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1.

KINYÚJTOTTA A KEZÉT, DE CSAK ÜRESSÉG FOGADTA. A SELYMES 

anyagnak hűvös volt a tapintása, ami zavarba hozta. Ahol meleg, 
érző lénynek kellett volna lennie, ott nem volt semmi.

Melanie Walton nyugtalanul ülésbe tornázta magát. Azonnal 
meg is bánta, mert a kezdődő fejfájás belehasított a homlokába. 
Valahányszor kempingezni mentek Tommal, ugyanez történt. 
Elterveznek egy laza, visszafogott estét, de az gyorsan átmegy 
féktelen hedonizmusba – ropogó tűz, hangos zene, aztán az elke-
rülhetetlen, bourbontól fűtött szex. Igazság szerint Melanie nem 
csinálná máshogy – még mindig érezte Tom közelségét a bőrén, 
ami csak még zavarba ejtőbbé tette a mellette támadt ürességet.

Ócska, régi volt a kétszemélyes sátruk – Tom valami kiáru-
sításon vette –, és Melanie-nak természetessé vált, hogy ott érzi 
maga mellett a vőlegénye testét. Bár horkolt, de a whisky ennek 
az elviselésében is segített, és  jólesett arra gondolni, hogy ott 
vannak együtt, összebújva a csillagok alatt. Ez rendszerint meg-
mosolyogtatta, de nem ma este – ahogy körülnézett a sötétben, 
Tom üres hálózsákjának látványa megerősítette, amit már úgyis 
tudott. Egyedül volt. Jobbra pillantva észrevette, hogy nyitva 
a sátor, a két szárny finoman ide-oda lengett a szélben. Ingerült-
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6  M .  J .  A R L I D G E  

ség fogta el – jellemző Tomra, hogy kitámolyog a vécéblokkba, 
és nem húzza össze maga után a sátorlapokat.

Pedig Melanie már figyelmeztette rá. Természete szerint félős 
volt, de nem ők kempingeztek itt egyedül, és bárki bemászha-
tott volna. Az nem volt szempont, hogy egy becipzárazott sátor 
nem sok védelmet nyújt egy elszánt behatolóval szemben – egy-
szerűen csak nem vette volna szívesen, ha valaki beles az ő kis 
szentélyükbe.

Melanie ülve maradt még pár percig – fülelt, hogy nem hall-
ja-e a visszaérkező Tom botladozó lépteit, és felkészült a csípős 
humorú fogadtatásra –, de odakint minden csendes volt. Szitko-
zódva feladta a további várakozást, farmerba és flip-flop papucsba 
bújt, majd kimászott a sátorból.

Meleg nyári nap volt, de a hűvös esti levegő megborzongatta, 
amikor kilépett a védett helyről. Meglegyintette a vállát, a nya-
kát, és átfogva magát a libabőrös karjával végigpásztázott a tekin-
tetével a táborhelyen. Korábban nagy élet volt itt – most először 
vált tartósan meleggé az idő, és kempingezők tucatjai hagyták 
el Southamptont, hogy sátrat verjenek a New Forestnek ezen 
a területén –, de most halotti csend fogadta. Nem hallott mást, 
mint a szél zúgását és innen-onnan elégedett horkolást.

– Tom?
A gyenge hangot elvitte a szél. Hol lehet?
Éjszakai „kitörései” során Tom gyakran dudorászott magá-

ban, felidézve az egyik fülébe mászott dallamot, de ma este nem 
hallott semmit. És nem látott fényt a mosdóblokkban.

– Tom? Ott vagy? – szólította ezúttal hangosabban. A szo-
rongása már erősebb volt annál a félelménél, hogy felébreszt va-
lakit, de még mindig nem jött válasz. Szórakozik vele? Lesben 
állva vár, hogy hirtelen előugorjon, és megijessze? Bár ez nem 
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  E R D Ô  M É L Y É N    7

az ő stílusa – normál esetben meghalt a világ számára az éjszaka 
ezekben az óráiban –, de mi más lehet a magyarázat?

– Ha azt hiszed, hogy ez vicces…
Már nem fogta vissza a hangerejét. Csak meg akarta őt találni, 

leszidni, és visszamenni a sátorba. A kellemesen indult közös 
estéjük most keserűségbe fordult.

