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New York, napjainkban… 

Samantha Freeman ex FBI ügynök szállítmányozó cégveze-
tőként  és  boldog  édesanyaként  neveli  kislányát  férjével.  Egy 
nap egy kényes feladat  megoldása miatt  visszahívják az FBI-
hoz: egy magát Rubinkirálynőnek nevező mestertolvajt és ban-
dáját kell megállítania. A Rubinkirálynő minden rablás helyszí-
nén egy fotót hagy, mely szerint öt éves kislánya súlyos beteg, 
és a bandájával igazából csak a milliós nagyságrendű életmentő 
műtétre „gyűjti”  a pénzt,  mielőtt  túl  késő lesz.  Már csak két 
rablás van hátra, és utána elszelel. Samantha az empatikus ké-
pességével  és  rablóvadász  tapasztalatával  megpróbálja  kisak-
kozni a briliáns nő észjárását, és még időben elkapni, de eköz-
ben szenvednie is kell, hisz érzi, hogy a Rubinkirálynő milyen 
hányattatásokon  megy  keresztül.  Később  több  nyomozóval 
együtt morális döntések elé kerül: hagyja, hogy a Rubinkirály-
nő befejezze rablássorozatát, megmentse lányát, és utána fogja 
el, vagy most azonnal állítsa meg, hiszen a királynő és bandája 
egy véletlen gyilkossággal felkerül a legjobban körözött bűnö-
zők listájára. Samantha és a nyomozók életük egyik legnagyobb 
kihívásával találják szemben magukat: az elfogásra tett kísérlet 
egy édesanya ellen nehezebb mint gondolták, és nem mindenki 
akarja rács mögött látni a Rubinkirálynőt…



1. Rész
Samantha 

New York
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Hétfő, reggel 8:15

Rekkenő hőség. Már megint. Ráadásul bedöglött a légkondi 
is, gondolta Samantha. 

A reggeli zuhany végeztével rövid szőke haját dörzsölve át-
tipegett lakásán egyenesen a hűtő felé, hogy igyon valami frissí-
tőt. A törölközőt közben magára csavarta, és kinyitotta a hűtő 
ajtaját. Narancslevet vett ki, lecsavarta az üveg kupakját és egy 
hajtásra megitta mind a két decit. 

– Anyuuu – hallotta Amy hangját mögüle.
– Máris megyek, kicsim. – Becsapta a hűtő ajtaját, az üres 

üveget egy jól irányzott dobással a kukába hajította.
Amy éppen rajzolt. – Ez milyen? – tartotta fel az imént ké-

szített kis rajzát, melyben az ablakból látott utcaképet igyeke-
zett visszaadni. A sárga taxik kicsit elnagyolt méretűek voltak 
az emberekhez képest, ez utóbbiak sem sikerültek a legjobban. 

– Nagyon szép – mosolygott Samantha. – Ezt most csinál-
tad, míg zuhanyoztam?

– Ühüm – bólintott a kislány. – De még nincs kész.
– Mikor lesz?
– Hmm…  – Amy tűnődve nézte a plafont, majd a rajzra 

vetett egy pillantást, közben motyogott, hogy még mi minden 
kell. – Mire kész a reggeli, készen lesz a rajz is.



– Oké – Samantha egy csókot adott lányának feje búbjára. – 
Elszívok egy cigit, és utána elkészítem a reggelit. Csak rajzolj 
tovább.

Amy nagyot bólintott mosolyogva, majd még nyelvét is ki-
dugta, hogy jobban koncentráljon. Barna haja volt, kék szeme. 
Most egy kis rövidnadrágot és pólót viselt. 

Samantha gyorsan magára húzott egy kék farmernadrágot, 
egy  hófehér  felsőt,  és  kiment  az  erkélyre.  Becsukta  az  ajtót 
maga mögött, és lenézett az utcára. Szokásos reggeli nyüzsgés, a 
dudát őrülten nyomó sofőrök, akik mintha azt hinnének, hogy 
ezzel el lehet oszlatni a közlekedési dugót. 

A lakás egy Manhattan városrész északi részében álló, har-
minc emeletes tömbház tizennyolcadik szintjén volt. Szembe és 
jobbra-balra tekintve szinte csak magasabb felhőkarcolók áll-
tak; a lenti forgalom mozgó makettnek tűnt csupán, melyben a 
sárga taxik szinte virítottak, minden nap más mintázatot kiraj-
zolva odalent. 

A nő a zsebéből kivette a cigit.  John Player Special.  Kék. 
Imádta. Meg tudta állni, hogy ne szívjon többet fél doboznál 
naponta, így megtartotta a kellemes szokást, és nem is rombol-
ta magát nikotin-nehéztüzérséggel. 

Eközben hívta a légkondi szerelőket, akik tegnap már nem 
tudtak jönni, de ígérték, hogy ma ha-törik-ha-szakad, jönnek, 
még a délelőtt folyamán. Kedvezményesen. És elnézést kértek a 
tegnapi nem-mutatkozásért. Remek, gondolta Samantha, akkor 
kicsit kések a melóból, de legalább nem forr fel az agyunk. Fel 
is  hívta  munkahelyét,  és  beszólt,  hogy késni  fog.  Senki  nem 
dorgálta meg érte, hiszen ő volt a főnök. 

A 37 éves Samantha egy szállítmányozó céget alapított há-



rom évvel Amy születése előtt. A cég neve QuiDel volt, a Quick 
Delivery, vagyis a „gyors szállítás” szavak összevonásából szüle-
tett. Jól időzítette, ugyanis a csomagszállítás éppen a reneszánsz 
korszakát élte Amerikában és Európában, köszönhetően az in-
ternetes kereskedelemnek. Az alapítás után mindössze néhány 
hónappal olyan sok megrendelésük érkezett, hogy a kezdeti hat 
főről harmincra duzzadtak, majd újabb hónapok múltán száz-
ötvenre. És ezek még csak a rendelésfelvevők és logisztikusok 
voltak.  Közel  kétszáz  kamionsofőr  saját  autóval  állt  a  céggel 
megbízásban, ezen felül a cég kapcsolatban állt  a legnagyobb 
csomagszállító óriásokkal is, mint DHL, TNT, FedEx. Samant-
ha sokakat  ismert  ezeknél  a  cégeknél,  ezért  szállítmányainak 
mindig szorítottak helyet. A repülős- valamint a hajós szállítás 
is megoldhatóvá vált.

A cég megalapítása előtt Samantha nyomozó volt. Méghoz-
zá az FBI-nál. Fiatal kora ellenére alkalmazták, hiszen magas 
fokú pszichológiai képesítése és érzéke volt, valamint empátiája 
– csakúgy mint apjáé – legendás számba ment: mindig érezte 
hogy mi lesz a rablók következő lépése, és könnyebben elkap-
ták őket. Ezen képességét a Baron-Cohen empátia teszt segítsé-
gével fel is mérték, és hihetetlen magas pontszámot ért el: 77-et 
a lehetséges 80-ból. Ennek segítségével az FBI-nál töltött öt év 
alatt  negyvenhat rablóbandát sikerült  elfognia.  Egy kivétellel, 
akiket végül más nyomozók találtak meg, és egy címlapsztori 
mértékű lövöldözésben tettek ártalmatlanná. Bűnözők és rend-
őrök vére is folyt, nem beszélve az ártatlan arra tévedőkről. Az 
iroda nem foglalkozott az esettel már többet, lezárták az ügyet, 
de Samantha nem: magát okolta ezért. Ha el tudta volna kapni 
őket, akkor életben maradnak, kapnak pár év börtönt, de senki 



más nem hal meg. Az eset akkor annyira kikészítette, hogy egy 
évre alkoholista lett… El is hagyta az FBI kötelékét. Majd aztán 
találkozott mostani férjével, Trevor Blake-kel.

A férfi két évvel volt idősebb a nőnél. Éppen jókor érkezett 
a „megmentésére”, és a mély depresszióból visszahozta jó kedé-
lyével,  derűlátásával,  ambícióival.  Samantha hamar szerelmes 
lett. Egy évre rá pedig jött az esküvő. Ez idő tájt alapította cégét. 
Leánykori nevét a Freemant megtartotta, hisz büszke volt apjá-
ra. Boldog feleség lett belőle. 

Majd teherbe esett. Pénze volt bőven, tehát nem volt szük-
sége senkire, de unatkozni sem szeretett. A terhesség ideje alatt 
ugyanúgy dolgozott, csak otthonról. Időnként be is járt az iro-
dába. És külön örült annak, hogy emberei közül egyik sem volt 
hataloméhes, nem vágytak a pozíciójára, és ebben az is közre-
játszott, hogy a felvételükkor használta pszichológiai tapaszta-
latait, és már jó előre látta ki lehet számára „veszélyes”. Na meg 
jól meg is fizette őket. 

Mikor Amy két éves lett, a cég adatbázisában nagy mértékű 
csalás nyomaira bukkantak, valamint pénzmosásra is. Hogy ez 
hogyan volt lehetséges senki sem tudta, az alkalmazottak, Sa-
mantha,  Trevor,  mindenki  tiszta volt,  ezért  számítógépes ha-
ckelésre gyanakodtak. A céget majdnem bezárták, sok alkalma-
zott hagyta el, de Samantha Trevorral együtt szinte feltámasz-
totta a hamvaiból. És már ugyan nem akkora éves profittal, de 
még bőven jövedelmezően zárta az üzleti éveket. 

Trevor  biztonsági  céget  üzemeltetett.  Kamerákat,  riasztó-
rendszereket  telepítettek,  valamint  testőrséget  is  biztosítottak 
fontosabb  személyek  érkezésekor.  Trevor  ex-rendőr  volt,  ta-
pasztalatai nagyban segítették munkáját. Az ő cége is virágzott, 



nagyjából ugyanakkor, mint Samantháé. De mikor megtörtént 
az a bizonyos „csalás”, neki is ki kellett segítenie feleségét a baj-
ból. Vagyonuk megcsappant, de szerencsére még nem kellett at-
tól tartani, hogy ne tudnának fizetni a számláikat. A cég virág-
zása  is  ugyanilyen  mértékben  csökkent.  Végül  hozzászoktak 
ehhez az életszínvonalhoz, és az élet ment tovább. 

A cigaretta végeztével Samantha nekiállt elkészíteni a reg-
gelit. Szendvicseket. Melléjük gyümölcsöket szeletelt egy tálba, 
hogy kislányának és magának meglegyen a napi vitamin adag-
ja. Tálcára tette őket majd odasétált Amyhez a nappali közepén 
lévő asztalhoz. 

A lakásban egy nagy és két kisebb szoba, egy nappali, egy 
fürdő és egy piciny előszoba volt. A konyha a nappali részét ké-
pezte, az oldalában nyílt; mikor Samantha és Trevor főzött, a 
TV-t is tudták nézni innen. A nappali utca felőli falán egy ha-
talmas tolóajtó állt, mely mögött volt az erkély. Samantha nem 
rajongott a virágokért, „mert azzal vesződségek vannak”, nem 
így a festményekért – tájképek, néhány Salvador Dali utánzat, 
és absztrakt „szörnyűségek”, ahogy Trevor mondogatta – me-
lyek a nappali falát, hálószobájukat, de még a fürdőt és a két ki-
sebb szobát is díszítették. Mint a házaspárok kilencven százalé-
kánál, a férj itt sem szólt bele a lakberendezésbe. 

– Nézd – ragyogott fel a kislány arca mikor anyja közele-
dett. – Kész!

Samantha elmosolyodott. – Gyönyörű.
– Ugye? – szegte fel büszkén fejét a kislány.
– De most reggeli van, tedd le szépen a papírokat az asztal-

ról.
A kislány engedelmeskedett, ezután a hűtőhöz sietett és egy 



mágnessel  az  ajtóra  tapasztotta  műremekét.  Megcsodálta  né-
hány másodpercig, majd megriadt, ahogy Samantha már eré-
lyesebben szólt rá. Az asztalhoz futott, és felült. 

Ettek.  Csendben.  Samantha  mint  minden reggel,  most  is 
gyönyörködött saját gyermekében. Amy tele szájjal habzsolt, és 
ártatlanul mosolygott anyjára. 

A bejárati ajtónál kulcscsörgés hallatszott: Trevor érkezett 
haza  éjjeli  munkájából,  amiben  egy  új  rendszert  teszteltek. 
Csak ekkor volt erre mód, mert napközben sokan dolgoztak, 
jártak-keltek.

 A  férfi  egy  fél  fejjel  volt  magasabb  Samanthánál.  Arcát 
mindig frissen borotválta, haját is nemrég igazíttatta meg: is-
mét „buzisan jól fésült” volt, felesége szerette ezt a csipkelődő 
jelzést ráaggatni. Finoman becsukta az ajtót, majd az étkező aj-
tajához settenkedett és bekukucskált. – Jó reggelt, hercegnőim!

– Apuu! – pattant fel Amy, apjához futott és a nyakába ug-
rott. Samantha csak egy mosollyal köszönt.

– Hahó,  hahó – simogatta meg a  kislány hátát  a  férfi.  – 
Hogy vagyunk ma?

– Rajzoltam egy szépet. Megnézed?
– Persze.
Amy a hűtőre mutatott, Trevor pedig a karjában tartva lá-

nyát odasétált. – Ezt te készítetted? 
– Ühüm – bólintott büszkén Amy.
– Az én hercegnőm nagyon tehetséges – adott egy puszit a 

homlokára. – De ahogy látom anyu kezd mérges lenni,  ezért 
menj, gyorsan fejezd be az evést!

Samantha hálásan pillantott rá, és Amyt figyelte amint is-
mét a székbe küzdi magát és befejezi reggelijének utolsó falat-



káit. 
A nő a férjére sandított. – Hogy áll az új megbízás? 
– Jól – Trevor kivett egy üdítőt a hűtőből, mellé egy jégkré-

met is. Kérdően tartott fel még kettőt a lányoknak. Mindketten 
bólintottak. Dobás. Samantha elkapta, Amy nem. Kimászott a 
székből, felvette a földről, és nekiállt egy újabb küzdelemnek, 
hogy kibontsa a csomagolást.

– Mikor lesz éles a projekt?
– Nemsokára – Trevor leült melléjük az asztalhoz. Feleségé-

nek egy gyors puszit adott,  majd kibontotta a vaníliás-csokis 
jégkrém csomagolását és cukkolva lányát máris nagyokat hara-
pott bele. Amy durcás arckifejezéssel újabb erőfeszítésekbe kez-
dett, de nem sikerült kibontania a csomagot.

– Miért szívatod? – Samantha kivette lánya kezéből a cso-
magot és kibontotta neki.  Mikor visszaadta,  Amy szája fültől 
fülig ért, szinte ugrándozott a székben.

– Nem szívatom. Küzdjön csak meg a dolgokért.  Tudod, 
nem szeretnék belőle elkényeztetett lányt.

– De folyamatosan hercegnőnek hívod.
– Olyan hercegnő legyen, aki megáll a saját lábán majd az 

életben.
– És ehhez a legjobb kezdő lépés egy jégkrém?
– Nem a jégkrém, hanem az érte tett erőfeszítés. Már meg-

beszéltük ezt.
Samantha megvonta a vállát. Amy érdeklődve figyelte a be-

szélgetést, közben arca csokis lett. Kezével törölgette, de inkább 
csak elmaszatolta. 

– Na szóval  – nézett  a  férfire  kérdőn Samantha.  – És  ez 
most jó lesz?



– Remélem. – A férfi meghúzta az üveget, majd folytatta a 
jégkrém fogyasztását. – Három helyen betörtek nemrég, és épp 
mi építettük oda a rendszert. Jó nagy pofon a hírnevünknek.

– Nem kapcsolt be talán a rendszer?
– Nem. Pedig minden aktiválva és többször tesztelve is volt.
–  Akkor  a  betörők biztos  ismerték a  rendszered minden 

csínját-bínját. 
– Elképzelhető. Elvesztettünk pár megrendelést, és próbál-

juk a hírt kordában tartani. Még jó, hogy az én kis cégem bakija 
nem kerül címlapra, mint a tiéd.

Samantha rezzenéstelen arccal nézett férjére. A férfi tudta, 
hogy ezt a pillantást hatalmas pofon szokta követni. Megköszö-
rülte a torkát és elnézést kért. 

Amy közben befejezte a jégkrémet,  és kezét feltartva kért 
szalvétát. Samantha ránézett, és egy apró fejmozdulattal jelezte 
neki, hogy pattanjon fel és menjen el érte maga. Trevornak iga-
za volt, tényleg nem szabad elkényeztetni a lányt. 

Amy kikászálódott a székből, és a konyhapulthoz futott. A 
papírtörlőkendőt már elérhetővé tették neki is, így leszakított 
egy darabot és megtörölte száját. 

Samantha a férjére nézett, aki éppen az ablakon bámult ki, 
a  magas  lakóházak  közt  a  messzeségbe.  –  Nem  is  tudom  – 
dünnyögte, rá sem nézve feleségére –, hogy mi lenne a jó meg-
oldás erre. 

– Semmi.  Ha nagyon kapálózol,  felfigyelnek rád,  és  még 
jobban híred megy.  De ha meghúzod magad,  és  mosolyogsz 
mindenre, szépen elfelejtik.

– De mikor?
– Minden csoda három napig tart.



– Az az érzésem hogy ez tovább fog tartani. Na mindegy – 
sóhajtott egy nagyot. A jégkrémet épp befejezte, a fapálcával és 
a csomagolással játszadozott. – És nálad mi a helyzet?

– Mióta tegnap este elmentél, a cégnél semmi, mindössze 
csak hívtam őket, hogy kések. Mindjárt jönnek a légkondisok.

Trevornak  mintha  csak  most  jutott  volna  eszébe  milyen 
meleg van, izzadni kezdett. Ennek láttán Samantha kuncogott. 

– Hívtad Juliet? – vette le a férfi a zakóját és a szék háttám-
lájára terítette.  Julie volt a bébiszitter,  egy huszonhárom éves 
lengyel  egyetemista  lány,  aki  három  éves  korában  érkezett 
Amerikába a szüleivel, tehát tökéletes angolt beszélt.

– Még nem – Samantha előhúzta zsebéből telefonját. – De 
ezek szerint nem bírod addig, míg én hazaérek.

– Nem, ne haragudj. Rohadt sok fejfájás van mostanság.
– Semmi gond – Samantha egy gyors csókot adott férjének, 

de közben már lenyomta a hívás gombot.
Julie felvette három csörgés után. – Szia, Sam. – Csak be-

cézve hívták egymást, mert öt év alatt baráti viszony alakult ki 
köztük. 

– Szia Jul! Mizu? Tudsz jönni?
– Persze. Most?
– Egy óra múlva is  jó,  jönnek a  légkondisok,  megvárom 

őket.
– Oks. Ott leszek. Csók.
– Neked is. – Letette. Julie nem volt a legszebb lány a vilá-

gon, de volt benne valami megfoghatatlan vonzerő. Samantha 
az első néhány hónapban féltékeny volt, hisz Trevor többször 
végigmérte a lányt a szeme sarkából,  de végül  sosem történt 
semmi. Julienak volt barátja, már hat éve, és sosem lépett még 



félre.
Trevor nagyot ásított, majd zakójának zsebében kotorászott 

cigi után. – Hmm, csak nem bent hagytam?
– Itt van – Samantha odalökte neki az asztalon a cigarettás-

dobozt. A férfi kivett egy szálat, majd kiment az erkélyre.
Eközben Amy a nappali közepére ült, a szőnyegre, és az ab-

lakon kinézve most a szemközti épületeket és köztük elnézve a 
tovaszálló felhőpamacsokat igyekezett lerajzolni. Ismét kidugta 
a nyelvét, és halkan dudorászott valamit. 

Samantha közben férje után ment az erkélyre, hogy együtt 
szívjanak el egy cigit. 

– Holnap is éjszakázol?
– Aha, ezen a héten biztosan.
– Oké, mert akkor lefixálom Julieval ezt a hetet.
– Tégy úgy. – A férfi oldalra nyúlt, és magához húzta a nőt. 

Meg is szagolta a nyakát. – Most fürödtél?
– Mm-hm. És jól be is büdösítem magam a bagóval.
Trevor kuncogott.
A cigaretta végeztével csöngött Samantha telefonja. A lég-

kondisok hívták, már itt voltak a ház előtt. Hmm, ez gyors volt, 
jegyezte meg a nő. 

Trevor  elment  zuhanyozni,  Samantha  pedig  felengedte  a 
szerelőket. Ketten érkeztek, fiatal srácok, furán beszéltek ango-
lul, de érthetően, tehát bevándorlók. Samanthát ez sosem érde-
kelte, nem volt baja velük, csak az bosszantotta fel, ha valakihez 
nem tudott értelmesen beszélni. 

A szerelők hamar feltérképezték a helyzetet: csak elektroni-
kai probléma volt, amit fél órán belül megcsinálnak. A nő le-
egyeztette a központtal a fizetést, melyet kihangosítva tett, hogy 



a szerelők hallják: a munkájuk megfizetve. 
Amy közben befejezte műremekét, és még a szerelőknek is 

megmutatta. Még magyarázott is, mi micsoda. Erre szükség is 
volt, mert a képen lévő dolgok nem tűntek egyértelműnek. 

Samantha hívta embereit, és közölte, hogy nemsokára bent 
lesz. Jelentést is kért, melyet e-mailben küldtek el neki. A lapto-
pot a konyhaasztalra tette. Amy az ölébe ült, mert már megunta 
a rajzolást, és most elmélyülten próbálta megérteni mi zajlik a 
képernyőn. 

Samantha a jelentésekben a tegnapi nap folyamán köttetett 
szerződéseket elemezte, valamint a számlákat futotta át, de eb-
ből annyi volt, hogy csak szúrópróba szerűen. Mindent rend-
ben talált. A „csalás” után a cég minden tagja piszkosul parano-
iás lett, és még ott is láttak hibát, ahol egyáltalán nem volt. Még 
egymásban  is.  Érkeztek  Samanthához  jelentések,  melyekben 
egymást mószerolták be az emberek. A nő ezekkel sosem fog-
lalkozott mélyre hatóan, mindössze csak megjegyezte, kire kell 
esetleg  még jobban odafigyelni.  De azt  is  megjegyezte,  hogy 
ezek a besúgók a jövőben akár rá is veszélyesek lehetnek.

Trevor is megreggelizett, de már egyre nagyobbakat ásított. 
Nem sokkal később csókot adott feleségének és lányának, majd 
elment aludni. 

A szerelők közben végeztek, és beindították a rendszert. A 
lakás folyamatosan hűlni kezdett. Samantha megköszönte fára-
dozásukat, és kávéval kínálta őket. Elfogadták. Közben kérdezte 
tőlük melyik országból jöttek. Az egyik Romániából, a másik 
Spanyolországból. Samantha hamar kiszúrta, hogy már régeb-
ben dolgoznak együtt, talán még sörözni is szoktak járni mun-
ka után. A kávé végeztével Samantha ismét megköszönte a fára-



dozást, a szerelők a kávét, majd elhagyták a lakást.
Amy közben a laptopot piszkálta. – Hé, ne! – kiáltott Sa-

mantha, és odaugrott, hogy elvegye lánya kezét a billentyűről. 
Éppen pár fontos fájl volt nyitva. – Mondtam már, ne nyúlj eh-
hez. 

– Mmm…
– Mindjárt  jön Julie,  majd  legyél  jó,  mert  nekem el  kell 

mennem és apu is alszik, rendben?
– Ühüm – bólintott nagyot a kislány és mosolyogva átkarol-

ta anyja nyakát. – Mikor jössz?
– Nem tudom, délután valamikor. Nézzetek meséket, vagy 

játsszatok valamit, rendben?
– Mmm…
Letette a lányt, majd bekapcsolta neki a TV mesecsatorná-

ját. Éppen egy animációs mese ment, melyben állatok beszél-
gettek egymással. Ez talán a Madagaszkár? De nem mindegy?

Míg Amy tátott szájjal figyelte az állatokat és a vicces jele-
neteket,  addig  Samantha  elment  felöltözni.  Üzletasszonyosan 
kell kinézni ma is. A szoknyát ki nem állhatta, mindig nadrág-
kosztümöt vett fel, most épp egy sötétkék színűt, fehér inggel. 
Cipői közül egy enyhén magasított sarkút választott,  mert az 
iroda nagy volt, és bár mindig fel tudta hívni embereit a köz-
ponti irodából, jobban szerette a szemtől szembeni beszélgeté-
seket, mert úgy látta az emberek arcát, és azonnal kiszúrta, ha 
valaki hazudott vagy valamit eltitkolt. 

A tükör elé állt, igazgatta a haját egy fésűvel, majd hajlakkot 
is tett rá. Arca korát meghazudtolóan fiatalos volt, mint Trevo-
ré. Sokan még a harminc évet sem nézték ki belőle. Haja oldalt 
és hátul fel  volt nyírva, fent és elöl kicsit hosszabbra hagyva. 



Elöl a frufrut oldalra igazította, mindig sokat küszködött vele, 
de most szinte azonnal beállt. Jobb oldalon végződött szemé-
nek sarka mellett, szinte tökéletes ívet leírva. Ezután közel ha-
jolt, és bal arcának kellős közepén nézte a milliméteres anyaje-
gyet.  Ezt Trevor imádta.  Sminkeljem el? Hmm, inkább most  
nem. Arcára nem tett alapozót, csak szemét festette ki szolidan. 
Szájfényt is használt, majd csókokat küldött magának, kék sze-
mét nagyra nyitogatta, mintha gyakorolná a szuggerálást. Par-
fümöt is fújt magára, csak szolidan. Kész. Már csak Julie kell és  
indulhatok. 

Visszament a nappaliba, és leült a bőrfotelbe. Amy máris az 
ölébe ugrott, és elmagyarázta ki-kivel van a mesében. Épp egy 
vicces jelenet ment, Samantha és Amy jóízűen felkacagtak. 

A mese végén megszólalt a kaputelefon. 
– Ez Jul.
Amy arca felragyogott, imádta a bébiszittert. – Ma is jön? 
– Igen, sőt egész héten itt lesz, mert én napközben dolgo-

zom, apu meg este, de apunak most pihennie kell. Mikor meg 
én pihenek, akkor te is.

– Mmm.
Kitette  a  lányt  az  öléből,  majd  a  képkijelzős  készülékhez 

ment. – Szia, Jul. 
– Szióka.
– Gyere fel! – Beengedte.
Julie odalent hallotta a zárnyelv berregését, majd belökte az 

ajtót. A kinti hőség után a lépcsőház hűvöse üdítően hatott rá. 
A lifthez sétált, ami az ötödik emeleten volt épp, és megnyomta 
a  hívógombot.  Mikor  leérkezett,  csilingelve  kinyílt  az  ajtó,  a 
lány belépett és megnyomta a tizennyolcadik emelet gombját. 



Miután felérkezett, kilépett és jobbra indult. Ezen a folyo-
són ismét hőség volt, mert az egyik nagy ablakra épp rásütött a 
nap. Gyorsan a 1806-os lakáshoz lépett. Szokás szerint mielőtt 
megnyomta volna a csengőt, már nyílt az ajtó. 

– Hú – nyitotta nagyra szemét Samantha.
– Hú – mosolygott Julie. Gyorsan puszit adtak egymás arcá-

ra.
A lány ma kiengedte vállig érő barna haját, egy rövidnadrá-

got és egy piros felsőt viselt. Táskája nagy volt, hogy beleférje-
nek a könyvek, melyeket mindig mindenhová magával vitt. Kis-
sé szeplős arcára szinte sosem tett sminket, szemét is mindig 
csak szolidan festette  ki,  mint  Samantha szokta.  Nagy barna 
szemével érdeklődően és barátságosan tudott nézni mindenkit.

– Mizu? – döntötte félre fejét Samantha. 
Julie megvonta a vállát. – Tanulás, tanulás. 
– Jól állsz?
– Úgy ahogy. Jól nézel ki.
– Köszi – kacsintott Samantha. – Ismét a megnyerő szopós 

szájú üzletasszony külsőt öltöttem magamra.
Julie kacagott. Imádta, ahogy Samantha kritizálni tudta sa-

ját magát. 
Amy meghallotta Julie hangját, így otthagyta a TV készülé-

ket és az előszobába sietett. – Juliee – ugrott a lány nyakába. 
–  Szia  hercegnő  –  mosolygott  a  lány  és  felemelte  Amyt, 

hogy egy puszit adjon neki. – Hogy vagy?
– Köszi, jól. Megy épp a Madagaszkár. Jössz nézni?
– Persze.
Elindultak a nappaliba. Julie és Amy máris egymás mellé 

ültek a kanapéra, míg Samantha lezárta a laptopot,  táskájába 



bepakolta a szükséges dolgokat. Miután végzett, Amy elé állt, és 
letérdelt. 

