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1. fejezet

Kim Stone lépések zaját hallotta maga mögül. Nem fordult 
meg. Inkább gyorsított, az ütemet a szíve diktálta. Azt nem 
tudta megállapítani, hogy milyen közel jár hozzá a férfi. Azt 
viszont igen, hogy igyekezett lépést tartani vele.

Kim hirtelen megbotlott.
A férfi megállt.
Egy átlagos gyalogos vagy kikerülte volna őt, vagy gyor-

san odalépve hozzá megkérdezte volna, hogy miben segíthet.
A férfi egyiket sem tette.
Kim kiegyenesedett, és folytatta útját. Újra hallotta a lépé-

sek zaját maga mögül, de már egyre közelebbről. Hátranézni 
nem mert.

Pillanatok alatt felmérte a környéket. Este fél tizenkettőkor 
már igencsak kihalt volt az az ipari negyed, amelyen átvágva 
lerövidítette az útját.

Ahogy egyre beljebb merészkedett a környéken, úgy érez-
te egyre távolibbnak a vasárnap esti forgalom zaját. Ráadásul 
abba az irányba, ahová ő haladt, alig hatoltak el az utcai lám-
pák fényei.

Tőle balra kisebb, garázsméretű épületek sorakoztak, míg 
jobbra egy sikátor vezetett át a csavargyár és az élelmiszer-fel-
dolgozó üzem között. A szűk átjáró nem lehetett szélesebb 
másfél méternél, viszont azon keresztül vissza lehetett jutni a 
főútra.

Kim befordult a sikátorba.
A lépések zaja oda is követte.
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Kim felgyorsított, és csak a sikátor másik végében világító 
fényekre összpontosított. A futás szóba sem jöhetett. A tízcen-
tis sarkú cipőben úgy festett volna, mint egy járni tanuló kis-
gyerek.

Mögötte egyre gyorsabb lépések zaja hallatszott.
A sikátor felénél járhatott, amikor Kim még élénkebb tem-

póra váltott. Fülében már hangosan lüktetett a vér.
Mögötte hirtelen abbamaradt a lépések zaja. Aztán egy 

kéz hátulról megmarkolta rövid, fekete haját, és fejét a falnak 
csapta.

— Mi a...?
Szavainak az vetett véget, hogy ököllel szájba vágták. Alsó 

ajkába éles fájdalom hasított.
Aztán befogták a száját.
— Büdös kurva, meg ne próbálj sikítani, vagy kinyírlak!
Kim próbálta volna fejrázással jelezni, hogy esze ágában 

sincs sikítani, de a férfi közben nekilökte a falnak, és a durva 
téglák felhorzsolták a fejbőrét.

A férfi mindkét irányba elnézett, majd visszafordult, és rá-
mosolygott.

— Úgysem hallana meg senki.
Kim közel száznyolcvan centisnek becsülte, a férfi tehát 

csak öt centivel volt magasabb nála.
Hiába próbált volna meg belerúgni, a férfi az egész testé-

vel a falhoz szorította. Kidudorodó pénisze nekinyomódott a 
hasának.

Kim leküzdötte émelygését, és megint szabadulni próbált 
a férfi szorításából. Támadója erre felnevetett, és még erőseb-
ben a falhoz nyomta. Kim hasztalanul rúgkapált, esélye sem 
volt a férfi ellen, aki teljes súlyával a felsőtestének dőlt.

Amikor a férfi halántékon ütötte, Kim látása egy pillanatra 
elhomályosult.

Megrázta a fejét, és megnézte magának a férfit. A húszas 
évei közepén járhatott, diadalittas arcáról azt lehetett leolvas-
ni, hogy remekül érzi magát.



13

— Ide hallgass, drágaságom, most elszórakozunk kettesben 
kicsit...

— Kérem... nagyon kérem... ne csinálja...
— Jaj, ti, kurvák mind ugyanolyanok vagytok! Tudom, 

hogy mit akarsz.
A férfi közelebb hajolt, és megnyalta a nyakát. Nyelvének 

érintésétől megint émelygés tört Kimre, és próbált ellensze-
gülni. A férfi erre csak nevetett, és újra megnyalta a nyakát, 
majd beleharapott a füle mögötti bőrbe.