– Komolyan mondom, Tom. Ha itt vagy, ha ez valamilyen 
trükk…

Megtört a hangja, ahogy erőt vett rajta a baljós érzés és a féle-
lem. Ha ez csak tréfa volt, akkor Tom most már véget vetne neki, 
nem? Tom nem kegyetlen vagy rosszindulatú. Hanem kedves, 
figyelmes, odaadó…

– Kérlek, Tom. Megijesztesz – folytatta, miközben már szúr-
ták a szemét a könnyek. – Hol vagy?

De a szavai elhaltak a sötétségben.
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2.

LOPAKODOTT A FÉLHOMÁLYBAN, VIGYÁZVA, HOGY NE ÜSSÖN 

zajt. Ismeretlen volt a terep, ügyelnie kellett, nehogy beleütköz-
zön egy ágyvégbe, egy székbe vagy egy padlóra ejtett tárgyba. 
Hirtelen ráébredt, hogy visszatartja a lélegzetét. Ami valójában 
értelmetlen, de ha csökkenti az esélyét a lelepleződésnek, miért 
ne? Elszánta magát arra, hogy észrevétlenül menekül.

Helen lehajolt a fehérneműjéért, összeszedte a ruháit, és vé-
gül a motoros bőrszerkót is. Ezzel volt a legnehezebb csendben 
kisurranni – a régi, viharvert darab hangosan zörgött, amikor 
felöltötte. De a jó testű férfi békésen aludt tőle néhány méterre 
az ágyban, és úgy tűnt, nem észlel semmit.

Helen megkönnyebbülten fújta ki a levegőt, gyors léptekkel 
elérte a hálószoba ajtaját, és elégedetten nyomta le a kilincset.

– Jane?
Helen megdermedt, majd lassan visszafordult.
– Korán kezdek holnap. Bocs…
Ha átlátott is a gyenge hazugságon, Daniel nem adta jelét. Be-

leszántott kócos hajába, és boldogan tekintett rá, ahogy előhívta 
a fejében az éjszaka élvezetes és még friss emlékeit.

– Akkor… megismételhetjük ezt máskor is?
– Persze.
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  E R D Ô  M É L Y É N    9

Túl gyorsan vágta rá, nem hangzott meggyőzőnek, és ez bu-
taság volt, mivel Helen a szíve mélyén szívesen eltöltött volna 
még egy estét a vonzó idegennel. Zűrös volt az élete mostaná-
ban – zajlott a Sanderson nyomozó őrmester halálát követő vizs-
gálat, amely majd Helen (szerinte ki nem érdemelt) felmentésével 
zárul –, jólesett elengednie magát egy éjszakára.

Egy Lime Street környéki új klubban találkozott Daniellel: 
ő volt az egyetlen férfi, akit elég erősnek és bátornak ítélt ahhoz, 
hogy megadja neki a fájdalmat, amely után sóvárgott. Az ismer-
kedés azonnali és eredményes volt, így Helent nem érte meglepe-
tésként, hogy nem sokkal ezután a férfi lakásán találták magukat. 
És nem volt meglepő (csak nyomasztó), hogy az együttlét után 
rögtön menekülőre fogta.

– Akkor elkérhetem a számodat?
Elég természetesen hangzott, de Helen mintha eltökéltséget 

érzékelt volna a kérésben. Nem akar egyéjszakás kaland lenni? 
Helen csak némi habozás után válaszolt. Nem tudta biztosan, 
készen áll-e erre, ráadásul a személyes adatai elárulhatják, hogy 
egész este hazudott – önmagáról, a munkájáról, a nevéről…

– Jane?
A kedves hang gyengítette a hárítását és felerősítette a csa-

lárdságát. Talán ha az ágyban, meztelenül és intim helyzetben 
ejtik meg ezt a beszélgetést, önként bevallott volna mindent, 
hagyta volna meggyőzni magát. De most már visszavette a harci 
páncélját, és távozni készült.

– Majd találkozunk a klubban.
Daniel tudta, hogy csak le akarja rázni, és becsületére legyen 

mondva, nem dörgölte az orra alá. Helen kisurrant a szobából. 
Dühös volt magára, és  egyre gyorsabban lépkedett. Túlesve 
a dolgon már csak a motorját akarta megtalálni és hazahúzni. 
De ahogy végigsietett a  folyosón, ismerős kételyek, ismerős 
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10  M .  J .  A R L I D G E  

kérdések ostromolták. Bármennyire lefoglalta is Southampton 
Súlyos Bűncselekmények Nyomozócsoportjának vezetése, nem 
tagadhatta el, hogy magányos. Szüksége volt feszültséglevezetés-
re, társaságra, életre, amelyet szembeszegezhet a belülről emésztő, 
kívülről támadó sötétséggel. De miért utasítja mégis el, ha ezt 
felkínálják neki?

