
JAY CROWNOVER:

AZ IGAZSÁG BAJNOKA



Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nélkül 
módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb módon 
közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és mindenfajta in-
formációtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kritikájában rövid 
szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a HarperCollins Publishers-szel létrejött megál-
lapodás nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, helyszínek és 
események a szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza őket. Bármely 
hasonlóság élő vagy halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel vagy helyszínnel tel-
jes mértékben a véletlen műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 
§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, 
no part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated in 
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any 
information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher, 
except for a reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition is published 
by arrangement with HarperCollins Publishers. This is a work of fiction. Names, characters, 
places and incidents are either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, 
and any resemblance to actual persons, living or dead, businesses, companies, events or lo-
cales is entirely coincidental and not intended by the author.

© Jennifer M. Voorhees, 2015 – HarperCollins Magyarország Kft., 2017
A mű eredeti címe: Better When He’s Brave (HarperCollins Publishers LLC, 
New York, U.S.A.)
● Magyarra fordította: Bálint Orsolya 

● Borító: Magán Sarolta
● Kép: iStockphoto
● A szerző fotója: © Self Image Photography

ISBN 978-963-448-196-6  
HU ISSN 1789-4220

A HarperCollins ® a HarperCollins Publishers vagy a konszern leányvállalatai 
tulajdonában álló védjegy, amelyet mások licencia alapján használnak.
Magyarországon kiadja a HarperCollins Magyarország Kft., 2017
● A kiadó és a szerkesztőség címe: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
● Felelős kiadó: dr. Bayer József
● Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
● Műszaki vezető: Sárai Szabó Mária
● Telefon: +36-1-488-5569; e-mail cím: harpercollins@harpercollins.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is tájéko-
zódhat: www.harpercollins.hu
Árusításban terjeszti a LAPKER Rt. és egyéb terjesztő szervek.
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken és rejtvény-
pályázatainkon részt vevők adatai (név, lakcím) kiadónk nyilvántartásába kerül-
nek. Részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a – fenti adatok felhasználásával –  
későbbiekben akcióinkra, kiadványainkra felhívjuk szíves figyelmüket.

● Szedés: HarperCollins Magyarország Kft. 
● Nyomás: RAS-Nyomda Kft.  
● Nyomda címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. 
● Megrendelés száma: 701907 
● Nyomtatás időpontja: 2017/39. 
● Felelős vezető: Futó Imre ügyvezető igazgató



Ajánlom a bennünk rejtőző rossz kislánynak.  
Az a kis dög szórakozik mindig a legjobban!

De magadra vess, ha felbosszantod…



A The New York Times és  

Az UsA TodAY sikerszerzője

Az  
igAzság  
bAjnokA
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 Bevezetés

A POINTBAN furcsa és veszélyes dolgok is meg-
történnek, de én épp ilyennek szeretem, ezért is 

imádom írni ezt a sorozatot. Ám miközben olvasod, 
ne feledd, hogy mindez csupán a képzelet szülemé-
nye! A rendőri eljárás szabályain csakis a történet 
kedvéért módosítottam, nem pedig azért, mert nem 
néztem alaposan utána. Kövess engem, és merülj el 
az őrületben, a romantikában, az életben és a káosz-
ban, mert ez teszi torokszorítóan izgalmassá ezeket a 
történeteket.

