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Prológus

November 8.

Proctor halkan benyitott a könyvtárszoba kétszárnyú ajtaján, és 
beengedte Mrs. Traskot, a házvezetőnőt, aki egy ezüsttálcán teát 
hozott.

A szobában félhomály uralkodott, csak a kandallóban hunyorgó 
tűz fénye világított. Proctor meglátta, hogy a kandalló előtti fotelben 
egy mozdulatlan alak üldögél, alig kivehetően a halvány fényben. 
Mrs. Trask odament, és letette a tálcát a fotel melletti kisasztalra.

— Gondoltam, talán jólesne egy csésze tea, Miss Greene — 
mondta aggodalmasan.

— Köszönöm, nem kérek, Mrs. Trask — felelte halkan Constance.
— A kedvence, jázmintea. Hoztam pár szem madeleine-t is. Ma 

délután sütöttem, tudom, mennyire szereti.
— Nem vagyok éhes, de köszönöm, hogy ennyit fáradt.
— Akkor itt hagyom, hátha később meggondolja magát. — Mrs. 

Trask anyáskodóan a lányra mosolygott, sarkon fordult, és az ajtó 
felé indult. Mire odaért, ahol Proctor állt, a mosoly eltűnt az arcáról, 
és ismét aggodalom ült ki rá. — Csak pár napig leszek távol — szólt 
oda neki halkan. — A nővéremet a jövő hét végére kiengedik a kór-
házból. Biztos benne, hogy minden rendben lesz?

Proctor bólintott. A nő után nézett, aki visszasietett a konyhá-
ba, aztán a tekintete megint a fotelben üldögélő alak felé fordult.

Több mint két hét telt el azóta, hogy Constance komoran és 
némán visszatért a Riverside Drive 891.-be, Pendergast ügynök nél-
kül, és nem adott semmiféle magyarázatot arra, hogy mi történt. 
Proctor — aki egykor Pendergast alatt szolgált a hadsereg különleges 
alakulatában, majd a sofőrje és biztonsági embere lett — úgy érezte, 
az ügynök távollétében kötelessége neki átsegíteni Constance-t 
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a nehéz időszakon. Sok idejébe, türelmébe és erőfeszítésébe került, 
amíg kiszedett belőle egy-két dolgot, de még így sem volt sok értel-
me az egésznek, és nem tudta, valójában mi történt. Azzal azonban 
nagyon is tisztában volt, hogy a hatalmas ház a gazdája nélkül meg-
változott — végletesen megváltozott —, ahogy Constance is.

Miután a lány hazatért Exmouthból — ahol Pendergastnak segí-
tett egy eset felderítésében —, napokra bezárkózott a szobájába, és 
csak vonakodva volt hajlandó enni. Amikor végre előjött, mintha 
más ember lett volna, csak lézengett, mint egy kísértet. Proctor 
mindig hidegvérűnek, visszafogottnak és higgadtnak ismerte a 
lányt, de az ezt követő napokban sokszor teljesen bénultnak tűnt, 
aztán hirtelen tele lett nyughatatlan, de céltalan energiával, fel-alá 
járkált a folyosókon és a szobákban, mintha keresne valamit. Fel-
hagyott minden régebbi hobbijával — a Pendergast-családfa kutatá-
sával, a régiségek tanulmányozásával, az olvasással, a csembalójá-
tékkal. Miután néhány aggódó baráti látogatást tett nála D’Agosta 
hadnagy, Laura Hayward és Margo Green, több látogatót nem volt 
hajlandó fogadni. Olyannak tűnt, mint aki — Proctor nem talált rá 
jobb kifejezést — állandóan résen van. Csak azon ritka alkalmakkor 
villant fel egy-egy szikra a régi énjéből, ha Proctor elhozta a levele-
ket a postafiókjából. Tudta, hogy mindig abban reménykedik, hogy 
üzenetet kap Pendergasttól. De nem érkezett semmi.

