.

— Hogy mondja, uram?
— Hiszen ez lehetetlen! — tiltakozott Baldwin. — Egészen 

biztos, hogy maga nincs felkészülve egy ilyen súlyú nyomo-
zásra.

Bár nem ellenkezett, Kim erős csábítást érzett, hogy meg-
említse a Crestwood-ügyet, amikor a csapatával elkapták a 
négy kamasz lány gyilkosát.

Úgy fordult a székén, hogy Woodyval üljön szemközt.
— Ki kérte?
— Az egyik szülő. Kifejezetten magát kérte, és mással be-

szélni sem hajlandó. Szükségünk van magára, hogy az elején 
rögzítse a tényállást, miközben mi összerakunk egy csapatot. 
Utána azonnal visszajön ide, és átadja az ügyet a nyomozás 
vezetőjének.

Kim bólintva jelezte, hogy megértette, mi a dolga, de a fő-
nöke nem válaszolta meg teljesen a kérdését.

— Uram, elárulná a lányok és a szülő nevét?
— A két lányt Charlie Timminsnek és Amy Hansonnak hív-

ják. Charlie anyja kérte, hogy maga nyomozzon az ügyben. 
A neve Karen, és azt állítja, hogy a barátja.

Kim zavartan rázta a fejét. Lehetetlen. Nem ismert semmi-
lyen Karen Timminst, és barátai sem voltak.

Woody belepillantott az asztalán lévő iratokba.
— Elnézést, Stone. Talán a leánykori nevén felismeri. Az-

előtt Karen Holtnak hívták.
Kim megdermedt. Ez a név a múltjából bukkant elő; on-

nan, ahová ritkán merészkedett, amit ritkán bolygatott.
— Stone, a reakciója alapján úgy tűnik, hogy ismeri.
Kim felállt, és továbbra is csak Woodyra nézett.
— Uram, most megyek, és lefolytatom az előzetes adat-

gyűjtést, aztán átadom az ügyet a nyomozás vezetőjének, de 
biztosíthatom, hogy a nő nem a barátom.