Amikor Titus rendőrőrséről és az irodájáról írok, 
biztosan észreveszed majd, hogy minden kissé régi-
módi. Egyáltalán nincs felszerelve olyan modern kü-
tyükkel, amiket a mai rendőrök használnak. Ennek 
oka, hogy rajongok a Homicide Hunter-sorozatért 
az Investigation Discovery csatornán. Istenem, ez 
a legjobb műsor a világon! Itt játszódik Colorado 
Springsben, és írás közben csakis ezt a rendőrőrsöt 
és Joe Kenda nyomozó irodáját láttam magam előtt. 
Külsőre minden régimódi és kopottas, ami tökélete-
sen illik a Point zord és hátborzongató légköréhez. 
Ha belenézel a sorozatba, egyértelműen fel fogod is-
merni, mi ihletett meg!
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Megint meg kell köszönnöm mindenkinek, aki csak 
esélyt ad ennek a könyvsorozatnak. Mindannyiunknak 
szüksége van megújulásra, kreatív vakációra, egy kis 
szabadságra… Számomra ilyen a Point. Imádok olyan 
férfiakról és nőkről írni, akik számára nem léteznek 
szabályok, szétfeszítik a fiatal felnőtteknek szóló re-
gények korlátait, de még az én saját határaimat is. 
Hihetetlenül élvezem, és hálás vagyok mindenkinek, 
aki csak velem tart az úton… Márpedig micsoda ka-
land lesz ez is! Minden egyes alkalommal, amikor 
úgy érzem, túl messzire mentem, vagy elértem a ha-
tárig, megtalálom a továbblépés lehetőségét, az újabb 
meghökkentő fordulatot. Legtöbbször engem is épp 
annyira meglep, merre tart a történet, akárcsak tite-
ket. Egy író számára semmi sem lehet ennél izgalma-
sabb! Ezek a regények telis-tele vannak bűnös élve-
zetekkel, és amikor ezekről írok, úgy érzem magam, 
mint egy kisgyerek, aki beszabadult az édességboltba. 

Mindannyian tudjuk, hogy az igazi férfi erénye a 
bátorság, ezért már alig várom, hogy bemutathassam 
nektek Titust!



„A bátorság az, ha te vagy az egyetlen,  
aki tudja, hogy félsz.”

(Franklin P. Jones)
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 ELŐSZÓ

A VÉG kezdetén.
Cseppek a betonon…
Cipőtalpak cuppogása…
Lánccsörgés…
Fémes csattogás…
Ütések suhogása…
Tompa puffanások…
– BASZKI!

Fájdalmas nyögés.
Próbáltam felemelni a fejem, miután a tarkóm má-

sodszorra is nekicsapódott a mögöttem lévő vascső-
nek, de képtelen voltam rá. A fülem csengett, az arco-
mat elborította a vér, miközben patakokban lecsorgott 
a rideg betonpadlóra a bakancsom elé. Bele sem akar-
tam gondolni, milyen mély, sem abba, milyen szé-
les lehet alattam a tócsa. Rengeteg vér volt a földön. 
Ijesztően sok. És mind az enyém. Nem tudtam nyitva 
tartani a szememet, így már nem is láttam a körülöt-
tem álló férfiakat, akik felváltva ütöttek ököllel, vagy 
bármivel, ami csak a kezükbe akadt, mialatt én a fe-
jem fölötti vascsőhöz bilincselve lógtam.
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Megcsörgettem a csövön a bilincset, amelyet nap 
mint nap arra használtam, hogy tisztán tartsam ezt a 
várost, de tudtam, innen egyhamar nem szabadulok.

Hallottam, ahogy az egyik támadóm elindult fe-
lém, a betonon végig húzva egy vasrudat, és a tüdőm-
ből kiszaladt az utolsó csepp levegő is, ami még az 
előző ütés után benne maradt. Már a levegővétel is 
annyira fájt, mintha kifordítanának a bőrömből, ezért 
amilyen erősen csak bírtam, behunytam a szemem, 
nehogy ezek a kegyetlen szemétládák lássák, milyen 
hatásosan sikerült megdolgozniuk a vasrudakkal és az 
öklükkel. A testem lassan összerogyott a kitartó pü-
föléstől, de engem nem törhettek meg, sosem adtam 
volna meg magam nekik. Kész voltam meghalni ezen 
a pokoli helyen, gyilkosok és gazemberek keze által, 
de bármennyire keményen bántak velem, bárhogy is 
próbálták elpusztítani a testemet, sosem fogják tudni 
eltiporni a bátorságomat és az elszántságomat, hogy 
ezt a világot megtisztítsam a hozzájuk hasonló embe-
rektől. Sosem fogok meghátrálni, sosem fognak meg-
törni, és sosem hagyom, hogy egy olyan fickó legyőz-
hessen, mint Conner Roark.

