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Prológus

A nő mindig is tudta, hogy egy nap majd eljönnek érte. Azt is 
tudta, hogy az éj leple alatt érkeznek, gyorsak lesznek, és erő-
szakot alkalmaznak majd. Minden kiképzés, mentális és fizikai 
felkészülés ellenére is tisztában volt azzal, hogy nem áll majd 
készen a fogadásukra.

Nem tudta, mi ébresztette fel. Valami neszezés a bejárati 
ajtó előtt. A csizmatalp nyikorgása a betonlépcsőn. A halkan be-
csukódó kocsiajtó kattanása. A  hó ropogása a bőrtalpú cipő 
alatt. Vagy csak a levegő változott meg, mint amikor villámlás 
előtt feltöltődik statikus elektromossággal.

Mire kiugrott az ágyából, minden érzéke felébredt. Alig érte 
a talpa a padlót, máris betörték a bejárati ajtót. Az éjjeliszek-
rényről felkapta a Sig Sauer P320 Nitron pisztolyát, tizenhét 
plusz egy tölténnyi esélye van arra, hogy mentse az életét. 
A nappaliban egy tucat láb dobogott a fapadlón.

– Rendőrség! Földre! Kezeket fel! Azonnal! – hallatszott az 
üvöltések kakofóniájában.

A nő két lépéssel a szoba szemközti falánál járt. Becsukta a 
hálószobája ajtaját, és lelakatolta. Megfordult, felkapta a kabát-
ját a székről, beledugta a karját az egyik ujjába, eltakarta a fejét 
és a vállát, aztán az ablak felé szaladt. Lassítás nélkül előreha-
jolt és ugrott. Az üveg egy pillanatra ellenállt, mielőtt utat enge-
dett volna. Fa reccsent, az üvegtábla szilánkokra tört. Fájt, ahol 
a üveg felsértette a bőrét.

A talaj egyre közeledett, végül a vállára érkezett. Nem ka-
pott levegőt. Havas lett az arca, hó került a nyakába és a szájába 
is. Köpködve továbbgurult, aztán feltápászkodott, egy pillanat-
ra sem állt meg. Összehúzta magát, minden érzékszerve a kör-
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nyezetét figyelte. Tartotta magát a tervhez, amit az utóbbi na-
pokban vagy ezerszer lejátszott magában, és a drótkerítés 
mentén növő sövény felé szaladt. Hó szállingózott a csillagtalan 
égből. Hátrapillantott a válla fölött, kivilágítatlan járművek 
parkoltak az utcán. Egy szokásos rajtaütés. Vagy mégsem?

Félúton járt a telek hátuljában húzódó sikátor felé, amikor 
észrevett egy árnyékot a ház mellett, nagyjából tíz méterre le-
hetett tőle, felé rohant, a felszerelése minden egyes lépésére 
megzörrent.

– Álljon meg! Rendőrség! Állj!
Egy pillanat alatt felmérte a helyzetét. A tagbaszakadt férfi 

feketét viselt, kabátján hímzett „Rendőrség” felirat volt olvas-
ható. A kilenc milliméteres Berettát a mellkasára szegezte.

– Mutassa a kezét! Feküdjön a földre! – A férfi lövészállást 
vett fel, a kezével mutogatott. – Most, a földre! Feküdjön le!

A nő a férfi felé vetődött, közben előrántotta a pisztolyát. 
Ezzel egy időben ismerte fel a másik felet. A rendőr egy fiatal 
újonc. Jó zsaru. Magában kimondta a nevét, tisztában volt az-
zal, hogy amire most készül, fájdalmasan fogja majd érinteni.

– Ne tedd ezt! – suttogta.
A  rendőr fegyvere felvillant, a lövedék a nő vállába fúró-

dott. A  lendület hátrarántotta a vállát, mintha baseballütővel 
csapták volna meg. Fájdalom tépett a bőrébe, vörösen izzó rúd 
hatolt végig a csontvelején a lapockájától a bicepszéig. Állatias 
ordítás szakadt fel a torkából, amikor fél térdre rogyott.