Az FBI egy magas szintű vezetője elintézte, hogy a média előtt 
titokban tartsák a Pendergast után folytatott kutatást, és semmi 
se szivárogjon ki a nyomozásról. Proctor nekilátott összegyűjteni 
minden lehetséges információt a gazdája eltűnéséről. Öt napon át 
kutattak a holtteste után. Mivel az eltűnt személy szövetségi ügy-
nök volt, mindent bevetettek. A parti őrség hajója átkutatta az 
Exmouth környéki vizeket, a helyi rendőrség és a Nemzeti Gárda 
átfésülte a partvidéket New Hampshire határától az Ann-fokig, 
hátha találnak valami nyomot, akár csak egy kis foszlányt Pender-
gast ruhájából. A búvárok alaposan átvizsgálták a sziklák környé-
két, ahol a test fennakadhatott, és hangradarral kutatták át az 
óceán fenekét. De nem találtak semmit. Az ügyet hivatalosan nem 
zárták le ugyan, de végül feladták a keresését. Bár nem találtak 
semmilyen bizonyítékot, az volt a hallgatólagos megegyezés, hogy 



13

Pendergast, miután súlyosan megsérült a szörnnyel való küzde-
lemben, végül legyengült a tízfokos vízben, a hullámok kisodorták 
a nyílt óceánra, és megfulladt. Két nappal ezelőtt Pendergast ügy-
védje — New York egyik legrégebbi és legdiszkrétebb ügyvédi iro-
dájából — végre elérte Pendergast életben maradt fiát, Tristramot, 
és közölte vele a szomorú hírt az apja eltűnéséről.

Proctor halkan beljebb lépett a könyvtárszobába, és letelepedett 
Constance mellé. A lány vetett rá egy futó pillantást, egészen halvá-
nyan rámosolygott, aztán újból a tűzbe bámult. A pislákoló lángok 
sötét árnyakat vetettek ibolyaszín szemére és sötétbarna hajára.

Mióta Constance hazatért, Proctor kötelességének tartotta, 
hogy gondoskodjon róla, hiszen a gazdája is ezt akarta volna. 
A lány zaklatott állapota váratlan védelmező érzéseket keltett 
benne, ami meglehetősen ironikus volt, mivel normális körülmé-
nyek között Constance volt a legutolsó, aki bárki védelmére szo-
rult. Ám most úgy tűnt — bár nem mondta ki —, hogy örül a gon-
doskodásnak, amivel a férfi körbeveszi.

Constance kihúzta magát. — Proctor, úgy döntöttem, leköltö-
zöm a pincébe.

A hirtelen bejelentés meghökkentette a férfit. — Úgy érti, ahol 
régen élt?

Constance nem felelt.
— De miért?
— Azért... hogy megtanuljam elfogadni az elkerülhetetlent.
— Miért ne tehetné meg ezt idefent, velünk? Nem mehet visz-

sza oda.
Constance megfordult, és olyan éles pillantással meredt a fér-

fira, hogy Proctor hátrahőkölt. Megértette, hogy reménytelen le-
beszélni a lányt az elhatározásáról. De ez legalább arra utalt, hogy 
Constance végre elfogadta, hogy Pendergast halott — talán ez is 
valamiféle haladás.

Constance felállt a fotelből. — Írok egy levélkét Mrs. Trasknak, 
hogy milyen ruhákat és egyéb holmikat hagyjon a liftben. Naponta 
egyszer kérek meleg ételt, este nyolckor. De az első két este sem-
mit. Úgy érzem, Mrs. Trask mostanában túlságosan elhalmoz a fi-
gyelmével. Különben is, ő most úgyis elutazik, és nem akarnám 
magát ezzel fárasztani.
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Proctor is felállt, és megfogta a lány karját. — Constance, hall-
gasson rám...

A lány a férfi kezére pillantott, aztán az arcára, olyan tekintet-
tel, hogy az azonnal elengedte a karját.