Kiköptem a földre egy adag vért, amelynek fémes 
íze a szám minden ízlelőbimbóját beborította. Még 
fel tudtam emelni a fejem, épp csak annyira, hogy 
szembe tudjak nézni a rám szegeződő sötét, érzéket-
len szempárral. Nem látszott benne sem elégtétel, sem 
öröm, amiért így lát, ahogyan mindig is látni akart. 
Nem volt benne diadal. Csak érzéketlenség, egy fe-
kete, végtelen űr, ott, ahol valamiféle emberség helye 
lett volna. Korábban már találkoztam ezzel a nézés-
sel. Az öcsém apján láttam, hosszú éveken át, minden 
egyes nap, mialatt ezt a várost a törvénytelenség, az 
erkölcstelenség és az őrület rothadó mocsarává vál-
toztatta. A Point volt a lehető legrosszabb hely, amit 
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bárki is rendőrként szolgálni és védeni akarhatott, én 
mégis minden egyes lélegzetvételemmel ezt tettem. 
Pusztuló gettó volt, amelyet veszedelmes férfiak és 
kemény nők irányítottak, de nekem ez volt az ottho-
nom, és ezek az én veszedelmes férfijaim és kemény 
nőim voltak, akiket meg kellett védenem. Sokan a 
családomhoz tartoztak, értük bármire képes lettem 
volna. Ez nemcsak egy állás volt, hanem hivatás. Ez 
voltam én. A Point nem nevelt ki magából hősöket, de 
én olyan közel álltam ehhez, amennyire csak ez a hely 
lehetővé tette. Nem mintha most túlságosan hősiesnek 
éreztem volna magam, megbilincselve és összeverve, 
tudva, hogy ez már a vég számomra. 

Pislogva ránéztem az arcomat beborító véren át, 
feldagadt számat gunyoros mosolyra húztam, és azt 
mondtam neki: 

– Baszd meg! Inkább meghalok, de nem fogsz 
meg törni!

Zihálva nyögtem ki a szavakat, mert a levegő csak 
ki-be járt nyilvánvalóan sérült tüdőmön, aztán már 
nem is gondolkodtam, mert újabb kör verés kezdő-
dött. Valaki talált egy baseballütőt, és amikor elta-
lálta vele a térdemet, felnyögtem és összeroskadtam. 
A testemet már csak a bilincs tartotta, amire fel vol-
tam lógatva.

Véres és homályos szemeimmel mintha láttam 
volna, ahogy Roark a fejét csóválta, és amikor meg-
szólalt, enyhe ír akcentusa úgy hasított bele duz-
zadt és vérző bőrömbe, akár egymillió üvegszilánk. 
Gyilkos volt, egy aljas, hazug alak, nagystílű gengsz-
ter, akibe egy csepp megbánás vagy emberség sem 
szorult. Egyáltalán nem illett hozzá ez a hang, ami 
zöld dombságokat és népdalokat idézett fel bennem. 
Bár lett volna inkább szarva és patája, hogy min-
den egyes hang, amit kiejt, füstös és kénköves bűzt 
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árasszon. Conner Roark maga volt a megtestesült ör-
dög, a leggonoszabb alak, akit valaha ismertem, és 
akinek az én városom, az utcáim, az én saját poklom 
volt az otthona. Ami nagy szó volt, tekintve hogy 
egész életemben démonokat és más bukott lénye-
ket üldöztem. Nem kevés gonosztevővel találkoztam 
gyilkossági nyomozóként a világ egyik legveszélye-
sebb, legromlottabb városában. Ez a hely annyira go-
nosz és sötét volt, annyira elborította a bűnözés és az 
erőszak, hogy neve sem volt… Mi csak Pointnak hív-
tuk. Ez volt a végpont, a töréspont, a pont, ahonnan 
nincs visszatérés… Egyszerűen a hely, ahol csak az 
erősek maradtak életben, mindenki más belehalt az 
igyekezetbe, hogy túléljen. 