– Gyere, adj anyunak egy puszit!
Amy  szinte  rávetődött.  Samantha  vagy  egy  tucat  puszit 

adott neki. – Délután jövök – tette le a lányt végül. 
– Mmm.
– Szia Julie, kösz, hogy jöttél.
– Haha, öt év után már lassan ide is költözhetnék.
– Ha ez a terved, tudjam előre, átrendezünk egy szobát ne-

ked, elég nagy ez a kégli.
– Tényleg? 
– Már felajánlottam ezt neked régebben is, de te mindig ra-

gaszkodtál ahhoz, hogy a barátoddal lehess együtt, kettesben.
– Hm, igaz. Ő úgysem hagyná ezt.
– Az ajánlat áll.  Na de most már mennem kell.  Legyetek 

jók, lányok.
Amy és Julie elköszöntek tőle. 
Samantha felkapta kulcsát, kilépett az ajtón, és még vissza-

pillantott. Innen látta Amyt és Juliet. Épp kacagtak egy jelene-
ten, Amy pedig gyorsan Julie ölébe mászott. Samantha elmoso-
lyodott, majd bezárta az ajtót és a lift felé vette az irányt. 

 



2. Rész
Samantha cége

Samantha kilépett az utcára nyíló ajtón, és szinte megszé-
dült a hőségtől. Te jó ég, és még csak reggel tíz van. Mi lesz ké-
sőbb?  

Gondolkodott, hogy mivel menjen. Taxival, metróval vagy 
gyalog? Az iroda néhány háztömbnyire helyezkedett  el.  Nap-
közben a metró jobb megoldás, mert nem került dugóba. De ha 
sokáig dolgozott, akkor este a taxi volt a jobb, mert a metró ak-
kor már ritkábban járt. Sőt még gyalog is tudott menni, mind-
össze egy órányi séta. Ezt csak akkor tette meg, ha este ki akarta 
szellőztetni a fejét. 

A metró mellett döntött. Az állomást mindössze négy perc-
nyi sétával érhette el. 

Az utcán nagy volt a nyüzsgés, a szokásos beszélgetések, a 
forgalom zaja, a dudák hangja egy megszokott dallammá álltak 
össze, mely – ha az ember szerette a nagyvárosi életet – még 
hiányozni is tudott. A hőség ellenére közepesen erős szélfuval-
latok mozgatták a levegőt. Samantha igyekezett úgy állni, hogy 
frizuráját ne borzolja szét a szél. 

Közeledett a metróhoz, melyről emberek tömege tanúsko-
dott. Lesétált, és máris lelassított, hogy élvezze a hűvös levegőt. 

Bérletével átment a kapukon, majd a mozgólépcső felé vette 
az irányt.  A sok embert látván elgondolkodott,  hogy talán át 
kellene tennie kezdési időpontját erre az időszakra, mert regge-
lente a tömeg még ennél is rosszabb szokott lenni. De éppen a 
reggeli idő a csúcs a cégénél, az előző esti szerződések és meg-



rendelés leadások feldolgozása akkor a legintenzívebb. 
Leérkezett a peronra. Ismét emberek sokasága. Elég sok tu-

ristát látott, akiken szinte alig volt ruha, de a fejfedő sosem ma-
radhatott el. Kalapok, sapkák, sőt még most is akadt olyan, aki 
kötött sapkát vett fel. Samantha ennek láttán csak a fejét csóvál-
ta. Hogy nem rohad le a fejed, te idióta? 

A metró megérkezett. Szerencsére nem álltak sokan bent. 
Egy újabb szerelvény volt ez, melyet nemrég állítottak szolgálat-
ba. A légkondi kellemes hőmérsékletet biztosított. 

A metró elindult, az automatikus női hang bemondta a kö-
vetkező állomást. Ülőhely nem volt, de Samantha nem is szere-
tett leülni, mert ruhája mindig összegyűrődött. 

 
Hét  perc  múltán  a  metró  megérkezett.  Samantha  leszállt 

sok más utassal együtt, és a kijárat felé vette az irányt. A kapu-
nál már érezte a kintről beáramló forró levegőt, ezért már most 
felkészült,  hogy a hőség esetleg ledöntheti  a  lábáról.  Egyszer 
megesett vele, de akkor olyan sokan utaztak a légkondi nélküli 
metróban, hogy nem is volt egyedül ezzel. 

Felsétált a lépcsőn. A forgalom és emberek „dallama” ismét 
bekúszott  hallójárataiba.  A  cég  főbejárata  nem  volt  messze, 
mindössze  száz  méterre.  Elindult,  de  néhány lépés  után  úgy 
érezte, hogy be kell menekülnie a hőség elől. 

A bejárathoz érve a  forgóajtó  magától  mozgásba lendült. 
Beállt, és amint belépett az aulába, vett egy mély lélegzetet. 

Az irodaház aulájában fotelek és kanapék sorakoztak fém-
asztalok és műanyag székek társaságában. Egy kis büfé nyílt a 
bal oldali falon, ahol kávét, üdítőket, egyszerűbb szendvicseket 
lehetett kapni. A jobb oldalon húzódott a recepciós pult, mö-



götte két ázsiai fiatal lány üldögélt, és mindketten telefonáltak. 
A szemközti oldalon állt a fémdetektoros kapu, előtte két biz-
tonsági őr. Samantha ismerte mindkettőt, a nagydarab fiatal fe-
kete srác volt Neil, a hasonló termetű kopasz angol volt Willi-
am. 

– Sam, jó reggelt – szólították ők is mosolyogva. Évek óta 
dolgoztak ebben az irodaházban, és sok embert ismertek.

– Sziasztok – mosolygott a nő.
Neil utat engedett a kapuhoz, ahol a mágneses belépőkár-

tyát is le kellett húzni egy olvasón. – Hogy van Amy? 
– Ó, köszi, remekül. Mostanában sokat rajzolgat.
– Az enyém is. – Neil-nek is volt egy évvel fiatalabb kislá-

nya. Az óvodában is többször találkoztak. –Amúgy nemrég ke-
restek a recepciós pultnál.

– Igen?! Kik?
– Nem mutatkoztak be.
– Jó. Ha megint jönnek, szólj, lejövök.
– Oké, Sam. Szép napot.
– Neked is.
A nő magához vette táskáját, a vállára akasztotta, majd elin-

dult a mozgólépcső felé. 
Az irodaház harminckét emeletes volt, és több cég is bérelt 

irodát itt. Samantháé a tizenötödik és tizenhatodik emeleteket 
vette birtokba már nyolc éve, ezáltal az övé volt a legnagyobb 
cég ebben az épületben. 

A mozgólépcső egy makulátlan tisztaságú felső aulába veze-
tett,  és innen indultak a liftek, személy és teherfelvonók egy-
ben, mert az itt lévő cégek szinte napról napra jöttek-mentek, 
költöztették a bútorokat, iratok és akták mázsáit. Középen kis 



szökőkutat alakítottak ki, mely körül kényelmes fotelekben öl-
tönyös férfiak és nők üldögéltek, és olvasták a napi gazdasági és 
politikai híreket egy kávé szürcsölgetése mellett. 

A  nő  beállt  a  liftbe.  Egyedül.  Megnyomta  a  15.  emelet 
gombját. 

A lift csilingelve megállt, és a nő kilépett. Egy rövid folyosó 
vezetett az irodába, melyben fakkok labirintusa nyílt. Miután 
benyitott, az első kis fakkban ülő férfi észrevette, és intett neki. 
Tudta, hogy a nő nem szereti azt, ha áradozva fogadják. 

A fakkok közt saját irodája felé vette az irányt. Alkalmazot-
tai intettek neki, egyik másik odakiabált, hogy kit kell felhívnia, 
kit kell keresnie, valamint kérdezték, hogy mikor lesz öt vagy 
tíz  szabad  perce.  Ez  utóbbiaknak  azt  válaszolta,  hogy  majd 
nemsokára odamegy hozzájuk. 

Belépett az irodájába. A szemben lévő ablak észak felé né-
zett, ezért a nap csak úgy sütött be, ha a szemben lévő épület  
ablakairól visszaverődött fénye. Az iroda nem volt túl nagy, ta-
lán harminc négyzetméter. A jobb oldali fal mentén szekrények 
álltak, tele dossziékkal. Az ablak mellett volt az íróasztal, rajta 
több laptoppal. A bal oldali fal mellé egy füstüveg asztalt he-
lyeztek, köréje pedig párnázott székeket. Itt beszélgetett a nő a 
delegációkkal, képviselőkkel, látogatókkal, na és persze embe-
reivel. 

Amint becsukta az ajtót, leült székébe és bekapcsolta mind-
három laptopot, máris kopogtak. Feltartotta kezét, jelezve hogy 
kér  két  percet.  A nő eloldalgott.  Samantha máris látta,  hogy 
megsértődött. Ó, hát bocsáss meg kis szívem, hogy nem foglal-
kozom veled mindenek előtt, de van egy icipici cégem, amire  



figyelnem kell. Na nézzük. 
Megnyitotta E-mailjeit. Máris kiszűrte a feleslegeseket és a 

kevésbé fontosakat, ezért csak tizenkettő maradt. Ezeket gyor-
san átfutotta, de ezekben sem volt semmi rendkívüli. Remek, a  
gépezet működik olajozottan. 

Ezután  elindult,  hogy  meghallgassa  a  napi  jelentéseket  a 
csoportvezetőktől.  

Az első éppen az a nő volt, aki az előbb kopogott. Jennifer. 
Fiatal  kis  elkényeztetett  tyúk  volt.  Barna  haját  copfba  kötve 
hordta, világosbarna miniszoknyát, magassarkút és zakót viselt. 

– Reggelt, Jenni – ült le Samantha az asztalra, miután félre-
tolta a dossziékat.

– Ó, jó reggelt, Sam.
Samantha itt is mindenkit kért arra, hogy Samnek hívják. 
– Mizu? Miért kerestél?
– Ó, semmi extra,  csak a londoni hajószállítmányról  van 

valami.
– És mi?
– Késni fog egy napot, nagy vihar volt az Atlanti Óceánon. 

Ennyi.
– Jó, ezt túléljük. Kérlek akkor hívd fel a londoni irodát, és 

közöld velük, nehogy odarendeljék a kamionokat feleslegesen. 
Még valami?

– Hmm. Semmi.
– Köszönöm. – Samantha leugrott az asztalról, és a követ-

kező csoportvezető felé vette az irányt.
Egy idősebb férfi mellé huppant fel az asztalra. 
– Helló, Jim.
– Á! – a férfi megijedt. – Szia, Sam.



– Mizu, logisztikai nagymesterem? – mosolygott rá kedve-
sen. Jim volt a legidősebb, és legtapasztaltabb szállítmányszer-
vező a cégnél.  Ráadásul sok helyen dolgozott már, sok egyéb 
társ  cégnél  voltak kapcsolatai,  mely  miatt  személye már-már 
kincs számba ment. Kopaszodott a feje búbján, kissé túlsúlyos 
is volt, de csak az új barátnője miatt, aki úgy etette, mintha a fia 
lenne. A férfi arcán már ráncok is látszódtak, de tekintve hogy 
már ötvenkét éves volt, még szinte semmiségszámba ment. 

– Átnéztük a tegnapi rendeléseket, csak egy fura volt. Moto-
rok, nagy tételben. Pénzmosásra gyanakszunk.

– Nem csak egy kereskedő, aki megtalálta a legnagyobb ár-
rést a napi árfolyamban?

– Ebben az iparban ez sosem szokott ekkora lenni. Mi le-
gyen vele?

Samantha résnyire húzta szemét, és míg igyekezett kiolvas-
ni a férfi gondolatait, a megoldáson is morfondírozott. – Állj 
rá, tartsd rajta a szemed! Vizsgáld meg, hogy ki a vevő! Ha gya-
nús, vagy büntetett előéletű, ne hagyd jóvá a szerződést! Vitesse 
el, akivel akarja, nem kell még egy fejfájás. 

– Rendben. Eltart majd egy darabig.
– Oké, de míg nem tudsz meg mindent, nehogy átvedd a 

szállítmányt, rendben?
– Rendben.
– Még valami, Jim?
– Azt hiszem csak ennyi, minden más rendben van.
– Köszönöm. Hogy van a barátnőd? – Jim harmincöt éves 

barátnőjét  mindenki  ismerte,  különösen  a  sütijét,  amiket  be 
szokott küldeni. Nagyon szerelmes volt, ezt Samantha már ak-
kor látta rajta mikor bejött a férfihez egy látogatóra, és a férfi is 



ugyanilyen rózsaszín felhők közt szálldogált mostanában. Sze-
rencsére ez a munkáján nem hagyott nyomot.

– Jól van. Most épp… hmm…
– Készít valami új sütit – kacsintott Samantha.
– Száz dolcsit rá. Fogadsz?
– Hmm. Oké, de hívd fel most és hangosítsd ki. Állom a té-

tet. Szerintem nem sütit készít, hanem csak főz valami levest. 
Jim felkacagott. Máris hívta barátnőjét, aki hat csengés után 

felvette. – Szia, Kate. 
– Ó, Jim, visszahívhatlak? Ki kell vennem a sütit a sütőből. 

– Lecsapta.
Samantha  és  Jim pedig  felkacagtak.  Jim nyert.  Samantha 

máris nyitotta pénztárcáját, de csak hetven dollár volt benne. – 
Holnap adom a többit, oké? – nyújtotta át. 

– Persze – kacagott újra Jim. 
Samantha leugrott az asztalról, megveregette Jim hátát, jó 

munkát kívánt, majd elindult a következő csoportvezető felé. 

Fél óra múlva végzett a négy másik csoportvezetővel, majd 
visszament az irodájába. Becsukta az ajtót, és telefonján halkan 
bekapcsolta az egyik helyi rádióadót. 

Az előzőleg átfutott E-mail-eket újra megnyitotta, és mély-
rehatóbban tanulmányozta, mikor megszólalt a vonalas telefon-
ja. A kijelző szerint a recepcióról hívták, tehát vagy valami cso-
magja érkezett, vagy látogató. 

– Samantha Freeman – kapta fel a kagylót.
– Halló, Sam, itt Neil.
– Szia, Neil! Mizu?!
– Visszajött a két látogatód.



– Kik ők?
– Nem mondhatják meg, ezért nem is engedhetem fel őket. 

Le kell jönnöd.
– Nem mondhatják meg?!
– Sam, én csak…
– Jó, jó, máris lent leszek.
Letette a kagylót. Kik lehetnek ezek? Mi ez a titokzatosság? 

Persze  ez  felkeltette  kíváncsiságát.  Talán  valami  ügynök,  aki 
szerződést ajánl, vagy hasonlót.

A kijárat felé indult. Jim utánakiabált. – Sam, épp… 
– Később, Jim. Valaki jött hozzám.
Kilépett a folyosóra és máris a lift felé sietett. 
 
A felső aulában kilépett a liftből, és máris lerobogott a moz-

gólépcsőn.  Ha ezek üzletet hoztak, akkor nem szabad megvá-
ratni őket. 

A detektoros kapun átlépve Neil az egyik fémasztalra muta-
tott, ahol két férfi ült, és kávét szürcsölgetett. – Ott vannak a 
vendégeid – súgta neki. – Nem tűnnek túl barátságosnak. 

– Az üzleti világban van sok ilyen ember – kacsintott hátra 
a válla fölött Samantha mert már elindult a vendégek felé. Elé-
jük toppant. – Uraim?! Samantha Freeman vagyok.

A két férfi felnézett, felálltak, megfogták a nő kinyújtott ke-
zét, és tekintetükkel lyukat fúrtak a koponyájába. 

– Mrs. Freeman, a nevem Jonathan Turner, kollégám pedig 
Andrew Bush.

Jonathan indiainak tűnt. Itt születhetett Amerikában, mert 
nem volt akcentusa. Magas volt, oldalra fésült hajjal. Szeme ba-
rátságosan is villant egy-egy töredékmásodperc erejéig. Ehhez 



jött még jámbor testtartása, mely alapján bárki könnyen elkép-
zelte, hogy az ilyen srácokat ütik verik az iskolában. Általában 
az ilyen emberekből rendőrök vagy ügyészek lesznek, hogy egy 
soha véget nem érő bosszút álljanak minden rossz fiún. De Sa-
mantha úgy látta, hogy ezen már réges-régen túl van. 

Andrew angolnak tűnt. Alacsony volt, köpcös, szemüveges, 
és kopasz. Vékony szája egy ügyvédre emlékeztette a nőt, de az 
egész megjelenése pedig egy gonosz kínzómesterre, aki a saját 
nyomorúságos  sorsa  miatti  traumát  ép  emberek  kínzásával 
igyekszik enyhíteni. Ez már a mai világban betegségnek minő-
sült, ezért általában csak azt kellett megtudni, hogy pontosan 
mi is volt az a sors, és a beteget lehetett gyógyítani. De a férfi az 
általa keltett első benyomáson felül nem mutatta jelét semmi 
ilyesminek. 

– Miben lehetek a segítségükre? – mosolygott Samantha ba-
rátságosan, miután elvégezte az „alapvető” elemzést róluk a fe-
jében. – Melyik cégtől érkeztek?

– Nem igazán cégtől érkeztünk. – Ezzel mindkét férfi diszk-
réten elővette belső zsebéből igazolványát és a nőnek mutatta. 
FBI.

– Ó… ha azért jöttek, hogy a régi csalás…
– Nem azért jöttünk – Jonathan körbenézett. – Beszélnünk 

kell hatszemközt.
– Hmm. Na jó, jöjjenek fel az irodámba.
Neil látta az igazolványokat, és miközben áthaladtak a de-

tektoros kapun – ami most persze vijjogott, de kikapcsolták – 
kérdően nézett Samanthára. A nő megrántotta a vállát.  Fogal-
mam sincs mit akarnak, ne nézz rám ilyen gyanakvóan. 

A liftbe lépve Samantha érdeklődni kezdett. – Ha nem a ré-



gi ügy miatt jöttek akkor miért? 
–  Zárt  ajtók  mögött  beszélünk.  Elégedjen  meg  annyival, 

hogy szükségünk van magára – szólt a köpcös Andrew. Hangja 
olyan tekintélyesen csengett, mint egy bíróé.

– Na és miben?
– Nemsokára elmondjuk.
A  lift  megérkezett,  csilingelve  kinyílt.  Az  irodán  átvágva 

többen érdeklődve nézték a két idegent, akik szintén végigfut-
tatták tekintetüket az embereken. 

Beléptek Samantha irodájába. Egy kis hűtő állt a sarokban, 
melyből a nő itallal kínálta őket. Ásványvizet fogadtak el. 

– Foglaljanak helyet!
A két férfi kívülre ült, Samantha pedig belülre. Ezzel a nő 

mindig a sarokba szorított látszatot keltette, mely miatt a tár-
gyalófelek  magabiztosnak  érezték  magukat,  de  ezzel  lazult  a 
mentális védelmük. 

– Nos, uraim, miről van szó?
– Ön az FBI-nál dolgozott, mint nyomozó – dőlt előre Jo-

nathan és összefonta ujjait az asztalon.  
– Így van.
– Miért is hagyta abba?!
– Lelkiismereti okok miatt. Egyik bandát nem sikerült meg-

találnom időben,  ezért  mások kapcsolták le,  de vérfürdő lett 
belőle. 

– És tényleg negyvenhat csapatot kapott el?
– Hmm. – Samantha összehúzta szemét. – Mik ezek az os-

toba kérdések? Maguk FBI-osok, tudniuk kell rólam mindent, 
még a melltartóm méretét is.

A két férfi összenézett és elmosolyodtak.



– Ezek csak formalitások – pillantott  vissza a  nőre Jona-
than.

– Jó. Tehát mit akarnak tőlem?
– Segítsen elkapni egy új bandát.
– Bocsánat, már régen nem foglalkozom ilyesmivel. Itt van 

a cégem, a kislányom, a… 
– Tudja miért maga kell nekünk?
– Nem.
– Mert egy jó női nyomozóra van szükségünk.
– Tehát van egy női gyanúsítottjuk.
–  Úgy  van  –  Jonathan  egy  jelentőségteljes  másodpercre 

csendben maradt,  majd előrehajolva suttogott.  – Méghozzá a 
Rubinkirálynő.

Samantha arcából kifutott a vér. 
A Rubinkirálynő New York legkörözöttebb rablójává lépett 

elő az elmúlt mindössze három hónapban. Sokak szerint már 
évek óta tervezgették akcióikat, és egyszerre kiviteleztek min-
dent, mások szerint már régebb óta dolgoznak, de csak most 
kapott nyilvánosságot az ügy. A Rubinkirálynőt New Yorkban 
mindenki ismerte, amolyan női Robin Hood volt, de hogy a ra-
bolt pénzzel mi történt, nem tudta senki. A nőről egyetlen fotó 
állt rendelkezésre, melyet a médiában és újságokban közzétet-
tek,  hogy  ha  bárki  belefut,  azonnal  értesítse  a  rendőröket. 
Hosszú vörös haja volt, zöld szeme, karcsú, sportos alkata. Ezen 
az egyetlen fotón testéhez feszülő fekete kommandós ruhát vi-
selt, még mosolygott is a kamerába, haját copfba kötötte.

– Úgy látom már hallott róla – mosolygott Jonathan.
– Ki ne hallott volna róla?
– Nos igen, állítólag a fél város szurkol neki. De a tényen 



nem változtat, el kell kapnunk.
– Jó, és én mit keresek ebben a képletben?
– Két okból. Egyik, hogy nagy tapasztalata van ilyen rablók 

elfogásában. A másik pedig… nos ezt a média már nem adta le, 
csak az FBI tud róla, de ahol a Rubinkirálynő járt, ott minden-
hol találtunk egy ilyen fotót. – Ezzel zsebéből elővette egy kis-
lány fotóját.

Samantha elvette. A kislány ugyanolyan korúnak tűnt, mint 
Amy, de szőke haja volt, és barna szeme. A királynő talán egy 
anyuka igazából? 

Samantha  már  kérdezni  akart  valamit,  de  most  Andrew 
szólt rá. – Fordítsa meg a képet!

A nő egy üzenetet talált ott: 

Elnézést mindenkitől és mindenért. 
Ő itt a lányom. Nagyon beteg. Rákos. 
Már csak hónapjai vannak hátra. Sze-
rencsére nem szenved, nem fáj neki, 
az orvosok azt mondták, hogy csak el 
fog  aludni.  Megpróbáltam  mindent, 
hogy összeszedjem a pénzt az életmen-
tő  műtétre,  segélyek,  kölcsönök,  de 
semmi nem sikerült. Ezért hát kényte-
len vagyok apró de értékes dolgokat 
elvenni.  Sajnálom.  Kérem  hagyják, 
hogy összeszedjem a két utolsó ada-
got, és utána ígérem feladom magam. 

Rubinkirálynő

Samantha elképedt. Ez az üzenet minden érzelmes nyomo-
zóból kihozta azt, hogy inkább hagyták volna futni a nőt, de 
persze nem tehették. Samantha tátogva igyekezett szavakat for-



málni a döbbenetből. Nem sikerült. 
– Nos – vette ki kezéből a fotót Jonathan és belső zsebébe 

tette. – Ezért van szükségünk magára. A gyanúsított egy anya, 
mint maga, és az észjárását… – vakarta a fejét és fintorgott – fá-
jó kimondani, de képtelenek vagyunk kisakkozni. De maga ké-
pes rá.

Samantha nyelt egyet. Szíve szerint azt mondta volna a nyo-
mozóknak hogy takarodjanak innen és hagyják békén a király-
nőt. Ezt talán láthatták a nyomozók is, mert újabb tényeket kö-
zöltek. 

– Mind egyetértünk önnel, Samantha, nekünk is van csalá-
dunk. – Dőlt hátra székében Andrew, és Samantha csak most 
látta az első érzelmet az arcán: a Rubinkirálynőért való szurko-
lást. Majd arca fájdalmas grimaszba torzult. – Pontosabban ed-
dig egyetértettünk. De sajnos a királynő vétett egy óriási hibát.

– Éspedig?! 
– A legutóbbi akciójuk során összetűzésbe keveredtek a biz-

tonsági őrökkel. És sajnos megölték mind a négyet. 
– Te jó isten – Samantha szája elé kapta kezét. 
– A fotóról és erről a közvélemény még nem tud. És ez így 

is marad. Tehát ezért van szükségünk önre, nehogy még egy-
szer ilyen előforduljon. El kell kapnunk a Rubinkirálynőt, és fe-
lelnie kell tetteiért. Jonathan még mindig szimpatizál vele, de 
én már nem. Rács mögött a helye.  

Samantha elnézést kérve feltartotta a kezét. Ivott egy nagy 
korty vizet, és most nem érdekelte a dohányzási tilalom az épü-
letben. Rágyújtott. Az ablakhoz sétált, hátat fordítva a két férfi-
nek. A messzeségbe nézett, látszólag tűnődve, de mint minden 
rabló  esetében,  most  is  pillanatok  alatt  beleképzelte  magát  a 



gyanúsított bőrébe, és most olyan dolgokat feszegettek, melyek 
ezt a beleélést valóságos kínná varázsolták. Kétség nem fér hoz-
zá, futni hagyná a nőt,  sőt még talán támogatná is. De négy 
ember megölése hogy jött össze? Még ha egy gyereket is akar-
nak megmenteni, ez jogtalan. Vagy talán csak egy baleset volt? 

Samantha nem tudta ezeket. De valami mást igen. Megfor-
dult, hátát az ablaknak vetette. – A királynő biztos nem egyedül 
dolgozik  –  nézett  mélyen  a  férfiak  szemébe,  de  tekintetében 
villant valami fura. – Hányan vannak? 

A két férfi nem ismerte őt, ezért még nem tudták mire vélni 
ezt  a tekintetet.  Egy pszichopatára emlékeztetett,  aki egyfajta 
transzba esés után készen állt arra, hogy egy háztömbnyi lakos-
ságot küldjön a másvilágra. 

– A nyomok alapján úgy sejtjük öten – válaszolt Andrew, 
egy kissé feszengve a székében.

– És két utolsó adagot említett a fotón. A két utolsó rablás-
ról lenne szó?

– Így sejtjük. A fotó mindig ugyanaz volt, a szöveg is, de 
csak ezen van számszerűsítve mennyi kell még.

– Ezt melyiknél hagyták ott?
– A legutóbbinál. 
– Értem… Tehát sietnünk is kell, mielőtt meglép.
Andrew bólintott. 
– Amúgy – húzta résnyire szemét Samantha – ugye tudják, 

hogy épp egy olyan embert kértek meg a segítségre, akinek az 
ösztönei futni hagynának a királynőt?!

– Nem hibáztatjuk, ha nem vállalja el – nyugtatta a férfi. 
– Ó, dehogyisnem, elvállalom. De csak egyetlen dologért. A 

királynőnek felelnie kell a gyilkosságokért, tehát ezért kapom el 



őt, és nem a rablásért. És természetesen ha elkapjuk, a kislány 
felügyeletét  magam  szeretném  ellátni.  És  ezt  kérem  írásban, 
szerződésben.

– A hivatalos gyámok…
– Nem érdekelnek. Ha elfogom a nőt, tartozom majd neki. 

A minimum pedig az, hogy a hiányzó összeget a cégem fizeti ki 
a műtétre. Ezért megmentem a kislányt, nálam marad, és ha az 
anyja kijön, újra az övé lehet. És ezt mint mondtam, csak szer-
ződésben.

– Azt a királynőnek is alá kell írnia.
– Alá fogja, ha elkaptuk.
Jonathan  és  Andrew  mosolyogva  összenéztek,  Samantha 

pedig azonnal kiszúrta a megkönnyebbülés jeleit. Tényleg eny-
nyire tehetetlen az FBI? Vagy tényleg ennyire jó ez a Rubinki-
rálynő? 

Samantha elnyomta cigijét, majd kinyitotta az ablakot. Va-
laki hívta, hogy a füstjelző jelzett, minden rendben van-e, de a 
nő csak azt mondta, hogy kapcsolják ki ezen az emeleten a füst-
jelzőt. Azt nem lehetett, ezért parázs vita alakult ki, végül a nő 
lecsapta a telefont mérgében. 