— Köszönöm, Proctor, hogy tiszteletben tartja a kívánságaimat.
Lábujjhegyre állt, és a férfi nagy meglepetésére könnyedén 

arcon csókolta. Aztán sarkon fordult, és mint egy alvajáró, elindult 
a könyvtárszoba túlsó vége felé, ahol a pincébe vivő lift ajtaja rej-
tőzött egy álkönyvespolc mögött. Kinyitotta a titkos ajtót, besur-
rant az ott várakozó liftbe, aztán becsukta maga után az ajtaját, és 
már ott sem volt.

Proctor egy hosszú pillanatig csak bámult utána. Ez tiszta 
őrültség! Megcsóválta a fejét, és elfordult. Megint azt érezte, hogy 
Pendergast távolléte miatt mintha árnyék borulna az egész házra. 
És őrá is. Úgy érezte, kudarcot vallott Constance-szal. Szüksége lesz 
egy kis egyedüllétre, hogy átgondolja a dolgot.

Kiment a könyvtárból, végigsétált a folyosón, befordult, és be-
nyitott egy ajtón, amely egy szőnyeggel borított kis előtérbe veze-
tett, aztán felsétált egy rozoga lépcsőn a régi cselédszállás felé. 
A második emeletre érve végigsétált egy újabb folyosón, míg oda 
nem ért a saját kis lakosztályához. Belépett, és becsukta maga 
után az ajtót.

Határozottabban kellett volna tiltakoznia a lány tervei ellen. 
Most, hogy Pendergast már nincs, ő a felelős érte. De tisztában volt 
vele, hogy úgysem tudott volna neki olyat mondani, amivel lebe-
szélhetné. Rég megtanulta, hogy noha általában jól tud bánni az 
emberekkel, Constance-szal szemben tehetetlen. Proctor csak ab-
ban reménykedett, hogy Constance idővel szembe tud nézni a va-
lósággal, elfogadja, ami történt, és visszatér az élők közé.

Váratlanul egy kesztyűs kéz bukkant elő a háta mögül, hátul-
ról átkarolta a bordáinál, és hihetetlen erővel megszorította.

Proctort teljes meglepetésként érte a dolog, és egy gyors 
mozdulattal megpróbálta kibillenteni az egyensúlyából a támadót, 
aki azonban számított erre, és kivédte. Proctor megérezte, hogy 
egy tű szúródik a nyakába. Megdermedt.

— Nem javaslom, hogy megmozduljon — szólalt meg egy külö-
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nös, selymes hang, amely Proctor legnagyobb döbbenetére isme-
rősnek tűnt.

Nem mozdult. Nagyon meglepte, hogy az illető így rajta tudott 
ütni. Hogyan lehetséges ez? Figyelmetlen volt, túlságosan lefoglal-
ták a gondolatai. Ezt soha nem fogja megbocsátani magának. Főleg 
azért, mert tisztában volt vele, hogy ez az ember Pendergast leg-
nagyobb ellensége, aki mintha halottaiból tért volna vissza.

— Maga nálam sokkal képzettebb a közelharc művészetében — 
folytatta a sima hang —, úgyhogy bátorkodtam némi óvintézkedést 
tenni, hogy kissé kiegyenlítsem az esélyeket. Amit a nyakánál érez, 
az egy tű. Még nem nyomtam bele az injekciót. A fecskendőben egy 
nagy adag nátrium-pentotál van. Most megkérem, és csak egyszer 
fogom kérni, jelezze, hogy hajlandó az együttműködésre, azzal, 
hogy ellazítja az egész testét. Az, hogy most miként reagál, megha-
tározza, hogy akkora adagot kap-e, ami csak érzéstelenít... vagy ak-
korát, ami halálos.

Proctor megfontolta a helyzetét, aztán hagyta, hogy a teste 
elernyedjen.

