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Prológus

Old Hill, 1996

Már azelőtt tudtam, hogy halott, mielőtt megérintettem volna. 
És mégis megérintettem.

A bőre hűvös volt, ahogy végighúztam az ujjamat az alkarján. 
Elidőztem a szemölcsnél a könyökén. Sose fogom már látni, ahogy 
közelít felém. Sose látom viszont, amikor kitárja felém a karját, és a 
melegébe zár.

Lágyan megsimogattam az arcát. Nem reagált, ezért kicsit erő-
teljesebben rányomtam az ujjamat a bőrére, de a szeme továbbra is 
a plafonra meredt.

— Ne hagyj magamra! — kértem, és tagadón megráztam a fejem, 
mintha ezzel meg nem történtté tehetném.

Nem tudtam elképzelni az életemet nélküle. Olyan régóta csak 
egymásra számíthattunk.

Hogy teljes bizonyosságot szerezzek, visszatartottam a lélegzete-
met, és a mellkasára hajtottam a fejemet. Huszonháromig számol-
tam, mielőtt kiszaladt belőlem a levegő. A mellkasa nem mozdult. 
Egyszer sem.

— Tegyek fel egy teát, mami? Játszhatnánk a kedvenc játékunkat. 
Mindent előkészítek — ajánlottam könnybe lábadó szemmel. — Éb-
redj, mami! — kiáltottam, és rázogattam a karját. — Kérlek, mami, 
nem akarom, hogy elmenj! Tévedtem, amikor azt hittem, igen.

Ahogy ráztam, az egész teste remegett. A feje ide-oda hánykoló-
dott a párnán, és egy pillanatra azt hittem, mintha azt mondaná: 
ne! De amint abbahagytam, ő is mozdulatlanná vált. A billegő feje 
állt meg utoljára.

Térdre rogytam, és arcomat a kezébe temetve zokogtam, mintha 
abban bíztam volna, hogy a könnyeimnek varázserejük van. Akar-
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tam, hogy az izmai megfeszüljenek, és a tenyere reagáljon az érinté-
semre. Hogy érezzem, ahogy az ujjaival a hajamba túr.

Megragadtam az élettelen kezét, és a fejem tetejére helyeztem.
— Gyerünk, mami — kérleltem, és forgatni kezdtem a fejemet élet-

telen ujjai alatt. — Mondd... mondd, hogy én vagyok a legjobb kis-
lány a világon!
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1. fejezet

Black Country, napjainkban

Kim egy kuka mögött guggolt. Tizenöt perc mozdulatlan-
ság után a combja kezdett elzsibbadni.

Beleszólt az adóvevőbe.
— Stace, van valami hír a házkutatásiról?
— Még nincs, Főnök — jött a válasz a fülhallgatón keresztül.
Kim felnyögött.
— Nem várhatunk örökké, srácok.
A szeme sarkából látta, ahogy Bryant megrázza a fejét. 

Ő egy nyitott motorháztető mögött rejtőzött, szemben a cél-
objektummal.

Mindig is Bryant volt a józanság hangja. Óvatos természe-
te azt diktálta, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálja-
nak, és Kim ezzel teljesen egyetértett. Legalábbis egy bizo-
nyos pontig. De mind tudták, mi zajlik abban a házban. És 
annak ma véget kellett vetni.

— Közelebb menjek, Főnök? — szólalt meg Dawson izgatott 
hangja a fülesben.

Már épp nemmel felelt volna, amikor újra meghallotta a 
férfi hangját.

— Főnök, dél-európai férfi az utca túloldalán, százhetven 
centi, fekete nadrágban, szürke pólóban.

Kim még jobban összehúzta magát. Kétteleknyire volt a 
háztól, egy kuka és egy hortenziabokor közé ékelődve, de 
nem kockáztathatta, hogy meglássák. Jelenleg helyzeti előny-
ben voltak, és nem szándékozott ezt feladni.

— A személyazonossága esetleg, Kev? — szólt bele az adó-
vevőbe. Talán valaki, akit ismernek?
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— Negatív.
Behunyta a szemét, és remélte, hogy a fickó továbbhalad. 

Nem kellett abba az épületbe még egy férfi. A számok jelen-
leg nekik kedveztek.

— Bement, Főnök — jelentette Bryant szemből.
A fenébe... ez csakis egy dolgot jelenthet. Egy ügyfél.
Megnyomta az adóvevő gombját. Mi van már azzal a nya-

valyás paranccsal?
— Stace?
— Még semmi, Főnök.
Hallotta, hogy a ház ajtaja kinyílik, és a két férfi köszönti 

egymást.
Kim egész testében érezte a saját vérének pumpálását. 