Ez a beleélés kikészítette. Szinte őrjöngött. Ha ő lenne a ki-
rálynő, és elfognának, Amy meghalhatna, mert senki nem fog-
lalkozna vele. Igen, én leszek a hivatalos gyám. 

A nő ránézett a két férfira. Szeme üveges volt. 
– Látni akarom a helyszínt, ahol a gyilkosság történt.
– A külvárosban van. Mi is épp oda tartunk. Jön velünk?
–  Igen.  Egy  kis  időt  kérek.  Kiosztom az  embereimnek a 

munkákat, mert szabadságra megyek. Pár E-mailt meg kell ír-
nom. Szükségem van körülbelül fél órára. Megvárnak?



– Természetesen – bólintott Jonathan. – Lemegyünk az au-
lába kávézni.

Samantha bólintott. Majd leült és villámgyorsan, mégis tö-
mérdek gépelési hibát vétve kissé remegő keze miatt elküldte 
embereinek  az  instrukciókat.  Telefonált  Julienak.  Azonnal 
megkérdezte,  hogy  Amy  rendben  van-e.  Alszik,  válaszolta  a 
lány. Samantha megnyugodott. Lebeszélték a további lehetséges 
időszakot. Julie örömmel beleegyezett. 

Ez elintézve. Mi van még? Trevor!
Hívta férjét, de nem vette fel.  Még biztosan alszik. Sebaj,  

majd felhívom később. 
Lezárta számítógépét, visszazárta az ablakot, felhívta a re-

cepciót és elnézést kért a füstjelzős balhé miatt, majd táskáját 
vállára akasztotta. Kijött irodájából, és átvágott a fakkok közti 
labirintuson. Mikor elhaladt Jim mellett, az kérdőn nézett rá, 
de mielőtt szavakat is formált volna, Samantha csendre intette 
feltartott kézzel. Majd később, drága Jimem, majd később. 

A nő kiviharzott az emelet főfolyosójára, az ajtót becsapta 
maga  mögött.  Odabent  pedig  sustorgások  kezdődtek,  hogy 
megértsék ki lehetett a két idegen, és Samantha miért volt olyan 
feszült. 



3. Rész
A Rubinkirálynő 

Július 8, este 10:14

– Itt Bill – kapta fel egy nagydarab férfi mobiltelefonját és 
válaszolt az ismeretlen hívásra.

–  Hogy  baszódnál  meg – förmedt rá  a  Rubinkirálynő.  – 
Miért  lőttétek le  az  őröket?  Egyszer  nem megyek veletek,  és 
vért ontotok. Most már a jó isten is minket keres. 

– Ne haragudj, de…
– Ott van Gina?
– Igen.
– Nagy szarban vagyunk. Épp most kaptam a hírt, hogy be-

vették a nyomozásba a legendás Samantha Freemant.
– Nem ismerem. 
– Egy rohadt jó nyomozópicsa. 
– Ezt honnan tudod?
– Tudom és kész. Nem csak ti segíttek nekem.
– Jó. Akkor mit teszünk?
– Most már csak az utolsó két balhét csináljuk meg és meg-

van a pénz. Azt máris utalom a dokinak, felpakolom Caseyt, és 
tűnés az országból. Még a héten csináljuk az elsőt, következő 
héten a másikat. Addig remélem ez a Freeman picsa nem talál 
meg. Amúgy itt vagyok a raktárnál, engedj be!

Bill nyelt egyet, hiszen a nő éppen az előbb fenyegette meg. 
A nagy ajtóhoz sétált, majd kinyitotta. Felfelé húzódott. A ki-
rálynő meg sem várta, hogy felemelkedjen, lehajolt, átbújt a ré-



sen, majd a jóval nagyobb darab Bill elé állt, és egy hatalmas 
jobb egyenessel  az arcába sújtott.  Bill  hátratántorodott,  fogta 
vérző orrát, szeme könnyekkel telt meg. Nagyokat pislogott. 

– Még tökön is rúglak mindjárt – üvöltött rá a nő.
Feszülős fekete nadrágot hordott, felette kék felsőt, de tás-

kát nem. Mintha éppen az esti futásból érkezett volna ide. Vö-
rös hajzuhataga most kibontva lobogott, ahogy magára hagyta 
a vérző orrú férfit. A többiek felé ment. Zöld szeme szikrákat 
szórt. – Minden faszán megy, erre meg megölitek az őröket – 
mesélte el a többieknek a nő az újdonságot. – Most meg már… 

– Nyugi,  kérlek  –  lépett  eléje  Gina,  az  olasz  származású 
lány. Barna szeme erélyesen villant, talán ő volt az egyetlen, aki 
le tudta állítani a királynőt, mert az nem félt a férfiaktól.

– Na te meg csak hallgass – lendült a keze, pofon vágta a 
lányt. – Hogy nyugodnék meg? – tajtékzott tovább. – Mindent 
elcsesztetek.

Gina lehajtotta fejét, simogatta arcát, amin jól kivehető volt 
a tenyérnyom. 

A királynő vett egy mély lélegzetet, szinte egész testében re-
megett. – Adjatok egy cigit!

Egyik férfi Marlboroval kínálta. A királynő kivett egy szá-
lat, majd rágyújtott. 

Ezután mindenki  csendben maradt,  és  nem hergelték  to-
vább a nőt. 

A raktárban lévő négy ember képezte a Rubinkirálynő mes-
tertolvaj csapatát. Mikor lányának betegségét diagnosztizálták, 
a nő megpróbált minden lehetséges dolgot – adományokat, se-
gélyeket – igénybe venni. Semmi nem sikerült. A kislány mű-
tétjéhez nemcsak profi orvos, de még szervdonor és vérátöm-



lesztés is kellett. Ez utóbbi kettő már – köszönhetően a rengeteg 
drágakőnek, melyet összeraboltak és eladtak – megvolt, de az 
orvos még nem.  Pontosabban még nem vállalta  el  az  ügyet, 
mert először látni akarta a számláján a pénzt. A királynő még 
saját testét,  házát,  kocsiját,  mindenét felajánlotta fizetségként, 
de a doki nem állt kötélnek. Egészen pontosan nem állhatott, 
mert az országában ezt tiltották a törvények. De a hivatalos fi-
zetés már elfogadható. A doki kétmillió dollárt kért. A királynő 
már az első néhány rablásból megszerezte ezt, de sajnos fizetnie 
kellett csapatát is, hiszen ők sem dolgoztak ingyen.  

A nagydarab, Skóciában született Bill biztosította a védel-
met és a testi erőt. Elrettentő termete ellenére helyén voltak az 
érzelmei, és neki is volt egy négy éves kisfia. Átérezte a királynő 
kétségbeesett igyekezetét, és segített neki, melyhez az is hozzá-
járult, hogy ha sikerül befejezniük rablássorozataikat, visszavo-
nulhat. Kopasz volt, magas, de kissé túlsúlyos. Még tinédzser-
korában érkeztek az államokba, szülei tanárok voltak. 

A csapat harmadik tagja – a királynő és Bill után – a har-
minc éves Gina volt, az olasz származású ex pornósztár. Pálya-
futását három éve hagyta abba, mikor olyan filmet forgattak, 
amiben az egyik lányról kiderült, hogy 18 év alatti. Bár kinézett 
vagy huszonötnek. Az egész filmes bagázst letartóztatták, velük 
együtt Ginát is, hiszen ő volt a rendező perverz fantáziája miatt. 
Szerencsére nem kaptak sokat, csak egy évet. Mikor kijött, eltil-
tották a pornófilm ipartól, ezért máshogy kellett pénzt keres-
nie. Prostituált lett, abból is a luxus kategória. Szerencsére régi 
filmjeiből megvolt a hírneve, így a vendégköre két hét alatt fel-
duzzadt, ráadásul mind visszatértek hozzá. Ezen tevékenységét 
szinte csak hónapokkal ezelőtt hagyta abba, épp mikor felbuk-



kant a Rubinkirálynő. 
A negyedik tag volt az ex rendőr, Tom. Már nyugdíjazták, 

de valamit akart tenni még az életben. A királynő jól megfizette 
tanácsadásait, és ő volt az, aki a biztonsági kamerákat kiszúrta 
az épületek felé vezető utakon, és egy paintball fegyverrel fes-
téklövedékeket lőtt a lencsékre. Tom körszakállas volt, szemei 
barnák, csapzott  nyakig érő haja miatt  egy öreg motoros ro-
ckerre emlékeztetett. Többféle motorja volt, és általában ő vé-
gezte el a felderítést. Elvált feleségétől, két lánya volt, mindkettő 
már egyetemre járt. 

Az utolsó tag pedig a fiatal hacker srác volt, Jeremy. Nem-
rég töltötte be 25. életévét. IQ-ja kiverte a biztosítékot, ahogy a 
királynő jellemezte. Kék szeme volt, rövid barna haja. Feltűnő 
magasságához hozzájárult hogy egy kosárlabda csapat támadó-
játékosának szerepét töltötte be. Ezen tevékenységét már a ki-
rálynő csapatába lépéskor abbahagyta egy sérülésre hivatkozva. 
Szülei elváltak, testvére nem volt, apja ráhagyott egy házat és 
egy raktárt, Thaiföldön telepedett le, és félévente jött haza egy 
látogatásra.  A  csapat  ebben  a  házban  és  raktárban  időzött, 
többször is, mikor készültek az akciókra. 

A Rubinkirálynő pedig a többiek szemében a szépség, ele-
gancia, elszántság és elképesztő akaraterő mintaképe lett. Ka-
rizmatikus és határozott fellépésű volt – főleg mostanában a lá-
nya miatt –,  ezért  bárki örömmel teljesítette minden kérését. 
Ha nem, akkor sem adta fel, továbbment, és jöttek a szexuális 
ajánlatok,  még ettől  sem riadt  vissza.  Ám a  teljesítéstől  már 
igen, de erre még csak kétszer került sor. De nem érdekelte. 

Múltjáról senkinek nem beszélt a csapatból, csak azt hozta a 
tudomásukra, hogy törvénytisztelő férje semmit sem tud arról, 



hogy a lány beteg. Ha ez a tudomására jutna, nem biztos hogy 
pártolta volna a nő a módszereit. Ennél többet a nő magáról és 
kapcsolatáról senkinek nem árult el. 

Elsőként Gina adta le az üzletekben a speciális rendeléseket, 
melyeket körülbelül egy hétbe tellett elkészíteni. Az ideiglenes 
raktározási helyet Jeremy találta meg, ezután Tom derítette fel, 
a Rubinkirálynő pedig kitalálta a végleges tervet a behatolásra, 
de senki nem tudta, hogyan érthet ilyesmihez vérprofi módon. 
Bill pedig csak az elrettentő gorilla szerepét játszotta, valamint 
ő cipelte a felszereléseket, és vezette az autókat. 

Az első rablás egy kis raktárban történt, melyet kamerákkal 
figyeltek, bent két biztonsági őr időzött. A kamerákat megvakí-
tották, és mire az őrök észbe kaptak, a csapat már el is szelelt a 
zsákmánnyal. A második egy kamion volt. A sofőr megállt pi-
henni  egy parkolóban,  és  mire  felébredt,  a  pótkocsiban lévő 
csomagok egyike hiányzott. A harmadik eset egy központi rak-
tárban történt, melyből még soha senki nem tudott lopni sem-
mit. Itt csak reggel vették észre a hiányt. 

Ennél a pontnál jól taktikáztak, sejtették, hogy a rendőrség 
visszafejti ki adta le a rendeléseket, és ki fogja kérdezni emiatt 
Ginát. Így is történt. Bevitték az őrsre, és faggatták, ráijesztet-
tek, börtönnel fenyegették. Priusza miatt rajta tartották a sze-
müket. És ez éppen jó volt, mert Gina feladata innen már az el-
terelés lett. Már olyan rendeléseket adott le, melyeket nem bán-
tottak. Gina tisztázódott, a megfigyelést abbahagyták. 

Az ékszerkészítők szállítmányait már jobban védték, kísér-
ték, már jeladókat is tettek a csomagokba, de a királynő csapata 
mindet kijátszotta. Ezt is csak addig tették, míg a rendőrség rá 
nem jött, majd újra célpontot váltottak. Jeremy már lenyomoz-



ta a beszállítók listáját, akik a készítőknek vitték a drágaköve-
ket. Már több útvonalon és átvevő helyen tudtak lecsapni. 

A rendőrségtől végül átvette az FBI az ügyet. Ekkor a Ru-
binkirálynő már több helyen hagyott fotókat, és e nevet azért 
kapta,  mert  semmi  mással  nem  foglalkozott,  csak  rubinnal, 
ugyanis csak ehhez találta meg azt a vevőt, aki szinte azonnal 
fizetett. Ő nem ebben az országban élt. Emberei vették át a kö-
veket és fizettek. Velük kellett lefeküdnie a királynőnek, mert 
mikor meglátták őt, úgy gondolták, hogy még akár ezt is kérhe-
tik tőle, olyan elszántnak tűnt. Igazuk is volt. A nő hagyta ma-
gát, mintha csak azt mondaná, hogy „tessék, azt tesztek velem, 
amit akartok, csak vegyétek meg a rubinokat tőlem.” 

Az akciók jól haladtak, gyűlt a pénz. Egyre több jól védett 
raktárba hatoltak be, egyre több kamion és mikrobusz érkezett 
be hiányos tételekkel. 

A rendőrségen, sőt még az FBI-nál is kezdetben szimpátiát 
keltett a királynő elkeseredett, mégis kifinomult rablássorozata. 
Többen szurkoltak  neki,  sőt  a  nyomozók,  akik  megkapták  a 
nyomozás vezetését, néha az aktákat a kupac aljára tették. 

De aztán megtört a jég, mikor azt a négy biztonsági őrt Bill 
és Gina megölte. Az őrök túl elszántak voltak, mikor sakkban 
tartották őket fegyverrel. Egyikük mozdult, Gina elsütötte fegy-
verét,  majd Bill  is,  és  ezt  még egyszer  megtették.  Ez  volt  az 
egyetlen eset, ahol a királynő nem volt jelen, csak nemrég tudta 
meg a részleteket. 

A királynő befejezte a cigit, és ledobta a poros földre. Elta-
posta. Felnézett az elhagyatott raktár plafonjára, melyről csüng-
tek  a  tányérlámpák.  Gyomra  azonnal  görcsbe  rándult,  mert 
ezek egy filmben látott börtönt juttattak eszébe. Tény és való, 



hogy ügyük már olyan durva státuszba lépett, hogy ha elkapják 
őket, akár harminc-negyven éves börtönbüntetést is kaphatnak. 
Mi lesz akkor az én kicsi lányommal? Foglalkozik vele majd va-
laki? Már csak két balhé kell, utána eltűnhetünk. Sikerülni fog?  

– Ki ez a Samantha Freeman? – tette fel a kérdést óvatosan 
Bill. Fejét felemelve tartotta, és egy zsebkendővel próbálta elál-
lítani orrvérzését.  Láthatólag sikerült,  az ütés miatt csak haj-
szálerek véreztek. 

A királynő Billre kapta nem túl barátságos tekintetét, mely-
nek láttán a férfi megrémült, és kezét feltartva elnézést kért a 
felszólalásért. 

A királynő vett egy mély lélegzetet. Rápillantott a többiekre. 
– Csak Billnek mondtam előbb a telefonba. Szóval Samantha 
Freemant állították rá az ügyünkre. Ő egy ex FBI-os nyomozó-
nő. Annyit tudtam meg róla, hogy legendás. Negyvenhat rabló-
csapatot kapott el. Negyvenhatot, jézusom… – fogta a fejét. – 
Minket is elkaphat. Állítólag rohadt jó beleélő képessége van, 
ami már-már misztikussá is tette személyét. Képes gondolkod-
ni a fejünkkel, és előre látni mi lesz a következő lépésünk. Ott 
aztán csapda vár majd. 

– És miért csak ex nyomozó, ha ilyen jó? – Tom közelebb 
húzott egy széket. Cigivel kínálta a nőt. 

– Egyik csapatot nem sikerült elkapnia – vette el a cigit a nő 
és elfogadta a tüzet, mert remegő keze miatt nem tudta meg-
gyújtani az öngyújtót. – Végül a rendőrség rátalált a csapatra, és 
a  békés  Freeman-módszer  helyett  lövöldözés  lett  a  vége.  Sa-
mantha ettől kikészült, és felmondott.

– Értem – nézte a földet elgondolkodva Tom. Hangja nyug-
tatólag hatott a királynőre, ezt tudta jól. Ilyenkor beszélni kell 



hozzá, és lenyugszik. Az eset már Tomot is nyugtalanná tette, 
de még messze nem pánikolt.  Ha baj van, máris elindul kül-
földre,  de talán ez is szükségtelen, mert nem hagytak semmi 
nyomot maguk után. A gond tényleg ez a Freeman, mert ha a 
másik két balhét kisakkozza, vége mindennek. – Nem hagyjuk 
abba?

– Nem – rázta a fejét a királynő. Szájában kesernyés ízt ér-
zett: gyomorsav. Köhintett, és köpött egyet. – Még kell egy kis 
pénz.

– Szerezzük meg máshonnan. Azt mondtad a férjednek van 
elég pénze, hogy…

– Greg semmit nem tud arról, hogy Casey beteg. És messze 
nincs ennyi pénze.

– És mi lenne, ha előre kérnénk a következő két balhé ösz-
szegét? Akkor máris el tudod reptetni Caseyt.

– Ugyan már, a vevő egy rohadt maffiózó, szerinted fog fi-
zetni előre?

– Talán neki is van gyereke, próbálj meg az érzelmeire hat-
ni.

– Ez egy újabb baki lehet. Ha Freeman kitalálja ki veszi tő-
lünk a rubinokat, lehallgatja, esetleg lenyomozzák a pénz útját 
is,  akkor végünk.  Nem szabad ezt  tennünk.  Meg kell  csinál-
nunk a két utolsó balhét.

– Akkor hozzuk előre őket. Akkor nem lesz ideje Freeman-
nek megtalálni minket. 

– Nem tudjuk. A rendelések csak ekkor fognak elkészülni. 
Nem tudunk mit ellopni.

Tom feladta. Tényleg tehetetlenek. Jól időzítettek mindent, 
de most éppen ez az időzítés szorongatta meg őket. Caseynek 



még van három hónapja, akár még csúsztathatnának is a dolgot 
és más úton szereznének meg a pénzt, de ez nem változtat a té-
nyen, hogy embert öltek. Ha Freeman nem sakkozza ki lépésü-
ket, akkor is megtalálja őket előbb vagy utóbb. A kör bezárult. 

A királynő befejezte a cigarettát, eldobta és eltaposta. – Na 
jól van – mondta a földet bámulva. – Akkor haladunk tovább. 
Annyit teszünk, hogy a második akció utáni indulást hozzuk 
előrébb. Készüljetek így! Jeremy – nézett a srácra, aki eddig is 
némán figyelte  őt.  – Kérlek nézz utána még jobban ennek a 
Freemannek! 

– Ahhoz be kéne törnöm az FBI-hoz. Kis cégek még rend-
ben vannak, de az már nincs. Ott lebukok, és egy újabb lehető-
séget kínálunk tálcán, hogy elkapjanak.

– Igaz. Áááhh! – A királynő felpattant a székről és mérgé-
ben a hajába markolt. – Megőrülök.

Most már senki nem mert szólni hozzá. A királynő sétálga-
tott  körbe-körbe.  Kirúgni már felesleges lenne Billt  és Ginát. 
Még kellenek.  Talán ideje lenne imádkozni?  A plafonra nézett 
és behunyta a szemét. Istenem, kérlek, segíts!



4. Rész
Az előző nap emlékei

Július 9, reggel 8:15

Samantha  felébredt.  Alig  aludt  valamit.  Kikászálódott  az 
ágyból. Csak bugyit és pólót viselt. A hőmérséklet most nem 
volt olyan magas, mint a tegnapi, ezért a légkondit még nem 
kapcsolta be. 

Belesett Amy szobájába. A kislány még aludt. Samantha el-
mosolyodott. Magára kapott egy tréningnadrágot, majd kávét 
készített, és közben az első szál cigit a szájába tette, de még nem 
gyújtotta meg. Csak az ablakon bámult ki. 

A kávé már percek óta elkészült, de a nő még mindig nem 
mozdult meg. 

– Anyuu – hallotta Amy álmos hangját. Erre máris magá-
hoz tért.

– Jó reggelt, kicsim – mosolygott rá erőltetetten. És máris 
újra rázúdult minden emlék tegnapról…

Az irodából Jonathannal és Andrewval egyből a Rubinki-
rálynő legutóbbi rablásának helyszínére mentek, egy külvárosi 
raktárba. Út közben a rendőrök több helyen elterelték a forgal-
mat, de szerencsére ez nem okozott nagy káoszt a környéken, a 
városban meg végképp nem. 

A raktár  egy  viszonylag  néptelen  utcában nyílt,  sok  más 
raktárral  egyetemben.  Közöttük őrzött  parkolók voltak,  vala-
mint két elhagyatott gyár is. 



A raktárhoz vezető úton Samantha kiszúrta a megvakított 
kamerákat, melyet Jonathan közölt, hogy ez minden helyen így 
történt.  Majd  megérkeztek  a  bejárathoz.  Samantha  gyomra 
görcsbe  rándult,  mert  a  sok  rendőrautó  emlékeztette  utolsó 
nyomozására, ahol így kellett tudomásul vennie mekkorát hi-
bázott és emberek haltak meg miatta. 

A  fémszerkezetű  raktár  alapterülete  meghaladta  a  négy 
hektárt. Egyszintesnek tűnt kívülről, de a belső tér magas lehe-
tett, mely azt jelentette hogy rengeteg magas polcsor állhatott 
odabent. A sok bejárat közül kettő az épület utca felőli oldalán 
nyílt, a többi a körben futó sikátorból. Ablakokból csak egyet-
kettőt láttak. 

A kocsival a bejárat elé érkeztek, melyet kordonnal zártak 
le. Kiszálltak, Jonathan és Andrew felmutatták igazolványaikat 
és bemutatták Samanthát a rendőrnek és elmondták hogy ki-
csoda.

Ezután besétáltak. 
A bejáraton belépve még mindig villantak a vakuk, ahogy a 

helyszínelők dolgoztak. Rögtön a bejárat után egy egyenes sza-
kasz végét az a belső dobozépület zárta le, amiben az őrök az 
ablakokon kinézve kérik az igazolványokat, és a jobb és bal ol-
dalon nyíló fémajtókon beengedik a rakodókat. Egyik ablakon 
ráfröccsent vér. Samantha gyomra már kezdett fájni. Táskájá-
ban volt  egy savlekötő,  melyből  bevett  egyet,  majd ivott  egy 
korty vizet, melyet menet közben vettek egy kis üzletben. 

– Jól van? – fogta meg finoman a vállát Jonathan.
– Nem igazán. Rossz emlékek. Régen az utolsó akcióm után 

alkoholista lettem egy kerek évre, és darabokra marcangoltam 
magamat. Majd eltemettem mélyre a dolgokat, de ez most fel-



színre hoz megint mindent. Ég a gyomrom az idegtől, bocsás-
son meg.

– Semmi gond – mosolygott megnyugtatóan a férfi. – Ha 
nem akarja, nem megyünk tovább.

– De, akarom. Csak egy perc türelmet kérek. Illetve ötöt… 
elszívnék kint egy cigit, közben megnézem a sikátorokat, mi-
előtt ismét holttestet látok.

– A holttesteket már elvitték.
– Na, az jó. De a körberajzolt test látványa is bőven elég ne-

kem.
– Ahogy gondolja. Megvárjuk odabent.
A nő bólintott, és visszament a bejárathoz. A rendőrök fu-

rán néztek rá, egyikük hallhatott róla valamit, ezért most sug-
dolóztak. A nő nem hallotta mit beszélnek, de pillantásaikból 
és  mozdulataikból  szinte  olvasott.  Meggyújtotta  cigijét,  majd 
úgy döntött felkészül. Először tesz egy kört az épület körül.

A sarokhoz érve a cigije már félig elégett. Bepillantott. A si-
kátor széles volt, egy kocsi kényelmesen befért volna, de egy ka-
mion már nem. Mire használták ezt? Talán tűzvédelmi előírás, 
hogy a bent dolgozók itt is kijöhessenek? 

Besétált. Majd felnézett az épület falára. Két kamerát látott 
a sarokra szerelve, egyik a sikátort nézte be, a másik az utcát. 
Már előbb is látott pár kamerát a bejárat fölött. Ezeken is, mint 
azokon,  zöld  festékfolt  díszelgett.  Hogy  csinálták  ezt?  Talán 
Paintball  fegyver  lehet.  Táskájában  kotorászott  jegyzetfüzet 
után, de nem talált, ezért a telefonjába írta a teendőket. Újra 
felnézett. A lövés pontosnak tűnt, tehát a fegyver kezelője már 
nem először fogott ilyet. Egyik régi esetben is használtak ilyen 
fegyvert kamerák megbénítására, de akkor sokszor mellélőttek. 



Máris egy közelebbi nyom. Talán ezt észrevették az FBI-os fiúk  
és lányok? Mindegy, majd megkérdezem őket később. 

Körbejárta az épületet, és minden kamerát szemügyre vett. 
Mind kiiktatva, egy lövés sem ment mellé.  Oké, tehát a lövé-
szünk nagyon jól céloz. Még két cigarettát szívott el a séta alatt, 
közben megnézte a vészkijáratokat is, de erőszakos behatolás-
nak nem látta nyomát. Tehát volt kulcsuk, vagy talán egy abla-
kon jutottak be. Ez utóbbiak nagyon magasan voltak, nem tud-
ta jobban megnézni őket.  Az ablakok alatt szemügyre  vette a 
falakat – nincs-e valami mászásra utaló nyom –,   a betontalajt 
– esetleg egy létra, vagy valami egyéb által okozott karcolás –, 
de semmit nem talált. 

Mire  visszaért  a bejárathoz,  már tettre készebbnek érezte 
magát. Jól döntött, tényleg kellett egy kis bemelegítő. 

Besétált, Jonathan pedig elmosolyodott. – Látom már job-
ban van. 

–  Aha.  Nem szabad ilyesmibe fejest  ugrani.  Bemelegítet-
tem, készen állok.

– Biztos?
– Nem – villant át az arcán egy pajkos mosoly. 
Jonathan felkacagott. – Jöjjön, erre. 
Bevezette a jobb oldali ajtón, át egy fémlemezekből eszká-

bált folyosón. Nem sokkal később bal kéz felé egy ajtó nyílt, 
mely nyitva állt.  Jonathan megállt,  kérdőn nézett  a nőre,  aki 
csak elszántan bólintott. Készen állok, igen, készen. 

Beléptek. A helyszínelők most nem a kis dobozépületben, 
hanem a raktár többi részén igyekeztek nyomokat találni. 

A tízszer öt méteres őrszoba egyik hosszanti fala derékma-
gasságtól a plafonig üveg volt, a bejáratra nézett. Az ezzel szem-



ben  lévő  falon  monitorok  tucatjai  világítottak  még  most  is. 
Mindegyik közepén egy szabálytalan alakú zöld folt. Az üveg-
ablak alatt asztal húzódott, rajta telefonok, laptopok. Felborított 
székek hevertek szerteszét, egyiket sem mozdították el. 

A nő meglátta a vért, ezúttal bentről. Émelygett, de ez csak 
néhány másodpercig tartott. Egy fejlövés. Jól irányzott. Odasé-
tált és megnézte. A lövedék belefúródott az üvegbe, ami nem 
tört be, csak bepókhálósodott, mint egy kocsi szélvédője. A lö-
vedéket már kiszedték azonosításra.  Samantha rámutatott,  és 
kérdőn nézett a két férfire. 

– Eredmény holnap – válaszolt Andrew. A nő csak ekkor 
vette észre, hogy a férfi a bejárati ajtónak támaszkodott karba 
tett kézzel, és figyelte hogyan végzi a nő a munkáját. Pontosab-
ban hogyan segít.

Samantha most a hullák körberajzolt nyomát vette szem-
ügyre. Ismét émelygett a gyomra. Hasson már az a tabletta.  

A négy biztonsági őrt az asztalok előtt sorakoztathatták fel, 
és a lövész pedig a monitoroknál állhatott. Samantha odalépett, 
és ujjaival pisztolyt formázott, majd az ablakra célzott. 

– Szerintem mindvégig a fejükre céloztak, és mikor moz-
dult az egyik, reflexből húzták meg a ravaszt.

