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Prológus

Oroszország, Moszkva, Kreml

Az utcák tele voltak.
Bár az ostoba tanácsadói ígéretet tettek, hogy sosem fog erre 

sor kerülni, Oroszország elnöke éppen a Vörös térre érkező tünte-
tőket szemlélte. A  legfrissebb becslések szerint több mint két-
százezer ember gyűlt össze, hogy elfoglalja Moszkva üzleti negye-
deit, és a legbátrabbak most a hatalom székhelye felé masíroztak.

A  szürke emberoszlop valószínűleg tíz méter széles lehe-
tett, és végeérhetetlenül kígyózott a látótávolságon kívülre a 
szakadó esőben. A  menet élén Roman Paszternak állt, piros 
dzsekiben és baseballsapkában, mintha szándékosan könnyű 
célpontot akart volna kínálni az orosz biztonsági szolgálatnak. 
Makszim Krupin fentről hunyorogva szemügyre vette, de a férfi 
elmosódó alakján kívül semmit sem látott. Nem sokkal azelőtt 
olyan éles volt a látása, hogy minden apró részletet ki tudott 
volna venni. Az időszakos homályos látás egyre gyakrabban je-
lentkezett, és most már órákig tartott, nem percekig.

Az ő korában talán ideje lett volna felülbírálnia azt az el-
képzelését, miszerint a szemüveg a gyengeség jele. De az is le-
het, hogy nem. Megtanulta, hogyan kell kihasználni mások 
gyengeségét és betegségét, ő maga azonban gyerekkora óta nem 
szenvedett egyben sem. Egészségügyi ellátást csak sportolás 
vagy vadászat közben szerzett sérülések esetén vett igénybe, és 
ezek nyomait büszkén viselte.

Egy ilyen Paszternak-féle alak sosem fogja megérteni, hogy 
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Oroszország irányításának a képessége nem a gazdasági növeke-
désből, a szabadságból vagy a biztonságból ered. Nem. A hatalom 
kimutatásából ered. Krupiné természetesen megrendíthetetlen 
volt, de ezt annak köszönhette, hogy az emberekben azt az illúziót 
táplálta, hogy tőlük ered. Hogy ő csupán az akaratuk megvalósítá-
sának az eszköze. Egy fegyver, amellyel megvédhetik magukat a 
gondosan kitalált fenyegetések egész sorától. Az amerikaiaktól. 
Az európaiaktól. A melegektől. És legfőképpen a társadalmuk fel-
színe alatt forrongó demokratikus erőktől.

Az odalent, a követői élén haladó karcsú férfival ellentétben 
Krupin termetre olyan volt, mint egy medve. Kilencven kilo-
grammos tömeg tartozott a száznyolcvankét centiméteres ma-
gasságához. Még mindig keménykötésű volt, de napról napra 
kevésbé. Nemcsak a fekete haja volt sűrű, de a széles mellkasát 
és a hátát borító szőrzet is. Ő volt az a koromtól maszatos bá-
nyász, aki gondoskodott a szovjet uralom szempontjából elen-
gedhetetlen hőről és elektromosságról. A gyári munkás, aki az 
ország gépeit és fegyvereit készítette. A gazda, aki az éhes szája-
kat etette. És végül a katona, aki térdre kényszerítette a világot.

Figyelte az alant kavargó embertömeget és az intézkedő 
biztonsági szolgálatot. A  tüntetők nagy része feltételezhetően 
fiatal volt. Elkényeztetett egyetemisták vagy a mostanában új 
gazdaságként emlegetett iskola hívei. Az olyan munkáé, amely a 
közgazdászok szerint az ország jövője, de amellyel semmi kéz-
zelfoghatót nem állítanak elő. Sem hadászati felszerelést, sem 
hatalmas épületeket vagy utakat, közműveket. Csak számítógé-
pes kódok hosszú sorát és az ennek az új generációnak a kényel-
mét biztosító szolgáltatások egész tárházát.

A Vörös téren ünnepélyesen átvonuló, elkényeztetett gyere-
keket nem a hazaszeretet, hanem önmaguk szeretete fűtötte. 
Soha még csak meg sem említették Oroszország anyácska dicső-
ségét, ehelyett szakadatlanul a saját jogaikról meg a nyugati lu-
xusról papoltak, ami nekik nem adatott meg. Most azonban vál-
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tozóban volt a diskurzus jellege. Egyre merészebb kifejezésekkel 
élve Oroszország jövőjének nevezték magukat. Őt pedig a múlt-
hoz tartozónak minősítették.

Krupin a szeme sarkából észrevett néhány tompa villanást, 
úgyhogy felkészült a hányingerre, amely mindig közvetlenül ez 
után jelentkezett. Mást nem tett. Még volt ideje a tájékozódó-
képességének elvesztése és az égető fájdalom fellépése előtt. De 
nem annyi, mint legutóbb. Minden alkalommal egyre kevesebb 
idő telt el köztük.

A  tüntetők ellenszegültek a biztonságiaknak – ez néhány 
évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna –, és benyomultak 
a torony alá, ahol Krupin tanyázott. Ő pedig nem tett semmit, 
csak meredt rájuk az esőáztatta ablaküvegen át.