Kelj fel! Kelj fel! Kelj fel!
A szeme sarkából látta, hogy a férfi hátralép, leengedi a ke-

zét. Mozdulatlanul állt, és a kelleténél tovább vizsgálgatta őt.
– Tegye le a fegyvert! Hasaljon a földre! Az ég szerelmére, 

nincs tovább!
Aztán a vállán lévő adóvevőbe kiabált.
A nő talpra ugrott, és rohanni kezdett, szinte nem is érte a 

lába a talajt. Lövések záporoztak körülötte, amikor átvetette 
magát a drótkerítésen. Fájdalom kínozta az egész testét, szinte 
látta maga előtt, ahogy egy golyó a hátába csapódik.
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Eljutott a sikátorba. Itt nem várta rendőrautó, nem követte 
senki, amikor átvágott a keskeny aszfaltcsíkon. A  szíve tiszta 
adrenalint pumpált. Odarohant a szomszédja kerítéséhez, át-
mászott rajta, és a garázsajtóhoz lopakodott. Elfordította a ki-
lincset, kitárta az ajtót, berontott, és magára zárta a helyiséget. 
Összeszorított fogsorán fütyülve távozott a levegő. A  furgon-
hoz sietett, kivágta az ajtót, bevetette magát a volán mögé, két-
ségbeesetten igyekezett nem tudomást venni az izzó fájdalom-
ról, a tudatról, hogy megsebesült, a belső hangról, ami azt 
hajtogatta, hogy a nagybetűs terv nem jön össze.

Reszkető kézzel halászta elő a slusszkulcsot, beillesztette a 
nyílásba, és elfordította, aztán rükvercbe kapcsolt, és rátapo-
sott a gázpedálra. A furgon kilőtt hátrafelé, a hátsó lökhárító és 
a plató hatalmas robajjal szakította ki a sínjéből a garázskaput. 
A fém ráhajlott a plató oldalfalára, majd a sikátor aszfaltjára zu-
hant, ahol a hátsó kerekek összeroppantották.

Éles kanyart vett. Vörös fények villantak fel a visszapillantó 
tükörben. Hátrafordult, és a pisztolyával hatszor átlőtt a hátsó 
ablakon. Hajszálrepedések sűrű hálózata szaladt szét az üvegen, 
a levegőben lőporszag terjedt. Csengett a füle a lövések robajá-
tól. Előremenetbe kapcsolt, és a gázra taposott. Nem kapcsolta 
be a fényszóróit. Gyorsan hajtott. Túl gyorsan. Elsodort egy ku-
kát, az felborult, ő pedig túlkormányozta a furgont, a hátsó fele 
kacsázni kezdett, majdnem elvesztette az uralmát a jármű fe-
lett, de még időben korrigált ahhoz, hogy be tudjon kanyarodni. 
Az útra kanyarodva százhúszra gyorsított, nem törődött a stop-
táblával, egy pillanatra sem lassított.

Hosszú másodpercekig olyan volt, mint egy meggondolatlan, 
rémült állat, amelyet a vér szagára gyülekező ragadozó vett üldö-
zőbe. Csak a saját sípoló légzését, vadul dobogó szívét, a vére két-
ségbeesett surrogását hallotta. Tudta, hogy nincs visszaút. Egész 
testében reszketett. Az agya csütörtököt mondott, a félelem hul-
lámokban tört rá, mert nem tudta, mennyire sebesült meg. Ab-
ban biztos volt, hogy nem úszta meg a dolgot, hogy a rémálom, 
amire már hetek óta számított, igazából csak most kezdődik.
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Amikor a James Roadon lesodródott az útpadkára, lelassí-
tott annyira, hogy csak egy kevéssel lépje túl a sebességhatárt. 
Nyugalmat erőltetett magára, folyamatosan nézte a visszapil-
lantó tükröt. Senki sem tudott a furgonról. Csak meg kell nyu-
godnia, és el kellett tűnnie a városból. Az ég szerelmére, olyan 
jó tervnek tűnt, amikor kiötlötte!