Mi a baj vele?
Miért kell mindig menekülnie?
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3.

ÁTTÖRT AZ ALJNÖVÉNYZETEN, VADUL SZAGGATVA, FÉLRESÖ-

pörve a leveles ágakat. Tövisek karcolták végig fájdalmasan a bő-
rét, de nem állt meg, vakon lendült előre. Fogalma sem volt már, 
honnan jön, merre tart, csak azt tudta, hogy mennie kell tovább.

Csak bokszeralsó és póló volt rajta, de még ez a gyér ruházat 
is összeesküdött ellene, beleakadt a tüskékbe, visszahúzta a ve-
szély felé. Mintha maga az erdő is az ellenségévé vált volna ma 
este, de a félelem arra űzte-hajtotta, hogy szedje össze az erejét; 
egy utolsó nekiveselkedéssel kirontott a  növényzet sűrűjéből 
a  szilárd talajra. Egy pillanatig úgy rémlett, megnyílik előtte 
az út – az ott nem egy ösvény a homályban? –, és kihasználva 
az előnyt arra sprintelt. De ekkor durva fájdalom hasított belé, 
és hirtelen, tántorogva megállt.

Eddig jól haladt, ám most egyszerre rájött, hogy nem bír rá-
nehezedni a bal lábára. Tom riadt pillantást vetve maga mögé 
lehajolt, hogy megvizsgálja a talpát. Rémületére egy nagy, fű-
részes tövis állt bele – majdnem háromcentis – a puha húsba. 
Felszakította a bőrt, és a csúnya, rózsaszín, mély sebből vér szi-
várgott. Fojtott jajszó hagyta el az ajkát, de csendet kényszerített 
magára. Nem mert zajt kelteni.
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12  M .  J .  A R L I D G E  

Összeszorítva a fogát körülzárta az ujjaival a tövist. Némán 
háromig számolt, aztán egy erőteljes rántással kitépte. Elakadt 
a lélegzete a kíntól, aztán rövid megkönnyebbülést érzett, mielőtt 
visszatért a tompa, kínzó fájdalom. Tud így járni? Képes futni? 
Lehetetlennek tűnt a lüktető seb miatt, de meg kellett próbálnia.

Meghúzódva egy zanótbokor mögött Tom pásztázni kezdte 
az erdős területet. Itt van ő is valahol… csak az a kérdés, hol? Tom 
legalább tíz perce menekült, és egész idő alatt ott érzékelte a sar-
kában az üldözője kitartó jelenlétét, egyenletes lépteit. Időnként 
hallotta – egy roppanó ág, egy megzördülő bokor formájában. 
Néha meg is pillantotta – magas, sötét alak –, de a  jelenlétét 
érezte a legerősebben: a rossz szándékú, fenyegető, eltántorít-
hatatlan jelenlétét.

Hirtelen mozgást észlelt balról. Tom azonnal arra fordult… 
de csak egy kis rágcsáló szaladt át az erdőn. Ismét a homályba 
fúrva a tekintetét kutatta az üldöző árulkodó nyomait a sötét-
ségben. De sehol sem látta. Csendes volt az erdő.

Tom szerette volna azt hinni, hogy csak egy rossz álom 
az egész, amelyből hamarosan felébred, nyugtalanul és másna-
posan, Melanie mellett. De tudta, hogy álomnak ez túlságosan 
valószerű. Mégis, hogy lehetséges ez? Hogyan kerülhetett ebbe 
a helyzetbe? Boldog részegségben ment lefeküdni a nővel, akit 
szeretett… aztán arra riadt fel, hogy zavarodottan és félig mez-
telenül az erdő egy ismeretlen részében van, és egy alig kivehető, 
kámzsás alak ráparancsol, hogy fusson.

Tom mélyeket lélegezve próbálta megnyugtatni magát. Ha 
túl akarja ezt élni, okosnak kell lennie, jó döntéseket kell hoznia. 
Gyorsan körülnézett – azt remélve, hogy megpillanthatja az ül-
dözőt, de ugyanakkor a menekülés útját is keresve. Valamilyen 
nyomravezetőt ahhoz, hogy merre menjen tovább. Mögötte ott 
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  E R D Ô  M É L Y É N    13

van egy éppcsak észlelhető ösvény, de jobbra, nem messze egy 
rendes gyalogutat is látni vélt.