– Mi is ezt gondoltuk.
– Ha azonban a koponyán átment a lövedék, akkor átment 

a testeken is, vagyis még kell hogy legyen lövedék.
– Már megtaláltuk mindet. Két lőszer, tehát két fegyver.
– Hmm. – Samantha most már odébb araszolt, hogy meg-

találja a lövész pontos helyzetét. Majd mondott egy halk bam-
mot, és a falnak tántorodott,  pontosabban az egyik monitor-
nak. Megpördült,  derék- és hátmagasságba mutatott a monito-



rokra. – Itt már vizsgáltak ujjlenyomatokat?
– Még nem. Miért kéne ott? 
– Mert ez a gyilkosság nem tűnik eltervezettnek. Véletlen 

lehetett. És a lövészek egyike ilyenkor hátratántorodik, vagyis 
neki ennek a falnak. Ha ezt megfogta a kezével, máris van ujjle-
nyomatunk. De tuti kesztyűt viseltek, tehát szövetszálak utáni 
vizsgálatot is kérek, talán találunk valami speciális felszerelést. 
Ha ez megvan, akkor máris tudjuk szűkíteni a kört.

– Máris – Jonathan kiment, hogy hívjon egy helyszínelőt.
Andrew összehúzta szemét. – Mrs. Freeman, visszahelyez-

zük aktív szolgálatba. 
– Inkább ne.
– De muszáj lesz, mert nem kaphat hozzáférést a nyomozás 

anyagához.
A nő ránézett. Kék szemében fáradtság csillant, de egy pil-

lanatnyi  nyugalom is,  egyfajta  megkönnyebbülés:  a  savlekötő 
dolgozni kezdett és lenyugtatta a gyomrát. Már higgadtabban 
tudott gondolkodni. – Akkor nem lehetne csak valami szakér-
tői igazolvány átmenetileg? A cégemnél sok hercehurcával jár 
az  aktív  szövetségi  szolgálat  bejegyzése,  sőt  nem  is  hiszem, 
hogy futtatni tudnám. 

Andrew megvonta a vállát. – Megoldható. Holnapra meg-
lesz. 

A nő bólintott, majd körbenézett a termen. Most azt pró-
bálta kitalálni, honnan jöhettek be. De ezt lényegtelennek tar-
totta, inkább azt kérdezte,  hol tárolták a lopott cuccot.  Ismét 
csak rubinok tűntek el. Andrew egy kisebb polcrengeteghez ve-
zette a nőt, melyen ékszerek, órák, fontos iratok várakoztak a 
további  szállításra.  Minden a helyén volt,  kivéve a rubinokat 



tartalmazó kis lezárt dobozt. Felfeszítették. 
– Mekkora érték volt benne? – kérdezte Samantha bepil-

lantva a párnázott dobozba.
– Közel egy milliós.
– Hmm. Nem értem, miért csak ezt vitték el. – Rápillantott 

a többi dobozra, melyekben hasonló ékszerek lehettek.
– Ez jó kérdés.
– Szerintem csak erre van vevőjük, a többit nem tudják el-

adni könnyen. – Ismét jegyzeteket írt telefonjába.
– Ráállunk erre.
Ezután végignézték a bejárati ajtókat, de egyiknél sem talál-

tak  erőszakos  behatolásra  utaló  nyomot.  Tehát  volt  kulcsuk, 
vagy valahogy álcázták magukat és az őrök mit sem sejtve en-
gedték  be  őket.  Ha viszont  így  van,  a  kamerák  megvakítása 
előtti felvételeken legalább azt lehetne látni, hogy ki vakította 
meg ezeket. Visszamentek az őrszobába. Samantha a hullák he-
lyére nézett, és a két férfi úgy látta, hogy a nő már egyre elszán-
tabb,  már egyre  jobban meg akarja  találni  a  Rubinkirálynőt. 
Remek, gondolták. A régi bűnözővadász visszatérése és újra fel-
emelkedése. Csodálattal nézték.

A kamerák felvételeit egytől egyig törölték. Ez tehát zsákut-
ca. De az a valaki valahogy idejött, tehát az összes ide vezető 
úton lévő kamera felvételét meg kell nézni: be kell menni más 
telepekre is.  A nő ismét jegyzeteket készített,  és hirtelen úgy 
döntött, ezt most kell megtenni, mert a rubinkereskedők listáját 
sokáig tart összeállítani,  valamint a szövetvizsgálat a monito-
roknál is eltart majd egy ideig.

– Körbe kell mennünk a környező utcákon, és minden ka-
mera felvételét megnézni. Talán az egyik rögzítette a festéklö-



vészt.
– Rendben – bólintott Andrew és elindult kifelé. A nő kö-

vette, Jonathan csatlakozott hozzájuk.
A bejáratnál Samantha még visszapillantott.  Minek öltétek  

meg az őröket? Majd sóhajtott és követte a két férfit. 

Samantha visszarángatta magát a valóságba. Amy ásítozva 
tipegett  ki  szobájából,  és átölelte anyját,  aki egy csókot adott 
feje búbjára. 

– Kérek csokis tejet.
– Mindjárt, kicsim.
Samantha kivette a hűtőből a tejet, a csokis italt, és felrázta, 

majd felmelegítette a mikróban. 
Amy közben leült az étkezőasztalhoz, és az ablakon kinézve 

láthatóan azon morfondírozott, hogy ma mit rajzoljon. Talán 
az utcákat megint? Vagy egy házat? A felhőket? A napocskát? 

Elkészült az ital, Samantha odavitte lányának és bekapcsolta 
a  TV-t.  Amy ujjongva vette tudomásul,  hogy másik kedvenc 
meséje megy, a Tom és Jerry. Samantha is szerette ezt, de most 
nem érzett kedvet a jóízű kacagáshoz. 

Kiment a teraszra, hogy megigya kávéját és elszívja első ci-
gijét. 

A tegnapi nap folyamán végignézték a környező utcákról 
készült  felvételeket,  mellyel egészen késő délutánig foglalkoz-
tak. Egyiken sikerült egy motoros férfit látni, amint kilövi a ka-
merákat. A rendszámot speciális folyadékkal kezelte le, melyből 
szabad szemmel semmit nem lehetett látni, de a digitális felvé-
teleket  lehetetlenné tette.  Ez  tehát  zsákutca.  A motor típusát 
azonban nem tudta megmásítani.  Honda CBR 600-as.  Máris 



gyűlt a lista, kinek van ilyenje a városban, de Samantha tudta, 
hogy több ezer nevet fog tartalmazni. 

A  cigaretta  végeztével  hazaért  Trevor.  Lányának  csókot 
adott homlokára, és fél füllel figyelte hogy a macska épp ho-
gyan igyekszik elkapni az egeret. 

– Reggelt – pillantott rá feleségére, akitől a jókedv nagyon 
távol állt.

–  Neked  is  –  motyogta,  majd  adott  férjének  egy  csókot, 
melyből mindennemű érzelem hiányzott. De ekkor észrevette, 
hogy Trevor fáradt szemében valami más is villant, aminek hir-
telen nem tudta az okát. – Mi baj? 

– A „Semmi” válaszon mindig átlátsz. Megtudtuk kik törtek 
be a három helyen, ahová mi telepítettük a rendszert. – Trevor 
nagyot sóhajtott. – A Rubinkirálynő.

Samantha tett egy ijedt lépést hátrafelé. 
– Mi baj? – nézett rá a férfi gyanakvóan.
Samantha elmesélte mi minden történt vele tegnap, és hogy 

most cégétől szabadságon van, és az FBI-nak segít mint szakér-
tő. 

– Értem – masszírozta a homlokát Trevor. – Akkor közös a 
célunk.

– Kérek akkor tőled minden lehetséges felvételt.
– Ezeket a helyszínen lévő szervereken tároljuk mindig. De 

ott meg törölték őket, a rendőrség már kikérdezett.
– Mi? Mikor?
– Tegnap délután.
Samantha vett egy mély lélegzetet. – Na még ez hiányzott. 

Mintha a királynő kimondottan ellenünk cselekedne. 
– De mi motiválja?



Samantha egy pillanatig gondolkodott azon, hogy megmu-
tassa-e férjének a Rubinkirálynő kislányát. Végül úgy döntött 
igen, mert ez nem túl titkos. Elővette táskájából a fotót, és férjé-
nek adta. 

Trevor elképedt, a fotót az asztalra tette. Ő is átérezte a ki-
rálynő célját.  Már eddig is szurkolt neki, most ez a fotó meg 
végképp mellette tette le a voksot. 

– És ezt a nőt akarod elkapni?
– Muszáj.
– Miért?
– Mert megöltek négy biztonsági őrt.
Erről Trevor már nem tudott, ezért most elsápadt. – De…
–  Tudom.  Én  is  morális  döntések  elé  kerültem  tegnap. 

Hagynám futni a csajt, hiszen tökéletesen átérzem mit érez, na 
meg van ez a magas fokú beleérző képességem. Ki  is voltam 
tegnap, mint a kutya. Ezért úgy döntöttem, hogy ha elkapom a 
csajt, akkor én veszem át a kislány megmentését, és kifizetem a 
hiányzó összeget a cégemmel.

– Nem azt mondtad nemrég, hogy épp alacsony költségve-
tésen ketyegtek?

– Lezárunk pár kintlévőséget. Lesznek veszteségek, de több 
készpénz lesz. Ha elkapom a csajt, akkor kiszedem belőle hol a 
doki, és magam viszem el oda a kislányt. Sőt, én leszek a gyám-
ja.

– Hohó, várjunk csak – Trevor feltartotta a kezét.
– Nem érdekel mit gondolsz – szögezte le Samantha, kihí-

vóan  férje  szemébe  nézve.  –  Tartozom  majd  a  királynőnek. 
Ezért  kell  megtennem ezt.  És  kész.  Ha ez nem tetszik,  meló 
előtt beugorhatunk kitölteni a válási papírokat. 



Trevor sarokba szorult. Végül belátta, hogy ez végül is nem 
olyan rossz döntés. – Hagyják majd, hogy te neveld a gyereket? 

– Az FBI belement tegnap. Voltunk a helyi központi irodá-
ban is. Ma meglesz a  jelvényem is.

– Visszahelyeznek állományba?
– Nem, mert az a cégnek lenne nagy pofon. Csak szakértő 

leszek. Teljes jogkörrel, de akármikor visszavonható státusszal.
Trevor bólintott,  és feleségével farkasszemet néztek. A nő 

elszánt pillantása már-már ijesztővé vált. A férfi nyelt egyet. 
Ha ez a betörés kitudódik, akkor a cége már nemcsak csök-

kent megrendeléssel, de csőddel is szembe kell hogy nézzen. És 
ha kiderül, hogy a Rubinkirálynő csak az ő cége által biztosított 
védelmen tört át, akkor Trevor akár még gyanúsítottá is válhat. 

Elszívtak egy cigit közösen, és ittak még egy kávét. 
– Hogyan mész tovább? – pillantott feleségére a férfi.
A nő rá sem nézett. – Megvárjuk a listát a motorokról, a 

szövetminták  eredményét,  és  a  vevők  listáját.  Mára  ígérték 
őket. Ha megvannak, hívnak. Ha átnézzük őket, mehetünk to-
vább. És te? – fordult oldalra kérdőn, és nem tettetett, hanem 
tényleges érdeklődéssel. 

Trevor megvonta a vállát. – Most a héten még befejezzük az 
új rendszer telepítését.  Próbálom a hírt továbbra is kordában 
tartani, de félek ha a rendőrség vagy az FBI kiszivárogtatja, ak-
kor lehúzhatom a rolót. Ezzel sokat nem tudok tenni, ezért csak 
várok. Nem mondom, hogy türelmesen, de várok. 

Samantha elmosolyodott. Trevor valóban nem a türelméről 
volt híres. 

Elnyomták cigijüket, majd Amy mellé ültek. Csendben néz-
ték a Tom és Jerry utolsó perceit, majd egy reklámot követően 



jött ismét a Madagaszkár. 
Trevor elgondolkodott a Rubinkirálynőn. Ha ez a gyerekes 

történet igaz, akkor a szerencsétlen nő nem ülhet ilyen meghitt 
nyugalomban reggelente. De mi van, ha nem igaz? 

– Mi van, ha ez az egész kamu? – nézett feleségére érdeklő-
dően, hogy mi erre egy intuitív nő elgondolása.

– Nem hiszem – rázta a fejét a nő. – A módszere kifino-
mult. Ha csak pénzt akarna szerezni, minden mást elvitt volna 
onnan. Szerintem csak a rubinra tudott vevőt szerezni, és csak 
azt  tudja  szinte  azonnal  eladni.  És  ez  alátámasztja  a  gyerek 
megmentésére tett kísérletet. Minden szép és jó volt, csak az a 
gyilkosság nem kellett volna.

Trevor kibámult az ablakon, közben lányának hajával ját-
szadozott.  A kislány hümmögve élvezte ezt,  és még közelebb 
bújt apjához. Samantha most magára hagyta őket és hívta Juli-
et. Kérte tőle, hogy hozzon váltás ruhát, mert valószínűleg itt is 
kell majd aludnia. 

– Beágyazok Julienak a vendégszobában – közölte a hívás 
végeztével.

– Oké – ásított  Trevor,  annak ellenére,  hogy nemrég itta 
meg a kávéját. – Én megyek ledőlök mindjárt.

Samantha egy csókot adott férjének. Benyitott az üres szo-
bába, beágyazott a lánynak, majd elment zuhanyozni. 

Trevor  közben  még  mindig  az  ablakon  bámult  kifelé.  A 
szemben lévő ablakok kezdtek mozgásba lendülni, a felhők is 
egyre furább utakon közlekedtek az égen, vagyis már az álmos-
ságtól forgott vele a világ. El is aludt pár percre. Amy ficánkolá-
sa ébresztette fel. 

– Apuu, horkolsz.



– Bocsánat – mosolyodott el, és lányának feje búbjára egy 
puszit adott. – Fáradt vagyok, tudod éjszaka dolgoztam.

– Mit? – pillantott fel kérdőn.
– Riasztórendszert telepítettünk.
– Az mi?
– Megvédi… – ásított – megvédi az épületeket attól, hogy 

csúnya nénik és bácsik elvigyék onnan, ami nem az övéké.
– Mmm.
– Érted?
– Nem… Nézd, nézd, ott jönnek a pingvinek – mutogatott 

a képernyőre. 
Trevor elmosolyodott. A pingvinek jópofák voltak, az állat-

világ maffiózói. 
Samantha közben végzett a zuhannyal, és férje mögé setten-

kedett. A fülébe suttogott. – Bírod még ébren? Mindjárt jön Ju-
lie, és még nem kell sietnem. 

Trevor fel sem nézett, de széles mosolyra húzta száját. Már 
egy ideje nem voltak együtt a változó munkabeosztás miatt – 
egészen pontosan még csak egy hete – de az aktív napi szexuá-
lis együttlétet igényelték. Ha pedig jöttek Samanthánál a piros 
betűs  napok,  akkor  is  igyekezett  férjének  örömet  szerezni. 
„Imádok szopni, örülj neki” közölte mindig lazán nevetve. 

Julie megérkezett, Samantha felengedte. Míg a lány jött fel-
felé, elkészült a kávéja is. 

– Sziasztok – lépett be, Trevor engedte most be.
– Szia, Julie – köszöntötték hárman.
– Hogy vagyunk?
Erre  most  csak  Amy  válaszolt.  Julie  látta  a  házaspáron, 

hogy mire készülnek, de valami mást is észrevett. Szemét össze-



húzta, majd tekintete találkozott Samantha gyomráig lelátó te-
kintetével. Máris kicsinek és gyengének érezte magát. Ugyanak-
kor – ha tudta állni a szemezést – erőt is merített belőle.

Samantha kiolvasta szeméből min morfondírozik. Megvon-
ta a vállát, és elmosolyodott. 

Julie  megitta  kávéját,  közben Trevor vett  egy  frissítő  zu-
hanyt, és elvonult feleségével a szobába. 

Szeretkeztek. De valahogy ez nem volt az igazi. Mindketten 
máshol jártak gondolatban. Sőt szinte már alig várták, hogy vé-
gezzenek. 

Fél óra múlva Trevor a szobában maradt, elaludt, Samantha 
pedig némileg nyugodtabb közérzettel lépkedett ki. Vett ismét 
egy zuhanyt, felöltözött, majd mintha valaki csak erre várt vol-
na, megszólalt a telefonja. 

– Itt Jonathan.
– Jó reggelt.
– Be kéne jönnie, megvannak a listák és a szövetvizsgálat 

eredménye is.
– Pozitív, vagy csak újabb kérdéseket vetnek fel?
– Látnia kell.
– Rendben. Taxival jövök.
– Reggeli csúcs van. Jöjjön metróval, az gyorsabb.
– Oké, akkor Metró. Viszlát később – letette.
Julie és Amy mögé lépett, leguggolt, fejét közéjük dugta. – 

Anyunak mennie kell, Amy, légy jó!
– Igen,  Anyu –  Amy kimászott  Julie  öleléséből,  és  anyja 

nyakába csimpaszkodott.
Istenem, szegény Rubinkirálynő!  Samantha majdnem sírt, 

ahogy újra beleélte magát a kétségbeesett anya szerepébe. Ezt 



kislánya észrevette. – Mi a baj, anyu? 
– Semmi, kicsim, csak nagyon szeretlek. – Megszívta orrát 

és visszatette lányát Julie ölébe. A lány is észrevette, hogy vala-
mi van.

– Mi baj, Sam?
– Majd elmesélem délután.
– Nem bánod, ha most vagyok nagyon kíváncsi?
Samantha az órájára nézett. Végül is fél óra belefér. 
Leült melléjük, és elmesélte mi történik. Ezt igyekezett úgy 

tenni, hogy Amy a mesére figyeljen, ezért szinte csak suttogtak. 
Julie elképedve hallgatta a történetet. Majd mindent megér-

tett. 
Samantha ismét elköszönt lányától, Julietól, majd elindult. 



5. Rész
Az FBI iroda

Az FBI irodája – egyik a sok közül – hat metrómegállóra 
volt. A hőség most nem volt annyira elviselhetetlen, fehér fel-
hők burkolták be az eget. Talán esni is fog? Jó lenne egy kicsi. 

Samanthának a bejáraton belépve már sokkal szigorúbb el-
lenőrzésen kellett volna átmennie, mint az irodaházban, ha lett 
volna igazolványa. Hívta Jonathant, aki máris elindult érte. 

– Jó reggelt – köszönt a férfi mosolyogva, mikor leérkezett 
néhány perc múltán. Erre Samantha csak egy erőltetett mosoly-
lyal reagált.

A férfi kivette zsebéből az igazolványt. – Parancsoljon. Má-
tól  ideiglenes  állományban van,  mint  a  Rubinkirálynő elleni 
nyomozás szakértője. 

Samantha  megvizsgálta  az  igazolványt.  Egy  régi  fotóját 
használták, amin még a haja hosszabb volt. Elmosolyodott ezt 
látván. 

– Szerintem a hosszú haj jobban áll önnek.
– Értsem ezt úgy, hogy most nem nézek ki jól? 
Jonathan megadóan felkacagott. – Elnézést. Nem úgy értet-

tem. 
– Tudom, tudom, ne folytassa – legyintett a nő.
Átmentek az ellenőrzésen. Samanthának ki kellett pakolnia 

a táskáját is. Egy női biztonsági őr nézte át, és mosolyogva segí-
tett visszapakolni. Ezután kérdezte csak meg hogy van. Erre Sa-
mantha csak egy fejbiccentéssel válaszolt. 

Az épületben tömérdek kamera figyelte a folyosókat, ajtó-



kat, lifteket, irodákat. Makulátlan tisztaságú folyosókon lépked-
tek át, nem maradtak el a festmények sem a csillogó borítású 
falakon. 

Felmentek a huszonötödik emeletre, ahol egy füstüveg aj-
tón áthaladva egy irodába toppantak. Bent már Andrew várta 
őket, és két másik nyomozó. 

– Samantha – mosolygott Andrew és kezet nyújtott. A nő 
lenézett a kezére, de nem fogta meg.  Menj a picsába, épp egy  
anyát és gyerekét készültök megnyomorítani.

Andrew megköszörülte a torkát.  – Bemutatom Steve Hill 
hadnagyot és Hillary Adams őrmestert. 

Steve szőke volt, magas, egy német náci tisztre emlékezte-
tett. Samantha megfogta kinyújtott kezét, melyet Andrew egy 
kissé sértődötten figyelt. 

Hillary rövid fekete hajú nő volt, és feltűnően izmos. Barna 
szeme gépies magatartásról árulkodott. Samantha az ő kezét is 
megfogta, közben a szemébe pillantott. 

Mindkettejükön azonnal látta, hogy inkább a nyomozások 
utolsó fázisában jeleskedtek, vagyis ők csaptak le a bűnözőkre, 
miután a nyomozók megtalálták őket. Samantha régen – két ki-
vétellel – sosem ment a helyszínre, ő csak rámutatott a térképre. 
Néha készített behatolási terveket. Abban a két esetben is csak 
azért ment ki, hogy szemügyre vegye a helyszínen, hogy ki oko-
zott neki hasogató fejfájást zsenialitásával. Sosem felejti az ar-
cukat, főleg azét a nőét, aki bandatag volt, de képtelenség volt 
leállítani.  Lelőtték. Azt nem sajnálta,  de az utolsó esetét  már 
igen. 

Jonathan elrendezte az asztal körül a székeket, és becsukta 
az ajtót, a mellette lévő ablakon pedig elforgatta a reluxát. 



– Mr. Hill és Ms. Adams azért vannak velünk – ült le And-
rew és megigazította öltönyét –, hogy nyomon kövessék a nyo-
mozást a végéig.  Ők igazából SWAT parancsnokok. Tehát ha 
közeledünk  és  kitaláljuk  a  következő  rablás  helyszínét,  vagy 
megtaláljuk a Rubinkirálynő búvóhelyét, ők veszik át a felada-
tot.

Samantha bólintott, majd Jonathanra nézett. – Mit találtak? 
– Rengeteg mindent. – Ezzel a laptopot üzembe helyezte és 

a  kivetítőn nézték az adatokat.  –  Elsőként  a  motorok listája. 
Hatszáznegyven Honda CBR tulajdonos él New Yorkban. Ezek 
közül pontosan hatszáz férfi. A testalkat és a pontos lövések fi-
gyelembe vételével szűrni tudtuk ezt még tovább, tehát ki volt 
katona, rendőr, vagy éppen paintball bajnok. Ebből már csak 
huszonöt van. Őket elkezdjük megfigyelni. 

Samantha elismerően bólogatott. 
– A második a szövetminta, amit a monitoron találtunk. Ez 

nem vezet eredményre, mert átlagos anyag, ami még most is itt 
van rajtunk. Ez zsákutca.

– Oké, és a vevők?
– Eddigi  adatbázisunk alapján egy szerbiai  maffiacsoport 

került a képbe, akiknek itt is vannak képviselőik. Ők vehetik 
meg a rubinokat helyben, a szállítást megoldják később.

–  Közeledünk –  mosolygott  erőltetetten  Samantha.  Ó te  
szegény királynő, mindjárt elkapunk.

– Lenyomoztuk a készítők listáját is, kiknek a szállítmányát 
lopták el, valamint azt is, hogy ki látta el a raktárak védelmét.

– Ez az ön férje, Samantha – vette át a szót Andrew.
– Ne már… – Samantha kétrét görnyedt a gyomrába hasító 

fájdalomtól. 



– Tapasztalt bármi gyanúsat nála az elmúlt időszakban, mi-
előtt felkerestük magát?

– Őszintén szólva ma beszéltem vele erről reggel. Ő is kiké-
szült, és most attól fél, hogy kiszivárog ez, és akkor becsukhatja 
a céget.

– Sőt még akár vád alá is helyezhetjük, mert ez eléggé ösz-
szeesküvésnek néz ki.

Samantha tekintete üvegessé vált. – Tényleg úgy gondolja, 
hogy a férjem benne van? 

– Nem szabad kizárnunk a lehetőséget.  De még nem te-
szünk semmit. Le fogjuk hallgatni a lakását, és a férje telefonját. 
Remélem nincs kifogása ellene.

– De van, de ez úgyse érdekli magukat. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a férjem ártatlan, de ha ehhez maguknak megfigyelés 
kell, csak tessék.

– Jó, akkor ezt megbeszéltük – zárta le a témát Jonathan. 
Tekintetében Samantha látta, hogy egyetért vele. – Az ékszerké-
szítők listája már nem olyan véges. Mindössze csak öt. Ők ed-
dig három szállítmányozó céggel vitették el a köveket.

– Kérem ne mondja, hogy most még az én cégem is benne 
van, mert menten kiugrok az ablakon.

– Nincs, nyugodjon meg. Ez a három kis cég nemrég ala-
kult. Mikrobuszokkal, néhány kamionnal és motorokkal szállít-
ják a csomagokat. Az ékszereket csak az előbbi kettővel. Fel kell 
vennünk velük a kapcsolatot.

– Ne! – rázta a fejét Samantha. – Ha így tesznek, a királynő 
biztos megneszeli, és akkor vált, és kezdhetjük elölről a nyomo-
zást. Inkább figyeljük meg az összes szállítmányozó kocsit, és 
azt is hogy mikor indul a következő szállítmány, és hová viszik. 



Amint ezt megtudjuk, ott csapdát állíthatunk a királynőnek és 
elkaphatjuk.

Mindannyian mosolyogtak. A legendás Samantha Freeman 
ismét megmutatta hírnevét, melyre rászolgált. 

De a nő már nem osztozott az örömben. 
– Apropó, a tegnapi szerződések megvannak?
– Igen – vett  ki egy lapot az egyik dossziéból Andrew. – 

Tegnap  este  készült.  Ebben  az  alulírott  személyek  átadják  a 
gyermek felügyeletét. Meg kell mindössze nevezni a gyereket, 
az anyát, a gyámot, az anyának és a gyámnak aláírni és kész. Ez 
a magáé. Remélem nemsokára két aláírás virít az alján – átadta 
a nőnek.

Samantha kért egy kis időt,  hogy átfussa,  és úgy döntött, 
hogy elszív egy cigit is. Elnézést kért. 

Miután a nő elhagyta az irodát, Hillary Andrewra pillan-
tott. – Tényleg jó ez a nő. 

– Mondtam.
– A férjét követjük is majd, ahogy beszéltük.
– Rendben.
– Hogyan hallgatják majd le őket?
–  Köszönhetően  a  technika  csodálatos  vívmányainak,  be 

sem kell mennünk a lakásba. A telefonra rá tudunk csatlakozni, 
és a számítógépükre is. 

Hillary bólintott, majd Jonathant nézte, aki épp kifelé bá-
mult az ablakon. A nő nem rendelkezett olyan magas fokú pszi-
chológiai képesítéssel, mint Samantha, de azt meg tudta állapí-
tani, hogy Jonathan ellenzi a lehallgatást. Vagy talán szurkol a 
Rubinkirálynőnek?  Igazából én is így teszek, csak nem kellett  
volna embert ölniük. Sajnálom, királynő, le fogom tartóztatni,  



ha úgy alakul. 
Samantha nem sokkal később visszajött. – Rendben van – 

ült le székére, majd zakójának belső zsebébe rejtette a papírt. 
Még meg is paskolta bordáját melle alatt. 

– Jó. Akkor most hogyan tovább? – döntötte félre fejét kér-
dően Andrew.

Samantha a szemébe nézett,  majd Hillaryébe is. Változott 
valami, tehát róla beszéltek, míg cigizett. Megvonta a vállát. – 
Gondolom a férjemet követni is fogják – most Hillary tekinte-
tébe fúrta sajátját. 

– Ööö…
– Tudtam – mosolygott Samantha. – Én nyugodt vagyok, 

mert a férjem tiszta. Ezért én gondolatban haladok tovább, ma-
guk mert marakodjanak a lerágott csonton. Majd hívjanak. Pá!

Kiviharzott a teremből. 
A bent maradtak döbbent csendben ültek. 
Jonathan a nő után iramodott. A liftnél utolérte. – Várjon!
– Nyugalom,  ez  csak dramatizálás  – vigyorgott.  –  Persze 

hogy nem gondoltam komolyan a dolgot. Tudtam, hogy maga 
utánam jön. Most azt játsszuk, hogy meggyőzött és visszame-
gyünk együtt.

Jonathan  megkönnyebbülten  felsóhajtott.  –  Maga  tényleg 
nem semmi. 

