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1. fejezet

– Jó reggelt, seriff! Jó reggelt, Bobby! – köszönt a pult mögött álló 
molett, barna pincérnő, akinek egy apró, szív alakú tetoválás volt a 
bal csuklóján. Rá sem kellett néznie a tőle jobbra lévő faliórára, 
anélkül is tudta, hogy hat óra múlt egy-két perccel.

Walton seriff és a seriffhelyettes, Bobby Dale minden szerdán 
tiszteletét tette Nora országúti kávézójában, a Wyoming délkeleti 
részén fekvő Wheatland külterületén, hogy elfogyasszák a szokásos 
reggeli süteményüket. A szóbeszéd szerint itt készítették a legjobb 
pitét egész Wyomingban. Mindennap más ízesítés volt műsoron, 
szerdán az almás-fahéjas, Walton seriff kedvence. A férfi pontosan 
tudta, hogy hat órakor veszik ki az első adagot a sütőből, márpedig 
nincs jobb egy friss, meleg reggeli piténél.

– Jó reggelt, Beth! – felelte Bobby, miközben lesöpörte az esővi-
zet a kabátjáról és a nadrágjáról. – A pokol összes csatornáját meg-
nyitották – tette hozzá, és úgy rázta a lábát, mintha levizelte volna 
magát.

Wyoming délkeleti részén nem szokatlanok a nyári záporok, de 
ez a ma reggeli volt a legkomolyabb ebben az évben.

– Jó reggelt, Beth! – köszönt Walton seriff is, majd levette a ka-
lapját, megtörölte az arcát és a homlokát egy törülközővel, aztán 
körülnézett a helyiségben.

A korai időpontnak és a nagy esőnek köszönhetően a helyiség-
ben sokkal kevesebb vendég volt a megszokottnál: a tizenöt asztal-
ból csak háromnál ültek.
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Egy huszonéves pár palacsintát evett az ajtóhoz legközelebb álló 
asztalnál; a seriff úgy vélte, a leharcolt ezüst Golf lehet az övék.

A szomszéd asztalnál egy hatalmas termetű, izzadó, borotvált fejű 
férfi ült, aki legalább százötven kilót nyomott. Annyi étel volt előtte, 
amely két, sőt talán három éhes embernek is elegendő lett volna.

Az ablak melletti utolsó asztalt egy magas, ősz hajú férfi foglalta 
el, akinek sűrű, patkó alakú bajsza és görbe orra volt. Az alkarját hal
vány tetoválások borították. Már megette a reggelijét, és most ké
nyelmesen hátradőlt a széken, elgondolkodva játszogatott egy ciga
rettásdobozzal, mintha egy nagyon nehéz döntést kellene meghoznia.

Walton seriff biztos volt benne, hogy a két férfi a két nagy ka
mionnal érkezett.

A  pult végénél egy elegánsan öltözött, negyvenes férfi kávét 
ivott, és csokis fánkot evett. Rövid, frissen nyírt haja, divatos, gon
dosan trimmelt szakálla volt, és éppen a reggeli újságokat lapozgat
ta. Akkor valószínűleg övé a reggeliző mellett parkoló sötétkék 
Ford Taurus, vonta le a következtetést Walton.

– A legjobbkor jöttek – mondta Beth a seriffre kacsintva. – Épp 
most sült ki, bár ezt úgyis tudják – tette hozzá vállat vonva.

Az egész helyiséget betöltötte a frissen sült almás pite és a fahéj 
illata.

– Beth, a szokásost, legyen szíves! – mondta a seriff, és leült a 
pulthoz.

– Azonnal hozom – felelte Beth, és eltűnt a konyhaajtóban. Pár 
másodperc múlva visszatért két, mézzel felvert tejszínhabbal le
öntött hatalmas, gőzölgő süteménnyel. Tökéletesen néztek ki a tá
nyéron.

– Tyűha... – álmélkodott a pult végén ülő férfi, és bátortalanul 
felemelte a kezét, mint a kisdiák, aki engedélyt kér, hogy szólhas
son. – Van még belőle?

– Persze – válaszolta Beth mosolyogva.
– Ez esetben én is kérhetnék egyet?
– Én is szeretnék! – kiáltotta oda a kezét felemelve a kövér ka

mionsofőr, és már meg is nyalta a szája szélét.
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– Nekem is hozzon! – mondta a bajuszos, és zsebre vágta a ci-
garettásdobozt. – Micsoda illata van!