Ahogy az adrenalin szintje lecsökkent, úgy fokozódott a fáj-
dalma. A válla minden egyes szívdobbanással lüktetett. Egy pilla-
natra elfordította a tekintetét az útról, hogy megnézze a sebét. 
Vér áztatta a blúzát, kezdte átitatni a kabátját is, amit még min-
dig nem vett fel rendesen, vörös cseppek gyülekeztek az ülésen is. 
A rengeteg vér látványa csak tetézte a félelmét. Csontja nem tört 
el, tudta mozgatni a karját, de a sérülés súlyos volt, talán életve-
szélyes, ha nem jut időben kórházba. De azt is tudta, hogy a sür-
gősségin dolgozó orvosok kötelesek bejelenteni a lőtt sérülése-
ket, így nem maradt más választása, mint hogy továbbhajtson.

A  tekintete folyamatosan a visszapillantó tükröt figyelte, 
miközben ráfordult a Broad Streetre, és kelet felé vette az irányt. 
Azon imádkozott, hogy ne fusson bele egy zsaruba. Lehet, hogy 
nem ismerik a rendszámát, és nincs leírás a furgonról, de nehéz 
lenne kimagyaráznia a hátsó szélvédőn éktelenkedő golyónyo-
mokat, a vérről nem is beszélve.

Mire elérte Columbus külvárosát, a hó nagy pelyhekben 
hullott. Felkavarodott a szél is, vízszintesen süvített, látta az 
útját az aszfalton. Hamarosan csúszós lesz az út, és bármennyi-
re is nem örült ennek, pláne most, hogy a válla is sebesült, tud-
ta, hogy ez még az előnyére is válhat. Ha az autópálya-rendőrök 
a balesetekkel lesznek elfoglalva, kevesebb idejük marad az ő 
nyomára akadni. A gond csak az volt, hogy nem éppen ők keres-
ték őt. Az állami rendőrség miatt nem igazán kellett aggódnia. 
Nem ők akarták megbilincselni, hogy aztán egy kukoricaföld 
közepén golyót röpítsenek a fejébe. Segítségre volt szüksége, de 
fogalma sem volt, kiben bízhat.

Kétszer is kézbe vette a telefont, hogy hívást kezdeményez-
zen, és kétszer vissza is tette azt a műszerfalra. Elviselhetetle-
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nül szomorúvá tette a felismerés, hogy harmincöt éves korára 
olyan kevés emberrel ápol közeli viszonyt, hogy most nem tud 
felhívni senkit.

Minden nehezítő körülmény ellenére a Terv működött, ki-
jutott a házból, és eljutott a kocsiig. Milyen nevetséges már, 
hogy nem találta ki, hová menjen? Vagy csak nem hitt abban, 
hogy tényleg életben marad – és ezen el kell majd gondolkoznia.

A Broad Streeten elhagyta Reynoldsburgöt és a Pataskalát 
is, aztán észak felé letért egy alacsonyabb rendű útra. A hóesés 
olyan sűrű lett, hogy mire Newark határába ért, szinte alig lá-
tott valamit. A vérzés nem csillapodott, az ülésen gyűlő vértó-
csa látványa egyre jobban elkeserítette. A vér nem lüktetve vagy 
spriccelve távozott a sebből, így nincs súlyos érsérülés, de a fáj-
dalom és a vérveszteség miatt már így is émelygett és szédült.

Amikor a 16-os számú autóútra kanyarodott, a szíve már 
összevissza vert, és reszketett a kabátja alatt. Remegő, nyirkos 
ujjakkal markolta a kormánykereket. Az sem segített, hogy a 
láthatóság néhány méterre csökkent, és rettenetesen lassan tu-
dott csak haladni. Három órája menekült el az otthonából. Az 
elején jó tempóban tudott menni, majdnem száz kilométert 
vert az üldözőire, az elmúlt egy órában azonban sokat romlot-
tak a körülmények, mindössze két autó és egy hókotró jött vele 
szembe. Az út menti járdát nem lehetett látni, a postaládák, a 
kerítések, valamint az út menti fák és telefonpóznák segítségé-
vel lőtte be, merre vezet az úttest.