Melyiket válassza? Honnan tudhatná, melyik vezet a bizton-
ságba, amikor fogalma sincs, hol van? Nyomát sem látta a kem-
pingnek, bármilyen lakott helynek vagy emberi jelenlétnek a kör-
nyéken. Még abban sem lehetett biztos, hogy még mindig a New 
Forest területén van.

Pánikba esve járt ide-oda a  tekintete a  két ösvény között. 
Egyszerre úrrá lett rajta a döntésképtelenség, mert tudatosult 
benne, milyen drága árat kell fizetnie, ha rosszul választ. Nem 
tudta, miért vadásznak rá, nem tudta, merre menjen, nem tudta, 
milyen szenvedések várnak még rá.

Csak azt tudta, hogy ma éjjel a halál jár a nyomában.
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4.

ÁTHATÓ S IKOLY RESZKETTETTE MEG A LEVEGÔT. AZ ÉLES, SZEN-

vedésről és félelemről tanúskodó hang felverte álmából Charlie-t. 
Azonnal mozgásba lendült, de a teste nehezen került szinkronba 
az agyával, és majdnem elesett az ajtó felé botladozva. Feltépve 
az ajtót kirohant a sötét lépcsőpihenőre, és benyomult Jessica 
szobájába.

A lánya egyenes háttal ült az  ágyban, a  szeme tágra nyílt 
a rémülettől. Charlie letaglózva sietett hozzá, a karjába zárva 
a megrettent négyéves gyereket.

– Semmi baj, szívem. Itt a mama.
Könyök csapódott, nyakon találva Charlie-t. Elakadt a léleg-

zete, megdöbbent, miközben a lánya hánykolódott a karjában.
– Ne, ne, ne… – tiltakozott Jessica, és mintha küzdeni akart 

volna az anyja ellen.
– Jessie, én vagyok az. Minden rendben…
De Charlie szemét már elöntötték a könnyek. Az ütés sokk-

jához a tehetetlenség borzasztó érzése társult. Mert semmi sem 
volt rendben. Ez az ötödik éjszaka a sorban, amikor Jessica rém-
álmoktól szenved.

– Jól van?
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  E R D Ô  M É L Y É N    15

Steve érkezett, ködös tekintettel botorkálva feléjük a bő pizsa-
májában. Charlie félt, hogy elárulja a hangja, ezért csak megrázta 
a fejét. Steve csatlakozott hozzájuk, és a feldúlt gyerek köré fonta 
a karját. Jessica ellenállása fokozatosan enyhült, lassan lecsukó-
dott a szeme, és végül hagyta magát visszafektetni az ágyba.

– Most már aludni akarok  –  közölte álmosan, elfordulva 
tőlük.

A még mindig remegő Charlie a vállára húzva a takarót be-
bugyolálta a kislányát. Hihetetlen, de Jessica ekkor már békésen 
aludt, mintha mi sem történt volna. Charlie viszont továbbra 
is feszült volt, és a kicsi fölé hajolt, mintha azt várná, hogy újra 
felriad.

– Gyere, menjünk vissza lefeküdni!  
Steve gyengéden megveregette a vállát, és az ajtó felé irányí-

totta. 
– Na – győzködte Charlie-t. – Nekünk is aludni kéne.
– Két perc.
Steve kiment. Charlie gyanította, hogy csak magában sóhaj-

tozik, és hálás volt érte. Most rosszul viselte volna a szemrehá-
nyást – anélkül is nehéz volt a szíve. Mindegyik este ugyanez 
történt – a mélységes rémület epizódja után több óra békés alvás. 
Jessica reggel már nem emlékezett az éjszaka eseményeire, nem 
volt magyarázata arra, mi ijesztette meg.