A  beosztottjai egyre jobban vonakodtak fellépni az ország 
széttöredezett, ám növekvő politikai ellenzéke ellen. Ahelyett, 
hogy eltaposták volna, az állami sajtóra hagyatkoztak, amely 
vagy nevetségessé tette az ellenzéket, vagy egyszerűen tudo-
mást sem vett a létezéséről. Bármilyen, ennél nyíltabb fellépés 
ellenük – figyelmeztették – olyan reakciót válthat ki, amely az-
után kicsúszik az ellenőrzésük alól. A hullám, amely már hosszú 
ideje dagadt és apadt a saját tehetetlenségénél fogva, elboríthat-
ja őt, ahogyan az Huszeinnel, Kadhafival és másokkal is történt.

A  finom egyensúlyvesztés még hamarabb érkezett, mint 
várta, úgyhogy Krupin kénytelen volt elfordulni a nedves ablak-
üvegen át beszűrődő, nyugtalanító képektől. A következő a ha-
sogató fejfájás lesz, amely alig észrevehető lüktetéssel kezdődik, 
és az elviselhetetlenség határáig fokozódik. Végül pedig fellép a 
zavarodottság. Ez volt a legrosszabb. Az ő pozíciójában egyetlen 
gyenge pillanat is végzetes lehet.

Óvatosan leült egy praktikus székre, amely egy még annál 
is praktikusabb íróasztal mellett állt. A kis irodahelyiség a Kreml 
egyik üres szegletében volt berendezve, amelyhez a szovjet idők 
óta nem nyúlt senki. Az óra a falon már évek óta nem járt, ám 
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Krupin mobiltelefonjának a kijelzőjén a számok rendületlenül 
mutatták az időt. 11:59.

Krupin elővett egy dossziét az íróasztal szélén álló kupac-
ból, és félrehúzta a fedelet záró pántot. A dosszié nem tartalma-
zott semmi érdekeset, de fontos szerepe volt a hosszú évek alatt 
felépített látszaton kialakult repedések elfedésében.

Alig egy perccel később kopogtak az ajtón. Annak, hogy Kru-
pin Oroszország határain belül szinte mindenható volt, mindig is 
megvolt az az előnye, hogy mindenki pontosan érkezett.

– Szabad!
A  belépő férfi kissé görnyedten járt, és ettől idősebbnek 

tűnt hatvanévesnél. Lágy tekintete és a kelleténél hosszabb, ősz 
haja rendesen gyengeséget sugallt volna Krupin szemében, 
most azonban olyan rejtett bölcsességről árulkodott, amely mi-
att Krupin szokatlanul kényelmetlenül érezte magát.

Felnézett az aktából, és szemügyre vette a kezelőorvosát. 
Gondosan ügyelt rá, hogy ne hunyorogva próbáljon fókuszálni. 
Az orvos rendszerint rutinvizsgálatok elvégzése céljából vagy je-
lentéktelen panaszok miatt kereste fel. Ezekről sosem számol-
tak be a sajtónak – kivéve, ha olyan sérülésről volt szó, amely jót 
tett az imázsának –, de nem is tartották őket titokban.

Most azonban más volt a helyzet.
Eduard Fedkint még sosem hívták a Kremlnek ebbe az elfe-

ledett szegletébe, és megdöbbent, hogy Oroszország első embe-
rét itt találta. Talán ez a meglepődés volt az oka, hogy idegesen 
egyik lábáról a másikra állt. De az is lehet, hogy többről volt szó.

– Mi hírt hozott, doktor?
– A  vizsgálatok, uram... – Az orvos habozott, ám Krupin 

pillantásának a súlya alatt képtelen volt hallgatni. – Rendelle-
nességet mutattak ki az agyában.

Adrenalinlöket árasztotta el Krupin testét, és megnövelte 
az egyre erősödő fájdalmat a fejében. Az arca azonban semmit 
sem árult el minderről.
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– Miféle rendellenességet?
– Egy daganatot.
– És?
– Valószínű, hogy ez okozza azokat a tüneteket, amelyeket 

tapasztalt.
Krupin nyugalmat erőltetett magára.
– Rák?
– Ezek még csak előzetes vizsgálatok voltak. Nem ennek a 

megállapítását szolgálták.
Krupin ragaszkodott hozzá, hogy a vizsgálatot az otthoná-

ban végezzék el, olyan felszerelésekkel, amelyeket teljes titok-
tartás mellett lehetett oda- és visszaszállítani.

– Azért csak van valami véleménye.
– Mivel nincs más tünete, csak homályos látás és enyhe fej-

fájás, reményeim szerint jóindulatú, és lassan növekszik – felel-
te Fedkin, gondosan megválogatva a szavait.

Krupin nem volt teljesen őszinte a fejfájása erősségét ille-
tően, és nem említette a minden alkalommal fellépő zavarodott-
ságot sem. Fedkin volt az egyik legkiválóbb orvos az országban, 
de lojálisnak semmiképpen sem lehetett nevezni. Amennyire az 
orosz titkosszolgálat meg tudta állapítani, a férfi nem politizált. 
Egyike volt a számos orosz értelmiséginek, aki méltóságon alu-
linak érezte az efféle kisstílű dolgokat. De azért gondosan kel-
lett ügyelni mindenre, ami elhangzik.

– Természetesen alaposabb kivizsgálásra van szükség, uram. 
Mégpedig haladéktalanul.