A vasdorong suhintása alatt fájdalmasan reccsen-
tek már darabokban lévő bordáim, és minden elsöté-
tült előttem. 

Felnyögtem, bár próbáltam uralkodni magamon, 
és a lehető legkevésbé kimutatni, milyen fájdalmat 
okoztak az ütéseik. 

– Mindezt egy nőért, és egy városért, ami sosem 
lesz hálás a véredért és az áldozatodért. Most komo-
lyan, King nyomozó, én azt hittem, keményebb dió 
leszel. De az a nő elpuhított. Meggyengített. Ebben 
a városban minden férfi csak a farka után megy, még 
azt is elfelejtik, hogy háború van. Egyetlen nő sem ér 
annyit, hogy meghalj érte.

Krákogtam és kiköptem a földre egy újabb adag 
vért, aztán előrecsuklott a fejem, és erőtlenül felne-
vettem.

– Engem megölhetsz. Porig égetheted az egész ki-
baszott várost. Elbánhatsz mindenkivel, aki csak él és 
mozog ezen a helyen, amilyen aljasan csak tőled telik, 
de akkor sem kapod meg, amit akarsz… a nőt, akiért 
érdemes meghalni. Hamarabb fog ő téged kinyírni.



15

Összeszorítottam a fogamat és megmarkoltam a 
bilincset, hogy fogva tartóm szemébe tudjak nézni, 
miközben kimondtam a könyörtelen és nyers igazsá-
got, amiről tudtam, hogy fel fogja bőszíteni.

Beszéltem neki a nőről, aki most már az enyém 
volt, és arról, ha megtudja, én már nem vagyok, ho-
gyan fogja földdel egyenlővé tenni az egész világot, 
amit Roark elpusztítani próbált, hogy maga alá te-
messe a szemétládát. Még bevittem pár szúrást, hogy 
megértessem vele, tudom, mire megy ki a játszma, 
világosan látom az indítékait, még ha ezek mindenki 
más számára zavarosak és érthetetlenek is voltak.

Az arcvonásai megkeményedtek, a szeme sarka 
rángatózni kezdett, majd közelebb lépett ernyedten 
lógó testemhez, ami lassacskán végzetesen kivérzett. 
Megállt, amikor a bakancsa orra vérrel borított láb-
fejemhez ért. Az ujjával felemelte az állam, hogy a 
szemébe nézzek. Ismerős volt ez az egyszerre sötét és 
veszett tekintet. Roarknak vérében volt az őrület és az 
embertelen könyörtelenség. Nem is volt kérdés, kitől 
örökölte.

– A te nőd? – Akcentusos hangja keményen és dü-
hösen csengett, amiből tudtam, hogy érzékeny pont-
jára tapintottam.