Minden egyes izom, amit csak meg tudott nevezni, készen 
állt, hogy nekifeszüljön az ajtónak, berontson, megbilincselje 
és előállítsa a bent lévőket, a papírozást meg majd utólag el-
sikálja valahogy.

— Főnök, csak egy percet várj még — szólalt meg Bryant a 
motorháztető mögül.

Mintha kitalálta volna, mi járt a fejében.
Kim lenyomta az adóvevő gombját, de nem beszélt, csak 

jelezte, hogy értette.
Ha most behatol az épületbe, fújhatják a vádat.
— Stace? — kérdezte ismét.
— Semmi, Főnök.
Kim hallotta az elkeseredést a hangjában, és tudta, hogy 

Stacey ugyanannyira szerette volna a várt választ kimondani, 
mint amennyire ő maga hallani.

— Oké, srácok, akkor jön a B terv — mondta a mikrofonba.
— Mi a B terv? — jelentkezett be Dawson.
Fogalma sem volt.
— Csak kövessetek — mondta, és felegyenesedett.
Kibújt a hortenziabokor öleléséből, és megmozgatta el-

gémberedett tagjait. Leporolta a fekete farmerját, hátha eset-
leg maradt rajta valami nedvesség a virágokról.
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Elszántan indult a bejárat felé, mintha csak a szomszéd 
kertből bújt volna elő. Ahogy haladt, a fülhallgató drótját a 
hajába rejtette.

A parancs ugyan bármelyik pillanatban megérkezhet, de 
a férfi, aki bement, minden bizonnyal egy kuncsaft, és ezt a 
gondolatot nem tudta elviselni.

Enyhén féloldalasan helyezkedett el az ajtóval szemben, 
hogy a fülese az utca felé nézzen.

Bekopogott, és mosolyt erőltetett az arcára. Bryant hangja 
sziszegett a fülhallgatóban, de annak ellenére is értette, hogy 
a haján keresztül szólt.

— Főnök, mi az isten...?
Kim az ajkához emelte a mutatóujját, ezzel jelezve, hogy 

csendet kér, mivel lépéseket hallott az előszoba felől.
Asraf Nadir nyitott ajtót.
Kim meg tudta őrizni semleges arckifejezését, annak elle-

nére, hogy hat hete a férfi minden mozdulatát figyelték.
A férfi arca azonnal elkomorodott.
— Üdvözlöm, tudna esetleg segíteni nekem? Lerobban-

tunk — magyarázta, Bryant felé bólintva. — A férjem szerint 
valami komoly hiba, de szerintem csak az akkumulátor.

A férfi Bryantre sandított, Kim pedig bekémlelt a lakásba. 
A másik két személy odabent beszélgetett a konyhában. Egy 
jegyzettömb járt köztük kézről kézre.

Asraf megrázta a fejét.
— Nem, bocsánat... — Durva akcentussal beszélt. Asraf Na-

dir Irakból érkezett hat hónapja.
— Nincs esetleg egy indítókábele, amivel próbálkozhat-

nánk?
A férfi ismét megrázta a fejét. Hátralépett, és Kim látta, 

hogy az ajtó kezd bezáródni.
— Uram, biztosan nem...?
Az ajtó tovább záródott.
— Megvan, Főnök — kiáltotta Stacey a fülhallgatóba.
Kim becsúsztatta a lábát a nyílásba, és testével az ajtó-
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nak nehezedett. Érezte, hogy felkavarodik a levegő, amikor 
Bryant megjelent  mellette.

— Asraf Nadir, itt a rendőrség, házkutatási parancsunk van...
Az ajtó hirtelen engedett. Ahogy belökte, látta, hogy Nadir 

átszalad a házon, fellökve a két másikat, akár a tekebábukat.
Utánaeredt, követve a férfit a hátsó ajtón át.
A hátsó kertet sűrűn benőtte a bozót. Egy öreg, a természet 

által birtokba vett kanapé állt jobbra, a kerítésnél. Asraf sza-
ladt tovább, át a kerten. Kim utánagázolt a bokájára csavaro-
dó magas fűben.

Asraf megállt egy pillanat töredékéig, és vadul kutatott a 
kiút után.

A pillantása megállapodott egy borostyánnal borított kerti 
fészeren.

A férfi felszökkent egy vödörre, majd lábával kapálózva 
próbált némi támasztékot találni a fészer téglafalán. Kim utá-
navetette magát, és csak pár centin múlt, hogy nem sikerült 
elkapnia a lábfejét.