– Nem hiszem, hogy bármi szükség lenne a hisztériára – je-
lentette ki Krupin nyugodtan, pedig egyáltalán nem volt az. 
– Majd a titkárom keres egy alkalmas időpontot a naptáramban.

Fedkin nem mozdult azonnal. Úgy nézett le Krupinra, mint 
aki azt próbálja eldönteni, érveljen-e az igaza mellett. Végül 
azonban sarkon fordult, és távozott.

Miután kattant a zár a becsukódó ajtón, Krupin az íróasz-
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talra hanyatlott, és a fejét a kezébe támasztva küszködött a rá-
törő hányingerrel. Odakintről éljenzés hallatszott, olyan han-
gos, hogy beleremegtek a falak, és Krupinnak eszébe juttatták a 
Moszkva utcáit ellepő tüntetőket. Ellenségek ők is, de nem ők 
a legveszélyesebbek. Ezt a rangot a hozzá legközelebb állók ér-
demelték ki. Azok, akik tudták, hány éves, és csendesen már az 
őt követő időszaknak megfelelően helyezkedtek.

Krupin minden erejével összpontosítani próbált, hogy fel-
becsülje azoknak az erejét, sebezhetőségét és ambícióit, akik a 
legnagyobb valószínűséggel ellene fordulnak majd. Ebben rej-
lett az ő valódi tehetsége. Nem a gazdaság vagy a geopolitika 
volt az. Még csak nem is a katonai stratégia. Nem, azért ő ural-
kodott a világ legnagyobb országán, mert képes volt kiiktatni az 
ellenségeit – a belsőket és a külsőket egyaránt. Gondosan ada-
golta a híreket és az álhíreket, a hízelgést és a fenyegetést, a ju-
talmat és a büntetést, és az így szőtt háló foglyul ejtett minden-
kit, aki a közelébe merészkedett. Hatékony volt, ugyanakkor 
rendkívül nehéz volt fenntartani. Állandó karbantartás nélkül 
gyakorlatilag egyik napról a másikra szétfoszlott volna.

Ismét éljenzés hallatszott odakintről, és ezúttal Roman Pasz-
ternak felerősített hangja követte:

– Miért vagyunk itt?
Krupin elvesztette a fonalat. Nem elég, hogy Paszternak a 

csőcselék élén bevonult a Vörös térre, most még beszédet is fog 
mondani?! Öt évvel ezelőtt még a gondolat is nevetséges lett 
volna. Az időt azonban senki sem tudja megállítani, ahogyan a 
változásokat sem, amelyeket magával hoz.

Megpróbált felállni, de visszahanyatlott a székre. Nem. Pasz-
ternak veszélyt jelentett, de nem azonnalit. Vele is leszámol 
majd, ha eljön az ideje.

– Oroszország évről évre a recesszió szélén tántorog, teljes mér-
tékben a földből kibányászott dolgok értékétől függ. A tanáraink és 
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más dolgozóink nincsenek megfizetve. Az infrastruktúránk az össze-
omlás szélén...

Krupin fogott egy ceruzát, és nekiállt összeírni egy listát, 
amelyre néhány hónappal korábban még nem lett volna szüksé-
ge. Az első név, amelyet papírra vetett, Borisz Utkin volt, a mi-
niszterelnök.

Utkin aránylag fiatal volt, és kiismerte magát az informati-
kai technológia területén. Szót értett azzal a nemzedékkel, 
amely Krupintól tartotta a három lépés távolságot. Tehetséges 
politikusként lojalitást mímelt, de mindig az arany középutat 
választotta Krupin vasmarokkal gyakorolt hatalma és az oda-
kint éppen a megafonba ordibáló férfi kínálta anarchia között.

– Ebben az országban lelkes, művelt emberek élnek, de mire 
megyünk vele? Mit találunk fel? Az innovációé a jövő, mi pedig más-
hoz sem értünk, mint hogy kifosszuk a földünket, és a természeti 
kincseinket aprópénzért eladjuk gazdagabb országoknak.

Grisa Azarov. A  bérgyilkos, aki hajdan olyan hatékonyan 
dolgozott neki. Hátat fordított a hatalomnak és a vagyonnak, 
amelyet Krupintól kapott, és névtelenségben él valahol Kö-
zép-Amerikában. Önmagában nem jelent fenyegetést, de ha va-
laki felbéreli, elképzelhetetlenül veszélyes lehet.

– Makszim Krupin a világ leggazdagabb embere, aki a belső ber-
kekben állóknak kegyeket osztogat, miközben mindenki más éhezik.

Tarben Cskalov. A legnagyobb oligarcha, aki már túl öreg, és 
túl sok külföldi kapcsolattal rendelkezik ahhoz, hogy féljen Kru-
pintól. Neki csak a stabilitás számít, és kész támogatni bárkit, 
aki ezt biztosítja.

– A gazdaságunk öt százalékát a hadseregre fordítjuk. Minek? 
Hogy terjeszkedjünk? A  krími és az ukrajnai kalandozásunk több 
milliárd rubelbe került, és azóta is a nemzetközi szankciók terhe 
alatt nyögünk. Vagy hogy megvédjük magunkat a megszállóktól? – 
Paszternak hahotájába beleszólt a gerjedő megafon. – Mégis ki-
nek kellene ez az ország?
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Krupin zsibbadt ujjai elengedték a ceruzát. A feltámadó düh 
ismerős érzés volt, de lappangott ott valami más is, ami isme-
retlen volt számára.