Charlie a munka lopott perceiben az egészségügyi szolgálat 
és a családi tanácsadók weboldalain böngészve megpróbált infor-
mációt szerezni Jessica rémálmainak lehetséges okáról. De a szór-
ványos ismertetők távolról sem voltak megnyugtatók – úgy tűnt, 
hogy a rémületnek nincs nyilvánvaló oka, és a megszüntetésére 
sem talált bevált módszert. Egy előre nem látható időpontban 
egyszer csak elmúlik.
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16  M .  J .  A R L I D G E  

Charlie-nak azonban megvoltak a maga sejtései az okról. Jes-
sica az első teljes iskolaéve végén járt, s bár kezdetben jól alakul-
tak a dolgok, újabban panaszokkal állt elő, és igyekezett kibújni 
az iskolába menés alól, fáradtságra, sőt betegségre hivatkozva. 
Még az is lehet, hogy igazat mond – kimeríti a gyereket az óvoda 
után az egész napos iskola –, de Charlie óhatatlanul azon töp-
rengett, nem ennél többről van-e szó. A tanítónő, Mrs. Barnard 
jelenti a problémát, akit mindenki szigorúnak tart? Egy másik 
gyerek okozza a  gondot? Lehetséges, hogy Jessie-t zaklatják?

A falon hangosan tiktakolt az  óra. Charlie rápillantott, 
és meglepődve észlelte, hogy már több mint tíz perce áll egy 
helyben. Nem csoda, ha Steve egyre ingerültebbé válik – bár 
szerette és támogatta Charlie-t, sokszor vádolta azzal, hogy haj-
lamos túlagyalni a dolgokat. Valószínűleg igaza van, gondolta 
bosszankodva Charlie, de nem tehetett ellene semmit. Várniuk 
kellett volna még egy évet Jessica iskolába küldésével, de nem volt 
más választásuk. Részben azért, mert iskolaérett volt, és úgy tűnt, 
hogy készen áll, de azért is, mert ez megkönnyítette a munka-
végzésüket. Hibát követtek el? Miközben megpróbáltak javítani 
a helyzeten, csak még rosszabbá tették?

Jessica nem említett semmilyen iskolai problémát, így Char-
lie legfeljebb találgatni tudott. Jessica születése óta most először 
érezte úgy, hogy nem képes rajta segíteni. Ami azt jelentette, 
hogy bizonyára még számos sikoltozva rettegő éjszaka vár rájuk. 
Az ágyban szendergő lányára nézve Charlie sírni szeretett volna, 
mert félt és szorongott.
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DERMEDTEN ÁLLT, LEBÉNÍTOTTA A  FÉLELEM. AZ  ÜLDÖZÔ MÁR 

csak pár méterre volt tőle.
Tom nem tudott dönteni, ezért ott maradt megbújva a za-

nótbokor fedezékében, mit sem törődve a szúrós tüskékkel. Még 
mindig az erdei homályt pásztázta, vívódva, hogy melyik úton 
menjen tovább, amikor a bizonytalan körvonalú alak hirtelen 
kibontakozott a sötétségből, egyenesen felé tartva. Tom ösztö-
nösen megpróbálta összehúzni magát, labdává gömbölyödve. Ám 
az üldöző célirányosan, egyenletes léptekkel közeledett hozzá.

Tom szerette volna behunyni a szemét, de tudta, hogy nem te-
heti. Látnia kell, ha felfedezik. Ezért követte a tekintetével, ahogy 
hol elveszett, hol újra előbukkant a fák között. És csak jött felé, 
egyre nagyobbnak tűnve, mint valami rémalak egy lázálomban.

A bokorhoz érve megállt. Tom sikoltani, kiáltani akart, ki-
üvölteni a félelmét és a rettegését, de megfékezte magát. Már 
több mint egy perce tartotta vissza a  lélegzetét – felfúvódott 
a tüdeje, muszáj lett volna kilélegeznie. De szorosan összezárta 
az ajkát, befogta az orrát, félt kiadni a legkisebb zajt is. Ha most 
észreveszik, nem marad számára remény, csapdába esik a  bo-
korban.
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Tíz másodperc telt el. Aztán még tíz. Ekkor az alak megfor-
dult, és egyenesen rá nézett. Tom már várta a diadalittas ordítást, 
mielőtt az idegen ráveti magát, de meglepetésére az idegen to-
vábbment, és elügetve a bokortól az erdőben kutatott a prédája 
után. Tom a megkönnyebbüléstől elgyengülve még néhány má-
sodpercig visszatartotta a lélegzetét, aztán lassan, hangtalanul 
kifújta a levegőt.

Számolva várt még egy percet, közben figyelte a távolodó, 
majd eltűnő alakot, aztán feltápászkodott. Óvatosan körül-
kémlelt, és letette a bal lábát. Azonnal fájdalom hasított belé, 
de elfojtotta. Ha meg akar menekülni szorult helyzetéből, akkor 
gyorsan kell mozognia.