— Nagyszerű — folytatta a hang. — Ha jól emlékszem, Proctor-
nak hívják, ugye?

Proctor nem felelt. Lesz majd lehetőség, hogy fordítson a hely-
zeten, erre mindig van lehetőség. Csak gondolkoznia kell.

— Egy ideje már figyelem a házat. A ház ura eltávozott, úgy 
tűnik, végleg. Olyan nyomasztó ez a hely, mint egy sírbolt. Akár 
gyászszalagot is viselhetne.

Proctor fejében száguldoztak a gondolatok, sorra vette a külön-
féle lehetséges forgatókönyveket. Ki kell választania egyet, és vég-
rehajtani. Idő kell, csak egy kis idő, legfeljebb néhány másodperc...

— Nincs beszédes kedvében? Hát jó, nekem amúgy is számos 
teendőm van. Akkor most el is búcsúzom. Jó éjszakát!

Proctor érezte az injekció szúrását, és beléhasított a megdöb-
bentő felismerés, hogy már nincs több ideje, és teljes kudarcot 
vallott.
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1. fejezet

Proctor lassan felocsúdott a tintafekete, mélységes sötétségből. 
Hosszú utazás volt, sokáig tartott, míg teljesen magához tért. Vég-
re-valahára felnyitotta a szemét. Ólomnehéznek érezte a szemhé-
ját, és alig bírta nyitva tartani. Mi történhetett? Egy pillanatig moz-
dulatlanul feküdt, és próbálta felmérni a környezetét. Aztán rájött, 
hogy a saját nappalija padlóján fekszik.

A saját nappalijában.
Rengeteg dolgom van...
Hirtelen, mint egy heves áradat, rátörtek az emlékek. Nehéz-

kesen megpróbált felkelni, de hiába; még erősebben próbálkozott, 
és végre sikerült felülnie. Olyan súlyosnak érezte a testét, mintha 
egy liszteszsák lenne.

Az órájára pillantott. Negyed tizenkettő. Valamivel több mint 
fél óráig volt eszméletlen.

Fél óra. A jó ég tudja, mi történt ezalatt.
Rengeteg dolgom van...
Proctor hősies erőfeszítéssel talpra kecmergett. Az egész szo-

ba forgott vele, meg kellett kapaszkodnia egy asztal szélében. He-
vesen megrázta a fejét, hogy kicsit rendezze a gondolatait. Épp 
csak egy pillanatig állt, és próbálta összeszedni a fizikai és mentális 
képességeit. Aztán kihúzta az asztal fiókját, elővett egy Glock 22-
est, és a nadrágja derekába dugta.

A lakosztályának az ajtaja, amely a cselédek szállásának köz-
ponti folyosójára nyílt, tárva-nyitva állt. Odalépett, megbújt az ajtó-
félfa mögött, aztán kirontott, és végigtántorgott a folyosón, mint 
egy részeg. Amikor odaért a keskeny hátsó lépcsőhöz, szorosan 
megmarkolta a korlátot, és lebotorkált a ház földszintjére. Az erő-
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feszítés és a fenyegető rendkívüli veszély körülötte minden érzé-
két kiélesítette. Végigsétált a rövid folyosón, majd a végében be-
nyitott a ház földszinti helyiségeihez vezető ajtón.

Itt megállt, és kiáltani akart Mrs. Trasknak, de aztán meggon-
dolta magát. Nem lenne tanácsos nagy dobra verni a jelenlétét. 
Különben is, Mrs. Trask már nagy valószínűséggel elment Albany-
ba, meglátogatni a betegeskedő nővérét. És nem is ő az, aki most 
a legnagyobb veszélyben forog. Hanem Constance.

Proctor kilépett a márványpadlós hallba, majd elindult a 
könyvtárszobába, hogy a lifttel lemenjen a pincébe, és megtegye 
a szükséges lépéseket a lány védelmére. De a könyvtár ajtaja előtt 
ismét megtorpant. Meglátta, hogy odabent felborult egy asztal, és 
könyvek meg különféle papírok hevertek szanaszét a szőnyegen.