– És az íze is ugyanilyen jó! – válaszolta Beth.
– Ez enyhe kifejezés – mondta Walton seriff az asztalok felé for-

dulva. – Meglátják majd, hogy milyen mennyei – tette hozzá, majd 
hirtelen egészen megváltozott az arckifejezése. – A  francba! – 
mondta döbbenten, és leugrott a székről.

Bobby Dale is megfordult, és követte a főnöke tekintetét. Egy 
közeledő pickup lámpáját látta meg a huszonéves pár mögötti ha-
talmas üvegtáblán keresztül. Úgy tűnt, a sofőr teljesen elvesztette 
az uralmát a jármű felett.

– Mi az isten? – ugrott talpra Bobby is.
Minden vendég az ablak felé fordult, és az összes arcra döbbenet 

ült ki. Az autó úgy száguldott feléjük, mint valami távirányítású ra-
kéta, és nem úgy tűnt, hogy bármi is eltéríthetné vagy lelassíthatná. 
Két-három másodpercük maradt a becsapódásig.

– Mindenki fedezékbe! – üvöltötte Walton seriff teljesen fölös-
legesen. Mindenki ösztönösen felugrott, és igyekezett elmenekülni 
a jármű útjából. Ekkora sebességnél a pickup át fogja szakítani az 
épület frontját, meg sem áll a konyháig, és minden útjába kerülő 
tárgyat vagy embert letarol.

Kétségbeesett sikoltások zaja, pánik töltötte be az éttermet. 
Mindannyian tudták, hogy nincs elég idejük a menekülésre.

Ekkor hatalmas csattanást hallottak.
A fülsiketítő zaj olyan volt, mint egy robbanás, a vendégek lába 

alatt megremegett a padló.
Walton seriff nézett föl elsőként. Kellett pár másodperc, amíg 

felfogta, hogy az autó nem az épület elejébe csapódott be.
Zavartan ráncolta a homlokát.
– Senki sem sérült meg? – kiáltotta végül, és riadtan körülnézett.
Megnyugtató motyogások érkeztek a helyiség különböző ré-

szeiből.
A seriff és a seriffhelyettes villámgyorsan felugrott, és kirohant 
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az épületből. A következő pillanatban a többiek is követték őket. Az 
utóbbi percekben még hevesebbé váló eső miatt a látótávolság je-
lentősen csökkent.

Óriási szerencséjükre a pickup kereke néhány méterrel a kávézó 
előtt belement egy mély kátyúba, hirtelen balra fordult, és elszágul-
dott az épület mellett. Belecsapódott a sötétkék Ford Taurus hátul-
jába, majd a mosdóknak és egy raktárnak helyet adó melléképület-
nek ütközött, amelyet teljesen romba döntött. Még jó, hogy senki 
sem tartózkodott benne.

– A  rohadt életbe! – sziszegte Walton seriff, és érezte, hogy a 
szíve a torkában dobog. A melléképületből semmi sem maradt, és 
az autó is teljesen összetört.

Először a seriffnek sikerült átverekednie magát a törmeléken. 
A  jármű egyetlen utasa egy ősz hajú férfi volt, aki talán ötven és 
hatvan között lehetett, de ezt nehéz volt megállapítani. Walton 
nem ismerte a férfit, és abban is biztos volt, hogy korábban nem 
látta az autót Wheatland környékén. Az öreg, rozsdás Chevrolet a 
kilencvenes évek elején készülhetett, nem volt benne légzsák, és 
bár a férfi becsatolta a biztonsági övet, a becsapódás túlságosan 
erős volt. A jármű eleje a motorral együtt beékelődött a vezetőfül-
kébe, a műszerfal és a kormány az üléshez préselte a sofőrt. Az ar-
cát elborította a vér, és felsebezték a kitört szélvédő szilánkjai. Az 
egyik beleállt a torkába.

– Te jó ég! – suttogta Walton seriff a vezetőoldali ajtó mellett 
állva. Nem kellett kitapintania a sofőr pulzusát, anélkül is biztos 
volt benne, hogy nem élhette túl az ütközést.

– Uramisten! – kiáltott fel Beth remegő hangon pár lépéssel a 
seriff mögött, aki azonnal a nő felé fordult, és felemelte a kezét.