A korábban látott, alig kivehető ösvény felé vette az irányt. 
A hold talán kibújt a felhők mögül, vagy a szeme alkalmazko-
dott a sötétséghez, mindenesetre már tisztábban látta maga előtt 
az utat. Hatalmas megkönnyebbülésére az ösvény kitaposottabb-
nak bizonyult, ahogy félig futva, félig bicegve továbbhaladt rajta. 
Megmagyarázhatatlan módon nevetni szeretett volna, a hirtelen 
szétáradó optimizmus és fellélegzés kitöréssel fenyegetett. Elűzte 
az őrült késztetést, meggyorsította a  lépteit, és vigyázva kike-
rülte a lehullott tüskéket és az árnyékban rejtőző nyúlüregeket 
az ösvényen.

Jól haladt, már jelentősre növelte a távolságot maga és az ül-
dözője között, de nem lassított. Az eddig jól látható út egyszerre 
elfogyott. Verítékezve nézett jobbra-balra. Semmi, semmi, sem-
mi…

Becsukta, majd kinyitotta a szemét, és legyűrve a pánikot újra 
próbálkozott. És ezúttal észrevett valamit bal felől. Nem igazi 
ösvény volt, de valamiféle folytatásnak tűnt. Lelapult bokrok, 
eltaposott virágok…
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Továbbment, és tőle telhetően követte az ösvény vonalát. El-
veszítette, tétovázott, aztán megint megtalálta. Ez újra meg újra 
megesett – a gyors léptű menekülés kezdett lelassulni. És most 
végleg elveszett az ösvény.

– Ne, ne, ne… – lehelte maga elé, azt remélve, hogy a sza-
vak nyugtató hatással lesznek zakatoló szívére. De úrrá lett rajta 
a félelem, remegtek a tagjai, sajgott a feje. Kell lennie kiútnak.

Kell lennie…
Kétségbeesetten pásztázott körül. Az ott balra egy másik ös-

vény lehet? Nem igazán akart abba az irányba menni, de milyen 
alternatívája van? Küszködje át magát a bozóton, a tüskebokro-
kon, felriasztva az állatokat és magára vonva a figyelmet? Még 
ha gondolt is erre, most felrepült egy fácán a közelben, rekedt 
hangú kiáltást hallatva.

Ez eldöntötte a kérdést, és Tom nekivágott az ösvénynek. Már 
nem törődött a fájdalommal a lábában, sprintelt, amilyen gyor-
san csak tudott a sima talajon. Igen, ez már valami. Ez a rendes 
út vissza fogja vezetni a biztonságba, a normális életbe, vissza 
az imádott Melanie-hoz…

Minden egyes lépéssel növelte a  sebességet, hajtotta előre 
az adrenalin. Minden rendben lesz, ki fog kerülni innen. Aztán 
végre át tudja gondolni ezt az egész rémálmot. Most nem kell 
mást tennie, mint folyamatosan haladni. Egy kanyarhoz ért az ös-
vényen, és azt remélte, hogy utána majd kiszélesedik, fény dereng 
a fák között, lesz ott valami. Ehelyett hirtelen megtorpant egy 
nagy zanótbokornál. Kissé megingott, ahogy szemügyre vette. 
Ismerősnek tűnt, és valóban: meglátott alatta egy beszédes vérfol-
tot. Ez ugyanaz a bokor, ahol korábban elbújt. És akkor az imént 
csak egy nagy kört tett.

Mögötte hangosan megreccsent egy gally. Tom a torkában 
dobogó szívvel fordult hátra. Tudta, mit fog látni, de még így 
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is elakadt a lélegzete. A kámzsás alak mindössze öt méterre volt 
tőle, elállva az útját az ösvényen.

– Kérem… én nem csináltam semmit…
Az üldöző tett egy lépést előre. Aztán még egyet. Ekkor 

a hold kiúszott a felhők közül, megvilágítva a vadászt, aki most 
mozdulatlanul állt a prédája előtt.

– Ki maga? Mit akar tőlem?
Tom sikoltva tette fel a kérdést, de az alak nem reagált.
Tom összehúzott szemmel próbálta kivenni az arcát, hogy 

megértse, miféle gonosszal néz szembe, de egyáltalán nem látott 
emberi vonásokat a kámzsa mélyén.

Csak sötétséget. 
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VERTE A SZÉL A  TESTÉT, AHOGY VÉGIGDÖNGETETT AZ ÚTON. 