A félelem.
– Az elnök az időseket elvakítja a nacionalizmussal és a szovjet 

dicsőség emlékével, de azok az idők örökre elmúltak. Szerencsére!
Krupinnak eszébe jutott, hogy elfelejtette felvenni a listára a 

legveszélyesebb ellenfelét: az időt. Vajon mit jelent rá nézve ez 
a  rendellenesség az agyában? Lassú leépülést, demenciát, elme-
bajt? Invazív orvosi beavatkozásokat, amelyek következtében ön-
maga árnyéka lesz csupán? Elenyészik majd, miközben a körülöt-
te ólálkodó puhányok lesik az alkalmat, hogy hátba támadják?

A  téren összegyűlt, céltalan emberekre gondolt, a könnyű 
fiatalságukra és az életerejükre. Emberek millióira, akik tovább 
élik jelentéktelen életüket, miközben az övé semmivé lesz. A vi-
lágra, amely újonnan támadt magabiztosságtól fűtve nem fél 
majd többé tőle.

– Oroszország büszke lehet a történelmére, de nem állhatunk 
többé szemben az egész világgal...

Krupin fejében tovább erősödött a fájdalom, és korábban 
soha nem tapasztalt mértéket öltött.

– El kell foglalnunk a helyünket a világ rendjében, ahelyett, hogy 
egy öregember világuralmi képzelgésének az áldozatai maradnánk.

– Hallgass! – ordította Krupin, és elborzadva vette észre, 
hogyan nyeli el a hangját az apró irodahelyiség. Talpra ugrott, és 
ismét felkiáltott, miközben az íróasztalon álló telefonért nyúlt. 
– Hallgass!
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1. fejezet

Amerikai Egyesült Államok, Virginia állam,
Manassastól keletre

Mitch Rapp lelassított, és engedte, hogy Scott Coleman előnye 
három méterre növekedjen.

Egy alig kivehető földúton futottak, amely egy hajtűkanyar-
ral felvezetett egy hegyoldalra, attól a hegytől nyugatra, amely-
re Rapp a házát építette. Késő délután és tűző napsütés volt, 
terv szerint. Több mint harminc fok volt, és magas páratarta-
lom, úgyhogy a Rapp testét borító izzadság elkezdett átütni a 
pólóján.

Coleman ezzel szemben úgy festett, mint aki most jött ki a 
zuhany alól. Úgy ömlött róla az izzadság, hogy a sárcsíkot, ame-
lyet maga után hagyott, az űrből is látni lehetett volna. Zihálva, 
kapkodva vette a levegőt: olyan hangot adott ki, mint egy kasza-
bolós horrorban a leendő áldozat. Ugyanakkor egyenletes tem-
póban haladt, és nem botlott meg a kiálló gyökerekben és az 
útjába kerülő kövekben.

A  hegycsúcsra vezető út háromnegyedénél úgy teljesített, 
ahogy az adott körülmények között elvárható volt. Rapp azon-
ban nem volt akárki. Eljött az idő, hogy megmutassa, mire ké-
pes a haditengerészet különleges alakulatának egykori katonája.

Colemantől balra átküzdötte magát néhány alacsony ágon, 
majd pár méterrel odébb visszakanyarodott az ösvényre. Mi-
után úgy egy percig a régi cimborája tempójában haladt, fokoza-
tosan gyorsítani kezdett. Mögötte a léptek ritmusa dacosan 
szintén szaporább lett. Mindig így volt ez közöttük.
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Coleman az elmúlt több mint egy évben kizárólag annak 
szentelte magát, hogy felépüljön a Grisa Azarovval, az orosz el-
nök szolgálatában álló, szinte emberfeletti képességekkel bíró 
katonával vívott összetűzéséből. Azarov azóta faképnél hagyta 
az országot és a megbízóját, de nem elég korán ahhoz, hogy 
megkímélje Colemant egy törött válltól, több lőtt sebtől, vala-
mint egy, a bordái között maradt késpengétől. A  vérveszteség 
önmagában elegendő lett volna, hogy végezzen egy feleannyi 
idős emberrel is, ám az egykori SEAL-katona valahogy mégis 
megúszta.

Nem ez bizonyult a legnehezebb feladatnak. Amikor végre 
kiemelték az ágyból, csaknem egy hónapba telt, mire újra meg-
tanult járni. És ott volt az egésznek a lelki oldala is. Az egykor 
szinte mindenkinél erősebb, keményebb és gyorsabb férfi nagy 
csapásként fogta fel, hogy elektromos mopeddel kellett manő-
vereznie a boltban. Még ennél is nehezebben birkózott meg az-
zal, hogy Azarov úgy ment át rajta, mintha ott sem lett volna. 
Coleman még mindig azon fáradozott, hogy visszanyerje az ön-
bizalmát, amelyből korábban soha nem szenvedett hiányt.

Így aztán – a ritkább, kellemes fajta – meglepetés volt, ami-
kor felbukkant Rappnél, és elhívta futni. Jó volt újra meglátni 
benne a régi hencegőt. Hosszú éveken át ő volt Rapp erősítése, 
és az az igazság, hogy az az egy év, amikor nélkülöznie kellett, 
jobban is sikerülhetett volna. Ebben a szakmában az ember épp 
annyit ért, mint azok, akikkel körülvette magát.