Felnevettem, bár ez inkább csak erőltetett lihegés 
volt, és pillanatnyi elégedettség töltött el, amikor a vé-
rem az arcára csöppent. Majdnem egyforma magasak 
voltunk, és ha nem lógtam volna a fejem fölé bilincselt 
csuklómon, farkasszemet néztünk volna. Legalább 
huszonöt kilóval nehezebb voltam nála, és épp olyan 
keményen tudtam bunyózni, mint a Pointban bárme-
lyik nehézfiú. De egy dolgot sosem tudtam legyűrni 
magamban, ami miatt a hozzá hasonlók mindig lépés-
előnyben voltak velem szemben. Azt, hogy még volt 
szívem. Voltak érzéseim. Bármennyire mostohán bánt 
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velem ez a város, bármennyiszer is kellett választa-
nom a családom és a helyes út között, akárhányszor is 
emlékeztettek arra, hogy egy sötét, törvénytelen he-
lyen élek, én még mindig nem adtam fel a reményt. 
Még mindig harcolni akartam az igazságért és a ke-
véske jóért, ami az árnyékban és a repedésekben meg-
bújt, és még mindig képes voltam szeretni. A szíve-
met egy mélyen bennem élő szörnyeteg vigyázta, és 
épségben megőrizte, miközben élni próbáltunk ezen 
az iszonyú helyen.

Szerettem az öcsémet, pedig egy igazi kemény-
fiú volt, aki sosem az egyenes úton járt. Szerettem a 
munkámat. Szerettem a kevés barátomat, akik több-
sége inkább a törvény másik oldalán állt. Szerettem 
az anyámat, bár egész életében piás volt, és soha nem 
is akart leszokni… És szerettem a nőmet.

Azt a nőt, akiért kész voltam meghalni. Akiért 
kész voltam megvívni a háborút, amit Roark indított, 
és ha ez volt a sorsomban megírva, hát legyen. Ha a 
szívem a vesztemet is okozza, legalább tudom, hogy 
egy kibaszottul nemes és fontos ügyért halok meg.

– Az enyém – feleltem, és gúnyosan ránéztem, 
mire elengedte az államat és a nyakam lebicsaklott, 
mert már ahhoz sem volt erőm, hogy a fejemet meg-
tartsam. – Azóta az enyém, hogy tanúskodott Novak 
és az emberei ellen. Csak azért jött össze veled, mert 
engem akart, de nem tudta, hogyan hozza ezt szóba. 
Azt hitte, meg tudod adni neki a biztonságot, amire én 
képes lettem volna. Milyen érzés tudni, hogy te csak 
egy ócska kis pótlék voltál helyettem? Valahányszor 
lefeküdtél vele, csak rám gondolt közben. Te sosem 
voltál számára az első, Roark.

Éreztem, hogy befeszül. Tudtam, a nő a fájó 
pontja, mert az elvesztése annyira felbőszítette, 
hogy a Pointot a bosszú és a gyűlölet tüzes poklává 
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változtatta. Roark pedig soha nem törődhetett bele 
ebbe az elutasításba és megaláztatásba, még azon 
felül, amit a Point rá mért.

Belemarkolt a hajamba és felrántotta a fejemet, így 
megint farkasszemet néztünk. A szemhéjam már any-
nyira felduzzadt, hogy alig láttam ki rajta, és tudtam, 
vészesen sok vért veszítek. Nyaktól lefelé már nem 
éreztem semmit, csak a lüktető térdemet, és a bőrö-
met mindenütt véraláfutások, duzzanatok és nyílt se-
bek borították, amelyekből alattam a betonra csorgott 
az utolsó csepp életerőm is. Próbáltam az arcára fó-
kuszálni, de folyton elmosódott előttem, és egy má-
sik arcot láttam helyette, azét, akit szerettem. Nagyot 
nyeltem, amikor felrepedt ajkaim közt hirtelen meg-
éreztem a számba tolt fekete pisztoly fémcsövét, 
amely nekikoccant a fogaimnak. 

Láttam magamat tükröződni tökéletesen üres, fe-
kete tekintetében, és tudtam, hogy meg fogja húzni a 
ravaszt.

– Rosszul választott! A lábai elé helyeztem volna 
ezt a várost.

– Ha a lábai előtt akarta volna látni, ő maga he-
lyezte volna oda. Pontosan ezért nem érdemelted meg 
őt soha, te pöcs! Sosem értetted, hogy nálad ezerszer 
többre képes dühből és bosszúvágyból. Csakhogy ő 
okosan belátta, hogy az élet ennél sokkal többről szól. 
Én vagyok számára a több. Te csak eszköz voltál a cél 
érdekében! – mormoltam a pisztoly csöve mellett.