Gyorsan körbepillantott. Jobbra, a ház tágas halljában — amely-
nek falai mentén különösnél különösebb tárgyakkal megrakott vit-
rinek sorakoztak — teljes volt a felfordulás. Egy talapzatot felborítot-
tak, a rajta álló ősi etruszk urna cserepekre tört. A hall közepén lévő 
hatalmas váza, amelybe Mrs. Trask mindennap friss virágot tett, 
szintén törötten hevert a márványpadlón, két tucat rózsa és liliom 
hervadozott a nagy víztócsában. A hall túlsó végében, az étkezőbe 
vezető átjáróban található vitrin egyik ajtószárnya szélesre tárva, 
félig letépve lógott a zsanérokról. Úgy tűnt, mintha valaki kétségbe-
esetten belekapaszkodott volna, miközben elhurcolták.

Teljesen egyértelmű volt, hogy itt komoly dulakodás történt. 
És a nyomok a könyvtárból a hallon keresztül egyenesen a ház fő-
bejáratához, a kinti világba vezettek.

Proctor futva átvágott a hallon. Meglátta, hogy az innen nyíló 
hosszúkás, keskeny helyiségben óriási rendetlenség uralkodik az 
étkezőasztalon, amelyet mostanáig Constance arra használt, hogy 
a Pendergast-családfa kutatásával kapcsolatos anyagokat tárolja 
rajta: a könyvek és a papírok összehányva, a székek felborogatva, 
a laptop felfordítva. A helyiség távolabbi végében, ahol egy kisebb 
előcsarnok vezetett a hallhoz, valami még aggasztóbbat vett ész-
re: a súlyos bejárati ajtó, amelyet nemhogy soha nem hagytak 
nyitva, de többnyire még kulcsra is zártak, most félig kitárva állt, 
és beömlött rajta a késő délutáni napfény.
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Miközben egyre nagyobb rémülettel vette sorra magában a 
baljós jeleket, Proctor a nyitott ajtón át meghallott odakintről egy 
segítségért kiáltó, fojtott női hangot.

Mit sem törődve azzal, hogy a szédülése még nem múlt el tel-
jesen, keresztülrohant a hallon, és előrántotta a pisztolyát. Egy 
boltíves átjáró alatt kisietett a kis előtérbe, aztán egyetlen rúgással 
szélesre tárta az ajtót, és megállt a kocsibehajtó védőteteje alatt, 
hogy felmérje a helyzetet.

A behajtó túlsó végében egy sötétített ablakú Lincoln Navi-
gator állt üresben járó motorral, orral a Riverside Drive felé. A ház-
hoz közelebb eső hátsó ajtaja nyitva volt, előtte ott állt Constance 
 Greene, a háta mögött összekötözött csuklóval. Háttal állt ugyan 
Proctornak, és kétségbeesetten küzdött, de így is rögtön felismerte 
a lány rövid bubifrizurára vágott, barna haját és olívazöld ballon-
kabátját. Egy férfi, aki szintén háttal állt, a lány fejére tette a kezét, 
durván lenyomta, majd belökte a hátsó ülésre, és becsapta utána 
a kocsi ajtaját.

Proctor felemelte a pisztolyát, és tüzelt, de a férfi átugrott a 
kocsi motorházteteje fölött, és bepattant a volánhoz. Nem találta 
el a golyó. Proctor második lövése visszapattant a golyóálló üveg-
ről, miközben a kocsi füstölgő, csikorgó gumikkal elindult, és ki-
fordult a Riverside Drive-ra. A füstszínű hátsó ablakon át jól lát-
szott, hogy Constance még mindig vadul kapálózik. A kocsi 
végigrobogott az úton, és eltűnt Proctor szeme elől.