– Ne jöjjön ide, Beth! – utasította határozott hangon. – Menjen 
vissza a kávézóba, és maradjon ott! – Aztán meglátta a többi vendé-
get, akik sietve közeledtek az autóhoz. – Mindenki menjen be, ez 
parancs! Hagyják szabadon a területet!

Az emberek megálltak, de senki sem fordult meg.
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A seriff tekintete a seriffhelyettest kereste, és meg is találta: Bob-
by döbbent arckifejezéssel állt a Ford Taurus hátuljánál.

– Bobby! – kiáltotta Walton. – Azonnal hívd a mentőket és a 
tűzoltókat!

Bobby nem moccant.
– Mi lesz már, nem hallod, amit mondok? Szólj be a rádión a 

mentőknek és a tűzoltóknak, de most rögtön!
Bobby továbbra is csak állt, mint akinek földbe gyökerezett a 

lába, és úgy tűnt, mindjárt elhányja magát. A seriff csak ekkor jött 
rá, hogy a férfi egyáltalán nem törődik vele, sem az összetört jár-
művel, hanem meredten bámul a Ford Taurusba. Mielőtt a pickup 
a melléképületbe csapódott volna, olyan erővel ment neki a Ford-
nak, hogy annak kinyílt a csomagtartója.

Aztán Bobby hirtelen magához tért a transzból, előrántotta a 
pisztolyát, és elkiáltotta magát:

– Senki se mozduljon! – Reszkető kezével vendégről vendégre 
célzott. – Seriff! Jöjjön ide, ezt látnia kell! – A hangja bizonytalanul 
remegett.

2. fejezet

Kalifornia, Los Angeles, Huntington Park
Öt nappal később

A  törékeny, fekete hajú pénztároslány lehúzta az utolsó tételt is, 
majd felnézett az előtte álló fiatalemberre.

– Harmincnégy dollár hatvankét cent – mondta tárgyilagosan.
A  férfi abbahagyta az áruk elpakolását, és átnyújtotta a bank-

kártyáját. Nem lehetett több huszonegy évesnél.
A pénztáros lehúzta a kártyát a terminálon, várt néhány másod-

percet, az alsó ajkába harapott, majd bizonytalanul nézett a férfira.
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– Sajnálom, uram, de a bank elutasította a tranzakciót – mond-
ta a lány, és visszaadta a kártyát.

A férfi úgy nézett rá, mintha egy ismeretlen nyelven szólt volna 
hozzá.

– Micsoda? – A kártyára pillantott, aztán ismét a lányra. – Ez 
biztos valami tévedés, száz százalék, hogy van rajta pénz. Megpró-
bálná még egyszer?

A pénztároslány megvonta a vállát, és újra próbálkozott.
Eltelt néhány feszült másodperc.
– Sajnálom, de most is elutasítja – mondta a lány, és visszaadta 

a kártyát. – Megpróbálja egy másikkal?
A  férfi zavartan vette el a kártyát, és alig láthatóan megrázta 

a fejét.
– Nincs másik kártyám – mondta szinte szégyenkezve.
– És kuponja?
Újabb fejcsóválás.
A lány várt, amíg a férfi átkutatta a zsebeit, hátha sikerül össze-

szednie valamennyit. Előkerült pár egydolláros bankjegy, néhány 
negyeddolláros és pár tízcentes. A férfi sietve megszámolta őket, és 
bocsánatkérően nézett a pénztárosra.

– Elnézést, nagyjából huszonhat dollár hiányzik, visszapakolok 
pár dolgot.

Főleg gyerekholmit vett, pelenkát, bébiételeket, tejport, popsi-
törlőt, popsikenőcsöt. Ezeken kívül teljesen hétköznapi dolgokat: 
kenyeret, tejet, tojást, zöldséget, gyümölcsöt, mindenből az olcsóbb 
fajtát. A babadolgokat hagyta, a többit pedig mind visszapakolta.

– Megnézné, hogy ez így mennyi? – kérte a pénztárost.
– Hagyja csak! – mondta a sorban mögötte álló, magas, sportos, 

jóképű férfi, akinek kedves szeme és finom vonásai voltak. Átadott 
két húszdollárost a pénztárosnak.