Behunytam a szemem és vártam, hogy vége le-
gyen. Eszem ágában sem volt az életemért könyö-
rögni, sem alkudozni. A szemem se rebbent. Ha már 
meg kell halnom, úgy tegyem, ahogyan az egész éle-
temet éltem… bátran és emelt fővel. Ez a rohadék 
soha nem tudhatta meg, mennyire rettegtem, mert 
nemcsak az öcsémet hagytam magára ezen a siralmas 



helyen, hanem a nőt is, akit szerettem. Az egyetlent. 
Tudtam, ha meghalok, elszabadul a pokol, és Conner 
Roarknak fogalma sincs, mire képes egy bosszú-
szomjas nő, akiben több a rossz, mint a jó, ha össze-
törték a szívét.

BUMM! 



„A pokol te magad vagy, és az egyetlen megváltás,  
ha valaki kész feladni önmagát,  

hogy együtt érezzen egy másik emberrel.”
(Tennessee Williams)
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 1. FEJEZET

REEVE

KÉT HELY VOLT a világon, ahová soha többé 
nem akartam betenni a lábamat. Az egyik a vá-

ros lepusztult, rothadó része, amit egyszerűen csak 
Pointnak hívtak. A másik a rendőrőrs, ami a város 
közepén állt, és ugyanúgy a bűnözés és a korrupció 
melegágya volt, akárcsak a város utcái. 

Mindent gyűlöltem, ami miatt idejöttem, mégis ki-
tartóan lépdeltem előre, mert tudtam, csak akkor lesz 
egyáltalán esélyem arra, hogy együtt tudjak élni azzal 
a nővel, aki nap mint nap a tükörből nézett vissza rám, 
ha egyszer az életben helyes döntést hozok. Tennem 
kellett végre valamit, amit nem csak a saját önző érde-
keim diktáltak, és amit nem is az égető vágy motivált, 
hogy bosszút álljak a sok igazságtalanságért, amit ez 
a hely ontott magából. Akár jó voltál, akár rossz, itt 
mindenkinek, aki csak otthonának hívta ezt a helyet, 
a hátán ott volt a célkereszt. A Point nem kivétele-
zett senkivel, amikor fájdalmat okozott és életeket tett 
tönkre.

Remegő kézzel fogtam meg a kilincset. Nem volt 
itt semmi keresnivalóm, ebben a városban, ebben az 
épületben, sem ebben az életben, ami már rég nem 
volt az enyém.
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Bujkálnom kellett volna. Más embernek kellett 
volna lennem. Valakinek, aki esélyt kapott az újra-
kezdésre. Olyan nőnek, aki még csak nem is ismeri a 
halált, sem a bosszúvágyat, mert olyan elszigetelten 
és távol él minden bűntől és mocsoktól, ami a Point 
veleje, hogy öt percig sem bírná ki itt.

Csakhogy ez az új énem valójában sosem illett 
hozzám. Sosem szerettem ennek a nőnek a lágy, töré-
keny álcáját. A bujkálás a gyengéknek való, én pedig 
a lelkem mélyén tudtam, ki vagyok, és hogy soha, de 
soha nem leszek biztonságban. Túl sok démon lako-
zott bennem, és túl sokszor kötöttem üzletet az ör-
döggel ebben az életben, így nem is áltattam magam 
azzal, hogy valaha megúszom annyival, hogy egysze-
rűen kisétálok a Pointból, anélkül, hogy drágán meg-
fizetnék a bűneimért.