Samantha csak bölcsen mosolygott. 
Visszamentek. Samantha leült,  póker arcot vágott.  – Höl-

gyem, uraim, mindössze Jonathannak volt annyi lélekjelenléte, 
hogy felismerje azt, hogy ha segítek, akkor cserébe nem kellene 
az életemben turkálniuk. Egye fene, lenyelem a keserű pirulát, 
hogy tisztázódjon a férjem. Maguk foglalkozzanak vele, mással 



úgyse tudnak, én pedig kérem a fájlokat és aktákat, hátha talá-
lok valamit. Van üres iroda itt? 

– Van, a folyosó végén egy – nyelt egyet a határozott fellé-
pés miatt Andrew. Eddig sarokba akarták szorítani a nőt, de re-
mekül visszájára fordította a dolgot.

– Van ott gép is?
– Igen.
– Akkor kérem tegyék fel a fájlokat a fő szerverre, és adja-

nak hozzáférést!
Andrew  megadóan  bólintott.  Samantha  pedig  elvigyoro-

dott. – Öröm önökkel együtt dolgozni. – Majd kiviharzott az 
ajtón és teljes erőből bevágta maga mögött.  Ezúttal  nem jött 
vissza. 

 
New York, Július 9, este 10:12

A Rubinkirálynő ma este rövidnadrágot viselt, és egy zöld 
inget. Hosszú vörös haját copfba kötötte ismét. 

Megérkezett  a  raktárhoz,  majd  a  jelzett  kopogást  leadta, 
közben körbenézett. Senki nem járt erre. Bill beengedte. A ki-
rálynő egy megvető pillantást lövellt feléje, a férfi pedig nyelt 
egyet. Készült arra, hogy kap egy újabb jobb egyenest. De a ki-
rálynő csak a fejét rázta. – Nyugi, ma nem voltál rossz fiú. 

A raktár közepén egy fémasztalt állítottak fel, rajta két lap-
top feküdt, nyitva. Mindkettőt Jeremy nézte, ide-oda rángatta 
fejét. Mögötte állt karba tett kézzel Gina. A királynő közeledté-
re egyet ijedten hátralépett. A királynő békésen feltartotta a ke-
zét, majd Jeremyhez fordult. – Hogy állunk, drága hackerem? – 
ezzel lehuppant egy székre. Mögéje állt Tom és Bill. Gina egy 



kicsit oldalt. 
– Jól. Holnap este teszik le a cuccot a raktárban. Külváros 

ismét. Két őr.
– Nyomtasd ki a térképet és a tervrajzokat!
Jeremy megkezdte a nyomtatást,  közben a királynő máris 

lepakolt mindent az asztalról. 
A nyomtató nagy A3-as méretű lapokat nyomtatott. Térké-

peket,  és  a  raktár  alaprajzát,  melyeket  Jeremy az  építész  cég 
adatbázisából szedett le. 

Mikor készen voltak a lapok, a királynő kiterítette őket. Az 
asztal hozzá közelebbi részére került az épület alaprajza, a távo-
labbira a környező utcák térképe. 

–  Na  fiúk,  lányok.  Tom,  feladat  adott.  Holnap  lepakolás 
után megindulsz. Szokásos. – Rápillantott a férfire, aki bólin-
tott.

– Ezután Gina és Bill hatolnak be velem együtt a raktárba 
itt és itt. Ki is a védelmet biztosító cég?

– Ugyanaz, mint legutóbb.
A királynő sóhajtott. A többiek úgy látták, hogy sajnálta a 

cégvezető fickót, mert még nagyobb bajba fog kerülni. 
– Akkor Jeremy, kérlek szedd le a szükséges kódokat a gé-

péről!
A srác bólintott, majd máris nekiállt a betörésnek. 
– Holnap este még összeülünk egy gyors egyeztetésre. – A 

királynő leült egy székre és elgondolkodóan fogta állát. – Aztán 
megcsináljuk a bulit. Már csak kettő van. Csak kettő…

Ismét a plafonra emelte tekintetét, majd behunyta szemét. 
Istenem, kérlek segíts!



6. Rész
Trevor tisztázódása

Július 10, szerda, reggel 8:26

Samantha ismét alig aludt valamicskét. Fáradtabban ébredt, 
mint tegnap. Most úgy szívesen férjéhez bújt volna egy kis vi-
gasztalásért, oltalomért és erőért, de a férfi még nem érkezett 
haza. Nehéz ehhez hozzászokni. Sóhajtott, majd kikászálódott 
az ágyból. 

Feltette a kávét főni, majd Amy szobájához osont. Belesett. 
A kislány még aludt.  Utána Julie szobájához ment.  A lány is 
szunyókált,  mellette egy gazdaságtan könyv feküdt.  Tehát  ta-
nult még elalvás előtt is. 

A kávé elkészült. Samantha kiöntött magának egy adagot, 
majd tréningruhát vett fel és kiment az erkélyre rágyújtani.  A  
hőség ma is elképesztő lesz, hogy a francba is. 

Tegnapi nap folyamán az irodában már egészen közel ért 
ahhoz, hogy hol lehet a legközelebbi lehetséges rablás. Az ada-
tokat még nem adta át senkinek, mert nem akart zsákbamacs-
kát játszani.  Ma még pontosít,  felderít,  és  utána.  Szegény ki-
rálynő. 

Hazaérkezett Trevor. Letette táskáját a székbe és zakóját a 
szék háttámlájára terítette, majd kiment feleségéhez az erkélyre. 

– Jó reggelt. Este kaptam egy értesítő levelet.
Samantha a korlátnak támaszkodott, most válla fölött pil-

lantott hátra. – Miféle értesítő levelet? 
– Tegnap gyanakodtam, hogy betörtek a gépembe és onnan 



vitték  el  a  rendszerek  kódját  és  leírását.  Ezért  feltettem  egy 
programot, ami a betörést nem akadályozza meg, de automati-
kusan küld nekem egy e-mailt a telefonomra, ha valaki piszkál-
ja a belépési portokat.

– Ó,  ez ügyes.  – Hosszan megcsókolták majd megölelték 
egymást. 

Na most érzem az erőt, biztonságot. Ne eressz el! 
– Miért csimpaszkodsz belém ennyire?
– Csak rohadtul hiányoztál reggel.
A nő most törékenynek és ártatlannak tűnt. Trevor megsi-

mogatta a hátát, és érezte a feszültségét. – Miért vagy ilyen fe-
szült? 

A nő a mellkasába fúrta fejét. – Nem akarom elkapni a ki-
rálynőt. 

– De akkor miért vállaltad el?
– Már megbántam.
– Mond vissza.
– Azt nem lehet. Felelnie kell a tetteiért.
– Nem értelek.
– Én se magamat. – A férfire mosolygott. – Elég nehéz ez 

most nekem.
– Megértelek, de akkor lépj vissza.
– Mondtam, nem lehet.
Trevor felsóhajtott. Samantha elszántan viselkedett mindig 

mindenben. Céljaiért átment tűzön-vízen is. Egész biztos, hogy 
nem fogja tudni lebeszélni az ügyről. 

– Tehát akkor te tiszta vagy, ugye?! – pillantott férjére ártat-
lanul, és megkínálta cigivel. 

– Igen – a férfi kivett egy szálat, kivette a nő kezéből az ön-



gyújtót és meggyújtotta cigijét. – Nagy kő esett le a szívemről.
– Jó is, ugyanis az FBI már figyeltet.
Trevor köhögött, ahogy beszorult a füst. – Mi… micsoda?!
– Tegnap gyanúba keveredtél, mint a Rubinkirálynő cinkos-

társa.  Elrendelték a lehallgatásodat,  melyet én elleneztem, de 
úgysem  vétózhattam  meg.  De  örülök,  hogy  helyén  volt  az 
eszed.

Trevor remegve felsóhajtott. Magához rántotta a nőt és szo-
rosabban ölelte. 

– Na most te csimpaszkodsz belém – kuncogott a nő.
– Ha tudnád mennyire örülök most ennek.
– Biztonságban vagy és ez a lényeg. Tudsz talán visszafelé 

nyomozni, hogy honnan törtek be a gépedbe?
– Nem vagyok hacker. De vidd be a gépet az FBI-hoz, és 

majd ők megtalálják.
– Jó ötlet.
Amy  kopogott  a  teraszajtó  ablakán.  Samantha  és  Trevor 

máris elnyomták a cigit, a férfi felkapta a lányt és hárman meg-
ölelték egymást. 

– Csokis tejet kérek – motyogta Amy.
Felkacagtak. 
Samantha  máris  nekiállt  az  ital  elkészítésének,  és  főzött 

még egy adag kávét, mert Julie is szokott inni. A lány fel is éb-
redt. 

– Sziasztok, jó reggelt – ásított. Pizsamát viselt, haja kóco-
san lógott arcába.

– Neked is – mosolygott Samantha. – Kávé?
– Persze.
A nő a férjének és magának is töltött egyet, Amynek elké-



szítette a csokis italt, és leültek az étkezőasztalhoz. 
– Ki mit szeretne reggelizni?
Mindenki elmondta a kívánságát, melyben szerencsére nem 

volt túl nagy különbség. Samantha nekiállt a reggeli elkészítésé-
nek, közben Julie és Trevor Amyt faggatta, hogy ma mit fog raj-
zolni, és kérték, hogy mutassa meg a tegnapi műremekeket. 

A  reggeli  közben  Samantha  lányát  nézte,  amint  majszol. 
Arca megint piszkos lett, és anyjára mosolygott. Trevor pedig 
úgy látta, hogy feleségére mindjárt rátör a zokogás, annyira be-
leélte  magát  a  szerencsétlen Rubinkirálynő szerepébe.  Tudta, 
hogy felesége képes erre, és a jól hangzó előny mellett ez sokkal 
inkább egy borzalmas átok volt. Sajnálta ezekért az érzésekért. 

A reggeli végeztével Trevor elköszönt és aludni ment, Julie 
és Amy ismét mesét kezdtek nézni. Samantha felöltözött és pár 
telefonnal elintézte cégénél a formaságokat. Leginkább Jimmel 
beszélt.  Töltelék  beszélgetésben  kérdezte  barátnőjéről,  a  férfi 
pedig érdeklődött, hogy hova tűnt, mi történik, de a nő csak 
annyit mondott, hogy később beavatja. Férjének laptopját a tás-
kájába tette, elköszönt kis családjától. Lányának ismét egy sor 
puszit adott, melyet a kislány már behunyt szemmel volt kény-
telen tűrni. Letette Julie ölébe, a lánytól is elköszönt, majd elin-
dult az FBI irodájába. 

 
Egy óra múlva ért oda. A biztonsági őrök beengedték, és ta-

lán már hallották hírből a nevét, mert az előző nap is szolgála-
tot teljesítő nő már barátságosan mosolygott. Mikor Samantha 
átlépett a kapun és visszavette a táskáját, a nő utána kiabált. – 
Kapja el a Rubinkirálynőt, sok sikert!

Samantha megfordult, mosolygott, és feltartotta a hüvelyk-



ujját. Húzz el te is a picsába! 

A huszonötödik emeleten kilépett a liftből. Nyüzsgés, halk 
telefoncsörgések az irodákból. Ismét többen biccentettek feléje. 

A nő elindult a tegnap birtokba vett irodája felé, de útköz-
ben bekopogott Jonathanéba, amiben Andrew is ott ült. Beku-
kucskált. – Jó reggelt. Vannak jó híreim. 

A két férfi felpattant és a nő után iramodott. 
Beléptek az irodába, Samantha becsukta az ajtót. A két férfi 

izgatottan ült le a székbe, de nem szóltak egy szót sem. 
– Nos – a nő kivette táskájából a laptopot. – Ez itt a férjem 

gépe.  Drága  Trevorom  telepített  egy  programot  rá,  hogy  ha 
bárki piszkálja a portokat, akkor e-mailt küld a telefonjára. Az 
e-mail itt van, továbbította nekem, és itt van a gép. Kéne egy 
szakértő.

– Máris – Jonathan a telefonhoz lépett.
Közben Andrew szerette volna elsimítani a tegnapi finom 

nézeteltéréseket. – Nézze, Samantha… 
– Tudom, Andrew. Maga el akarja kapni a királynőt a gyil-

kosságért, de ez elfeledtette magával hogy a nő miért küzd. Én 
is  el  akarom kapni a  gyilkosságért,  de én nem felejtettem el 
miért küzd. Ez a fő különbség kettőnk közt. És amíg nem látom 
magán azt, hogy úgy gondolkodik, mint én, addig ilyen leszek. 
Jonathan más. Ő ugyanúgy gondolkodik mint én.

Ez a nő tényleg legendás, sóhajtott megadóan Andrew. – Én 
csak a munkámat végzem. 

– De nem mindegy hogyan. Tudom, hogy az én érzelmeim 
teljesen másodlagosak, de nekem elsődlegesek, és… – ingatta a 
fejét – … a további rész egy kicsit bonyolult már nekem is, elis-



merem.
Andrew elmosolyodott. Talán ezzel a kis beszéddel sikerült 

elsimítani a dolgot. 
Jonathan letette a kagylót. – Máris jön egy szakértő, elviszi 

a gépet és néhány óra múlva meglesz az eredményünk. 
– Jó – bólintott a nő. – Tegnap délutántól egészen estig itt 

voltam. Analizáltam, tervezgettem. Egyeztettem. Tegnap csak 
feltevésekre alapoztam a tervemet, de most már tényekre. Tehát 
ha a férjem cége által biztosított védelmet piszkálják meg újra, 
akkor abból hat lehetséges hely van. Ezt összevetettem a három 
beszállító cég mai szállítmányaival. Csak egy hely egyezik. Egy 
raktár. Ott lesz a Rubin ma este.

Andrew  és  Jonathan  eltátotta  a  száját,  arcukra  gyermeki 
mosoly ült ki. 

– Máris intézkedem. – Andrew felpattant a székből és a ki-
járat felé iramodott.

A nő utánaszólt. – Andrew!
A férfi megtorpant. – Igen?!
– Mit mondtam az előbb?!
A férfi lehajtotta a fejét. – Nem szabad örülnöm, hogy el-

fogjuk a királynőt. 
– Nem bizony. Legyen szomorú. Legalább ennyit tegyünk 

meg érte, ha már ma este csattan a csuklóján a bilincs.
– De akkor minek kell a laptopot analizálni? – értetlenke-

dett Jonathan.
Mert ha megtaláljuk a belépési pontot, akkor azzal megta-

láljuk a királynő rejtekhelyét is. És ha ma nem sikerül elkapni a 
raktárnál, még holnap elfoghatjuk a búvóhelyén. Végső soron 
úgy kéne elkezdenem most ezt, hogy „örömömre szolgál”, de 



most „bánatomra szolgál” bejelenteni, hogy ma elkapjuk a Ru-
binkirálynőt. Munkára fel!



7. Rész
Az utolsó előtti rablás

Július 10, szerda, éjjel 11:30

A Rubinkirálynő és csapata – Jeremy kivételével – készen 
állt a mai betörésre. Tom már egy órával ezelőtt befestékezte a 
kamerákat az épület körül. 

A mostani raktár ismét Bronx északi részén helyezkedett el, 
talán  ez  volt  a  legnéptelenebb  helyszín.  A raktár  egy  hektár 
alapterületű volt, kétszintes. Kintről két lépcsőn lehetett meg-
közelíteni a felsőbb emeleteket, ahol a biztonsági őrök pihen-
tek. A földszintre vezető két nagy ajtót plombákkal és riasztóval 
látták el, de ennek kikapcsolásához már minden kód rendelke-
zésre állt. 

– Készen állunk? – kérdezte a rádión a Rubinkirálynő Tom-
tól, aki még most is cirkált motorjával a környéken.

– Tiszta minden.
– Akkor indulás – paskolta meg a nő Bill vállát.
Egy  mikrobuszban  ültek.  Mindannyian  fekete  testhezálló 

ruházatot  viseltek,  mintha valami kommandós egység  lenné-
nek. Bill mellett ült a királynő, hátul Gina. Jeremy nem jött ve-
lük, ő a raktárból figyelte a rendőrségi frekvenciákat egy speci-
ális programmal.

A férfi lassan hajtott a raktár mellé, lekapcsolt lámpákkal. 
Amint megérkezett, leállította a motort, és kiszállt a két nővel 
együtt. 

Egyből a nagy ajtóhoz léptek. – Jeremy, nyitjuk az ajtót – 



suttogta a rádióba a királynő. 
– Oké, belépés után tíz másodperc és megszólal a riasztó. A 

kód 4-6-1-8.
– Vettem – nyelt egyet a királynő. – Hol a panel?
– Rögtön a bejárat mellett. Ha az ajtót csak résnyire nyitod 

fel, akkor a tíz másodperces limit csak akkor indul el, ha ke-
resztezel egy sugarat.

– Akkor így nyitjuk fel. 
Bill egy pajszerrel letörte a plombát, majd megfogta az alsó 

kapaszkodót és harminc centire megemelte az ajtót. A királynő 
és Gina csusszant be alatta. Bent az ajtónak vetették hátukat, és 
oldalazva közeledtek a fejmagasságba helyezett panel felé. A ki-
rálynő elérte. 4-6-1-8. A panel kettőt pittyegett. A két nő fellé-
legzett. 

A királynő kilesett, és jelezte, hogy az ajtót még jobban fel 
lehet nyitni. Bill felrántotta. Innen látták a fenti őrszobát, ahol 
az ablakokon egy TV készülék fényei villantak meg. Tehát a két 
őr TV-t néz. Ez szinte mindenhol így volt, őrjáratokat is szok-
tak csinálni, de csak kétóránként egyszer. Ezt persze itt is kifi-
gyelték. 

A raktár két szintje egy hatalmas légtér volt; polcok nyúltak 
a plafonig, a felső rész igazából egy terasz volt, mely az épület 
belső falán futott körbe. A rubinok a földszinten voltak, egy lá-
dában. Odaosontak. Lehalkították a rádiójukat, hogy ha Tom 
vagy Jeremy jelez, ne lehessen hallani messziről. 

A ládához értek. Máris nyitották. Bent sok kisebb jelölt cso-
mag várakozott. Az egész doboz nagyon értékes dolgokat tar-
talmazott, de szokás szerint csak egyet vettek ki belőle. A ki-
rálynő kinyitotta. A rubinok láttán megdobbant a szíve. Nem-



csak, hogy szerette a kövek csillogását, de mintha mindben lá-
nyának kis pofiját látta volna megvillanni.  Talán  már kezdek  
megbolondulni? Vagy ez természetes? Fene tudja. Na tűnés. 

Halkan osontak vissza a bejárathoz. Átbújtak alatta,  majd 
Bill visszahúzta. Visszatette a plombát. Még egy őrjáratozó őr 
sem fogja kiszúrni, hogy már letörték egyszer, csak akkor, ha 
közelről vizsgálja meg. 

Visszaosontak a kocsiba, óvatosan csukták be az ajtókat. 
– Indulás – suttogta a királynő.
Bill óvatosan hajtott ki az utcából. Mellettük elsuhant Tom, 

de a gázt alig húzta, hogy ne keltsen feltűnést. 
Távolodtak a raktártól. Egyre jobban. 
Majd mindannyian megkönnyebbülten fellélegeztek. Sike-

rült. A Rubinkirálynő pedig zokogott örömében. Már csak egy.  
Már csak egy. Istenem, kérlek, segíts!

New York, Július 11, reggel 8:40

Samantha felébredt. Az előző esti akcióra nem ment el, egy-
szerűen nem akarta látni, ahogy a királynőt bilincsbe verik. Ezt 
mindenki megértette, és nem erőltettek rá semmit. 

Miután kikászálódott az ágyból, férje máris betoppant. 
– Na? – kérdezte érdeklődve, ugyanis Samantha elmondta 

neki, hogy előző este fogják elkapni a királynőt.
– Nem tudom, mi történt. De félek megtudni.
Férje látta rajta, hogy ismét kivan. Odalépett hozzá és át-

ölelte. – Nyugodj meg. A kislánya jó kezekben lesz velünk. 
– Annyira sajnálom ezt a nőt – ölelte férjét szorosabban.
– Én is.



Samantha elengedte férjét és nem nézve rá kávét kezdett ké-
szíteni. 

– Mi van a laptoppal?
– Nem tudták visszakövetni a nyomokat, de te tisztázódtál.
– Hála az égnek.
A kávé elkészítése után elszívtak közösen egy cigit. Eközben 

Samantha már kezében tartotta a telefonját,  és hezitált,  hogy 
hívja-e az irodát. Végül vett egy nagy levegőt. Lenyomta a gom-
bot. 

Jonathan vette fel. – Jó reggelt, Samantha. 
– Örülök, hogy nem Andrew vette fel. Elkapták a királynőt? 

– behunyta a szemét, férje is izgulva hallgatta a híreket.
– Nem.
Samantha szeme felpattant. Megkönnyebbülten felnevetett, 

még könnyezett is. – A mai nap legjobb híre. 
– Számomra is.  Kimentünk az említett  helyre,  de semmi 

mozgás nem történt. Egészen hajnalig vártunk, majd úgy dön-
töttünk,  hogy  megnézzük  a  helyszínt.  Ledöbbentünk,  mikor 
láttuk a plombát feltörve. Bementünk, kikérdeztük az őröket, 
akik semmi rendkívülit nem tapasztaltak, de a rubin eltűnt.

Samantha felkacagott. – Imádom ezt a királynőt. – Férje is 
mosolygott,  és elismerően bólogatott.  A nő hallotta Jonathan 
hangján, hogy ő is fellélegzett. 

– Minden stimmelt, egyedül az időpont nem. A lepakolás 
időpontja nem éjfél volt, hanem előbb. Vagyis elkéstünk. Ez két 
dolgot vet fel, de ehhez be kell jönnie, hogy megbeszéljük.

– Nemsokára ott leszek. – A nő letette.
Ismét minden a reggeli rutin fázisba lépett, mintha mi se 

történt volna. Trevor már nyugodtabb volt, Julie és Amy vég-



képp, de Samantha egyik percben örömtelien, másik percben 
bosszankodva hagyta el a lakást. 

Az irodába érve a biztonsági őrök kérdezték a nőtől, hogy 
miért nem sikerült az akció. 

– Nem tudom – pakolta ki táskáját  Samantha. – Minden 
stimmelt. Van egy sejtésem, de ezt nem beszélem meg magával, 
ha nem bánja – pillantott a nőre és erőltetetten elmosolyodott.

A nő megértette, bólintott, majd utat engedett a liftek felé. 
Felérve a huszonötödikre a tegnapi nyüzsgés ma még erő-

teljesebben hangzott.  Samantha  többször  hallotta  a  Rubinki-
rálynő nevet. Végignézve az embereken ugyanazokat a végletes 
érzelmeket látta: szurkolás és pokolba kívánás. 

Átvágott  a  folyosókon,  ismét  bekopogott  Jonathanékhoz, 
majd főnöki gesztusban ujjával maga után intette őket az irodá-
ja felé. Talán ez a gesztus a cégemtől jön? Túl sokáig voltam fő-
nök? 

A két férfi a nő után robogott. Andrew bekopogott egy má-
sik ajtón, ahonnan Steve és Hillary léptek ki. Ők is ott voltak 
előző este a helyszínen. 

Samantha  mindenkit  beengedett,  majd  becsukta  az  ajtót. 
Emiatt Déja Vu érzése is volt: mikor régen még nagyban va-
dászta le a rablóbandákat, és talált valami nyomot, vagy kitalált 
egy  tervet,  ugyanilyen  örömmel  futott  be  hozzá  mindenki, 
hogy hallgassa mit mond, bármi is legyen az. 

De most Jonathan állt elő egy lehetséges teóriával. 
– Nos, tudtuk hol pakolják le a rubint, és azt is, hogy a ki-

rálynő  ezt  akarja  majd  ellopni.  Összegeztem  a  dolgokat:  az 
egyetlen dolog, ami miatt nem sikerült az akciónk, az az idő-



pont. A rubinokat előbb pakolták le, és a királynő előbb lendült 
akcióba.

– Tehát a királynő tudta ezt – tette karba kezét Samantha és 
végigfuttatta tekintetét a többieken. Andrew hezitált, és a zava-
ros mégis briliáns nő szemébe már nem mert nézni. Steve ed-
dig sem adott sokat a tervekhez, és Samantha még csak most 
vette észre, hogy a bemutatkozáson kívül egy szót sem szólt. A 
tettek  embere.  Hillary  mindig  próbált  valamit  megfogni  Sa-
manthában.  Sosem sikerült.  Sőt mikor a nagy kék szemekbe 
nézett, egy óceán mélye felé süllyedt, méghozzá sebesen, emiatt 
a hirtelen „nyomás” fojtogatta. Jonathan arcán pedig a szokásos 
sajnálat látszódott, mintha bármelyik pillanatban felhívná a ki-
rálynőt és figyelmeztetné, hogy inkább meneküljön.

– De honnan tudhatta ezt a királynő? – húzta össze szemét 
Hillary.

– Nekem nem ez ütött szöget a fejembe. Azt már sejtjük, 
hogy van egy hackere. Mi van, ha ő tört be a céghez, átírta a le-
pakolás időpontját későbbre? Mi e fájl alapján dolgoztunk.

– Akkor ez helyt áll.
– De van egy másik gyanúm is. – Sóhajtott egy nagyot Sa-

mantha. – Ha a hacker átírta a fájlokat, akkor már jól tudták, 
hogy lecsapni készülünk. Ha pedig így van, az azt jelenti, hogy 
valaki az irodából segít a Rubinkirálynőnek.

Ez a kijelentés megfagyasztotta a levegőt.
Samantha  most  végzett  igazi  lélekbúvárkodást.  Jonathan 

megijedt, hiszen eddig is tanúsított szimpátiát, és ez most felet-
tébb gyanússá tette. Andrew már magabiztosabbnak tűnt, ő is 
Jonathant  nézte.  Hillary  nem ismerte  őket  túlzottan,  nem is 
volt jelen a szimpátia kitárgyalásakor, ezért most jobban megfi-



gyelte a másik SWAT parancsnokot és a két FBI ügynököt, de 
Samantháról mindig „lepattant” a tekintete.

– Ha ez így van – kezdte Andrew –, akkor mindenkit le kell 
hallgatnunk.

– Magam is erre gondoltam – bólintott lassan Samantha. – 
Közben pedig arra is, hogy a következő rablás helyszínét ha ki-
találjuk, akkor oda nem az utolsó pillanatban érkezünk, hanem 
előbb. És akkor elkapjuk a királynőt. Ha besétál a csapdába, ak-
kor az azt jelenti, hogy a segítője éppen itt ül, hiszen innentől 
már nem tud neki  segíteni.  De ha kijátssza,  akkor a segítője 
nem  ebben  az  irodában  van,  hanem  valahol  az  épületben. 
Kezdhetjük velem. Itt a telefonom. Nincs másik. Jonathan, ké-
rem hívja a technikai csoportot.

– Má… máris. – A férfi tárcsázott, és hívta őket.
Ezután  Andrew  tette  ki  telefonját  az  asztalra.  –  Én  sem 

használok más telefont, csak ezt. 
– Szintén – tette ki Hillary is a telefonját.
– Úgyszintén – Steve is.
Jonathan befejezte a telefonálást, és hozzájuk lépett. A kér-

dő pillantásokra reagálva rájött mit akarnak, és az asztalra he-
lyezte telefonját. – Nem ellenkezhetek. 

Nem sokkal később a technikai csoport minden telefont be-
mért és lehallgatott, ezért ha innen az irodából segített valaki a 
királynőnek, az mostantól nem fog tudni. 

Mindannyian  remélték,  hogy  nem  köztük  van  ez  a 
személy… 

 



8. Rész
A Rubinkirálynő kapcsolata

Július 11, csütörtök, este 9:30

A Rubinkirálynő belépett a raktárba, és a földet nézte el-
gondolkodva. Minden este itt gyűltek össze, hogy megbeszéljék 
a továbbiakat, míg véget nem ér az akciósorozat. Addig pedig 
hétköznapi  életüket  élték.  Gina  még  dolgozni  is  ment,  csak 
hogy ne keltsen gyanút és mindig legyen alibije, hogy miből él. 

A királynő lehuppant egy fémszékre, elgondolkodva húzo-
gatta száját, nem nézett senki szemébe. A többiek várták, hogy 
elmondja a mai fejleményeket. 

– Nos – vett egy nagy levegőt. – A kontaktom azt mondta, 
az FBI-nál már gyanakodnak hogy van valaki, aki segít nekem. 
Most épp rossz nyomon járnak, és hogy elhitessük mégis a jón, 
valakit bemártunk, aki teljesen ártatlan. Aki most megfigyelés 
alatt  van,  az  ez  a  Samantha  Freeman-picsa,  egy  Jonathan 
Turner, egy Andrew Bush, egy Hillary Adams és egy Steve Hill.