— Ugye hogy élvezed, te kis kurva?
Kim újra szabadulni próbált, de a férfi egész testével a fal-

hoz szegezte. Aztán jobb kezével matatni kezdett a sliccénél.
— Ma este mázlid van, drágaságom.
Kim pontosan ezeket a szavakat akarta hallani.
A következő pillanatban belefejelt a férfi arcába. Pontosan 

az orrát találta el, amely azonnal vérezni kezdett. Majd ki-
használva helyzeti előnyét, előbb ágyékon térdelte, aztán 
megragadta a jobb csuklóját. Addig csavarta a kezét, amíg 
reccsenést nem hallott. A férfi fájdalmasan felüvöltött, és a 
földre zuhant. Szabadon maradt kezével hol az orrát, hol az 
ágyékát tapogatta.

A sikátor mindkét vége felől futó lépések zaja hallatszott. 
Bryant és Richards ért oda elsőként, Dawson és Barnes szoro-
san a nyomukban érkezett.

— Kösz, hogy végre ideértetek, fiúk — mondta Kim, miköz-
ben Dawson rátérdelt a férfi lábára.

— Megvagy, Főnök? — kérdezte Bryant.
Kim bólintással jelzett, majd a kezében orvosi táskával ér-

kező Richardshoz fordult.
— Itt töröld meg a nyakamat! — mutatta. Attól félt, hogy a 

támadója esetleg megmakacsolja magát a kihallgatáson. A nyá-
la ott maradt a nyakán, és azt már senki sem vehette el tőle.

Richards fogott egy fültisztító pálcikát, és megforgatta a 
Kim által mutatott helyen. Utána szemügyre vette a nő száját. 
— Hadd nézzem meg az ajkadat...
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Kim elfordult, és a kabátja ujjával letörölte a vért a szájáról.
Aztán lehajolt ahhoz a szemétládához, aki az elmúlt há-

rom hónapban hét nőt erőszakolt meg a környéken. Az első 
hat áldozat esetében nem hagyott hátra semmiféle nyomot, a 
hetedikből azonban túl későn húzta ki a péniszét, így a sper-
mából DNS-mintát lehetett venni.

Kim az előbb csak arra várt, hogy a férfi, amint az összes 
áldozat esetében, vele is közölje, hogy „ma este mázlija van”, 
és a következő pillanatban ellentámadásba lendült.

A férfi szeme most fájdalmat és megvetést sugárzott. Kim 
viszonzásképpen rámosolygott.

— Úgy tűnik, drágaságom, hogy ma este tényleg mázlim 
van. És valaki igazán elmagyarázhatta volna neked, hogy a 
megszakítás nem a legbiztonságosabb módja a védekezésnek.

Dawson és Richards köhögve próbálta megőrizni komoly-
ságát.

A férfi lábát a bokájánál fogva már összekötözték, és ami-
kor ugyanezt megpróbálták a csuklójánál fogva is, fájdalmá-
ban felüvöltött.

Kim mosolyogva elsétált onnan. Az ő munkája itt véget ért.

2. fejezet

A halesoweni bűnügyi nyomozóosztály csoportirodájá-
ban lévő négy íróasztalon összegyűrt hamburgercsomagolá-
sok hevertek szanaszét. Kim a sikeres bevetést követően, a 
rendőrőrsre menet állt meg az egyik gyorsétteremnél, hogy 
bevásároljon.

Már csak Dawson evett, valamilyen ízesített fagylaltot. 
A műanyag kanállal addig kaparta a papírpoharat, amíg elé-
gedetten nem nyugtázta, hogy az kiürült.

— Kösz, Főnök! — mondta aztán.
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— Mindenki frissítette a jegyzeteit? — kérdezte Kim, mire 
megerősítésképpen mindhárom kollégája bólintott. Az ügy 
részletei ott lapultak azokban a jegyzetfüzetekben.

— Kev, ha befejezted, jöhet a törlés. Rád vár a megtisztel-
tetés.

— Hé, álljunk csak meg! Miért pont ő? — elégedetlenkedett 
Bryant.

— Mert ő ért oda elsőként hozzám a sikátorban — felelte 
Kim, és odadobta a konyhai papírtörlőt Dawsonnak.