Jó érzés volt, felgyorsult tőle a szívverése, energiával töltötte fel 
Helent az  előtte álló napra. A  Kawasakin száguldva magasra 
szárnyalt a kedve. Zaklatott éjszakája volt, de egy új nap mindig 
új reményt hozott.

Rátérve a Southern Roadra elegánsan bedőlt balra, indexelt, 
és behúzott a motoros parkolóba. Korán volt, a Southamptoni 
Központi Rendőrkapitányságon még nem indult el az élet, így 
szabadon választhatott a magányos vezetőknek fenntartott vagy 
egy tucat parkolóhely közül. Beállt a motorral, és fürgén lepat-
tant a nyeregből. Időtlen idők óta része volt ez a napi rutinjának, 
és jólesett megismételni.

Megszabadult a  sisaktól és  a  bőrdzsekitől, majd magához 
vette a telefonját meg a táskáját, és az impozáns mészkő-gránit 
épület felé fordult. Ám ekkor elhúzott mellette egy másik mo-
tor, és beállt egy közeli parkolóhelyre. Helen kíváncsian figyelte. 
Nem ismerte fel sem a járművet, sem a motorost, ami gyanút 
ébresztett benne. A megemelt biztonsági szint ezen időszakában 
érdemes volt mindennek utánajárni, ami elütött a megszokottól.
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De a motorról leszálló ismeretlen azzal lepte meg Helent, 
hogy vidáman odaintett neki. És amikor levette a sisakját, barát-
ságos, ugyanakkor tiszteletteljes mosollyal az arcán indult el felé.

– Jó reggelt, asszonyom.
– Hudson őrmester – mondta Helen, elrejtve a meghökke-

nését. – Fűti a munkavágy.
– Ahogy önt is.
Helen nem tudta eldönteni, hogy ezt bóknak vagy ténymeg-

állapításnak szánta-e. Bár az tény, hogy mindig lelkesedéstől fűt-
ve érkezett a kapitányságra. És ez volt az egyik dolog, ami jó 
benyomást tett rá Joseph Hudson állásinterjúja alatt. Számos 
nehéz beosztásban dolgozott már a pályája során – Dél-London, 
Liverpool belvárosa –, és üdítő volt hallani, hogy mit sem vesz-
tett az energiájából és a derűlátásából. A ranglétrán felkapaszko-
dás közben sokakat megkeserítettek a tapasztalatok. De őt nem.

– Hát, ha már ilyen lelkesen és korán érkezett, mi lenne, ha 
körbevezetném? Nem szeretek magára hagyni egy új munkatár-
sat az első napján.

– Valószínűleg egyedül is fel tudnám találni magam – vála-
szolta Hudson, elrejtve a mosolyát. – De ha van egy kis szabad-
ideje…

Felügettek a lépcsőn és átvágtak a központi előcsarnokon. 
Az első megálló természetesen Jerry Taylor volt, aki emberem-
lékezet óta dolgozott a fogadópult mögött. Jerry módszeresen 
végigvezette Hudsont a különböző biztonsági protokollokon, 
aprólékosan kitérve minden részletre. Helen ezalatt kihasználta 
az alkalmat, hogy felmérje az új nyomozó őrmestert.

Hosszú ideig ellenállást tanúsított Sanderson helyének be-
töltésével szemben. Helent még most is rosszullét fogta el, ha 
az őrmester brutális meggyilkolására gondolt – magát vádolta 
azzal, hogy túl nagy nyomást helyezett Sandersonra, a tűzvonal-
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ba hajszolva a fiatal nőt –, és a „helyettesítésének” még a gon-
dolatától is irtózott. Viszont így hiányos volt a csapata – amit 
Simmons, az új kerületi kapitány nem győzött a szemére vetni. 
Végül meghirdették a posztot. Megjósolható módon elárasztot-
ták őket a jelentkezések – dacára az állással járó veszélyeknek 
Helen csapatában dolgozni presztízst jelentett –, de az az igazság, 
hogy Hudson már a legelső interjún kiemelkedett a többiek kö-
zül. Magasan képzett volt, speciális ismeretekkel a kiberbűnözés 
területén, amelyhez sokéves tapasztalat társult a szervezett bűnö-
zés, a drog- és lánykereskedelem üldözésének frontvonalán, így 
fejhosszal előzte a jelentkezőket. De a hozzáállása, a személyisége 
és a fellépése még inkább mellette szólt. Fitt, egészséges, jóképű 
és nyílt arcú volt, ráadásul éles elméjű, gyors felfogású és jó tár-
saság. Nem mindegyik rendőr van megáldva humorérzékkel, 
de Hudson abban sem szenvedett hiányt, és nemcsak rebellis 
alkat volt, de pimaszságért sem ment a szomszédba. Az a típus 
volt, akinek a komoly képét meghazudtolja a szemében bujkáló 
mosoly, és Helen tudta értékelni az ilyesmit. Hudsonnak szoros 
együttműködésben kellett dolgoznia Helennel és  Charlie-val 
a csapat vezetőiként, és Helen ösztönösen érezte, hogy nagylelkű 
és megnyerő lesz a beosztottaival.