– Ki a kapcsolatod? – kérdezte Tom.
– Nem mondhatom meg. Ha elkapnak benneteket,  akkor 

eláruljátok,  és  ő  is  lebukik.  A  választás  Andrewra  esett.  Őt 
mártjuk be. 

– Miért pont őt?
– A kapcsolatom szerint nem szimpatizál velem, a módsze-

reimmel. Ha bemártjuk, akkor már nem gyanakodnak tovább 
az információ szivárgásra, és a kapcsolatom ismét tud segíteni, 
hogy nagyobb biztonsággal hajtsuk végre az utolsó akciót.



– És hogy akarod bemártani? – Jeremy cigarettára gyújtott. 
Sportember volt,  de megadta magát a káros szenvedélyeknek 
nemrég, melyhez a stressz is hozzájárult. A királynő kért egy 
szálat. Felállt a székről, és a sráchoz sétált.

– Köszi – vette el a cigit és elfogadta a tüzet is. – Úgy márt-
juk be, hogy egy üzenetet teszünk a telefonjára a küldöttek kö-
zé, mintha a lehallgatás előtt küldte volna el. Az üzenet szóljon 
úgy, hogy „hamarosan nem tudok segíteni, mert le fognak hall-
gatni. Készülnek rátok az utolsónál, már tudják a sémát amit 
használtok”. Ha ez megvan, Andrewt letartóztatják, a kontak-
tom pedig ismét tud segíteni – egy sóhajjal lezárta ezt a témát, 
majd egy újba kezdett. – Nagyon aggaszt ez a Samantha Free-
man. Ijesztő dolgokat hallottam róla. Sosem áll le, olyan, mint 
egy véreb, ami szájzárat kapott. És már-már természetfeletti be-
leélő képessége van, képes úgy gondolkodni, mint a bűnözők. 
De most ez megfogja őt is, mert ő is egy anya, mint én. Szen-
vedhet rendesen – haloványan elmosolyodott egy kis időre.

A többiek eközben feszülten mocorogtak. Gina láthatólag 
kérdezni akart valamit, de a királynő figyelmen kívül hagyta és 
Jeremy felé  fordult.  – Jeremy, akkor kérlek tedd össze  ezt  az 
üzenetet, és tedd rá Andrew telefonjára! Az FBI-nál ezért csak 
rá fognak figyelni, és a kapcsolatom felszabadul. – Elmosolyo-
dott. – Most ennél többet nem tudunk tenni, a következő szál-
lítmány csak hétfőn érkezik. Attól függetlenül holnap este itt 
megint találkozunk. Kérdés? – pillantott körbe. 

Mindenki a fejét rázta. Gina is elfelejtette a sajátját. 
A  királynő  felállt.  –  Nagyon  köszönöm,  hogy  kitartotok 

mellettem. Megfizettelek busásan eddig is. Az utolsónál kaptok 
egy kis pluszt is és visszavonulhattok. És a lányom megmene-



kül. Ha megvan a műtét, bemutatlak titeket neki. 
Erre mindannyiuk arca felragyogott, a királynő pedig csak 

most értette meg, hogy belül, a szívük mélyén talán nem csak a 
pénzért tették mindazt, amit eddig tettek… 

Július 12, péntek, reggel 8:08

Samanthát most lánya ébresztette. 
– Anyuu, csokis tejet akarok.
– Máris, kicsim – kikászálódott az ágyból, és egy pillanatra 

férje hűlt helyére nézett.  Ideje lenne  már befejezned ezt az éj-
szakai melót, drágám.

Felvett egy tréningnadrágot, ami az ágy mellett hevert a föl-
dön. Az ajtóhoz lépett, és lánya máris megfogta a kezét és a hű-
tő felé vonszolta. – Nagyon akarok csokis tejeeet. 

Samantha szinte a hűtő elé penderült. Nagyokat pislogott a 
kislány tegnapi  rajzán.  Most  a  lakás  belső teréről  készült  re-
mekmű. A nő elmosolyodott, majd ásított. Kinyitotta a hűtőt, 
és kivette a tejet és a csokis italt. Ez utóbbi önmagában is alkal-
mas volt a fogyasztásra, de Amy keverve szerette. Enyhén cuk-
ros íze volt, mint a karamellnek. És melegen tényleg kiváló. Sa-
mantha úgy döntött, hogy most ő is iszik egy ilyet… persze a 
kávé után. 

Lánya máris szürcsölgette a gőzölgő italt, és eltipegett a TV-
hez. – Bekapcsolod? – nézett könyörgően anyjára. 

– Hol a távirányító?
– Mmm. Nem tudom.
– Keresd meg. És bekapcsolom.
Amy  letette  italát  a  kanapé  előtti  kis  dohányzóasztalra, 



majd négykézlábra  ereszkedett  és  benézett  a  kanapé alá,  fel-
emelte  Julie  könyveit,  hogy  benézzen  alájuk.  Megtalálta  az 
egyik könyv alatt. Anyjához futott vele. 

Samantha  beállította  neki  a  mesecsatornát.  Amy máris  a 
kanapéba küzdötte magát, két kézzel fogta poharát és elmélyül-
ten nézte az eddig nem látott mesét. Éppen autók beszélgettek 
egymással. Mit ki nem találnak manapság?! tűnődött Samant-
ha, és kávéjával és egy szál cigivel a szájában az erkély felé in-
dult. Mielőtt becsukta az ajtót, látta Juliet kijönni a szobájából. 
Felébredt a TV-re, na meg a kávé illatára. Samantha intett, hogy 
neki is le van főzve egy adag, majd becsukta az ajtót. 

Hőség lesz  ma már megint. Felpillantott  az égre,  melyen 
egy felhőpamacs nem sok, de annyit sem látott. 

Most azt kívánta, hogy Trevor legyen itt vele. Kivette zsebé-
ből telefonját, melyen megnézte az időt. 8:15. Aztán eszébe is 
jutott, hogy le van hallgatva. Már majdnem visszatette a zsebé-
be, mikor megcsörrent. 

– Halló?
– Samantha? Itt Jonathan.
– Jó reggelt. Hű de izgatott hangja van. Mi történt?
– Andrew volt a Rubinkirálynő kapcsolata.
Samanthának  szüksége  volt  néhány  másodpercre,  hogy 

meg  tudjon  szólalni,  és  a  következő  kérdésével  is  időt  kért, 
hogy újra nekifusson a hihetetlen ténynek. – Ezt ismételje meg!

– Tudom, ez képtelenség. Üzenetet  találtunk a telefonján, 
amit a lehallgatás előtt küldött egy másik telefonra. Mintha ezt 
már előre beprogramozta volna, és mielőtt elindult a lehallga-
tás,  gyorsan elküldte.  Az üzenet úgy szólt,  hogy „hamarosan 
nem tudok segíteni, mert le fognak hallgatni. Készülnek rátok 



az utolsónál, már tudják a sémát amit használtok”. Ennyi.
– Hát ezt nem hiszem el.
– Mi is kapkodjuk a levegőt.
– Letartóztatták?
– Igen. Itt volt az irodában. Tagad mindent.
– Ilyenkor ez szokott történni. Kihallgassam?
– Szükségtelen.
– Pedig jó vagyok az ilyesmikben.
– Tudom. Maga most inkább arra kell, hogy találjon valami 

új rajtaütési lehetőséget, mert ezzel elvesztettük az egyetlent.
– Rendben. De ha nem bánja,  azért  benézek Andrewhoz 

majd. 
– Ahogy gondolja. De jöjjön, amint tud. A királynőnek már 

csak egy balhéja lesz és utána bottal üthetjük a nyomát. 
– Jó, jó, sietek – Samantha lenyomta.  De azért a kávémat  

még megiszom. 
Hazaért Trevor. 
–  Képzeld,  egyik  FBI-os  segített  a  Rubinkirálynőnek  – 

mondta a nő köszönés helyett.
– Ejha. Ha a királynőnek van ott kapcsolata, akkor nehéz 

lesz elkapnod.
– Elkapom, ne aggódj. De sietnünk kell, mert már csak egy 

balhét csinál és utána eltűnik.
– Elég motivált lettél hirtelen. Hogyhogy?
–  Továbbra  is  el  akarom  kapni,  de  sajnálom  is.  Minden 

ugyanaz, mint tegnap. Vagyis minden ugyanolyan szar.
Trevor felkacagott. Öntött magának egy adag kávét,  majd 

lányának puszit adott, és elszívott egy cigit. 
Eközben Samantha már elment zuhanyozni,  és ennek vé-



geztével sebesen felöltözött. Percek múltán a kanapé elé lépett, 
hogy elköszönjön. 

– Legyél jó kislány, Amy.
–  Igen,  anyu  –  nyakába  csimpaszkodott,  anyja  pedig 

elárasztotta csókokkal.  Letette a lányt,  majd férjének is  adott 
egy csókot, Julie arcára két cuppanósat, majd elviharzott.

De a túláradó érzelmei miatt a liftben lefelé menet már sírt. 
Gyerünk, királynő, gyerünk!  

 
Péntek, reggel 9:15

A Rubinkirálynő hívta Jeremyt, aki a raktárban kihangosí-
totta a telefont. 

– Itt vagyunk mind.
– Remek – sóhajtott  a  királynő.  –  Sikerült  a  terv,  ezt  az 

Andrewt letartóztatták. A kapcsolatom felszabadult.
– Oké, de ki az? – Jeremy is tett egy kísérletet, hátha a ki-

rálynő elárulja kiről van szó. 
A  királynő  elgondolkodva  csettintgette  nyelvét.  –  Na  jó, 

elárulom. Egy titkárnő. A neve Rebecca Smith. Mindent tud, 
hiszen minden jelentés befut hozzá is, hogy feldolgozza és eltá-
rolja a fájlokban. Minden beszélgetést ami Freeman irodájában 
zajlott lehallgatott. Hát ezért. A lényeg, hogy most jók vagyunk. 
Maradunk a tervnél, de kicsit módosítjuk. Este találkozunk. És 
remélem, hogy ez a  Freeman-picsa  nem talál  újabb nyomot, 
amin közelebb kerülhet hozzám. 

A  királynő  letette.  Majd  sóhajtott.  Istenem,  köszönöm,  
hogy ezt a remek tervet az eszembe juttattad. Most még egy ki-
csit segíts kérlek! Oké?!



Péntek, reggel 9:45

Samantha betoppant az FBI irodájába, átment a szokásos 
ellenőrzésen. Jonathan már várta a kapu után. 

– Jó reggelt – nem mosolygott, de aggódó tekintetét látva 
Samantha tudta, hogy Andrew esete felbolygatta az irodát. A 
nő csak biccentett, és meg sem állt, elment a férfi mellett. 

– Magának is. Beszélni akarok Andrewval.
– Mondtam, szükségtelen.
– Ragaszkodom hozzá.
– Ahogy akarja. A fogdában van, az alsó szinten.
Samantha máris a szigorúan őrzött lift felé indult. Felmu-

tatta a fegyveres őröknek igazolványát, Jonathan is. Újabb biz-
tonsági kapukon mentek át, majd egy lifthez értek, amit Jona-
than hívott. 

– Teljesen elképedtünk.
– Nekem is majdnem kiesett a telefon a kezemből, mikor 

meghallottam. – Samantha ránézett a férfira, tekintetében ag-
godalom csillant. – De mi van, ha csak bemártották őt? Ha be-
törtek az ő telefonjába is?

– Fennáll a lehetőség. A szakértők vizsgálják a telefont. Ed-
dig ennek nincs  nyoma,  ezért  most  csak a  tényekkel  tudunk 
dolgozni.

Samantha bólintva tudomásul vette. 
A lift leérkezett a földalatti szintekre. Egy csupasz folyosóra 

léptek ki,  mintha valami bunkerbe érkeztek volna.  Az eddigi 
nyüzsgéssel  szemben síri  csend honolt,  csak a plafonról lógó 
neonlámpák pattogtak halkan. A lift két oldalán fegyveres őrök 



álltak, kérték az igazolványokat. Megmutatták nekik, majd elin-
dultak balra. Nem sokkal később a folyosó elfordult jobbra, és a 
bal oldali falon egy ajtó előtt két újabb középkorúnak kinéző 
férfi őr strázsált, kezükben automata fegyverekkel. Ismét kérték 
az igazolványokat, majd az egyik nyitotta az ajtót.

Andrew odabent bilincsekkel a kezén ült egy üres fémasz-
talnál. Az ajtó nyitására odakapta a fejét, tekintete ellenségessé 
vált. Eddig senki nem érkezett hozzá. – Mi ez az egész?

– Nyugodjon meg – csitította Samantha. – Ha ez megnyug-
tatja, én nem hiszem hogy ezt maga tette. Szerintem felültették. 
– Az asztal másik felénél megigazította a széket és leült. Jona-
than is akart, de a nő ránézett és a fejét rázta. A férfi értette, 
hogy ez a kialakított bizalom szükséges ahhoz, hogy a gyanúsí-
tottból még jobban ki lehessen szedni a dolgokat. Ám ezt And-
rew is látta.

– Jonathan, az isten szerelmére, hat éve dolgozunk együtt – 
fogta könyörgőre. – Miért nem áll ki értem?

– Sajnálom, Andrew. Nem tehetem. Ha igaz Samantha fel-
tevése, a szakértők találnak nyomot a maga telefonján. És akkor 
tisztázódik.

Andrew imára kulcsolta kezét, és behunyt szemmel a plafon 
felé fordította a fejét. 

Eközben Samantha figyelte minden egyes arcizmának rán-
dulását, szemének villanását, kezének mozgását.

– Ha azonban a szakértők nem találnak semmit, akkor… – 
Jonathan nyelt egyet. 

– Akkor?
– Akkor nagy bajban van. Összeesküvés, gyilkosság. Kaphat 

vagy harminc évet.



A mindig szigorú, bíró kiállású Andrew most zokogásban 
tört ki. – Nem én voltam. Nem én voltam. – Az asztalra hajtotta 
a fejét és egész teste rázkódott. 

Jonathan nagyon megsajnálta, Samantha is, de ő belül mást 
is gondolt. Na kis gonosz kínzómester, milyen érzés a rossz ol-
dalon ülni?! Végül megfogta a férfi kezét. – Figyeljen! – mondta 
nyugtatóan.  Tapintása  hideg  volt,  tenyere  nyirkos.  –  Kiállok 
maga mellett, de ígérje meg, hogy maga is segít nekem minden-
ben, amiben csak lehet. 

– Hogy tudnék segíteniiiiiii? – Andrew már az asztalt püföl-
te.

– Úgy, hogy ha tényleg nem maga a királynő kapcsolata, 
mégis eljátssza ezt a szerepet. És akkor az igazi kapcsolat újra 
mozgásba lendül, mert azt hiszi nem tudunk róla, és máris el 
tudjuk kapni.

– De ehhez meg kell várnom a telefonom vizsgálatát, ugye?
Samantha bólintott. 
Ebben a pillanatban – mintha valaki lesné őket és erre várt 

volna – Jonathan telefonja megcsörrent. Felkapta. A technikai 
csapat volt, akik közölték, hogy Andrew telefonját feltörték. A 
férfi szeme felcsillant, széles mosolyra húzta a száját. 

– Andrew, a technikai csoport volt.  A telefonját feltörték. 
Tiszta.

Andrew felpattant a székből,  és Jonathan nyakába ugrott. 
Most örömében sírt. Most már ő is átérezte, milyen a rossz ol-
dalon ülni és fenyegetve lenni. 

Samantha csak bölcsen mosolygott. Már látott bőven elég-
szer ilyen jelenetet. Egyik rablócsapat esetében például a főnök-
nek titulált férfiről kiderült,  hogy egy egyszerű szemetes.  Sa-



mantha már az elején látta, hogy ártatlan, de a bizonyíték a férfi 
ellen szólt, ugyanis a telefonját ellopták, és nem jelentette. Erről 
bonyolítottak le aztán minden hívást, nem csoda, hogy a férfi a 
végén remegett a vallatószobában. 

Andrew megpuszilta Jonathan arcát, és még mindig sírt. Jo-
nathan már kezdett  zavarba jönni.  Eltolta magától  a férfit.  – 
Na, minden rendben. 

– Még azért nincs teljesen – oszlatta el az örömteli perceket 
Samantha.

– Ezt ho… hogy érti? – Andrew szipogott, ezért a nő adott 
neki egy zsebkendőt. Kifújta az orrát, és egy pillanatra végigné-
zett magán, mintha nem tudta volna, hogy mi zavarja. Aztán 
rájött. – Jonathan, levenné ezt kérem? – tartotta fel bilincseit. 

A férfi dörömbölt az ajtón. Bejött egy idősebb őr, aki levette 
a  bilincseket.  Megkérdezte  minden  rendben  van-e.  Jonathan 
igenlő választ  adott,  majd az őr kiment,  és becsukta az ajtót 
maga  után.  Jonathan  ellenőrizte,  hogy  tényleg  zárva  van-e, 
nem-e hallgatózik valaki. 

– Hogy értette, amit előbb mondott? – fordult meg az ajtó-
ban, és kérdően nézett a nőre.

– Hát úgy, hogy még messze nem végeztünk. Ahogy mond-
tam, ha kiderül az ártatlansága, el kell játszania azt a szerepet, 
hogy maga a királynő kapcsolata. Ezért majd az igazi kapcsolat 
újra akcióba lendül, és akkor el tudjuk kapni. Ki kell terjeszte-
nünk a megfigyelést mindenkire, aki kapcsolatba került az ügy-
gyel. Technikai csoport, helyszínelők, titkárnők…  

– Akkor lesz egy pár ember. 
– Nem baj. Időnk… hmm… na jó, az nincs. – Samantha só-

hajtott, majd táskájába nyúlt egy cigiért. 



– Nem bánja ha kérek egyet? – nézett rá Andrew gyermeki 
könyörgéssel.  Ennek  láttán  Samantha  felkacagott.  Jaj,  de  kis  
aranyos vagy, mikor a szar is megdermed benned az ijedtség-
től. Adott neki egy szálat. A férfi meggyújtotta. Láthatóan már 
dohányzott, de leszokott. – Kicsit kivagyok.

Jonathan és Samantha egyszerre fogták meg a kezét nyugta-
tóan. 

– Megértem – mosolygott a nő. – De az ügynek még nincs 
vége. Tehát. – Hátradőlt székében, és a földre hamuzott. – Ki-
terjesztjük a megfigyelést az önök titkárnőire, a technikai cso-
portra…

Jonathan közbevágott. – A technikai csoport akkor csinál 
belőlünk hülyét, amikor akar.

Ez a kijelentés ledöbbentett mindenkit. 
– Őket ki tudja megfigyelni egyáltalán? – pislogott szapo-

rán Samantha elgondolkodva.
– Egy független csoport. Van ilyenünk. Nagyon jók, talán 

jobbak mint a mieink.
– Oké, akkor ők sem ússzák meg a megfigyelést. Tehát tit-

kárnők, technikai csoport. Ki tud még az ügyről?
– Az egész rendőrség.
– Ez nem érdekes. Az infó innen megy ki – ennek nyomaté-

kosítására megböködte az asztal lapját ujja hegyével. –  Itt van a 
királynő kontaktja. 

–  Aki  tudhat  még  erről…  talán  a  helyszínelők,  bűnügyi 
szakértők.

– Ők nem követik az eseményeket.  Olyanról van szó, aki 
napra készen követi. Még mindig a két első a legforróbb. Ki le-
het még? 



– Azt hiszem már nincs más.
– Na jól van – Samantha sóhajtott egy nagyot. Hirtelen azt 

vette észre, hogy Andrew úgy tekint rá, mint az anyjára, vagy 
legalábbis a nővérére. De a szemében valami mérhetetlen düh 
gyülemlett fel, mintha már most elképzelné, hogy ha elfogják a 
királynőt,  hogyan fogja halálra rémíteni.  – Akkor első lépés-
ként, Jonathan, kérem hívja fel a technikai csoportot, és mond-
ja nekik hogy a hírt tartsák titokban. Andrew, magát pedig arra 
kérem, hogy játssza el a bűnbak szerepét, ahogy előbb beszél-
tük. Menni fog?

– Túlélem idebent, de legalább hadd hívjam fel a felesége-
met.

– Ez nem probléma. Először hívom a technikai csoportot, 
és utána – Jonathan máris tárcsázott, és míg csöngött, bólintott, 
hogy a nő folytathatja.

– Ez már nem tart sokáig, Andrew – mosolygott barátian 
Samantha.

– Ja és még kérnék egy laptopot. Vagyis dolgozok innen, és 
nem mutatkozom.

– Részemről rendben. Jonathan?
A férfi épp letette. – Részemről is. A hír mostantól titokban 

marad. Tehát az irodában mindenki azt fogja hinni, hogy maga 
a kontakt. Eközben mi folytatjuk a megfigyelést. 

Andrew bólintott. 
– Kapcsolatba lép a független technikai csoporttal is? – né-

zett a nő Jonathanra. 
– Máris – a férfi újra tárcsázott.
A nő Andrew szemébe nézett. Most úgy látta, hogy a férfi 

épp temeti mélyre a bosszúját, hogy majd ha eljön az idő, kiélje 



magát. Gondolatban csak megvonta a vállát. – Andrew, hány 
titkárnő tudhat az ügyről? 

– Az enyém, és Jonathané. Stevenek és Hillarynek nincs itt, 
és  nem is naprakészek.  Valamint még… hmm… szóba jöhet 
egy harmadik is, aki a teljes napi jelentéseket rögzíti. Ő sem ki-
zárható.

– Hogy hívják őket?
–  Az  én  titkárnőm  Amanda  Welt,  Jonathané  Rebecca 

Smith, és az adatfeldolgozó pedig Sophia Walsh.
– Melyikük melyik? Láttam már őket? 
– Jonathané a szőke, az enyém fekete, Sophia pedig barna.
Samantha magában kuncogott azon, ahogyan egy férfi kü-

lönbözteti meg a nőket. – Mióta dolgoznak itt? 
– Mind legalább öt éve.
– És maga szerint, hirtelen rágondolva, melyiküknek lehet 

indítéka arra, hogy segítsen a királynőnek?
Andrew elgondolkodva nézett a plafonra. – Talán Rebecca. 

Csak neki van férje, de egyiküknek sincs gyereke. Rebecca na-
gyon régóta próbálkozik, de nem jött össze nekik eddig. Szerin-
tem átérzi, amit a királynő érez. Éppúgy, mint maga. És ez mo-
tiválhatja. 

– Nem tudom amúgy, hogy miért csak most jut eszembe, de 
a királynőről volt egy fotó. Több nem?

– Nem.
– És arra nem próbáltak ráfuttatni egy arcfelismerő szoft-

vert? Mielőtt elhagytam az FBI-t, már akkor is voltak jók. Ha 
megtudják ki a királynő, akkor talán nem kéne hajkurászni, ha-
nem csak elmennek a lakására és letartóztatják. 

– Próbáltuk. Semmi egyezés. Ráadásul többek szerint a ki-



rálynő  sminkeli  magát,  és  egyfajta  arcelváltoztató  tapaszokat 
használ.

– Hát az meg milyen?
– Ritka anyag. Egyfajta műbőr. Teljesen új arcot lehet kiala-

kítani ezzel, olyat, amit a szoftver se ismer fel.
– Szeretném majd megnézni azt a képet közelről, ha nem 

bánja majd.
– Ne tőlem kérdezze, hanem Jonathantól. Szeretném felhív-

ni a feleségemet. Mikor tehetem meg? 
– Felőlem most is – a nő Jonathanra nézett, aki még mindig 

telefonált, és a fejét rázta, jelezve ezzel, hogy el is tart még egy 
ideig. – Tessék, akkor használja az enyém. – Samantha kitette 
az asztalra mobilját.

Andrew úgy kapta fel, mintha egy falat kenyér lenne és nem 
evett volna már napok óta. Próbált emlékezni, mi a feleségének 
a száma. Majd beugrott, és tárcsázott. Feleségének nem mon-
dott igazat, csak annyit, hogy nagyon fontos ügyről van szó, és 
egy ideig nem tud hazamenni. Elnézést kért a nőtől, és ígérte, 
hogy elviszi majd egy rövid nyaralásra ezért. Samantha ennek 
hallatán csak bölcsen mosolygott. Na igen, ami azt illeti rám is  
férne egy kis pihenés már. 

Jonathan és Andrew egyszerre tették le a telefonokat.  Sa-
mantha egy perc türelmet kérve gyorsan megnézte cégének je-
lentéseit, de semmi rendkívüli nem történt. Udvarias mosollyal 
jelezte, hogy mostantól csupa fül. 

– Nos, a technikai csoport már dolgozik az ügyön – most 
Jonathan is kért egy cigit. Régen ő is dohányzott, leszokott, de 
kikapcsolódások  alkalmával  el  szokott  szívni  egy-két  szálat. 
Most a füst miatt megkívánt egyet. Andrew is kért még egy szá-



lat, Samantha pedig szintén félmosollyal arcán tett egyet a szá-
jába. Adott tüzet mindenkinek.

– Hmm, ez kellemes – ízlelgette Jonathan a szájában a füst 
kellemes ízét, közben nézte a cigit.

– Ugye?  – csillant fel  Samantha szeme.  – Imádom én is. 
Nemrég tértem rá erre.

Andrew ugyanezeket gondolta, de nem szólt egy szót sem, 
ehelyett újra rátört a depresszió arra a gondolatra, hogy még 
pár napig az ügy érdekében nem mehet ki. 

Jonathant épp a főnöke hívta, és jelentést kért. A férfi ki-
hangosította a telefont. A főnök a Rubinkirálynős ügy helyett 
sokkal  fontosabb nemzetbiztonsági  ügyekkel  foglalkozott.  Jo-
nathan és Andrew benne voltak a tíz legjobb ember közt, ezért 
a főnök sok dologban szabad kezet adott nekik, valamint meg-
adta az engedélyt  a  tervekhez,  és még csak most  tudta meg, 
hogy Samantha Freeman is visszatért. Külön köszöntötte, me-
lyet Jonathan és Andrew némi kis féltékenységgel hallgatott. A 
nő elmesélte mit csinál mostanában, kérdezte a férfit mi újság a 
családjával.  A beszélgetés végeztével a férfi  sok sikert  kívánt, 
majd letette. 

Eközben a cigaretta végére értek, és máris újra rágyújtottak, 
majd folytatták a tervezést. 

– Mennyi idő, míg a technikai csoport megfelelő ellenőrzés 
alá kerül? És kinek jelentenek? – kérdezte Samantha.

– Nekem – húzta ki magát Jonathan.
– Jó. Akkor koncentráljunk a titkárnőkre. Szeretnék velük 

néhány szót váltani négyszemközt. Kezdeném azzal, akit And-
rew is a kémnek gondol. – Ezzel a húzással a bajba került férfi-
nek újra teret adott. Remek tudatalatti manipulációs eszköz. A 



férfi láthatólag nem látott át a nő trükkjén, ezért büszkén elmo-
solyodott.

– Biztosak benne? – Jonathan szánakozó arcot vágott. – Na-
gyon kedvelem őt. Ha tényleg ő a kém, a tégla, akkor… nem is 
tudom.

– Elég szigorú volt velem, Jonathan – dorgálta meg Andrew. 
– Nem hinném, hogy gondja lenne Rebeccával.

– Jó, jó, persze – sóhajtott. – Ha Samantha úgy látja, akkor 
én csak helyeselni tudok.

– Azért  az  én meglátásom nem szentírás  –  sandított  Sa-
mantha a férfire. – Én is tévedhetek.

– Lehet.
– Tehát a beszélgetések ártatlanok lesznek, nem gyanúsítom 

őket semmivel. A technikai csoport figyelje őt is meg, de a füg-
getlen csoport pedig a mienket. Eközben próbáljuk meg kitalál-
ni hol fog lecsapni a királynő. Amint megtudjuk, ezt a titkár-
nők tudomására hozzuk. Ekkor már menni fog a lehallgatás, 
ezért tudni fogjuk, ha küld valami üzenetet. A királynő ezért 
nem ott fog lecsapni, hanem máshol, ezért találunk egy „B” he-
lyet, de erről már nem értesítjük a titkárnőket. Ezért a királynő 
besétál majd a csapdába. Hmm, kezd bonyolult lenni. Érthető-
en fogalmaztam?