Rapp vetett egy pillantást a csuklójára rögzített pulzusszám-
lálóra. Százhatvanöt – kemény, de kényelmes tempó, amelyet 
nagyjából három órán keresztül tud tartani. Coleman mögötte le-
vegő után kapkodott, és a léptei kezdtek veszíteni az egyenletes 
ütemükből. Egyre gyakrabban botlott meg, ahogy a combizmai 
kezdték felmondani a szolgálatot. De nem esett el. Még.

Kiértek a fák közül, előbukkant a hegycsúcs, és Rapp kissé 
gyorsított. Coleman megbotlott, és elesett, de sikerült talpra áll-
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nia anélkül, hogy veszített volna a lendületéből. Most már kizá-
rólag az elszántság és a büszkeség hajtotta, de ez nem jelentett 
problémát. Mindkettőből jókora készlet állt a rendelkezésére.

Rapp kijelzője százhetvenegy szívverést mutatott percenként.
Coleman zihált, a levegő sípolva tört elő a mellkasa mélyé-

ről. Valami megakadt a torkán, és fuldokolni kezdett. Ettől 
Rapp elbizonytalanodott egy pillanatra, majd sprintre váltott. 
Ha a cimborájának meg kell halnia, inkább itt tegye, mint Afga-
nisztánban vagy Szíriában, amikor az emberek számítanak rá.

Amikor felért a hegy tetejére, Rapp lelassította a lépteit, és 
hunyorogva végigpillantott az alant elterülő zöld szőnyegen. 
Látta keleten a megcsillanó pöttyöt, amely a háza volt. Körülöt-
te néhány más ház állt, amelyeket hasonlóan tágas telkekre épí-
tettek. A szégyentelenül gazdag öccse felvásárolta az egész terü-
letet, és egy dollárért adta el a telkeket Rapp munkatársainak, 
hogy a bátyját mindig hűséges fegyveresek vegyék körül.

Rapp kapujától délre majdnem készen állt egy modern, fá-
ból és golyóálló üvegből épült ház. Hogy a tulajdonosa túléli-e a 
mai futás utolsó száz méterét, hogy beköltözhessen, egyelőre 
nyitott kérdés volt.

Szerencsére hamarosan megérkezett a válasz. Coleman felért 
a hegyre, Rapp felé tántorgott, és végül lerogyott a köves talajra. 
Sikerült négykézlábra állnia, de úgy maradt, és a fejét lehajtva 
összpontosított, hogy ne hányja el magát. Egy perc elteltével ösz-
szeszedte magát annyira, hogy ki tudjon bökni egy szót:

– Idő?
Rapp az órájára pillantott.
– Egy óra, tizenhat perc, harminchárom másodperc. Egy ki-

csit még javítasz rajta, és indulhatsz az idősek olimpiáján.
Valójában azt a tempót, amelyet hegynek felfelé tartottak, a 

SEAL aktív szolgálatot teljesítő katonáinak a harmada nem bír-
ta volna. Nem rossz egy vén tengeri medvétől, akinek az orvo-
sok azt mondták, egész életében bottal fog járni.
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Coleman nagy nehezen felemelte az egyik kezét, és felmu-
tatta a középső ujját Rappnek.

– Neked mi a rekordod?
Rapp majdnem megmondta az igazat, de aztán elvetette 

az ötletet. Coleman rengeteg energiát fektetett a gyógyulásába, 
és hihetetlen eredményt produkált. Semmi értelme elvenni a 
kedvét.

– Egy óra, tizenegy perc, negyven másodperc.
– Azarov mit futott volna?
– Honnan a fenéből tudjam?
– Ne etess, Mitch! Dolgoztál vele.
Rapp felfogadta Azarovot, hogy segítsen neki egy akcióban, 

amelybe nem akarta bevonni Coleman embereit. Az egykori 
SEAL-katona tudta, milyen logika alapján használta Rapp azt az 
embert, aki majdnem megölte őt. A  szóban forgó akció teljes 
mértékben illegális volt, és Rapp nem akarta, hogy végül az igya 
meg a levét, aki hosszú évek óta a bajtársa. Ez azonban cseppet 
sem befolyásolta Coleman versenyszellemét.

– Ő mostanában csak sörözget a medencéje mellett, és ször-
fözik a barátnőjével.

Coleman feltápászkodott.
– Jól van, Mitch. Ha ezt nem árulod el, legalább a saját re-

kordodról megmondhatnád az igazat.
– Jó, jó. Egy óra, négy perc, kereken.
– A francba! – szitkozódott Coleman. Leült egy sziklatömb-

re, és végighordozta tekintetét a tájon. – Sosem leszek olyan 
gyors, mint régen. Túl sok év telt el, és túl sok kilométer van 
bennem.

– A  harc nem csak arról szól, hogy felfutsz egy hegyre, 
Scott. Te is tudod. A fejed miatt jobban aggódom.

Coleman bólintott, de továbbra is a távolba meredt.
– Az elmúlt egy évben volt időm gondolkodni. Talán túl 

sok is.
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– És?
– Nem félek, ha ez a kérdés. Ha eljött az ember ideje, hát 

eljött. És megbékéltem azzal, amit Azarov tett velem. Fiatal, tel-
jesítménynövelő szerekkel telepumpált srác volt. Olimpiai szin-
tű atléta, és a meglepetés neki dolgozott.