A lány felnézett rá, és a homlokát ráncolta.
– Kifizetem – mondta a férfi, és biccentett a lánynak, majd így 

szólt az előtte állóhoz: – Nyugodtan tegye vissza a cuccokat a szaty-
rába, állom a cechet.
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A fiatalember zavartan bámult vissza rá, nem találta a szavakat.
– Ugyan már, semmiség! – mondta a magas férfi, és biztatóan 

mosolygott rá.
A fiatalember még mindig meglepődve nézett a pénztároslány-

ra, aztán újra a magas idegenre pillantott.
– Nagyon köszönöm, uram! – nyögte ki végül reszkető hangon, 

kezet nyújtott, és könnyes lett a szeme.
A magas férfi kezet rázott vele, és biztatóan biccentett.
– Ez volt a legkedvesebb dolog, amit valaha is láttam ebben a 

boltban! – mondta a pénztároslány, miután a fiatalember bepakolt 
a szatyrába, és távozott. A lány szemébe is könnyek gyűltek.

A magas ember rámosolygott.
– Komolyan beszélek! – mondta a lány. – Majdnem három éve 

dolgozom itt, és mondhatom, gyakran láttam olyat, hogy valakinek 
nem volt elég pénze, de mindig itt kellett hagynia a dolgokat, mert 
senki sem tett olyat, mint maga.

– Időnként mindenkinek szüksége van egy kis segítségre – felel-
te a férfi. – Semmi szégyellnivaló nincs ebben. Ma én segítettem 
neki, egy nap talán ő segít ki valakit.

A lány könnyes szemmel mosolygott rá.
– Hát, az már igaz, hogy néha mindannyiunknak jól jön a segít-

ség, csak az a gond, hogy nagyon kevés ember hajlandó segíteni a 
másikon. Főleg, ha a zsebébe kell nyúlnia.

A férfi egyetértően hallgatott.
– Már korábban is láttam itt magát – mondta a lány, és lehúzta 

az árukat, amiket a férfi vett. Kilenc dollár negyvenkilenc cent lett 
a vége.

– Itt lakom a környéken – felelte a férfi, és átadott egy tízdollá-
ros bankjegyet.

A lány egy pillanatig némán nézett a szemébe.
– Linda vagyok – közölte végül a névtáblája felé biccentve, és 

kezet nyújtott.
– Robert – mondta a férfi, és kezet fogtak. – Örülök, hogy meg-

ismertem.
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– Figyeljen csak! – mondta a pénztáros, miközben visszaadta az 
aprót. – Mi lenne, ha meginnánk egy kávét? Maga úgyis errefelé 
lakik, én pedig hatkor végzek.

A férfi néhány másodpercig nem felelt.
– Jó lenne – mondta aztán –, de sajnos ma este elrepülök. Ez az 

első szabadságom... – Megállt, összehúzta a szemét, és a semmibe 
bámult. – Nem is tudom, mióta. Nem emlékszem, mikor voltam 
utoljára nyaralni.

– Ismerem ezt az érzést – válaszolta a lány némi csalódottsággal 
a hangjában.

A férfi elpakolta az árut, majd visszanézett a lányra.
– Nagyjából tíz nap múlva jövök vissza, mi lenne, ha utána fel-

hívnám? És akkor kávézunk egyet.
A lány ránézett, és halványan elmosolyodott.
– Klassz lenne – válaszolta, és gyorsan leírta a telefonszámát 

egy cédulára.
A férfi kilépett az üzletből, és szinte azonnal megszólalt a mobil-

ja a zsebében.
– Hunter nyomozó, gyilkossági részleg – szólt bele a készülékbe.
– Robert, a városban van még?
A Los Angeles-i rendőrség rablási és gyilkossági osztályának ka-

pitánya, Barbara Blake hívta. Ő volt az, aki pár nappal korábban 
utasította Huntert és a társát, Carlos Garcia nyomozót, hogy vegye-
nek ki két hét szabadságot egy sorozatgyilkos utáni rendkívül ki-
merítő nyomozás után.

– Igen, még itt vagyok – felelte Hunter gyanakodva. – Ma este 
repülök. Miért?

– Nagyon sajnálom, de be kéne jönnie az irodámba – mondta a 
kapitány őszinte sajnálattal a hangjában.

– Mikor?
– Most rögtön.
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3. fejezet

A tizenkét kilométeres út a Huntington Park és a rendőrség belvá-
rosi központja között délidőben kicsivel több mint negyvenöt per-
cig tartott.