Mielőtt a támadó bepattant volna a kocsiba, egy pillanatra 
még felé fordult, és összetalálkozott a tekintetük. Proctor azonnal 
felismerte a férfi összetéveszthetetlen ismertetőjegyeit: a különös, 
felemás színű szempárt, a sápadt arcot, amelynek a vonásait mint-
ha egy szobrász vésője alkotta volna meg, a rövidre nyírt szakállat, 
a vöröses hajat és a hideg, kegyetlen pillantást... Nem más volt, 
mint Diogenes, Pendergast öccse és engesztelhetetlen ellensége, 
akiről mindnyájan azt hitték, halott — Constance ölte meg több 
mint három évvel ezelőtt.

Ám most újra felbukkant. És magával vitte Constance-t.
Diogenes tekintete, a benne csillogó ádáz kegyetlenség, a sö-

tét és beteges diadal olyannyira hátborzongató volt, hogy egy futó 
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pillanatig a mindig sztoikus kedélyű Proctor is elveszítette a bátor-
ságát. Ám a bénultság csak egy töredékmásodpercig tartott. Le-
rázta magáról a félelmet, valamint a nyugtatóinjekció hatását, és 
rohanni kezdett a kocsi után, végig a behajtón, aztán egy nagy 
lendülettel átugrotta a szépen nyírt sövényt.

2. fejezet

Proctor fiatalkorában kiváló futónak számított, olyan rekordered-
ményt ért el egy, a fizikai állóképességet mérő teszten Fort Ben-
ningben a kiképzése alatt, amelyet azóta sem tudott senki meg-
dönteni. Még mindig csúcsformában volt, és most a tőle telhető 
legnagyobb sebességgel vette üldözőbe a Navigatort. Az autó épp 
egy piros lámpánál várakozott, másfél saroknyira. Proctornak tizen-
öt másodperc sem kellett a táv megtételéhez. Ahogy közeledett a 
kocsihoz, a lámpa zöldre váltott, és a kocsi csikorogva meglódult.

Proctor szilárdan megvetette a lábát az aszfalton, a kocsi hát-
só kerekeire célzott, és kétszer tüzelt, előbb a bal, majd a jobb 
oldali gumira. Mindkettő talált, és mindkét gumiabroncs bele-
rázkódott a becsapódásba, de látta, hogy a gumik egy hangos 
szisszenéssel megint kisimulnak, és automatikusan felfúvódnak. 
Diogenes megelőzte az előtte haladó autót, és még jobban fel-
gyorsítva száguldott tovább a Riverside Drive-on, ide-oda cikázva a 
kocsik között.

Proctor sarkon fordult, és visszarohant a ház felé, közben a nad-
rágja derekába dugta a pisztolyt, és előkapta a mobilját. Nem volt 
igazán tisztában vele, hogy Pendergastnak milyen kapcsolatai van-
nak az FBI-nál vagy más szövetségi szerveknél, különben is, ebben a 
helyzetben csak lelassítaná a dolgokat, ha az FBI-hoz fordulna. Ez az 
ügy a helyi rendőrségre tartozik. Inkább a segélyvonalat hívta.

— Segélyhívó — jelentkezett egy hűvös női hang.
Proctor közben visszaért a házhoz, berohant az ajtón, és át-

vágott a földszinti helyiségeken a ház hátsó része felé. A biztonság 
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és a titkosság kedvéért a mobilja hamis névre és címre volt re-
gisztrálva, és tudta, hogy ezek az információk máris megjelennek 
az operátor monitorján.

— Kenneth Lomax vagyok — mondta be a hamis nevet, miköz-
ben kinyitott egy kis rejtett fali panelt a hátsó folyosón, amely 
mögött egy üreg rejtőzött, benne egy éppen ilyen vészhelyzetekre 
előkészített táskával. — Szeretném bejelenteni, hogy az imént 
szemtanúja voltam egy erőszakos emberrablásnak.