Alig észrevehető mosoly jelent meg a szája sarkában.
– És annak se sok híja volt, hogy téged elintézzen.
Ez bizony így volt. Rapp megnyerte a csatát az orosz ellen, 

de ez a győzelem úgy ért véget, hogy egy robbanás lökéshulláma 
lerepítette egy olajfúró toronyról, miközben szó szerint lángok-
ban állt a haja. Lehet, hogy már nem élne túl még egy ilyen győ-
zelmet.

– Be fog sötétedni, Scott. És lefelé nem akarok hajtani. Rosz-
szalkodik a térdem.

Coleman szája még szélesebb mosolyra húzódott a nyilván-
való hazugság hallatán.

Ez is olyasvalami volt, ami miatt pótolhatatlan lesz, ha úgy 
dönt, nem áll többé szolgálatba. Mindig tudták, mi jár a másik 
fejében, és meg tudták jósolni egymás lépéseit. Együtt nőttek 
fel ebben a szakmában, és olyan kapcsolat alakult ki közöttük, 
amilyet Rapp senki mással nem tartott elképzelhetőnek.

– Én elégedett vagyok a helyzetemmel – közölte Coleman, 
és felpillantott Rappre. – Kérdés, hogy te elégedett vagy-e. Nem 
tudsz úgy dolgozni, ha közben amiatt aggódsz, hogy cserben 
hagylak.

Megszólalt Rapp mobilja. Előhúzta a pólója hátoldalán lévő 
zsebből. Claudia volt az.

– Mizu? – fogadta a hívást Rapp.
– Hogy van Scott? Nem bántottad, ugye?
Claudia Gould egy ideje már nemcsak az a nő volt, akivel 

Rapp együtt élt, hanem az a nő, akivel együtt élt, és aki Coleman 
cégének logisztikai koordinátora. Néhai férje a világ egyik leg-
keresettebb bérgyilkosa volt, egészen addig, amíg Stan Hurley 
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ki  nem tépte a torkát a fogával. Nem ideális kiindulópont egy 
kapcsolathoz, de úgy tűnt, működik. A nő segített Rappnek el-
fogadható életet élni, és egyben tartotta a SEAL Bontás és Újra-
hasznosítás nevű céget, amíg Coleman személyi edzőkkel és 
gyógytornászokkal töltötte a napjait.

– Itt ül mellettem.
– Egyenesen és saját erejéből?
– Mondd meg neki, hogy jól vagy! – kérte Rapp, és odatar-

totta a barátjának a telefont.
– Fent majdnem megelőztem, Claudia. Ne higgy neki, ha 

bármi mást mond!
Rapp összevonta a szemöldökét, és ismét a füléhez emelte a 

telefont.
– Látod?
– Kész újra munkába állni?
– Szerintem kész átvenni az egészet. Az operatív és a lo-

gisztikai részt is.
Claudia franciára váltott, mint mindig, ha felbosszantották.
– Mindegy, mit mondasz, Mitch, nem fog kirúgni. Most 

már én vezetem az üzletnek ezt a részét. És nem is jön rosszul, 
tekintve, hogy sokkal jobban fizet, mint a CIA.

Rapp tudta, hogy ebből a vitából nem lehet győztesen ki-
kerülni. Claudia nagy terhet vett le Coleman válláról, és a férfi-
nak esze ágában sem volt újra a részletek koordinálásával foglal-
kozni. Claudia amúgy is jobban csinálta, és Coleman ezt 
bármikor kész volt elismerni. Rappnek az okozott gondot, hogy 
hozzászokjon, a barátnője van a vonal másik végén, amikor 
rosszra fordulnak a dolgok. A  magánéletük és a munkájuk kö-
zötti határok kissé elmosódtak, még nem alakultak ki.

– Ezt ne most beszéljük meg, Claudia! Most elindulunk le-
felé Scott-tal, de eltarthat egy darabig. Nyugodtan adj enni An-
nának, ha éhes! Ha hazaértem, vacsorázhatunk.
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– Ami azt illeti, nem jössz le, és nem vacsorázunk együtt. 
Nézz csak észak felé!

Rapp megfordult, és hunyorogva a távolba kémlelt. Eltar-
tott néhány másodpercig, mire végül ki tudott venni egy apró 
pöttyöt a hegyek fölött.

– Van rajta egy laptop, azon megtalálod a teljes eligazítást. 
Légy óvatos, jó?

Claudia letette a telefont, Rapp pedig elrakta a mobilját, és 
a közeledő helikopterre mutatott.

– Akkor most mi az állás, Scott? Visszatértél, vagy nem?

2. fejezet

Costa Rica, Dominical közelében

– Megint nem alszol, Grisa?
Cara Hansen ott feküdt a férfi mellett a nyirkos ágyban. 

Meztelen teste derengett Azarov telefonjának fényében. Rendes 
körülmények között hozzábújt volna, de így, hogy nem ment a 
légkondi, inkább csak megbökte az ujjával.

– Ne játssz már azzal a kütyüvel! Nincs térerő, és csak paza-
rolod az áramot.