A rablási és gyilkossági osztály a Nyugati első utcán álló Rend-
őrségi Igazgatási Központ ötödik emeletén volt: egyszerűen beren-
dezett, hatalmas, nyitott tér, telezsúfolva a nyomozók íróasztalaival. 
Még vékony elválasztófalak, de padlóra festett jelek sem határolták 
a munkaállomásokat. A zsivaj és a látvány is egy vasárnap reggeli 
piacra hasonlított, nagy volt a jövés-menés, sokan duruzsoltak vagy 
éppen kiáltoztak a helyiség minden szegletében.

Blake kapitány irodája a tér túlsó végében állt, és az, hogy a zaj 
miatt be volt csukva az ajtó, nem volt szokatlan, de a nyomozók 
felé néző ablakok lehúzott reluxája már kifejezetten rossz előjelnek 
számított.

Hunter lassan megindult az iroda felé, óvatosan kerülgetve a 
kollégákat és az íróasztalokat.

– Robert, mi a fenét keresel itt? – kérdezte Perez nyomozó a 
monitorjáról felpillantva, amikor Hunter Perez és Henderson asz-
tala mellett járt. – Azt hittem, nyaralsz.

– Ma este repülök – bólintott Hunter. – Csak váltok pár szót a 
kapitánnyal.

– Repülsz? – kérdezte meglepetten Perez. – Nem hangzik rosz-
szul. Hová mész?

– Hawaiira. Még sosem jártam ott.
– Az igen! Azt most én is el tudnám viselni.
– Akarod, hogy hozzak neked egy lei nyakláncot vagy egy ha-

waii inget?
– Kösz, nem – vágott egy grimaszt Perez –, de ha esetleg a bő-

röndödben haza tudnál csempészni egy-két táncoslányt, azt szíve-
sen fogadnám. Minden éjjel járhatnák az ágyamon. Érted, mire 
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gondolok? – kérdezte, és bólintott egyet, mintha a lehető legkomo-
lyabban gondolta volna.

– Álmodik a nyomor – felelte Hunter, és jót nevetett Perez bó-
logatásán.

– Érezd jól magad!
– Úgy lesz – mondta Hunter, mielőtt továbbindult volna.
Megállt a kapitány irodája előtt, és ösztönös kíváncsisággal pró-

bált belesni az üvegen, de semmit sem látott. A reluxa jól takart, így 
aztán kétszer kopogott.

– Szabad! – érkezett Blake kapitány szokásos határozott hangja 
a túloldalról.

Hunter kinyitotta az ajtót, és belépett.
Barbara Blake irodája tágas volt, világos, és tökéletes rend ural-

kodott benne. A  déli falat könyvespolcok foglalták el, amelyeken 
szépen sorakoztak a borítók színe szerint elrendezett könyvek. Az 
északi falon bekeretezett fényképek, oklevelek, elismerések lógtak 
szimmetrikus alakzatban. A keleti falat egy hatalmas panorámaab-
lak uralta, amely a South Main Streetre nézett. A hatalmas íróasztal 
előtt két bőrfotel állt.

Blake kapitány a panorámaablak előtt állt. Fekete haját laza 
kontyba tűzte, és két fa hajtűvel rögzítette, fehér selyemblúzát be-
tűrte kék színű, szűk szoknyájába. Mellette egy karcsú, feltűnően 
csinos nő állt, a kezében egy csésze kávéval, hagyományos fekete 
nadrágkosztümben, akit Hunter korábban még sosem látott. Alig 
múlhatott harmincéves, hosszú, egyenes, szőke haja és mélykék 
szeme volt. Alapvetően magabiztosnak tűnt, olyan személyiségnek, 
akit normál körülmények között nem lehet zavarba hozni, most 
mégis volt valami nyugtalanság a tartásában.

Amikor Hunter belépett az irodába, és becsukta maga mögött 
az ajtót, egy magas, sovány férfi, aki sötét öltönyt viselt, és az egyik 
bőrfotelben ült, megfordult, és szembenézett vele. Ötven és hatvan 
között lehetett, de a szeme alatti táskák, valamint a húsos, lógó arc 
miatt egy kicsit buldogképe volt, és vagy tíz évvel idősebbnek lát-
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szott. A még meglévő vékony szálú, ősz hajtincsét gondosan a füle 
mögé fésülte.