— Kérem, adja meg a helyszínt!
Proctor megadta a címet, miközben a táskába gyömöszölte a 

Glockot, és mellédugott még néhány póttárat.
— Azt láttam, hogy egy férfi a hajánál fogva kirángatott a ház-

ból egy nőt, aki segítségért sikoltozott, ahogy a torkán kifért. A fér-
fi belökte egy kocsiba, és elhajtott vele.

— Le tudja írni a járművet?
— Fekete Navigator, sötétített ablakokkal, észak felé hajtott el 

a Riverside Drive-on. — Megadta a rendszámot is, közben felkapta 
a táskát, és a konyhán át kirohant a garázsba, ahol Pendergast 59-
es évjáratú Rolls-Royce Silver Wraithe állt.

— Kérem, uram, maradjon a vonalban! Egységeket küldök a 
helyszínre, hogy állítsák meg a kocsit.

Proctor beindította a motort, és a behajtóról északi irányba 
rákanyarodott a Riverside Drive-ra. Háromméteres gumicsíkot ha-
gyott az aszfalton, ahogy a gázra taposott, és egymás után két 
piros lámpán is áthajtott. A forgalom gyér volt, és úgy nyolcszáz 
méterre is ellátott. Meresztgette a szemét a félhomályban, nem 
tűnik-e fel valahol a Navigator, és mintha tíz sarokkal távolabb 
meg is pillantotta volna.

Még jobban beletaposott a gázba, és ide-oda cikázott egy cso-
mó taxi között, aztán mérges dudakórus kíséretében megint át-
hajtott egy piroson. Tudta, hogy mivel feltételezett emberrablásról 
van szó, a segélyhívó diszpécsere értesíteni fogja a nyomozókat is, 
miután kiküldte a rendőri egységeket. És nyilván egy csomó más 
információt is fog majd kérni tőle. A mobilját ledobta maga mellé 
az anyósülésre, és továbbra is a vonalban maradt. Aztán bekap-
csolta a műszerfalba beépített rendőrségi rádiót.
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Még jobban fokozta a sebességet, a házsorok szinte elmosód-
tak a szeme előtt, ahogy elsuhant mellettük. A Navigatort már 
nem látta, még a Washington Heights előtti hosszú, egyenes út-
szakaszon sem. A leglogikusabb menekülési útvonalat a West Side 
Highway nyújtotta volna, de a Riverside Drive-nak ezen a szaka-
szán nem volt felhajtási lehetőség az autópályára. Proctor fülét szi-
rénázás ütötte meg. A rendőrség valóban gyorsan reagált.

Hirtelen a visszapillantó tükörben észrevette, hogy a Navigator 
kivág a Riverside Drive-ra a Száznegyvenhetedik utcáról, méghoz-
zá dél felé. Rájött, hogy Diogenes a rossz irányba hajtott be az 
egyirányú utcába, majd megfordult.

Proctor összeszorította az ajkát, és felmérte, mekkora körülötte 
a forgalom. Aztán élesen balra rántotta a kormányt. Ugyanebben a 
pillanatban a kézifékkel blokkolta a kerekeket, amitől a kocsi meg-
pördült. A többi autós egy újabb tiltakozva sivító dudakórussal és 
fékcsikorgással fogadta a manővert. Amikor a kocsi megtette a 
száznyolcvan fokos fordulatot, Proctor kiengedte a kéziféket, és 
a gázpedálra taposott. A hatalmas Rolls-Royce előrelódult. A távol-
ban megpillantotta a szirénavijjogást kísérő villogó fényeket is.

Meglátta, hogy öt háztömbbel előrébb a Navigator jobbra ka-
nyarodik, a Nyugati Száznegyvenötödik utcába. Ez teljesen érthe-
tetlen volt: a Száznegyvenötödik utca nagyon rövid és zsákutcá-
ban végződik, a Riverbank State Park előtti parkolóba torkollik. 
A zöldellő park — eléggé ironikus módon — egy szennyvíztisztító 
telepre épült, amely a Hudson folyó és a West Side Highway kö-
zött terült el. Talán egy motorcsónak várja Diogenest a folyón?