Azarov a ház belső hálózatát használta, hogy lekapcsolja a 
fenti hálószobában a lámpát. Azért hagyta égve, hogy azt a be-
nyomást keltse, mintha még mindig ott aludnának, bár már há-
rom napja leköltöztek onnan, amikor az egész térségben meg-
szűnt az áramellátás. A földszinten jó öt fokkal hűvösebb volt, 
de még így sem tudott elaludni. Csak az segített volna, ha meg-
bízható értesüléshez jut, hogy miért nincs áram, és mikor javít-
ják meg.
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– Ne haragudj! – felelte Azarov, és elsötétítette a kijelzőt. 
– Nem akartalak felébreszteni.

– Csak szunyókáltam. Aludni nem lehet ilyen melegben. 
Mégis kivel kell itt lefeküdni ahhoz, hogy az ember hozzájusson 
néhány óra légkondihoz?

Ami azt illeti, pont Azarov lett volna az az illető. Carának 
ugyan nem említette, de tartott három jókora Tesla akkumulá-
tort a ház alatt, amelyből nem volt hajlandó egy kevés, alig csor-
dogáló áramnál többet kinyerni. Napok óta borult volt az idő, 
így a háztető napelemeinek gyakorlatilag semmi hasznát nem 
vette, a generátorokba pedig egyre ritkábban kapott gázolajat.

Az alattuk elterülő, szörfösvároska lakóinak a többsége 
csak megvonta a vállát, és élte tovább az életét. Az ő életükben 
sosem játszott akkora szerepet a technológia, mint Azarovéban. 
Annak ellenére, hogy évek óta itt élt, nem tette magáévá a he-
lyiek gondtalan fatalizmusát.

– Ha reggel elmész a benzinkútra, ezzel talán sikerül meg-
győznöd őket, hogy adjanak egy kis gázolajat.

– Nagyon vicces – felelte Cara, és ezúttal valamivel erőseb-
ben bökte meg a férfit.

Azarov már szinte nem is tudta megmondani, mióta voltak 
együtt. A tényleges kapcsolat hossza hónapokban volt mérhető, 
de ő már évek óta szerette a nőt.

Az eredetileg Kaliforniából származó Cara szörfoktató volt, 
aki részmunkaidőben az Azarov parcelláját gondozó cégnek is 
dolgozott. Kezdetben elképzelhetetlen volt közöttük bármiféle 
kapcsolat. Azarov Oroszország elnökének problémamegoldója-
ként dolgozott, akinek kivételes tehetsége volt ahhoz, hogy rá-
jöjjön, mi a fontos az embereknek, és azt felhasználja ellenük. 
Ezért bár Azarov minden alkalmat megragadott, hogy felfogadja 
a nőt valamilyen ház körüli munkára, kénytelen volt közömbös-
séget tettetni az irányában.

Végigsimított Cara nedves haján.
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– Mielőtt ideköltöztél, nem volt légkondid. Kezdesz elpu-
hulni.

– El vagyok kényeztetve – felelte Cara, és elhúzódott a férfi 
testéből áradó meleg elől.

A telefon fénye nélkül a világot elnyelte a sötétség. Azarov 
az ablakok felé nézve ki tudta venni a körvonalát a virágoknak, 
amelyeket Cara az üveg túloldalára ültetett. Azon túl nem volt 
más, csak a sűrű, mindent elrejtő dzsungel, kilométereken át.

Kilépett az orosz kormány kötelékéből, de nem valószínű, 
hogy elfeledkeztek róla. Nem Krupin engedte el, és az elnök 
nem volt hozzászokva, hogy bárki ellenszegüljön neki. Vajon 
felfigyel a Costa Rica-i áramszünetre? És esetleg felhasználja, 
hogy bosszút álljon Azarovon, amiért az hátat fordított neki, és 
amiért nem volt képes leszámolni Mitch Rapp-pel? Hogy példát 
statuáljon mindenki számára, akinek van mersze dacolni vele?

Talán még ennél is rosszabb a helyzet. Talán Krupin uszí-
totta rá a kiberharcosait Costa Ricára. Ez az ország teljességgel 
védtelen az efféle támadásokkal szemben. Vajon képes volna az 
egész délnyugati térséget megbénítani, csak hogy visszavágjon 
valakinek, aki éveken át hűségesen szolgálta?

Nem, ez már paranoia. Bár a megalomán Krupin kétségkí-
vül teljes ellenőrzése alatt akart tartani mindent és mindenkit a 
környezetében, messzemenően észszerűen gondolkozott. Min-
den tette közvetlenül a saját túlélését és a hatalma megőrzését 
szolgálta. Krupin sosem lépett fel senki ellen, ha abból nem 
származott kézzelfogható előnye, vagy ha a dolog visszafelé sül-
hetett el. Valójában egy végtelenül számító és gyáva manipulá-
tor volt.

Különben is, Azarov értesülései szerint már egy Nyikita 
Puskin nevű illető lépett a helyére. A jelentések egybehangzóan 
állították, hogy a fiatalabb férfi igen tehetséges, és az a lojalitás 
és kötelességtudat jellemzi, amely Azarovra már réges-régóta 
nem volt jellemző. Mindent összevetve ez az összes érintett 
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számára kedvező fejleménynek tűnt. Ezt a fiút elhalmozzák 
majd mindennel, amire csak vágyik, Krupinnak lesz egy védel-
mezője, aki boldogan meghalna érte, Azarov pedig végre szaba-
don felfedezheti a boldogság fogalmát, sőt talán törekedhet is 
az elérésére.