A lábam remegett, amikor megkérdeztem a fiatal 
zsarut, aki az előtérben a rácsokkal és golyóálló üveg-
gel védett recepciós pultnál ült, hogy merre találom 
azt a férfit, az egyetlen jó embert, akivel valaha is ta-
lálkoztam ezen az elátkozott helyen. Ha már készen 
álltam eldobni az új életem, és fejest ugrani a tűzbe, 
Titus King nyomozó volt az egyetlen ember, akiben 
még bízhattam, hogy megóv a lángoktól. 

Vannak férfiak, akik végignéznék, ahogy az egész 
világ porig ég. Titus olyan férfi volt, aki kész volt 
egyedül berohanni a tűzbe, és puszta kézzel eloltani a 
lángokat. Ő volt az egyetlen, akinek át akartam adni 
a birtokomban lévő információt. Csakis benne bízhat-
tam, hogy segít biztonságos búvóhelyet találni, miu-
tán búcsút intettem az új énemnek, majd leporoltam 
és visszavettem a régi rongyos, sebzett bőrét. Csak a 
Jóisten tudta, meddig húzom, miután visszajöttem, de 
tudtam, hogy Titusszal az oldalamon nagyobb az esé-
lyem eljutni a célvonalig, a befejezésig, arra a pontra, 
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ahol helyre tudom hozni a rosszat. Legalábbis egyet 
azok közül, amiket ez az elátkozott hely ontott ma-
gából.

A Point csatába készült, és én voltam az ütőkártya, 
amire a jóknak szüksége lesz, ha legalább hajszálnyi 
esélyt akarnak arra, hogy megvédhessék magukat.

A fiatal rendőr megkérdezte a nevemet, és ami-
kor azt feleltem, „Reeve Black”, láttam rajta, ahogy 
megváltozik elismerő pillantása, amit hosszú fekete 
hajam és el sem tudta képzelni, mennyire veszedel-
mes domborulataimon feszülő pólóm váltott ki belőle, 
majd rosszallón, szinte megvetően bámult rám. Már 
hallotta híremet, ami nem volt jó. Még egy ilyen he-
lyen is, ami telis-tele volt bűnözőkkel és rossz embe-
rekkel, a rosszak közt voltak még rosszabbak. Én vol-
tam a legrosszabb, és soha nem is próbáltam másnak 
látszani.

A zsaru felemelte a telefont, és halkan belebeszélt. 
Hallottam, ahogy a nevemet mondja, nem is egyszer, 
aztán a fejét csóválta. Egyáltalán nem lett volna sza-
bad itt lennem, és tudtam, hogy Titus sem lesz boldog 
a viszontlátástól. De neki nem is kellett örülnie, csak 
meg kellett hallgatnia, amit mondani akarok, és bele-
egyezni, hogy segíthessek neki.

A fülem mögé tűrtem pár fekete hajtincsemet, és 
az akaratom erejével próbáltam leállítani a kézreme-
gésemet. Most nem adhattam meg magam a gyönge-
ségnek. Nem Titustól féltem, hanem őt féltettem.

A szemem sarkából láttam, hogy nyitva áll az ajtó, 
amin a neve és a titulusa állt, kopottas fekete betűk-
kel. A szívem nagyot dobbant és a gyomrom össze-
szorult sötét hajának látványától, amint felbukkant az 
ajtó nyílásában. Még ilyen távolról és ennyi akadá-
lyon át is éreztem vakító kék szeme átható pillantását, 
és a dühöt, ami felizzott benne, ahogy megpillantott. 
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Ahogy vártam… egyáltalán nem örült nekem.
Kirohant az irodából, közben le sem véve rólam a 

szemét, és elindult egyenesen felém, utat törve ma-
gának a rendőrőrsön fel-alá rohangáló egyenruhás és 
civil ruhás rendőrök közt. Titus sosem viselt unifor-
mist. Legalábbis eddig egyszer sem láttam rajta. Úgy 
öltözött, mint egy férfi, akinek fontos munkája van, 
ami fizikailag is kimerítette és lassan, de biztosan fel-
emésztette a lelkét.