Noha éjfél is elmúlt, Kim ragaszkodott hozzá, hogy mind-
annyian visszatérjenek a rendőrőrsre. Egy ilyen feszült beve-
tés után nem volt tanácsos egyenesen hazamenni. Ilyenkor 
még mindenkit hajtott az adrenalin. Csökkenteni kellett a 
nyomást, hogy a műszerek újra normális értéket mutassanak.

Vagyis ki kellett ereszteni a gőzt.
A nyomozás lezárult, a hét nő pedig, akit korábban a férfi 

megerőszakolt, ma éjszaka nyugodtabban alhatott, tudván, 
hogy a támadó már nincs szabadlábon.

Dawson letépett két lapot a papírtekercsről, és nekiállt le-
törölni a táblát. Minden ügy ezzel a szertartással ért véget. 
Élvezték az ezt kísérő elégedettséget. Valahányszor ugyanis 
letörölték a táblát, azzal képletesen egy újabb bűnözőt küld-
tek rács mögé. Kimnek tetszett, amit a mozdulat kifejezett.

Megbeszélték, hogy másnap mindannyian befejezik a je-
lentésüket, és a kihallgatással folytatják a munkát. Ma este 
azonban élvezni akarták a munkájuk eredményét.

Kim végül feltápászkodott az általában üresen álló íróasz-
taltól, és elkezdte összeszedni a csomagolópapírokat. Bryant 
épp feltűnően ásított, amikor megcsörrent a felügyelő mobil-
telefonja.

A kijelzőn látta, hogy Woody keresi, úgyhogy a csoport-
irodából kilépett a gyengén megvilágított közös irodába.

— Igen, uram? — szólt bele a telefonba.
— Stone, tisztán emlékszem, hogy arra kértem, amint véget 

ér a bevetés, azonnal tájékoztasson.
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— Épp telefonálni akartam önnek — húzta el a száját Kim. 
— Martin Copsont sikeresen őrizetbe vettük, és...

— Nos, ezt már tudom, Stone. Beszéltem a fogdán szolgála-
tot teljesítő őrmesterrel. Nincs időm, hogy egész este a maga 
hívását várjam.

Kim a homlokát ráncolta. Miért zargatta a főnöke, ha már 
úgyis tudta, amit akart?

— Jack azt is elárulta nekem, hogy a maga arca szépen ki 
volt dekorálva.

Kim dühösen morgott magában. A franc essen az ügyeletes 
Jackbe! Most értette meg, miért hívta fel a főnöke.

Igyekezett felkészülni a fejmosásra.
— Azt hittem, megbeszéltük, hogy Stacey lesz a csali, maga 

és a többiek pedig távolról figyelik.
— Valóban ezt beszéltük meg, uram? — kérdezte ártatlan 

hangon Kim.
— Ne játssza nekem a hülyét, Stone! Pontosan tudja, hogy 

ezt beszéltük meg. — Nehéz sóhaj szakadt ki a főfelügyelőből. 
— Stacey ugyancsak rendőr, és fiatal nő. Neki is lehetőséget 
kell adni a bizonyításra.

— Hogyne, uram — visszakozott Kim. — Csupán félreértés 
történt.

Csend nehezedett rájuk, és Kim nem sietett megtörni azt. 
Szótlanul folytatta a fel-alá járkálást az irodai félhomályban. 
Ha a főnöke valóban úgy gondolta, hogy egy huszonhárom 
éves kolléganőjére bízza a feladatot, hogy csapdába csaljon 
egy kegyetlen nemi erőszakolót, akkor talán mégsem ismerte 
őt eléggé.

Egészen idáig abban bízott, hogy megúszhatja a fejmosást. 
A főnöke már a szabadságát töltötte, de nem bírta ki, hogy 
mielőtt pár napra elutazik az unokájával, ne telefonáljon rá 
még egyszer. Kim remélte, hogy mire visszatér, az egész el 
lesz felejtve.

— Ha visszajöttem, erről majd még beszélünk.
Vagy nem.
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— Amíg szabadságon lesz, nem kell valamit elintéznem, 
uram? Ne locsoljam meg a macskáját? Ne engedjem ki a nö-
vényeit? — ajánlkozott nagylelkűen Kim.

— Stone, maga lenne az utolsó ember, akire rábíznám vala-
minek az öntözését vagy etetését. Köszönöm a felajánlást, de 
a takarítóm mindenről gondoskodik. És amíg távol vagyok, 
ne felejtse el naponta tájékoztatni a rendőrkapitányt.