A két férfi bólintott. 
– Nos akkor, uraim, kezdjük a napi feladatainkat. Én most 

felmegyek az irodába, megnézem azt a képet a királynőről tü-
zetesebben. Talán észreveszek valamit. Ezután behívom Rebec-
cát, és kérek tőle egy-két szívességet, majd fokozatosan érdeklő-
dök az élete után, és rátérek a gyerek ügyre. Ha mesélek az én 
lányomról, szerintem biztosan megnyílik. Ezt utána rávezetem 



a királynő tetteire. Hacsak Rebecca nem profin képzett hazudo-
zó, akkor valamit észre fogok venni.

– És mi mit tegyünk? – kérdezte Jonathan. 
Samantha beleszívott még párat a cigijébe és csak most vet-

te észre, hogy nincs is hamutartó. Megvonta a vállát és ledobta 
a csikket a földre. – Maguk akkor… Jonathan – mutatott a férfi-
re. – Maga kezdje el Rebeccát a másik „oldalról” figyelni.

– Ezt hogy érti?
– Kövesse. Figyeltesse a házát, mert lehet, hogy nem az iro-

dából értesíti a királynőt. 
– És mi van, ha a másik két hölgy lesz a gyanúsított?
– Akkor újrakezdjük a dolgot.  Most Rebeccával foglalko-

zunk. Bár tudnám, mennyi napunk van még.
– Biztos hogy nem sok. Ma péntek van. Hétvégén nem na-

gyon szállítanak semmit, ezért a legkorábbi időpont a hétfő, és 
szerintem nem húzzák tovább az ügyet péntekig.

– Egyetértek. Akkor kérem, Andrew, a maga feladata pedig 
az lesz, hogy megvizsgálja a jövő heti szállítások listáját. Ezt be-
jelölgeti térképeken is.  Ezután megnézi a férjem által beriasz-
tózott helyeket. A kontakt biztosan informálta a királynőt arról, 
hogy a férjem tiszta lett, ezért azt mondanám, hogy most már 
bármely helyre lecsapnak. Tehát minden egyes helyre szüksé-
günk van. És nem marad más választás, csak az, hogy ezeket a 
helyeket még a hétvégén 24 órás megfigyelés alá helyezzük, és 
innentől a királynő már mindegy, mikor csap le, elfogjuk.

Jaj, te szegény királynő… éppen most készítettem el végze-
ted forgatókönyvét. Azért még mindig remélem, hogy sikerrel  
jársz. 

– Ez jól hangzik – mosolygott Jonathan, de észrevette Sa-



manthán ismét a sajnálatot. Tényleg, mindjárt elkapjuk szegény  
királynőt.

Andrew  azonban  már  bosszúszomjasabb  volt,  hiszen  a 
mostani helyzetét épp a királynőnek köszönhette. Samantha ezt 
látta, és most nem kérte meg a sajnálkozásra. 

Ezután még megbeszéltek néhány részletet. Samantha és Jo-
nathan elköszöntek Andrewtól  –  akinek időközben behoztak 
egy laptopot –, a nő még ott is hagyta neki a maradék cigit és az 
öngyújtót. Majd mindenki munkához látott. 



9. Rész
Rebecca 

Péntek, délelőtt 11:40

Samantha és Jonathan megbeszélték a követés és megfigye-
lés irodán kívül végzendő részleteit, majd mindketten a Rubin-
királynőről készült egyetlen fotót nézték. Az iroda hálózatán át 
kapcsolatot tartottak Andrewval is,  aki most a celláját iroda-
ként használta, már annyi mindent lehoztak neki. 

– Érdekes ez az arcelváltoztató, vagy micsoda – tűnődött 
Samantha. Épp rágózott, állát tenyerébe támasztotta.

Jonathan a laptop mellett ült az asztalon, és kissé fura tar-
tásban nézte a képet. – Elég hatékony, ugyanis mint mondtuk, 
ez a nő ezzel az arccal az ismert adatbázisban nem létezik. Ta-
lán ha ki tudnánk szűrni arcának melyik része nem eredeti, kö-
zelebb kerülhetnénk. Ez a fotó maximum csak arra jó, hogy a 
falra kitűzve motiváljon. 

– Na jó, akkor ez zsákutca – sóhajtott, kihúzta magát a szé-
ken,  és  bezárta  a  képet.  – Haladunk tovább.  Most  jöhet  Re-
becca. Most tegyünk úgy, mintha néznénk valamit, és hívja be, 
hogy szemügyre vehessem. 

Jonathan a telefonhoz nyúlt, és hívta saját irodáját. 
– Jonathan Turner irodája – hallatszott Rebecca kihangosí-

tott, nagyon kellemes hangja, még Samantha tarkóján is kelle-
mes bizsergés szaladt át.

– Rebecca, át tudna jönni Mrs. Freeman irodájába? Van itt 
egy fájl, utána kéne nézni.



– Máris megyek – letette.
– Gyorsan, nyomtasson ki valamit! – Jonathan úgy mosoly-

gott, mintha épp megtréfálni készülnének valakit. 
Samantha kinyomtatott egy térképrészletet, és két karikával 

bejelölt két raktárat, hogy ennek nézzen utána. 
Fél perc múlva finom kopogás hallatszott. 
– Jöjjön be! – szólt Jonathan.
Rebecca  belépett,  majd  finoman  becsukta  az  ajtót  maga 

mögött. – Igen, Mr. Turner? 
A férfi rá sem nézett, úgy adta neki oda a lapot. – Kérem 

nézzen utána, hogy ennek a két raktárnak melyik cég építette 
meg a riasztórendszerét. 

– Máris. Még valami?
– Azonnal hívjon, ha megtudott valamit.
A nő bólintott. 
Eközben Samantha a szeme sarkából végigmérte és figyelte 

minden mozdulatát, arcrezdülését, alapvető beállását. Körülbe-
lül 170 centi magas lehetett, szőke hátközépig érő haja ki volt 
bontva, de szépen befésülve. Barna szeméből több értelem su-
gárzott, mint Jonathanéból, és Samantha jobban el tudta volna 
képzelni a helycserét. És akkor még hallhatnám azt a kellemes  
hangját többször is, mmm. Hopsz, miken nem gondolkozok?!

Rebecca észrevette, hogy Samantha lesi őt. Bölcsen elmoso-
lyodott. 

Ejha, csak nem kiszúrtad, kedves Rebecca, hogy gyanúba  
keveredtél? Nézzük mit reagálsz erre. 

– Rebecca … ugye így hívják? – fordult feléje a székben Sa-
mantha, összefonta ujjait hasa előtt, lábát keresztbe tette és mo-
solygott udvariasan.



– Igen – a nő állta az élve boncoló tekintetet.
– Jonathantól úgy hallottam, hogy maga elég jó. A nyomo-

zás végeztéig nekem is szükségem lenne egy segédre, de mivel 
csak ideiglenes  állományban vagyok,  nem kapok.  Szeretném, 
ha segítene nekem is… persze csak ha idejébe belefér.

Rebecca szeme felcsillant, hogy a híres Samantha Freeman 
megkéri erre, de még nem vált zavarodottá. – Hát persze – mo-
solygott lehengerlően. 

Hűha, ez ám a tekintet. És ez a hang… Most el tudnám vi-
selni pár óráig… de mi a jó istenen gondolkodom?! 

Samantha egyszeriben mentális ragadozóból prédává vált. 
De persze csak külsőleg, belül még mindig világított vörösen a 
gonosz szempár. Jonathan ezt  kiszúrta,  és azt hitte,  hogy Sa-
mantha sarokba szorult. Rebecca is bevette a csalit. – Kívánja, 
Mrs. Freeman, hogy itt legyek az ön irodájában, mikor önnek 
segítek? 

Mi az, hogy?! 
– Igen, az jól hangzik. Dohányzik?
Rebecca megvonta a vállát. – Néha. 
– Én is néha, bár az utóbbi napokban megduplázódott az 

adagom. Néha rá szoktam itt gyújtani.
– Jó, akkor majd csatlakozom.
– Köszönöm. Akkor kérem, megnézné azt a két címet?
– Hogyne. Hamarosan hívom.
– Ha kérhetem, jöjjön személyesen.
– Jó, de előtte hívom, hogy itt van-e.
– Rendben, köszönöm Rebecca.
– Nincs mit, Mrs. Freeman.
– Kérhetném, hogy szólítson Samanthának?



– Nem probléma – Rebecca sarkon fordult,  közben még 
mosolyogva Samantha szemébe nézett a válla fölött, a kilincset 
szinte oda sem nézve találta meg és kivonult, majd becsukta az 
ajtót

Jonathan látta, hogy mi zajlott kettejük közt, de Samantha 
gyorsan eloszlatta a jókedvét, mikor zavarodott arca ismét visz-
szaváltozott a mentális ragadozóévá. – Ne higgye, hogy megba-
bonázott. Csak színjáték volt. 

Jonathan megköszörülte a torkát, magabiztos arckifejezése 
zavarodottá változott.  Hát igen, nem igazán ismerem a nőket,  
és valahogy az alap pszichológiai képesítésem csődöt mondott.  
Főleg Samanthával szemben. 

– Rebecca biszexuális – meredt maga elé Samantha. – Nem 
tartom kizártnak,  hogy a férje mellett  van barátnője is,  vagy 
hármasban múlatják el az időt sokszor. De ez lényegtelen. Ha-
zudnék, ha azt mondanám nincs vonzereje, mert van, mint va-
lami házméretű ipari elektromágnesé. Jesszus, az a tekintet… 
Na de mindegy. Azt hiszem, jó nyomon járunk. Ő lesz az.

– Eddig nem látom, hogy miért gondolja így.
– Ez a biszexualitás sokszor… hmm, ez bonyolult… Rövi-

den szólva nem tartom kizártnak, hogy látta a Rubinkirálynő 
képét, és… beleszeretett. 

– Hmm… kezd a dolgoknak értelme is lenni.
– Tehát ezért segít neki.
– De hogy kerültek kapcsolatba?
–  Ezt  nem  tudom.  Akkor  haladunk  tovább.  Kezdje  el  a 

megfigyelését.  Én  pedig  eljátszom az  elcsábított  nő  szerepét. 
Úgy látom, tetszem neki – vonta meg a vállát. Egyszer már kö-
zel került ahhoz, hogy  lefeküdjön egy másik nővel, de végül 



mindketten  megijedtek,  mikor  meztelenül  ültek  egymással 
szemben az ágyon. Végül maradtak a közös zuhanynál, csókok-
nál, de semmi többre nem került sor. – Ha igen, akkor egy ki-
csit kurválkodok. És talán beavat.

– Ezzel rizikózza azt, hogy akár…
– Nem bánom, ha az ügy érdekében lefekszek vele. De eh-

hez már csak a hétvégénk van. Ma este elmegyek vele inni. Egy 
kicsit. Meglátjuk hova jutunk. 

– Vigyázzon magára!
Samantha felkacagott.  – Úgy beszél,  mintha egy szűzlány 

lennék, aki épp az első randijára megy. 
Jonathan megadóan csóválta a fejét. – Amúgy mikor kezd-

jük csapdába csalni? 
– Már elkezdtük.
Jonathan felvonta szemöldökét. 
– A térképrészlet, amit kinyomtattam, már azt tartalmazza, 

amiről beszéltünk. Ha Rebecca a kontakt, akkor erről informál-
ja a királynőt. Ugye már megy a lehallgatás?

– Igen, a telefont és E-maileket már figyelik.
– Jó. De ha nem az irodából lép kapcsolatba a királynővel, 

hanem otthonról, akkor azt maga tudhatja meg az esti megfi-
gyeléssel. És ebben én is részt veszek. – Sóhajtott, majd kunco-
gott. – Mint egy kurva.

Jonathan is felnevetett. – Akkor eddig jól állunk. Tehát mit 
is teszünk, ha erről informálja a királynőt? 

–  Semmit.  Hagyjuk,  hogy  a  királynő  újratervezzen,  de 
eközben mi is, és megfigyelünk mindent, lecsapás, letartózta-
tás, győzelem. – Majd szomorkás mosoly villant át az arcán.

Jonathanén is. 



A nő felállt  székéből,  Jonathanra mosolygott.  –  Munkára 
fel!

Kimentek az irodából. Jonathan máris dolgához látott, hogy 
elkezdje összeszedni a megfigyelő csapatot, Samantha pedig Jo-
nathan irodája felé vette az irányt, hogy egy kicsit közelebb ke-
rüljön Rebeccához. 

 
Péntek, délután 12:52

Trevor felébredt lányának motoszkálására a hálószobában. 
Ma este nem megy már dolgozni, ezért nem érdekelte. Felült az 
ágyban, és lányára mosolygott. 

A  kislány  mögött  máris  feltűnt  Julie.  –  Jaj,  ne  haragudj, 
Trev, nem gondoltam volna, hogy Amy benyit. 

– Nem gond, ma úgyse dolgozom. Majd alszom este rende-
sen. – Kikászálódott az ágyból, ásított, majd magára húzott egy 
tréningnadrágot.

– Apuu, megnézed mit rajzoltam?
– Máris, hercegnőm.
Kisétált a hálóból, és hagyta magát, hogy lánya a hűtőhöz 

ráncigálja. 
Trevor azonban ledöbbent, mikor meglátta a Rubinkirály-

nőről készült rajzot. – Hát ezt meg hol láttad? 
– Ott – mutatott a kislány a reggeli újságra, melynek cím-

lapján ismét ott volt a Rubinkirálynő fotója. Ezt már előzőleg is 
közzé tették, de most más híreket közöltek.

A férfi felkapta az újságot. A cikk úgy szólt, hogy a Rubin-
királynő újra lecsapott. Gyorsan elolvasta a cikket, de nem em-
lítették a gyilkosságokat, de azt már igen, hogy a királynő a lá-



nyát akarja megmenteni. Trevor elmosolyodott. Eddig is szur-
kolt a királynőnek, és most már biztos volt benne, hogy bárki 
aki ezt olvassa, az is. Gondolatban sok sikert kívánt neki, fel-
kapta lányát, és szorosan ölelve hálát adott a sorsnak, hogy ők 
nem ilyen szerencsétlenek. Majd feleségére gondolt, akinek fel-
adata éppen ennek a nőnek az elfogása volt. Most szívesen fel-
hívta volna, hogy azonnal álljon le, de aztán megint eszébe ju-
tott a gyilkosság. 

Elgondolkodott, hogy a média ezt vajon miért nem közölte? 
Ha közölnének, akkor a királynőnek szurkolók száma leesne, 
sőt  még  egyes  törvénytisztelő  emberek  megannyi  feljelentést 
közölnének, hogy itt és itt látták a nőt. Ez megőrjítené a rend-
őrséget, a nyomozást lehetetlenné tenné, és az esélyes nyomra 
vezetés esélye alacsony lenne. Ha nem közlik, akkor pedig a ki-
rálynő  után  még  mindig  csendben  folyhat  a  nyomozás.  És 
most, hogy Samantha vezeti, sikerrel is fog zárulni. Trevor nyíl-
tan remélte,  hogy felesége hibázzon, és a királynő meg tudja 
menteni a lányát. Elmosolyodott. Sok sikert, Rubinkirálynő. 

Főzött egy adag kávét, majd kiment az erkélyre rágyújtani. 
Közben Samantha hívta. 

– Helló, drágám. Hogy van Amy? 
– Jó reggelt. Remekül van. Mizu?
– Talán sikerült megtudnunk ki a királynő kontaktja.
– Hmm…
– Tökéletesen el tudom most képzelni az arcod. Csak azért 

hívlak, hogy ma este meghívjuk ezt a nőt egy kis esti italozásra, 
hogy a gyanakvását elűzzük. Tehát későn jövök haza.

– Pedig ma este már nem kell mennem dolgozni.
Csend a vonal másik végén egy ideig. 



– Na jó – sóhajtott a nő. – Akkor igyekszem haza. Amynek 
a szokásos vacsi,  fürdés,  aztán alvás.  Te pedig maradj ébren, 
míg jövök.

Trevor  vigyorgott.  –  Mindketten  ébren  leszünk.  Én  és  a 
nyugtatórúd. 

– Ha alva találom, beleharapok egy nagyot.
– Éberebb lesz, mint gondolnád.
– Szeretlek. Csók.
– Neked is.
Letették. Trevor felnézett az égre. Siess, bébi, siess haza. Az-

tán majd holnap nyomozgatsz kedvedre. 

Péntek, délután 3:43

A Rubinkirálynő hívta ismét csapatát. A telefont kihangosí-
tották a raktárban, és mindenki érdeklődve figyelt a nőre. 

– Sziasztok. Este ismét találkozunk. A lényeg, hogy a kon-
taktom  elküldte  az  infót.  Az  FBI  csapdát  állít  a  raktárnál 
Bronxban. Változtatnunk kell.

– Nem hallgatják le a kontaktod? – kérdezte Jeremy.
– Nem, mert még mindig azt hiszik, hogy ez az Andrew a 

főkolompos. Tehát újratervezünk, és olyan helyen csapunk le, 
melyre nem készülnek kellőképpen. Jeremy, mikor is pakolják 
le a cuccot?

– Hétfőn délután. A raktárban egészen este nyolcig dolgoz-
nak, tehát csak utána tudunk betörni.

– Oké, akkor szerezd meg a cégtől a riasztórendszer leírását 
és a kódokat!

– Meglesz.



– Gina, te közben menj el felderíteni Tommal és Billel! Jár-
játok körbe a raktárt,  nézzétek meg a kamerákat! Készítsetek 
fotókat! Este elemezzük.

– És te közben mit teszel? – szólt bele Gina.
– Játszom a napi feladatomat. Felszolgálok, sürgök forgok. 

Este találkozunk. Sziasztok! – letette. 
A raktárban ott voltak a többiek. Gina kérdően fordult Tom 

felé. – Ha csak egy felszolgáló, hogyan érthet a betörésekhez? 
– Úgy, hogy rohadtul nem felszolgáló. Szerintem már ült 

pár évet, és vagy a börtönben lett terhes, vagy a kijövetel után. 
Ezért nem talált semmi segítséget a műtétre, mert senki nem 
bízik benne. 

Jeremy és Bill helyeslően bólogattak. 
– És te találtál valami adatot róla? – nézett a nő a srácra, aki 

csak a fejét rázta.
–  Semmit.  A  fotója  nincs  semmiféle  adatbázisban.  Leg-

alábbis a rendőrségiben nincs. Az FBI-hoz  meg rizikós betör-
ni, és nem is biztos, hogy sikerül.

– De mit keresne az FBI-nál a képe?
– Ha – szólt bele Tom – a régi akciója miatt az FBI kapta el,  

akkor a képe csak ott lesz.
– Akkor ezek szerint profi tolvaj volt.
– Eddig minden erre mutat. És még a nevét sem árulta el 

még mindig. 
Gina megvonta a vállát. – Végül is a mi nevünk sem igazi.
A többiek rámosolyogtak, majd egymásra néztek és néma 

egyetértésben dolgukra indultak… 
 



Péntek, délután 4:20

Samantha bekopogott Jonathan irodájába. A férfi már ösz-
szeszedte a megfigyelő egységet, és úton voltak Rebecca lakása 
felé, hogy elhelyezzék a puskamikrofonokat, és megtalálják a le-
hető legjobb szögeket a bejárat és ablakok fényképezéséhez. 

– Tessék? – szólt ki Rebecca. Sokáig nem volt a helyén, le-
ment az archívumba, kávézni, ebédelni. 

Samantha résnyire nyitotta az ajtót, és bedugta a fejét. – Ku-
kucs – mosolygott barátian. – Épp most hívott Jonathan, hogy 
este szeretne inni egyet velem. Hosszú hetünk volt. Gondoltam 
meghívom magát is. 

Rebecca rezzenéstelen arcot vágott, de éppen gépelt, és hir-
telen tömérdek gépelési hibát vétett. – Este programom van saj-
nos. 

– Hát jó – Samantha megvonta a vállát, visszalépett és be-
csukta az ajtót. Már épp készült visszamenni az irodájába, mi-
kor hallotta a körömcipő kopogását. Gyorsan úgy tett, mint aki 
tényleg elindul.

Rebecca kinyitotta az ajtót, majd suttogva kérdezte. – Mi-
kor mennek? 

Istenem, ez a hang. A gerincemen érzem a hatását. Ez a nő  
szerintem még pornózott  vagy luxuskurva is  volt  valamikor,  
ilyen hangot csak ők tanulnak kiadni magukból. De végül is én  
is kurva leszek ma, nem?! 

–  Kábé  nyolc  körül  –  pördült  meg  Samantha,  de  hátrált 
közben. – De miért érdekli? Hisz van programja, nem? – köz-
ben bájos mosolyt varázsolt ajkaira.



– Azt tudom csúsztatni  holnapra,  de ezt  nem. Ezért  me-
gyek.

Samantha két kezével pisztolyt formázott, halk pufogó han-
got adott, majd kacsintott. Rebecca szája fültől fülig ért, és visz-
szabújt irodájába. 

Samantha is elérte sajátját, belépett, becsukta maga mögött 
az ajtót, majd hátát nekivetette. Szedd össze magad, Samantha,  
mert még a végén élvezed is a ma esti szerepet. Jézusom, ez a  
nő. Ezek a szemek, ez a hang. A hang. Hmm. Igen, ebben van  
valami elképesztő. De miért nem vettem észre ezt a nőt eddig  
itt?  Mondjuk  észrevettem,  de  azt  nem,  hogy  ennyire…  
ennyire… Hú, azt hiszem jobban fel kell készülnöm erre az es-
tére. 

Péntek, este 8:15

Samantha készen állt a ma esti kis italozásra. Azt hazudta, 
hogy Jonathan is jönni fog, de persze majd ott a bárban vagy 
akárhol hirtelen kapni fog egy hívást tőle: „Bocs, mégsem me-
gyek, de azért ti érezzétek jól magatokat.” 

Kifestette magát, ajkára szájfényt tett, parfümöt fújt magá-
ra,  majd  a  tükörbe  nézett.  Hmm,  sminkeljem  el  az  
anyajegyem? Rebecca nézte párszor, biztos tetszik neki. Így ha-
gyom. Aztán,  száj…  Puszikat  küldött  magának,  gyakorolta a 
bájos mosolyt. Ez is oké. Haj. Hmm… – A frufrut ismét beiga-
zította, simogatta felnyírt haját hátul és oldalt. Ez is oké. Azt hi-
szem készen állok. Gyerünk, Samantha, kibírsz egy-két csókot  
egy nőtől ma este. 

Kijött a mosdóból, majd visszament az irodájába, hogy fel-



kapja táskáját. Rebecca előzőleg beszólt, hogy még hazaugrik, 
és majd a megbeszélt helyen találkoznak. Samantha még indu-
lás előtt lement Andrewhoz, beavatta a tervekbe, a férfi pedig 
szinte bosszúszomjasan kívánt sok sikert, és azt is közölte, hogy 
már készíti a raktárakhoz a rajtaütési terveket. 

Samantha kilépett az épületből. A metró felé menet meg-
nézte  telefonján  az  E-mailjeit,  de  megint  semmi  érdemleges 
nem történt. Halad a gépezet, olajozottan. Remek. 

Egy óra múlva betoppant a bárba. Halk Jazz zene szólt, a 
körasztalok körül párnázott székeket helyeztek el,  négyesével. 
Az italpultot spotlámpákkal világították meg felülről, az aszta-
lokat is pontosan felülről. A helynek meglehetősen romantikus 
hangulata volt. Samantha tudta, hogy Rebecca választotta ki a 
helyet a nagy lótás-futásban. Talán ezt már így tervezted? Talán  
azt is tudod, hogy Jonathan mégsem jön ma el? Mindjárt meg-
látjuk. 

Többnyire öltönyös férfiak és kosztümöt viselő nők ültek az 
asztaloknál, akadt egy kisebb társaság, akik számára több asz-
talt  toltak  össze.  Talán  valami  céges  hétvégi  buli.  Samantha 
többször csinált ilyet a sajátjánál, melynek mindig megvolt az 
eredménye, hiszen javított a hangulaton, és a következő héten 
mosolyogva mesélték ki mit csinált, ha esetleg nagyobb meny-
nyiségű alkoholt fogyasztott.

Rebecca már itt volt, a bár jobb oldali részén ült, integetett. 
Samantha átvágott a termen, közben szíve hevesebben kezdett 
verni. Nahát, nahát, még a végén beindulok? Vagy talán ez fel-
tételes reflex, hisz Trevor épp egy ilyen helyen kérte meg a ke-
zem? Vagy most hogy is van ez? 



Samantha egy energikus mosolyt erőltetett arcára, amelyből 
a sugárzó energia egy atomerőművet is megszégyenített volna. 
Végignézte Rebeccát.  Ne hezitálj,  Sam, nézd meg a melleit is  
szépen. 

A nő is nadrágkosztümöt viselt, rózsaszín ingét dekoltázsá-
nál kigombolta. Gyakorlatilag hatalmas mellei voltak, melynek 
láttán Samantha irigykedett, hiszen övéi csak „épp jók” voltak, 
Trevor mindig körbeérte tenyerével. De a férfi tenyere sem volt 
kis méretű.  Most akkor nekem nagy mellem van? Vagy pont  
jó? És ezen nekem ennyi idős fejjel kell gondolkodnom?! Emel-
lett sajnálta is Rebeccát.  Szar dolog az orra esés ellen küzdeni  
minden lépésnél, bogaram. 

Rebecca nem szólt egy szót sem, csak mosolygott, szájfénye 
csillogott a félhomályban. Ha a csaj pornózott, akkor erre sze-
rintem még a rendező is kiverte a kamerák mögött. 

– Micsoda választás  –  imitálta zavarát  Samantha.  –  Szép 
hely.

– Tudom. A férjemmel gyakran jövünk ide.
Istenem, ez a hang. Még, még. Beszéltesd, beszéltesd. 
– Jonathan nemrég hívott, és elnézést kért, mert nem tud 

jönni. A Rubinkirálynő utáni nyomozás miatt alig volt otthon, 
és a felesége kiverte a balhét.

– Nem érdekes – legyintett Rebecca, és koktéljából ivott a 
szívószállal egy keveset. – Mit iszik?

– Nem is tudom – vakarta meg tarkóját Samantha. – Vala-
mi  koktélt,  vodkával,  naranccsal,  mentával,  meg…  mittudo-
mén.

Rebecca odaintette a felszolgálót. Kért még egyet magának, 
és egyet Samanthának a speciális kérésnek megfelelően. A fel-



szolgáló javasolta az ismert koktélok egyikét, végül Samantha 
azt választotta, ami a legtöbb vodkát és narancslét tartalmazta. 

Dohányozni lehetett,  ezért Samantha elővett egy szálat és 
megkínálta Rebeccát.  Miközben adott neki tüzet,  megnézte a 
haját. Nemrég mosta, talán épp ezért sietett haza, hogy rendbe 
szedje magát.  Hiszen ma új prédád van, nem, bogaram? Ó, te  
jó ég. Na, beszélj szépen. 

– Nem is értem, hogy miért csak ma beszéltünk először – 
Samantha füstoszlopot fújt majdnem a plafonig. 

Rebecca megvonta a vállát. – Mindig elfoglalt. 
– Hmm. Nem tegeződnénk inkább? Zavar ez a magázódás.
– Még csak ma ismertük meg egymást.
– De most nem dolgozunk, hanem kieresztjük a gőzt.
– Részemről rendben. 
– Na tehát. Mióta vagy az FBI-nál?
– Öt és fél éve. A nevedet hallottam már sokszor, meg hogy 

nagy rablóvadász voltál, de részleteket nem tudok. 
– Mm-hm, az voltam. Volt egy akció, amit elbaltáztam. Il-

letve nem találtam meg a rablókat időben, de mások igen, és 
vérfürdő lett belőle.

– Ó, értem. De hát emiatt…
– Ez nagy lelkiismereti problémát okozott nálam, ezért fel-

mondtam. Alkoholista lettem … ezért most van egy kis Déja 
Vu érzésem. Aztán találkoztam a férjemmel.

– Ő mivel foglalkozik?
– Biztonsági szakember. Csak nemrég épp a Rubinkirálynő 

cincálta szét a hírnevét, és be is akarta mártani, de szerencsére 
a férjem okos volt, és saját magát tisztázta.

– Van egy lányod is, igaz?



– Mm-hm. Képem most épp nincs. Öt éves, éppen rajzolós 
korszakában van. Van egy remek bébiszitterünk, aki szinte már 
nálunk él, nagyon szeretjük, ő is minket, a lányom is imádja.