— A francba! — nyögött fel, és lépésről lépésre követte Asraf 
útvonalát.

Ahogy felkapaszkodott a fészer tetejére, Asraf épp leeresz-
kedett a túloldalon.

Kim érezte, hogy veszít a tempóból, és ezt a férfi is észlel-
te. Asraf vékony ajka mosolyra húzódott, ahogy eltűnt a sze-
me elől.

A diadalmas pillantás feltüzelte Kimet, és ismét visszatért 
az elszántsága. Egy másodperc alatt felmérte a kertet, ahová 
a férfi leugrott, és azonnal észrevette, amit ő nem.

A kert gondosan nyírt gyepszőnyege egy kövezett terasz-
ban végződött. A jobb oldali rész a szomszéd házig tartott.

A bal oldalit viszont egy két méter magas, felül hegyes tüs-
kékben végződő kerítés határolta. De a kerítés előtt két, még 
ennél is érdekesebb dologra lett figyelmes.

Kim lóbálni kezdte a fészer tetejéről a lábát, és várt.
Két németjuhász bukkant elő az épület mögül, és Asraf 

azonnal ledermedt.
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Kim Bryant hangját hallotta a fülhallgatóban.
— Főnök, merre vagy?
— Nézz ki hátul! — válaszolta a mikrofonba.
— Ööö... Egy fészer tetején ülsz.
Bryant megfigyelőkészsége mindig lenyűgözte.
Látván, hogy az első számú gyanúsított nem megy seho-

vá, Kim azonnal a vasárnap reggeli rajtaütés okára gondolt.
— Megvan? — kérdezte Bryanttől.
— Meg — felelte a férfi.
Kim a combja mellé támasztotta két kezét, és figyelte, 

ahogy a barna-fekete kutyák elindulnak Asraf felé, kiszorítva 
őt saját területükről.

A férfi hátrálni kezdett a két kutya elől, teste menekülni 
akart, elméje lehetséges kiutak után kutatott.

— Kell segítség, Főnök? — recsegett Bryant a fülébe.
— Nem, egy perc, és ott vagyok.
Asraf tett még két lépést hátra, majd megfordult.
Kim röviden ráintegetett.
A két kutya ugyancsak tett két lépését.
Bár lassan mozogtak, a szemükből és a megfeszült nyak-

izmukból leszűrhető volt, mit akarnak.
Asraf még egy pillantást vetett a kutyákra, és úgy találta, 

Kimnél jobb esélyekkel indul.
Megfordult, és a fészer felé szaladt. A hirtelen mozdulata 

felszabadította a kutyákban felgyülemlett feszültséget, és 
mindkettő ugatva vetette magát utána. Kim jobb kézzel le-
nyúlt, és felhúzta a férfit.

A kutyák ugráltak és ugattak, alig pár centire a talpától.
A férfi, akit felhúzott, nem is hasonlított arra, aki kinyitot-

ta az ajtót.
Kim Asraf vékony csuklóját fogva érezte, hogy a férfi egész 

testében remeg.
A homlokán izzadságcseppek jelentek meg, és nehezen 

vette a levegőt.
Kim a bal kezével benyúlt a hátsó zsebébe, és lefogta a férfi 
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jobb kezét, mielőtt még az összeszedhette volna magát. Még 
egyszer nem hajlandó üldözni.

— Asraf Nadir, letartóztatom Negib Husszein elrablásának 
és jogellenes fogva tartásának vádjával. Jogában áll hallgatni. 
Bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Joga 
van egy ügyvéddel beszélni. Ha nem tud ügyvédet fogadni, 
az állam fog kijelölni egyet önnek. Megértette a jogait?

Kim megfordította a férfit a fészer tetején, így mindketten 
a ház felé néztek.

Bryant a maga száznyolcvan centijével ott állt előtte, oldal-
ra biccentett fejjel.

— Amikor csak gondolod, Főnök.
Közelebb vitte Asrafot a tető széléhez. Örömmel lelökte 

volna fejjel előre, de az eljárásrend szerint tilos az indokolat-
lan erőszak az őrizetbe vett gyanúsítottakkal szemben.