Amikor behajtott Holmes megye területére, eszébe jutott 
egy régi barátja. Igaz, évek óta nem beszéltek, és nem is felhőt-
len barátságban váltak el – mindkettejüknek kijutott a sérel-
mekből. Mégis, ha valakire számíthatott ezen a világon, akkor 
az Kate volt…

Ismét sűrűbben kezdett esni a hó, már a póznákat sem látta. 
Ezen az útszakaszon valószínűleg még nem járt hókotró, a hóta-
karó több centi vastag volt, és még csak egyetlen guminyom sem 
törte meg azt. Szinte lépésben, vakon vezetett, hunyorogva figyel-
te a tejfehér világot, küzdött azért, hogy az autót az úton tartsa. 
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Ha nem lett volna ekkora bajban, hisztérikusan felnevetett volna 
a helyzet iróniája miatt – és így is találnának rá, véres ruházatban 
markolná a kormányt, miközben röhög, mint egy hiéna.

A furgon nem négykerék-meghajtású volt, de a jó minőségű 
abroncsok így sem adták meg magukat. Teli tankkal indult út-
nak, és csak az üzemanyag felét használta el. Kitart még addig, 
hogy eljusson a céljához. Csak az úton kell maradnia, miközben 
nem ragad bele a hóba.

Átaraszolt egy rövid hídon, aztán lenyúlt, hogy bekapcsolja 
az ablakmelegítőt. A fa a semmiből bukkant elő, mint egy sötét 
bestia, amely látomásként tör elő a vihar forgatagából. Jobbra 
rántotta a kormányt, de nem volt elég gyors. Reccsent az acél. 
Az ütközés erejétől a biztonsági öv meghúzta a vállát. A motor-
ház felgyűrődött, a teteje felvágódott. A légzsák olyan erővel vá-
gódott a mellkasának, hogy beleszédült.

Átkozódva szabadult ki a légzsák mögül, a vállába nyilalló 
görcsös fájdalomtól eltorzult az arca. A  furgon furcsa szögben 
állt, az orra kissé lesüllyedt, a lökhárító a fatörzsre kenődött. 
A motor leállt, a fényszórók a levegőbe emelkedő párát világí-
tották meg.

Minden erejét összeszedte, hogy megnyugodjon. Parkoló-
állásba tette a kocsit. Ha be tudná indítani a furgont, akkor ta-
lán valahogy rögzíthetné a motorháztetőt, és továbbmehetne. 
Elfordította a slusszkulcsot.

Semmi.
– Gyerünk – suttogta. – Gyerünk. Gyerünk már!
Tartott egy pillanatnyi szünetet, és ismét próbálkozott, 

most gázt is adott, de a jármű így sem akart beindulni.
Becsukta a szemét, és a kormányra hajtotta a fejét.
– Sors, a kurva anyád!
A  felcsapódott motorháztetőt megzörgette a szél, vékony 

ágak karcolták a fényezést. Elővette a telefonját, ellenőrizte, 
mennyire van feltöltve. Az aksi tele, de térerő semmi…

A torkából feltörő nevetés úgy hangzott az üres utastérben, 
mintha elhagyta volna a józan esze.
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Két választása volt. Elhagyhatta a viszonylagos védelmet 
nyújtó furgont, hogy segítséget keressen. Valamelyik farmer a 
közelben egy traktorral ki tudná húzni a kocsit az árokból, és 
már itt sem lenne. De itt is maradhat a hajnalra várva, ám addig 
még bőven van idő, és ki tudja, érkezik-e addig segítség – vagy a 
helyi seriff, aki olyan kérdéseket tenne fel, amelyekre nem sze-
retne válaszolni.

Úgy néz ki, ezen nincs mit gondolkoznia.
Kikapcsolta a biztonsági övet, kilökte az ajtót, és kilépett a 

szakadó hóesésbe.