Hunter meglepetten megtorpant, és összehúzta a szemét.
– Üdv, Robert! – köszönt a férfi, és felállt a fotelból. Természe-

tesen rekedt hangja, amelyen csak rontott a sokévi dohányzás, 
meglepően erősnek tűnt egy olyan ember esetében, akin látszott, 
hogy napok óta alig aludt.

Hunter tekintete néhány másodpercig elidőzött a férfin, aztán a 
szőke nő, majd Blake kapitány felé fordult.

– Elnézését kérem, Robert – mentegetőzött a kapitány, a fejét 
kissé oldalra billentve, aztán a tekintete kőkeménnyé vált, és a Hun-
terrel szemben álló férfira fókuszált. – Egy órával ezelőtt érkeztek, 
mindenféle előzetes bejelentés nélkül – magyarázta.

– Emiatt újra bocsánatát kérem – mondta a férfi nyugodt, de 
hivatalos stílusban. Látszott rajta, hogy parancsolgatáshoz szokott, 
és végrehajtják az utasításait. – Jól nézel ki – mondta Hunternek. 
– Mint mindig.

– Te is jól nézel ki, Adrian – felelte Hunter nem túl meggyőző-
en, majd előrelépett, és kezet fogtak.

Adrian Kennedy az erőszakos bűncselekményeket elemző köz-
pont és a viselkedésanalízissel foglalkozó egység vezetője volt az 
FBI-on belül, amely amerikai és külföldi hatóságoknak nyújtott 
 segítséget szokatlan bűnügyekben vagy sorozatgyilkosokkal kap-
csolatban.

Hunter pontosan tudta, hogy Adrian Kennedy csak akkor uta-
zik, ha valóban elkerülhetetlen, egyébként a hatalmas washingtoni 
irodájából koordinálja a részlegét, igaz, nem volt egy törtető karrie-
rista. Egész fiatalon került az FBI-hoz, és hamar kiderült, hogy ko-
moly vezetői tehetséggel rendelkezik, ráadásul ösztönös képessége 
van arra, hogy motiválja az embereket. Ezt a főnökei is észrevették, 
és elég hamar kinevezték az elnök védelmét ellátó, nagy tekintéllyel 
bíró osztagba. Két évvel később megmentette az elnök életét azzal, 
hogy egy golyó elé vetette magát, amit nem neki, hanem a világ leg-
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nagyobb hatalmú emberének szántak. Magas kitüntetést és egy el-
nöki köszönőlevelet kapott érte. Pár évvel később, 1984 júniusában 
alapították meg az FBI különleges részlegét, amelynek az élére egy 
született vezetőt kerestek. Adrian Kennedy állt a jelölti lista tetején.

– Hadd mutassam be Courtney Taylor különleges ügynököt! – 
mondta Kennedy, a szőke nő felé biccentve.

A nő közelebb lépett, és kezet fogott Hunterrel.
– Nagyon örülök, hogy megismerhetem, Hunter nyomozó. So-

kat hallottam önről.
Taylor hangja hihetetlenül elragadó volt, ráadásul lefegyverző-

en kislányos magabiztosság érződött benne. A finom, nőies kéz el-
lenére is határozott, erős kézszorítása egy olyan üzletasszonyéra 
emlékeztetett, aki épp az imént hozott tető alá egy jelentős meg-
állapodást.

– Én is nagyon örülök – felelte Hunter udvariasan. – És remé-
lem, nem csak rosszat hallott rólam.

– Csak jót hallottam – mondta a nő kissé zavart, de őszinte mo-
sollyal.

Hunter ismét Kennedyhez fordult.
– Örülök, hogy sikerült utolérnünk, mielőtt elutaztál volna – 

mondta Kennedy.
Hunter nem felelt.
– Valami szép helyre készülsz?
Hunter állta a férfi tekintetét.
– Nagy baj lehet – szólalt meg végül –, mert ismerlek, és te nem 

vagy az a mézesmázos társalgó, és az is nyilvánvaló, hogy egyáltalán 
nem érdekel, hová készülök utazni. Úgyhogy hagyjuk ezt a mellé-
beszélést, Adrian! Miről van szó?

Kennedy várt egy kicsit, mintha mérlegelné, hogy mit feleljen.
– Rólad, Robert. Rólad van szó – mondta végül.