A férfi vállának dőlt, és ülő helyzetbe kényszerítette.
— Tájékoztattad a jogairól? — kérdezte Bryant, és a földre 

segítette a gyanúsítottat.
Kim bólintott. A kerti fészer teteje nem a legfurcsább hely, 

ahol valaha letartóztatott valakit, de a top ötben benne van.
Bryant megfogta Asraf bilincsét, és egy lökéssel elindította.
— Miért nem futott tovább?
— Két németjuhász miatt.
Bryant Kimre pillantott.
— Aha. Mondjuk, én inkább megkockáztattam volna a ku-

tyákon át.
Kim nem törődött a megjegyzéssel, és belépett a hátsó 

 ajtón.
A második gyanúsított és az ügyfél Dawson és két egyen-

ruhás rendőr őrizete alatt állt megbilincselve.
Kim kérdően Dawsonra pillantott.
— A nappaliban, Főnök.
Bólintott, és benyitott a következő ajtón.
Stacey a kanapén ült, fél méterre a tizenhárom éves fiútól, 

aki mindössze egy alsónadrágot és egy pólót viselt Bryant 
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 ráadott zakója alatt, amitől úgy nézett ki, mint egy kisgyerek, 
aki beöltözőset játszik.

A fejét lehajtotta, lábát összezárta, és halkan sírdogált.
Kim lepillantott az összekulcsolt kezére.
Rájuk tette a sajátját.
— Már biztonságban vagy, Negib. Érted?
A bőre hűvös volt, és nyirkos.
Kim a fiú mindkét kezét a sajátjába fogta, hogy megállítsa 

a remegését.
— Most be kell vinnünk a kórházba, Negib, aztán szólunk 

apukádnak...
A fiú hirtelen felszegte a fejét, és remegni kezdett. Szégyen 

csillant meg a szemében, és Kim azt hitte, megszakad a szíve.
— Negib, apukád nagyon szeret téged. Ha nem lett volna 

olyan kitartó, most nem lennénk itt. — Kim mély levegőt vett, 
és kényszerítette magát, hogy a fiú szemébe nézzen. — Nem a 
te hibád. Ez az egész, ami történt, nem a te hibád, és apukád 
tudja ezt.

Látta, hogy a fiú bátran küzd a könnyei ellen. A fájdalom, 
a megaláztatás és a félelem ellenére nem akart összeomlani és 
sírni.

Kim emlékezett egy másik tizenhárom évesre, aki ugyan-
így érzett.

Kinyújtotta a karját, és gyengéden megsimogatta a fiú ar-
cát. Kimondta azokat a szavakat, amelyeket ő maga is hallani 
szeretett volna annak idején.

— Minden rendben lesz, kicsikém. Ígérem!
A szavaktól megeredtek a fiú könnyei, majd hangos, zihá-

ló zokogásba váltott. Kim odahajolt hozzá, és magához szo-
rította.

Elnézett a feje felett, és azt gondolta: Csak nyugodtan, kicsi-
kém, engedd csak ki.
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2. fejezet

Jemima Lowe érezte, hogy egy kéz megszorítja a bokáját.
Valaki egy hirtelen mozdulattal kirántotta őt a furgonból. 

A háta a földön landolt, a feje követte. A fájdalom szupernó-
vaként robbant szét a koponyájában. Egypár másodpercig 
csillagokat látott maga előtt.

Kérlek, engedj el — ennyit mondott némán, mert a száját nem 
tudta megmozdítani.

Mintha izmainak irányítását leválasztották volna az agyá-
ról. A végtagjai nem engedelmeskedtek. Az elméje ontotta 
magából az üzeneteket, de a teste nem reagált ezekre. Simán 
le tudott futni egy félmaratont. Át tudta úszni a La Manche 
csatornát, oda és vissza. Le tudott kerekezni egy triatlontá-
vot, de jelenleg még bemutatni sem tudott volna a középső 
ujjával. Átkozta saját testét, amiért cserben hagyta, és nem 
tudta leküzdeni a szervezetét letaglózó drogot.

Érezte, hogy megfordítják a földön. Ahogy felgyűrődött a 
felsője, a murva felhorzsolta a hátát.

A bokájánál fogva húzták. Arra gondolt, hogy ilyen lehe-
tett, amikor az ősember hazavitt egy frissen elejtett állatot a 
családnak.

A talaj megváltozott alatta. Most füvön húzták. A feje fel-le 
ugrált, ahogy a testét rángatta a láthatatlan kéz. A látószöge 
megváltozott. Egy dombra húzták felfelé. A feje oldalra bil-
lent. Az arca egy apró kőnek ütődött.

Ráparancsolt a kezére, hogy ragadjon meg valamit a föl-
dön. Tudta, hogy az egyetlen esélye az, ha lelassítja a folya-
matot. Csak így maradhat életben.