— Meglesz, uram — felelte Kim grimaszolva.
— Stone, látom, hogy vágja a pofákat! — figyelmeztette a fő-

felügyelő. — Nézze, legalább a távollétemben lehetőségük lesz 
kicsit... összecsiszolódni — tette hozzá rövid szünet után.

Kim ugyan válaszra nyitott a száját, de a főnöke nevetés 
kíséretében már letette a telefont. A felügyelő sóhajtva visz-
szaindult az irodába, de aztán pár lépéssel az ajtó előtt meg-
torpant.

— Esküszöm, Stace, látnod kellett volna a Főnököt abban a 
magas sarkúban! Egyszerűen...

— Egyszerűen mi, Kev? — kérdezte Kim, ahogy belépett az 
ajtón, és nekidőlt a félfának. — Kérlek... ne hagyd abba! — sür-
gette.

Dawson a fejét rázta.
— Semmi, semmi. Már nem is emlékszem, mit akartam 

mondani.
A Kimet mindenkinél jobban ismerő Bryant magában el-

nyomott egy mosolyt.
Kim keresztbe fonta a karját.
— Tényleg? Bryant, dobd csak oda a cipőt Kevnek! —  Bryant 

szó nélkül benyúlt maga mögé, és megtette, amire a főnöke 
kérte.

— Stacey inkább vizuális típus — intett a fejével kolléganője 
felé Kim. — Tuti, hogy örülne egy bemutatónak.

Dawson előbb a magas sarkúra nézett, majd vissza a fő-
nöklére.

— Te tényleg azt akarod, hogy...?
— Te kezdted... — emlékeztette Kim.



18

Dawson támogatókat keresve körbenézett az irodában. 
Stacey kíváncsian felvonta a szemöldökét, míg Bryant ké-
nyelmesen hátradőlt a székén.

— Elmentek ti a búsba! — mondta aztán, és nekiállt levenni 
a cipőjét és a zokniját.

Aztán a szekrénybe kapaszkodva valahogy belepréselte a 
lábfejét a magas sarkúba.

— Ó, hogy az a...! — dünnyögte, amikor még mindig a szek-
rénybe kapaszkodva megpróbált megtenni egy lépést.

Kimet a jelenet arra emlékeztette, mint amikor valaki elő-
ször próbálkozik a korcsolyázással, de nem hajlandó elen-
gedni a jégpálya melletti palánkot.

— Fogadjunk egy ötösben, hogy idáig sem fogsz tudni el-
jönni — mondta Bryant, és elővett egy ötfontost a zsebéből.

Dawson elmosolyodott.
— Ha kell, a te ötösödért egész nap viselem.
Azzal előrelendítette a lábát, és félig imbolyogva, félig bot-

ladozva nekivágott az irodának.
Kimnek olyan benyomása támadt, mintha a kollégája vala-

mi borzalmas zombifilmből csöppent volna oda. Karját ki-
nyújtva maga előtt tartotta — vagy azért, hogy megtartsa az 
egyensúlyát, vagy hogy tompítsa az esést.

Végül nekizuhant Bryant asztalának, és diadalittasan a ke-
zét nyújtotta.

— Ami jár, az jár — ismerte el Bryant, és kollégája tenyerébe 
nyomta a bankjegyet.

Dawson esedezve a főnökére nézett.
— Persze, leveheted — mosolygott Kim.
— Kár, pedig kezdtem megszeretni rajta — viccelődött Stacey.
Dawson visszaadta a cipőt Kimnek. — Minden tiszteletem, 

Főnök.
Kim elvette tőle, és bedobta az íróasztala alá.
— Na jó, emberek, ideje hazamenni...
Ekkor megszólalt az asztalán lévő vonalas telefon. A hom-

lokát ráncolva fogadta a hívást.
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— Stone! — szólt bele kurtán.
Miközben a hívó felet hallgatta, érezte, hogy egyre csak 

mélyülnek a homlokán a barázdák.
— Értem — mondta, és azzal letette a telefont.
Fájdalmas sóhaj szakadt ki belőle.
— Az előző kijelentésem visszavonva, legalábbis az egyikő-

tök számára. Most szóltak a központból, hogy találtak egy 
holttestet, úgyhogy jöhet a pénzfeldobás.