– Oké, azt hiszem, meggyőződtünk róla, hogy nem dolgozik 
az oroszoknak – jelentette ki Jerry a legtiszteletlenebb kacsintása 
kíséretében.

Őskövület volt, de a jó fajtából, és Helen köszönetet mondva 
neki továbbterelte Hudsont a központi kapitányság épületében. 
Pár perc múlva már a hetedik emeleten jártak – Helen második 
otthonában.

– Később lesz ideje az alaposabb ismerkedésre. Jelenleg csak 
a legfontosabbakról tájékoztatom. Az Emberierőforrás-Osztály 
a másodikon, a kantin a harmadikon van, a fegyvertár, ha valaha 
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szüksége lenne rá, az elsőn, a férfimosdó pedig az alattunk lévő 
emeleten. Eddig megvan?

– Kettő, három, egy, hat – ismételte Hudson.
– A hetedik emelet nagyrészt a technikusoké és informatiku-

soké, de jól jegyezze meg ezt az ajtót. Ha ide hívják, akkor vagy 
elszúrt valamit, vagy kiemelkedően teljesített.

Simmons parancsnok irodája előtt álltak, a  nevét aranyo-
zott betűkkel vésték bele a katedrálüvegbe. Simmons régi ba-
rátja – valójában a mentora – volt Helennek, és bízhatott ab-
ban, hogy meleg fogadtatásban részesíti az új kollégát. De ezzel 
még várni kell – Simmons egy konferencián van, és Helen előbb 
az esetszoba működésével akarta megismertetni Hudsont. Minél 
előbb belerázódik, annál jobb.

Beütve a kódot beléptek a szentélybe. Helen megszámlálha-
tatlanul sok – hol kellemes, hol nagyon nehéz – órát töltött már 
ezen a helyen, de mindig örült a visszatérésnek. A bűnözés so-
hasem szűnik meg, sőt folyamatosan átalakul, ami azt jelentette, 
hogy Helennek folyamatosan lesz munkája.

– Itt fogja tölteni az ideje javát. Ott dolgoznak az adatelem-
zők, itt pedig a csapat magja – mutatott körül a lehasznált íróasz-
talok különböző csoportjain. Ellie McAndrew nyomozót látták 
az egyiknél, aki éppen ekkor fejezett be egy telefonbeszélgetést.

– Az az én irodám – folytatta Helen. – Én vagyok az egyet-
len, akinek ajtaja is van. Maga ott fog ülni, Charlene Brooks 
nyomozó őrmesterrel osztozva egy munkaállomáson. Mindenki 
csak Charlie-nak hívja, és első osztályú kolléga… de ne szóljon 
hozzá egyből, amikor reggel bejön. Kicsi gyereke van, és kell neki 
néhány kávé, hogy bemelegedjen.

– Vettem.
– Helyes, most pedig hadd adjak áttekintést a folyamatban 

lévő ügyeinkről.
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Az incidenstáblához akarta vezetni Hudsont, amikor ész-
revette, hogy McAndrew nyomozó feléjük siet. Volt már fent 
és lent is a kettőjük kapcsolata az évek során, de Helen tudta, 
hogy McAndrew-t felkészült, profi rendőrként nehezen lehet 
kihozni a sodrából. Ezért riasztotta most meg a sápadt, feldúlt 
arckifejezése.

– Elnézést a félbeszakításért, asszonyom, de történt valami.
A hangja egyértelműen elárulta, hogy az a „valami” a legke-

vésbé sem hétköznapi ügy. Helen azonnal felfogta, hogy a derű-
sen induló nap hamarosan sokkal borúsabb lesz.
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