Miközben haladt felém, láttam, hogy nyakken-
dője meglazítva lóg a nyakán. Feltűrt ingujjai meg-
feszültek az alkarján, és a keze ökölbe szorult a látvá-
nyomtól. Fekete nadrágja összegyűrődött, miközben 
valami rossz dolgot vagy rosszfiút igyekezett helyre-
tenni a nap korábbi részében. Amikor végre odaért 
hozzám, nem tudtam levenni a szememet róla. Csak 
néztem viseltes, kopott fekete bakancsát, amikor 
megállt előttem és fölém magasodott. Titus Kingen 
soha az életben nem tudtam volna elképzelni fényes 
lakkcipőt, sem sportcipőt vagy laza teniszcipőt. Nem, 
Titus mindig is olyan férfi marad, aki az öltözködésé-
vel is alkalmazkodik a sárhoz és mocsokhoz, amiben 
minden áldott nap gázolt, hogy valamiféle rendet pró-
báljon tartani.

Nagyot nyeltem, és próbáltam egyenesen állni. 
Titus tagbaszakadt fickó volt és jó magas, így nem 
volt nehéz meghunyászkodni villámló pillantásától. 
De ha így tettem volna, kimutattam volna a félelme-
met, és nem engedhettem meg magamnak, hogy így 
kezdjek hozzá ehhez a beszélgetéshez.

Ehelyett lassan megrebegtettem a szempilláimat, 
és hosszan kifújtam a levegőt, hogy lássa a mellka-
som emelkedését és süllyedését, majd gondosan ki-
rúzsozott számmal csábítóan rámosolyogtam, amitől 
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számos férfi olyat is megtett volna már, amire nem is 
kértem.

– King nyomozó! – köszöntöttem. Tetszett a neve, 
még a titulussal együtt is. Akár egy ősi barbár király-
ság ura is lehetett volna, ahol csak a legerősebbek ma-
radtak életben.

– Mi a franc!? – felelte, ami egyszerre volt kérdés 
és olyan hangos kijelentés, hogy az épületben minden 
rendőr és bűnöző egyszerre kapta fel a fejét. 

Az ujjai acélsodronyként fonódtak a karomra, és 
kíméletlenül végigvonszolt az őrsön, át minden rá-
cson és akadályon, az asztalaiknál ücsörgő rendőrök 
szeme láttára, akik csodálkozással vegyes kíváncsi-
sággal figyelték, vajon mi üthetett King nyomozóba. 
Titus általában nem mutatott szélsőséges érzelmi re-
akciókat. Sokkal inkább a tettek embere volt, ezért is 
keltett ekkora feltűnést a kemény, mégis vonzó arcvo-
násaiból sugárzó düh, és az a lendület, amivel végig-
cipelt a kollégái és a rendőrőrsre beszállított csőcselék 
között. Magánkívül volt a méregtől, amiért váratlanul 
megjelentem itt, és ezt nem is titkolta.

Amikor az irodájához értünk, úgy lökött be az aj-
tón, mintha én is csak egy visszaeső piti kis bűnöző 
lennék, aztán a szükségesnél jóval nagyobb erővel be-
csapta az ajtót maga mögött. Tudtam, hogy a Point 
hamarosan lángokban fog állni, de semmi sem égetett 
olyan forrón és féktelenül, mint a düh, ami Titus ég-
színkék szemében izzott. Tudtam, hogy haragos lesz, 
de még ennél is jobban aggódott, és azt hiszem, ettől 
csak még dühösebb lett. Senki sem akart egy olyan 
nőért aggódni, mint én. El kellett viselnem minden tá-
madást, ami csak ért. Megérdemeltem. Így működik 
a karma, de Titusnak a vérében volt az aggódás, még 
akkor is, ha a másik ezt nem is érdemelte, vagy nem is 
akarta, és nyilván ez dühítette a legjobban.