Fél percbe telt, amíg az autókat kerülgetve odaért, és a 
Rolls-Royce is élesen bekanyarodott a Száznegyvenötödik utcába. 
De létfontosságú volt, hogy mielőtt továbbhajt, Proctor rájöjjön, 
mire készül Diogenes. Hirtelen lefékezett, és megállt. Előkapott egy 
kicsi, de erős távcsövet a táskájából, és körbenézett az előtte elte-
rülő részen, előbb az úton, aztán a parkolón és a kis szervizutakon. 
Sehol sem látta a fekete Navigatort. Hová a pokolba tűnhetett?

Proctor eltette a távcsövet. Közben a szeme sarkából észre-
vette, hogy tőle jobbra mintha valami megzavarta volna a bozótot. 
Az út széle itt meredek lejtőben folytatódott, amely a West Side 
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Highway-re vezetett. Úgy tűnt, hogy egy helyen a zöldellő bokro-
kat és a kis facsemetéket frissen taposták le. Ritkás, oszladozó 
porfelhő lebegett a levegőben, és a talajba friss keréknyomok ha-
sítottak.

Proctor ismét a szeme elé emelte a távcsövet. A távolban 
megpillantotta a Navigatort az autópályán: észak felé száguldott. 
Elkáromkodta magát. Ez a manőver megint legalább nyolcszáz 
méter előnyt biztosított Diogenesnek.

Proctor ismét a gázba taposott, lekanyarodott a Rolls-Royce- 
szal az útról, és ő is megtette a veszélyes, zötyögős utat a töltés 
meredek oldalában. Lehajtott az autópályára, ahol erőszakosan be-
furakodott a kocsisorba, aztán felkapta az ülésen heverő mobilját.

— Itt Kenneth Lomax. A keresett jármű épp észak felé halad a 
West Side Highway-en, a George Washington híd felé közeledik.

— Uram, hogy lehet ebben ilyen biztos? — kérdezte a diszpé-
cser.

— Mert a nyomában vagyok.
— Ne kövesse, hagyja a rendőrségre a helyzet megoldását!
Proctorral nagyon ritkán fordult elő, hogy megemelte a hang-

ját, de most ezt tette:
— Akkor küldje azokat az átkozott zsarukat a kocsi után, de 

most rögtön! — Visszadobta a telefont az ülésre, és nem vett tudo-
mást a diszpécser hadaró válaszáról.

Továbbszáguldott a West Side Highway-en, amely a Hudson 
River Greenway mellett kanyargott, a környező vidék domborzati 
viszonyait követve emelkedett és süllyedt. Proctor óránként száz-
hatvan kilométert is meghaladó sebességgel repesztett, de tudta, 
hogy Diogenes is ugyanezt teszi. Előtte a távolban ott ívelt az 
I-95-ös autópálya felüljárója, amely a George Washington hídon 
halad át. A Navigatort már nem látta. Vajon Diogenes a kijárathoz 
érve New Jersey, Long Island vagy Connecticut felé vette az útját? 
Vagy az autópályán maradt az utolsó rövid manhattani szakaszon, 
majd észak felé haladt tovább Westchesterbe?

Proctor megint nagyot káromkodott. Végigtekergette a rend-
őrségi csatornákat, hallotta a kirendelt egységek üzenetváltásait, 
akik azt az utasítást kapták, hogy keressenek egy sötétített abla-
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kú, fekete Lincoln Navigatort, amely észak felé halad a West Side 
Highway-en. Csak épp az volt a baj, hogy a Navigator — bármerre 
is menekült tovább — már nem ezen az úton haladt.

Úgy tűnt, az üldözés ezzel véget is ért.