A hüvelykujja és a mutatóujja majdnem megfogott egy fű-
csomót, de azonnal el is engedte, mert a többi ujj nem volt 
hajlandó kapaszkodni. Érezte, hogy a drog teljesen átjárja a 
szervezetét. A tehetetlen düh könnyei gyűltek a szemében. 
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Tudta, hogy meg fog halni, és azt is, hogy nem tehet ellene 
semmit.

Fogvatartójának mély sóhaja szakította meg a csendet, 
ahogy az emelkedő egyre meredekebbé vált, és testének szö-
ge ismét megváltozott.

Engedj el, kérlek — imádkozott ismét. A gondolatai egyre 
élesebbek lettek, de az izmai nem zárkóztak fel hozzá.

A teste megállt. Egyenes terepen voltak, a lába egy vonal-
ban volt a hátával.

— Szeretnéd, ha abbahagynám, ugye, Jemima?
Ismét megszólalt a hang. A hang, amelyet már huszon-

négy órája hallgatott.
Kirázta tőle a hideg.
— Én is szerettem volna, ha abbahagyod, Jemima. De te 

nem voltál hajlandó.
Jemima már megpróbálta elmagyarázni korábban, de nem 

találta a megfelelő szavakat. Hogy tudta volna elmagyarázni 
azt, ami aznap történt? Gondolataiban az igazság felfoghatat-
lannak tűnt, kimondva pedig még rosszabbnak.

— Az egyikőtök zoknit tömött a számba, és nem tudtam 
segítségért kiáltani.

Jemima bocsánatot akart kérni. Bocsánatot kérni azért, 
amit tett. Egész felnőtt élete során annak a napnak az emléke 
elől menekült. Sikertelenül, a szégyen mindig vele maradt.

Kérlek, engedd meg, hogy megmagyarázzam — üvöltötte a tudata 
a bénultságon át. Biztos volt benne, ha csak egy percet kapott 
volna, hogy gondolkodhasson, meg tudta volna magyarázni.

Sikerült kinyitnia a száját, de mielőtt összeszedhette volna 
magát annyira, hogy beszélni tudjon, valamit beleerőszakol-
tak. A nyelve hátratolódott a sűrű, száraz anyagtól.

— Minden lefekvéskor a te nevetésedet hallom.
Újabb marék földet tömtek a szájába. Érezte, hogy lenyo-

mul a torkán, és elzárja a légutait. Egy sikoly formálódott 
benne, de képtelen volt kijutni.

— Soha többé nem fogom hallani a nevetésedet.
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Újabb maréknyit erőszakolt bele, és tenyerét az arcára szo-
rította. Jemima arca felduzzadt, ahogy a föld megpróbált he-
lyet találni magának odabent. Az egyetlen útja azonban lefelé 
vezetett.

Érezte, hogy leáll a légzése.
Megpróbálta félrelökni az arcát takaró kezet. Mozdulatát 

erősnek és határozottnak érezte, valójában csak egy szánal-
mas rángatózás volt.

— Aztán leszorítottatok, igaz, Jemima?
Vajon ilyen érzés lehetett? — gondolta, ahogy a teste leve-

gőért küzdött.
Érezte, ahogy elszivárog belőle az élet, egyenesen a földbe. 

Az elméje sikítva tiltakozott, de a teste képtelen volt.
A kéz egy pillanatra felemelkedett, és Jemimában felcsil-

lant a remény: hátha vége.
Valami arcon vágta. Hallotta, ahogy reccsen a csontja, egy 

pillanattal azelőtt, hogy a fájdalom a fejébe nyilallt. Vér buz-
gott fel az orrából, és elöntötte az ajkait.

Most a szájában érezte a fájdalmat, és felsikoltott, bár han-
got továbbra sem volt képes kiadni. Ez a reakció újabb adag 
földet juttatott le a torkán.

Az öklendező reflex megpróbálta kilökni az idegen anya-
got, és ettől fuldokolni kezdett. Megpróbálta lenyelni a szá-
raz földet, de az hozzátapadt a torkához, mint a frissen lera-
kott kátrány.

Könnyek szöktek a szemébe, ahogy próbált valahonnan 
levegőhöz jutni.

Egy második ütés rázta meg az arcát.
Legbelül üvöltött a fájdalomtól.
Egész testében vonaglott a talajon, rémült sikolyait felfog-

ta a föld.
Egy harmadik ütés érte a száját. Néhány foga kirepült az 

ínyéből.
Minden porcikájában érezte a fájdalmat, és a nyugodt 

hang ismét megszólalt:
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— Többé nem fogom látni az arcodat álmomban.
Volt egy utolsó gondolata, mielőtt elragadta a sötétség.
Kérlek, csak hagyj meghalni...