A mellette fekvő nő légzése mélyebb és egyenletesebb lett, 
ám az ő gondolatai túlságosan sokfelé jártak ahhoz, hogy el tud-
jon aludni. Mi van, ha valaki más tette? Akinek az ő számos ko-
rábbi áldozata valamelyikéhez van köze, és aki megtudta, hogy 
már nem áll Krupin védelme alatt?

Ez nem tűnt valószínűnek. A nagy hatalommal bíró embe-
rek a haláluk után általában igen csekély lojalitásra számíthat-
nak. A belső köreiket többnyire inkább az érdekli, hogy egymást 
öljék a hatalmi űr betöltéséért.

Úgyhogy csak Amerika maradt. De nem Rapp. Azarov segí-
tett neki a szaúdiak elleni bevetésen, és a CIA embere egyértel-
műen a tudtára adta, hogy ezzel lekötelezte őt. Rapp szavára 
lehet adni, Irene Kennedy pedig nem tenne semmit az ő bele-
egyezése nélkül.

Scott Coleman és csapata? Azarov úgy tudta, Coleman jó-
részt felépült, és...

Egy pillanatra lehunyta a szemét, és megpróbálta rendezni 
a gondolatait. Ha minden ellenséget számba akar venni, akire 
szert tett az elmúlt években, akkor hosszú éjszakának néz elébe.

Kinyitotta a szemét, bekapcsolta a telefonja kijelzőjét, és 
újraindította a biztonsági alkalmazást. A  kihelyezett riasztók 
működtek, csakúgy, mint a vészberendezések. Az akkumuláto-
rai több mint nyolcvanszázalékos töltöttséget mutattak. A mű-
holdas internetkapcsolat is működött, de annyira túlterhelt 
volt, hogy gyakorlatilag semmire nem ment vele.

Cara lustán rácsapott a mellkasára. Arcát félig a párnába rej-
tette, úgyhogy Azarovnak nagyon kellett fülelnie, hogy megért-
se, mit mond.
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– Ha muszáj játszanod vele, legalább valahol máshol csináld!
Nem tűnt valószínűnek, hogy egyhamar el fog tudni aludni, 

úgyhogy Azarov kikelt az ágyból, és felvett egy rövidnadrágot. 
Cara a hőségnek, illetve az általa csak ÁOR-nek – általános orosz 
rosszkedvnek – nevezett jelenségnek tulajdonította a férfi nyug-
talanságát. Ám ez csak azért volt, mert úgy hitte, Azarov egy 
félig-meddig visszavonult energiaügyi tanácsadó. És ez így is fog 
maradni. Azarov a gondolatát sem bírta elviselni annak, hogy 
Cara megtudja, mi mindent követett el életében. Vagy hogy fél-
nie kelljen. Egy ilyen nőnek soha semmi mást nem volna szabad 
éreznie, csakis örömöt és biztonságot.

Azarov halkan elindult az ajtó felé, de megtorpant, amikor 
Cara ismét megszólalt:

– Ugye nem vagy megint szomorú, Grisa?
– Nem.
– És nem unod a barátnődet?
Azarov elmosolyodott.
– Még nem.
– Akarod, hogy elmenjek veled úszni? Attól jobban éreznéd 

magad?
– Nem. Aludj nyugodtan!

Az ég kitisztult, és a hold elég fényesen világított, így Azarov fel 
tudott menni a lépcsőn az emeleti konyhába. Ki akarta nyitni a 
hűtő ajtaját, de rájött, hogy energiapazarlás volna, és nem akar-
ta, hogy felgyulladjon benne a lámpa. Bár valószínűleg paranoi-
ás, jobb az óvatosság.

Inkább engedett magának egy pohár vizet a csapból, és oda-
lépett az északra néző ablakokhoz. Nem látott mást, csak a he-
gyek körvonalát a csillagos égbolt alatt. Távoli szomszédjai 
mind nyugovóra tértek, és akinek még voltak energiatartalékai, 
az nem a kinti világításra fecsérelte őket.
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Meglátott egy villanást, amelyet az agya – még mindig a 
sokévnyi kiképzés hatása alatt – azonnal felismert. A lövés egy 
sziklás domb irányából érkezett, amelyet ő maga is felderített, 
amikor helyet keresett a házának. A  hétszázötven méteres tá-
volság jelentős volt, de arról a magaslatról nyílt a legjobb rálátás 
a házra.

Az üveg elvileg golyóálló volt, de aki elég jó ahhoz, hogy 
Azarovra küldjék, és rátaláljon arra a leshelyre, az olyan lövedé-
ket fog használni, amely át tud hatolni rajta. Azarov a földre ve-
tette magát, mert tudta, hogy alig egy másodperce van a becsa-
pódásig. A  betonpadlónak vágódott, de nem történt semmi. 
Nem hallatszott más, csak a rovarok fojtott zümmögése.

Lehet, hogy tévedett? Talán csak rágyújtott valaki? Vagy 
felkapcsolt egy zseblámpát?

Nem volt ideje elgondolkozni egyik eshetőségen sem, mert 
egy automata fegyver fülsiketítő zaja harsant fel a kocsifelhajtó 
irányából. Az üveg Azarov orra előtt pókhálószerűen megre-
pedt, majd végül megadta magát, és a darabkái a konyha köze-
pén álló pult felé kúszó férfira záporoztak.