– Azt hallottam van egy céged is.
– Aha. Szállítmányozás. Volt egy sötét időszakunk, csalással 

vádoltak, de kiderült, hogy valami hacker buzerálta a gépein-
ket. Majdnem csődbe mentünk, de Trevor és én szinte a hamva-
iból támasztottuk fel a céget.

– Nehéz volt? – Rebecca együtt érző arcot vágott.
– Hú,  eléggé.  –  A büdös picsába.  Nem én beszéltetem a  

csajt,  hanem  ő  beszéltet  engem.  Na  gyorsan  fordítsunk!  El-
nyomta a cigijét. – És neked van gyereked? – a választ persze 
tudta már. 

– Nincs.  Szeretnénk régóta már, de… – sóhajtott egy na-
gyot,  majd szomorkásan elmosolyodott.  – Szóval sajnos nem 
sikerült.

Samantha együtt érzően lehunyta a szemét. – Sajnálom. 
– Nem érdekes. Most egyéb lehetőségeken gondolkozunk, 

beültetés, meg rengeteg más van, de idő és pénz hiányában nem 
mindegyik elérhető.

Hoppá, pénz. Tehát itt máris megvan az indíték, hogy a ki-
rálynő csapatának tagja legyen. – Mennyi mostanában az ilyen 
kezelés?

– Miért kérded?
– Kíváncsiság.
– Sok. Több tízezer dolláros kezelések ezek. És nincs semmi 

garancia. Már egyre többször gondolkodunk az örökbefogadá-
son is.

– Az sok hercehurca. Na meg…



– Attól tartok nem marad majd más választásunk.
Samantha látta rajta, hogy nagyon szenved emiatt. – Mi a 

véleményed a Rubinkirálynőről? – a gyanakvást gyorsan elte-
relte egy újra felkínált cigarettával.

Rebecca elvette, majd elfogadta a tüzet. Fejét a plafon felé 
fordította, de Samantha szemébe nézett. – Miért kérded? 

– Kíváncsiság.
– Mindenre ezt mondod?
– És te minden kérdésre visszakérdezel?
Szemeztek.  Rebecca szinte érezte a koponyájában turkáló 

mentális operációt, de most Samantha is emberére talált. A nő 
a lelkébe látott, úgy, mint régen senki más. Ennek ellenére, a 
testtartása alapján védekező pozícióba váltott. Talán észrevette,  
hogy gyanakszom rá? 

– Bocsáss meg – sóhajtott Rebecca. – A Rubinkirálynőnek 
természetesen szurkolok. Ahogy a fél város.

– De embert öltek. – Gyerünk, nyulacska, ugorj ki abból a  
bokorból.

– Az véletlen lehetett.
– Ezt elég gyorsan rávágtad.
– Te most gyanakszol rám?
Samantha felkacagott. – Mire gyanakodnék? 
– Hát hogy…
– Hogy?!
– Hogy én is a királynőnek szurkolok.
–  Most  mondtad,  hogy  igen.  –  Samantha  könyökölve  az 

asztalon előrébb hajolt. Ebben volt némi erotikus közeledés, de 
egy ragadozó szándék is. – Mi másra kéne még gyanakodnom?

Rebecca nyelt egyet. – Hogy esetleg még segítek is a király-



nőnek. 
Megvagy!
– Megfordult a fejemben – döntötte félre fejét Samantha és 

magabiztosan elmosolyodott. 
–  Gondolkodtam  rajta,  hogy  őszinte  legyek.  Egyszerűen 

nem akarom, hogy elkapják. A szívem megszakadna, ha emiatt 
meghalna az a kislány.

– És honnan tudod, hogy van tényleg egy kislánya? Mi van, 
ha ez csak egy elterelés, hogy sajnáltassa magát? 

– Nem hiszem, mert akkor minden más értékest elvitt vol-
na.

Érdekes, erről már beszéltünk. Most vagy Jonathan mondta  
el neki a részleteket, vagy a jelentésében tett említést róla és a  
nő elolvasta és megjegyezte. – Mi is így gondoljuk.

– Mi van Andrewval?
– Mi lenne? Előzetesben van.
– Akkor miért láttam a belépését a rendszerbe ma délelőtt?
Andrew, te idióta, miért nem kérted el más felhasználói ne-

vét? – Nem tudom, hogyan láthattad. Szerintem csak valaki át-
nézi a gépét bizonyítékok után.

Rebecca megvonta a vállát, és ismét odaintette a felszolgá-
lót. Ugyanazt az italt kérték, de most még egy üveg pezsgőt is. 

– Remélem nem bánod, ha én ma egy kicsit le akarom inni 
magam – kacsintott Rebecca.

– Én se terveztem másképp.
Megérkeztek az italok, Samantha vásárolt egy doboz cigit is. 

John Player Special. Kék. Rebecca arany Marlborot rendelt. 
– Na szóval – terelte vissza a témát Samantha. – Andrew 

nagy bajban van.



– Mm-hm.
Hékás, ez az én reakcióm. 
– Őszintén szólva én is szurkolok a királynőnek – Samant-

ha lejjebb csúszott a széken. A helyiség levegője kezdett fülledt-
té válni, ezért a nő kigombolta ingének felső két gombját. Re-
beccára sandított, mintha nem tudná milyen hajlamai vannak, 
és ártatlanul elmosolyodott. – Bocsi, izzad a csöcsöm. 

Rebecca felkacagott. – Képzeld az enyém akkor mennyire. 
Fokozódik  a  hangulat,  mm-mm,  hmm-hmm.  Samantha 

most a haját turkálta hátul. – Tudod, én azért voltam legendás, 
mert volt ez a hülye képességem, hogy tudok más fejével gon-
dolkodni.  Empátia.  Na de ez a mostani  ügy megfogott,  mert 
nekem is van lányom, és ez a beleélés kikészít. A királynőt ha 
elfogjuk, én leszek a gyerek gyámja, és a cégem kifizeti a műtét-
hez szükséges hiányzó összeget.  Ez a minimum, amit megte-
szek érte. És egészen addig én leszek a gyerek nevelőanyja, míg 
az igazi ki nem jön a börtönből. 

– És ha meglépnek?
– Ha meglépnek, akkor … akkor nyugodtan fogok aludni.
– Én is.
Egymásra mosolyogtak, és ittak a Rubinkirálynőre. És nem 

egy kortyot,  hanem az  egész  pohár  koktélt  lehúzták,  közben 
egymás szemébe néztek és mintha versengtek volna, ki végez 
előbb. A végén kapkodták a levegőt. Újabb italokat rendeltek, 
de Rebecca már bontotta ki a pezsgőt is. Látszólag erős marka 
volt, mintha valami keményebb sportot űzött volna régebben. 

A  kitett  poharakat  elmarkolták,  és  Rebecca  megtöltötte 
őket. Koccintottak, de most semmire nem ittak.

Samantha keresztbe tette lábait, és kissé féloldalasan helyez-



kedett el, a poharat kecsesen tartotta maga előtt. Rebecca úgy 
ült, hogy szinte Samantha tükörképe volt. 

– Mit fogsz holnap csinálni? – kérdezte Samantha, majd a 
poharat úgy tartotta, hogy azon keresztül nézze meg a másik 
nőt. 

– Jonathan bekéretett, de nem reggelre, csak napközben va-
lamikor. Tehát ma leihatom magam.

– Szintén.
Mosolyogtak. 
Samantha közelebb húzódott az asztalhoz, és rákönyökölt. 

Kezdte magát furán érezni. Régen nem ivott, most ez a két kok-
tél és a fél pohár pezsgő máris dolgozni kezdett. – Hogy kerül-
tél az FBI-hoz? 

– Egyszerűen jelentkeztem. Az életem tiszta volt, a szüleim 
tanárok voltak, apám még katonaként is szolgált. Még érmet is 
kapott.  Harcolt  az  Öböl  háborúban.  Akkor  voltam  tizenkét 
éves.

– Mm-hm. Az én apám rendőr volt. Mint én, ő is úgy kapta 
el a rablókat, mint macska az egeret. Sajnos meghalt három éve. 

– És az anyukád?
– Ő is, csak ő öt éves koromban.
– Ó, ne haragudj.
– Semmi baj. Talán ez is rontja a beleélést, mert ha a Rubin-

királynő lányának helyébe képzelem magam, a szívem megsza-
kadna, ha elválasztanának az anyámat tőlem jó pár évre. – Már  
megint én beszélek. Pedig most a hangja még jobban… még  
jobban… mi van velem, az isten szerelmére? – Na és hogy ér-
zed magad az FBI-nál? – ehhez a kérdéshez össze kellett szed-
nie szinte minden energiáját.



– Remekül.
– Nem akartál feljebb lépni?
– Nem igazán. Jól megfizetnek, és ez a munka nem jár fele-

lősséggel. Na meg ha összejön a gyerek ügyünk, így könnyeb-
ben pótolható leszek.

– Igaz. Jó és felelősségteljes gondolat. A férjed?
– Ő ügyvéd. 
Lehet, hogy szükséged is lesz rá, bogaram. – Mi a területe? 
– Cégeket képvisel, szerződéseket készít, ilyesmik.
– Aham.
Ismét rágyújtottak, majd folytatták a kötetlen beszélgetést. 

Samantha többször rátért arra,  hogy mi Rebecca gondolata a 
királynőről, különböző perspektívákból. Többször látta, hogy a 
nő nem mondott igazat. Az ital hatásának ellenére igyekezett 
megjegyezni mindent, és mikor már úgy érezte, hogy a mai in-
formációadag elég volt, viccekre tértek rá, gyerekkori emlékek-
re, majd… a szexuális témákra. 

Szombat, hajnal 2:15

Jonathan már majdnem elaludt a mikrobuszban két másik 
kollégájával együtt, mikor egy másik autóban lévő megfigyelő 
egység hívta őt rádión. 

– Célpont érkezik. 
Jonathan összekapta magát. Elővett egy cigit. A nap folya-

mán úgy döntött, hogy visszaszokik, hiszen jobban esett a várt-
nál. 

A kocsi egy Mercedes volt, kétszemélyes, sportváltozat. Ket-
ten ültek benne, Rebecca és a férje. 



Jonathan előkapta a távcsövet, és figyelte, amint a lakóház 
előtt a nő leparkol, és férjével kiszáll. Az egyik megfigyelő szin-
te üvöltött a rádióba, Jonathan csak azért nem szólt, mert elké-
pedt. 

– Uram, a másik utas nem a férj, hanem Samantha Free-
man.

– Látom, bassza meg. Tudtam, hogy ma este beszél vele, de 
azt nem, hogy el is jön a lakására. – A biszexualitás témájáról 
csak Jonathan tudott. Meg arról is, hogy Samantha kézjeleket 
fog leadni, ha a helyzet magaslatán áll. Meg arról is, hogy igazá-
ból milyen szerepre vállalkozott,  de azt  nem gondolta volna, 
hogy idáig fajul a dolog. Vajon Samantha élvezte a szerepét?

A nő a részegségtől szinte kiesett a kocsiból, és a hasonló 
állapotú Rebecca nevetve feltámogatta. Ennek ellenére Samant-
ha leadta a „minden rendben” kézjelet. Jonathan megkönnyeb-
bült. Elképzelte azt a forgatókönyvet is, hogy Rebecca esetleg 
erőszakos lesz, de Samanthát nem kellett félteni, ráadásul vagy 
egy tucat FBI-os várakozott a közelben. Ha valami baj adódik, 
azonnal berontanak a lakásba és véget vetnek a dolgoknak. 

A két  nő  nagy  nehezen a  tömbház  bejárati  ajtajához  tá-
molygott, közben nagyokat kacagtak. Samantha kénytelen volt 
a falat tapogatni. 

Bementek. Majd innen már az utcán lévő megfigyelő egy-
ség nem tudott többet tenni,  csak a lehallgató eszközökre fi-
gyelni, de a szemben lévő magas épület tetején megbújó egység 
videofelvételét mindenki látta. Samantha tudta, hogy lesz meg-
figyelés… de azt a fránya függönyt elfelejtette behúzni…  

  



10. Rész
Egy mámoros este következményei

Szombat, reggel 9:15

Samantha hazaérkezett. Mikor benyitott, még a kislánya is 
döbbent csendben figyelte, és mindenki megállt az evésben. 

Samantha haja kócos volt, szeme beesett. Irtózatos fejfájás 
gyötörte. Mikor átvágott a lakáson, egyből a gyógyszeres doboz 
felé vette az irányt,  majd odadünnyögte,  hogy sziasztok.  Feje 
vörös volt, nem nézett senki szemébe. 

Julie kérdőn nézett Trevorra, aki előző este hiába várta haza 
feleségét. Telefonált, tucatszor, de a nő nem vette fel. Dühös is 
volt, de ezt már kialudta. Végül is ma is van nap, nem?!

Samantha vizet vett ki a hűtőből,  és egy húzásra megitta. 
Megszagolta dohányfüstös ruháját, majd elfintorodott. 

Az  asztal  felé  indult,  lányának  akart  egy  puszit  adni,  de 
megtorpant. Majd beviharzott a hálószobába. 

– Mi baja? – pillantott Julie kérdőn Trevorra.
– Nem tudom. Megyek, beszélek vele.
Valamiért Amy nem szólt egy szót sem. Ösztönösen látta, 

hogy valami nem stimmel. Szüleitől örökölt némi bölcsességet, 
és a csacsogás helyett figyelt érdeklődve, miközben tele szájjal 
habzsolt. 

Trevor  benyitott  a  hálószobába.  Samantha  az  ágy  sarkán 
ült, arcát kezébe temette. Mikor hallotta, hogy bejön a férje, fel 
sem nézett. 

Trevor becsukta az ajtót, majd leült mellé. Samantha elhú-



zódott előle. 
– Mi baj? – kérdezte a férfi. 
– Szörnyű dolgot tettem.
Trevor nyelt egyet.  Csak nem megcsalta? Samantha képes 

volt  úgy kirúgni  a  hámból,  hogy másnap azt  is  bánta,  hogy 
megszületett. Mesélt szaftos sztorikat régről. Trevor ebből kö-
vetkezően könnyen el tudta képzelni, hogy ez történt. Sóhajtott, 
majd felállt és a szoba sarkába húzódott, kezét karba tette. Húz-
ta a száját, és lelkiekben felkészült a szörnyű igazságra. 

– Lefeküdtem valakivel – motyogta Samantha maga elé.
Bumm!  Trevort  szinte  megtaszította  egy  láthatatlan  erő. 

Nagyot nyelt. A felkészülés ellenére szinte fizikai fájdalmat ér-
zett a mellkasában, gyomrában. Hát ezért húzódott el előle. 

– És… és kivel? –  Most már csak azt remélem, hogy nem  
ismerem az illetőt.

– Nem férfival…
Trevor hirtelen végtelen megkönnyebbülést érzett. A mell-

kasát szorító fájdalom szinte kellemessé változott, egyfajta is-
meretlen izgalommá. A férfi kacagni kezdett, méghozzá olyan 
jóízűen, hogy Samantha csak pislogva nézett rá. 

– Te hallottad mit mondtam?!
– Igen – Trevor már még jobban kacagott, szája elé tett ke-

zével igyekezett visszafogni magát, hogy a röhögése ne legyen 
sértő. – Lefeküdtél egy nővel. 

– És te ezen röhögsz?!
– Á,  dehogy  – Trevor  térdre  csuklott,  és  már  nem bírta 

megállni, hogy ne nyüszítsen.
Samantha nem értette mi zajlik most itt, de az mindenkép-

pen megnyugtatta, hogy férje röhög. – Most ezt mire véljem? 



Trevor  elmagyarázta  neki  a  helyzetet,  és  mesélt  egy-két 
újabb  titkot  magáról,  mikor  régen  haverjaival  a  barátnőiket 
egymásnak „uszították”, és élvezettel nézték erotikus játékukat 
egy-két sör elfogyasztása közben. Sokszor eljátszadozott a gon-
dolattal, hogy milyen lehet szépséges felesége egy másik nővel, 
és most végre itt van az, a reakció, melyet imádott nézni. Mikor 
a nő magát marcangolja azért, amit élvezett, mikor a sértett fél 
élvezi a dolgot, mikor pedig a harmadik fél is kétségtelenül ki-
veszi a részét az örömökből. Tehát ez mindenkinek jó volt, és 
ezért a nő, az áldozat érzett végtelen szomorúságot, mely sajná-
latot  is  ébresztett,  és  a  nő  ilyenkor  ismét  oltalomra  szorult, 
vagyis ismét nő lett, és ez teljessé tette a dolgokat.  Samantha 
nem volt benne biztos, hogy ezt mind érti, és elgondolkozott 
azon, hogy férje talán sokkal inkább nő belül, mint ő maga. 

Végül Samantha férje karjába bújt, és sírni kezdett, de már 
nem sajnálatért, hanem hogy megkönnyebbüljön. Férje pedig 
csak  még  jobban  szerette  ezért.  Megölelték  egymást,  Trevor 
nyugtatóan simogatta a nő hátát. 

– Alszol egy kicsit? – súgta a fülébe.
– Aludnék, de be kell mennem. Laza nap lesz, csak egyezte-

tünk.
– Jó. Tegnap megvárattál.
– Tudom, ne haragudj.  – Eltolta magától  a férfit,  hogy a 

szemébe nézhessen. – Köszönöm, hogy megértetted velem azt, 
amit még én sem tudtam.

– Legalább már tudod, hogy nemcsak a nők kiismerhetetle-
nek.

Samantha nevetve felsírt, és újra megölelte férjét. Így ma-
radtak néhány percig. Majd Samantha egyre jobban markolász-



ta a férfi hátát. – Érzek még némi lelkiismeret furdalást, hogy 
nem veled voltam. 

– Nem gond. Megoldottam. 
Samantha kuncogott. – Kiverted? 
– Julie segített.
Most mindketten felkacagtak. Samantha férje szemébe né-

zett. – Tényleg ne haragudj a tegnapiért. Jóvá teszem, oké? 
– Ha nem mondtad volna te, akkor én indítványoztam vol-

na ezt. Még szép, hogy oké.
A ruhák hamar lekerültek róluk, és ki sem szóltak Julienak, 

hogy most ne zavarják őket. De a lány tudta jól, ezért csak mo-
solygott. 

Samantha fülében pedig még mindig megállás nélkül ciká-
zott Rebecca kellemes hangja,  ami egyre mélyebbre ásta bele 
magát a tudatalattijába… 

Szombat, reggel 11:40

Samantha megérkezett az irodába. Átment az ellenőrzésen, 
majd felment a huszonötödikre. Kevesebben voltak az irodák-
ban, mint az eddigi napokon. 

Samantha Jonathan irodája elé állt, és vett egy nagy levegőt. 
Ha most Rebecca bent van, végem. Ha még ráadásul Jonathan  
is, akkor nekifutok és kiugrok az ablakon. De ha csak Jonathan,  
akkor még jó vagyok.

Kopogott. 
– Tessék?! – Jonathan szólt.
Samantha benyitott, bedugta a fejét és körbenézett. – Egye-

dül? 



– Igen, Rebecca mindjárt jön.
Eddig  jó.  Azonban  a  férfi  mosolyát  látva  beugrott  neki, 

hogy  mikor  reggel  Rebeccánál  ébredt,  kellemes  mámorban, 
döbbenten vette észre a széthúzott függönyt a tizenhatodikon. 
Tudta már ekkor, hogy Jonathan csapata figyelte a lakást éjsza-
ka, ezért azt is tudta, hogy erről a kis akcióról a férfi tud. 

– Nézze, Jonathan… – Samantha belépett az irodába és be-
csukta az ajtót maga mögött. Lehajtotta szégyentől vörös fejét, 
elöl összekulcsolta kezét és így tartotta táskáját. Úgy nézett ki, 
mint egy iskoláslány, aki rossz osztályzatot kapott.

– Töröljük a felvételt, ne aggódjon. – Grimaszolt, igyekezett 
elrejteni pimasz vigyorát.

– Köszönöm – a nő ártatlanul pillantott fel. – Hányan lát-
ták?

– Az egész megfigyelő csapat.
– Jézusom… – Samantha még jobban elvörösödött és be-

hunyta a szemét.
– De ők is törlik a felvételeket, ne aggódjon. 
Samantha  magában  köszönetet  mondott,  de  aztán  rájött, 

hogy a felvételt lehet, hogy törlik, de míg élnek, biztosan emlé-
keznek majd a nagy Samantha Freeman újabb „akciójára”. Ezzel 
a nő már nem tudott sokat kezdeni, de a hír továbbterjedésével 
még igen. Nyelt egyet. – Ezt ugye titokban tudja tartani? 

– Persze, nem probléma.
– Jó… – Samantha sóhajtott egy nagyot. – Nos, a lényeg. A 

tegnapi beszélgetés Rebeccával… ameddig emlékszem az elég 
zavaros  volt,  de  az  esélyt  arra,  hogy  ő  a  kontakt  megemelte 
nyolcvan százalékra.

– Én akkor hozzáadom a hiányzó húszat. A térképrészlet, 



amit tegnap adott neki. Ezt Rebecca beszkennelte, és elküldte 
egy E-mail címre.

– Hogy csinálta? Alig állt a lábán.
– Úgy tűnik, hogy mégsem volt olyan részeg, mint maga.
Samantha ismét elvörösödött. – És kinek küldte? 
–  Egy  ingyenes  szolgáltatóhoz.  Már  lenyomozták,  proxy 

szervert használnak, ami Dél Amerikában van. Ez zsákutca.
–  Jó.  Tehát  akkor  életbe  lép  a  terv,  hagyjuk  békén 

Rebeccát… – hála a jó égnek, mert lehet hogy benézek hozzá  
ma este is… – és a Rubinkirálynőre minden lehetséges raktár-
nál készülünk. Andrew  találja majd meg a helyet, honnan ér-
hetjük  el  bármelyiket  könnyedén.  Ha elfogjuk a  királynőt  és 
csapatát, Rebeccát is le kell tartóztatnunk.

– Már állítottam rá egy belső egységet. Amint megvan a ki-
rálynő, Rebecca nem tudja elhagyni az épületet. 

Samantha nyelt egyet. – Mennyit fog kapni? 
Jonathan felsóhajtott. – Sokat. 
Samantha  lehajtotta  fejét,  majd  megrázta.  –  Kicsit  kiva-

gyok.  Már úgyis  közel  járunk,  úgyhogy én ma inkább haza-
mennék és a családommal lennék és holnap is. Hétfőn pedig 
kora reggel kezdünk. – Fellesett. – Mit szól? 

– Részemről rendben – vonta meg a vállát. – Nekem is van 
feldolgozni valóm magamban. Érzékeny búcsút veszek Rebec-
cától. Ha ma beérkezik, azt hiszem minden erőmet össze kell 
szednem, hogy ne áruljam el magam.

–  Én  pedig  most  nem  szeretném  látni  őt…  Francba  az 
egésszel … viszlát hétfőn. Pá!

Samantha kiviharzott az ajtón, majd nem sokkal később el-
hagyta az épületet és a metró felé haladva sírni kezdett, még-



hozzá úgy, hogy többször is térdre roskadt. 



11. Rész 
Az utolsó rablás

Július 15, hétfő, reggel 5:40

A hétvége – Samanthán és Rebeccán kívül – mindenki szá-
mára  teljesen  eseménytelenül  telt.  Rebecca  hívta  Samanthát, 
kérdezgette mi újság, és bár gyanúsítottá vált, ezt nem szaba-
dott a tudomására hozni. Ezért hát Samantha eljátszotta a mit 
sem sejtő biszexuális szerepét, aki épp most jött rá arra, hogy 
milyen jó nővel is lenni. 

Vasárnap találkoztak, napközben, és elmentek együtt ebé-
delni. Nem találkoztak Rebecca férjével, a nő csak fotókat mu-
tatott és csodákat mesélt róla, hogy milyen az ágyban, és meny-
nyi nővel voltak hármasban, de Samantha nem tudta elképzel-
ni, hogy mit eszik ezen a kopaszodó férfin, mi több még  a bele 
is kifordult az ezzel a férfivel együtt eltöltött egyetlen perc gon-
dolatára is. Végül közölte, hogy kettesben még oké. Ezért hát az 
ebédet követte egy séta, majd egy kétórás szexmaraton Rebec-
cánál. 

Ezután Samantha egyedül ment el sétálni,  hogy magában 
lerendezze a dolgokat, lappangó hajlamait – ami az előző napi 
felfedezéshez képest most kevésbé rémítette meg. Ettől függet-
lenül a séta több órásra sikerült… 

Ezután hazaért, és elnézést kért férjétől a távolmaradásért, 
meg hogy nem velük töltötte a teljes hétvégét, de szerencsére 
férje megértette, hogy most már milyen fontos státuszba lépett 
az ügy. Meg azt is, hogy felesége mit meg nem tesz az ügy érde-



kében. Miután Amy lefeküdt, és Julie is elvonult tanulni, Trevor 
és Samantha bepótolta az elmúlt hét elmaradásait és több órán 
át szeretkeztek. Majd este kellemes fáradtságban nyugovóra tér-
tek. 

Hétfőn reggel azonban Samantha úgy pattant ki az ágyból, 
mintha abban megannyi kígyó csúszott-mászott volna. Sebesen 
öltözködni kezdett, közben férje is felébredt. 

– Ma van a nagy nap?
– Aha – sóhajtott Samantha. – Szegény csaj.
Trevor hanyatt dőlt, és a plafont nézte. – Milyen volt Rebec-

cával? 
– Ne! – Samantha megmerevedett. – Kértelek, hogy ne be-

széljünk erről.
– De felizgat. Meg akarlak nézni együtt benneteket.
–  Ha ma elkapjuk a  királynőt,  Rebeccát  is  letartóztatják. 

Most hétvégén lett volna lehetőséged rá.
– Miért nem hívtál?
– Nem tudom – Samantha folytatta az öltözködést. – Talán 

nem akartam, hogy ebben a szerepben láss.
– Pedig még jobban szeretnélek.
– Nem szeretsz talán eléggé?
– Ne forgasd ki a szavam.
– Jó, bocs. Csak feszült vagyok.
– Én is bocsánatot kérek, hogy felhoztam a témát.
Samantha máris odaugrott és adott egy nagy cuppanós pu-

szit. 
– Hol marad a csók? – súgta a férfi.
– Sipirc fogat mosni és utána meglátjuk.
Trevor kipattant az ágyból, meztelenül, és a fürdőszoba felé 



vette az irányt.  Samantha hirtelen nem foglalkozott az utolsó 
ruháival, a férfi után sietett. Bent már csak azt remélték, hogy 
Amy és Julie még nem ébrednek fel. 

Nem sokkal később vettek egy zuhanyt közösen. Samantha 
egyfolytában a szájába engedte a vizet. 

– Minek ennyi víz? Mindjárt megfulladsz, add már – kérte 
a férfi kinyújtott kezével a zuhanyrózsát.

Samantha  odaadta,  öblögetett,  majd  köpött.  –  A  reggeli 
szopás után ezt mindig szoktam, de nem mindig állunk a zu-
hanyban együtt. 

Trevor kacagott feleségén, majd átvette a zuhanyt. Ezután 
lemosták egymás testét, és már inkább csak csókolóztak és ér-
zékien simogatták egymás arcát. 

Mikor kijöttek a fürdőszobából, Julie már ébren volt. – Szi-
asztok! – köszönt mosolyogva. – Főztem kávét. 

– Köszi – mosolygott Samantha, majd a háló felé vette az 
irányt, hogy új ruhát vegyen fel. – Mindjárt jövünk.

Trevorral  együtt  felöltöztek,  majd csatlakoztak a lányhoz, 
aki  azonban egy perc múlva ismét  magára magára maradt  a 
reggeli cigaretta miatt. 

Samantha és Trevor most szótlanul nézték a reggeli forgal-
mat. Mindketten azon gondolkodtak, hogy szegény királynő ta-
lán ma lát utoljára ilyet. És persze remélték, hogy nem. 

– Maradj ma gépközelben! – pillantott férjére Samantha.
– Miért?
– Majd kérek fontos infókat, lehet, hogy kelleni fogsz.
– Talán ma is az én védelmemet akarják buzerálni?
– Igen, lehet. Ezért kellesz napközben, meg este is. Ha a ki-



rálynő nem ma rabol, akkor meg holnap is kellesz, és egészen 
addig, míg nem szólok. Legyél Amyvel itt, de Julie legyen ké-
szenlétben. Oké?

– Oké. Mi lesz a mai programod?
– Őrültek háza lesz ma. Úgy kell cselekednünk, hogy Re-

becca ne tudjon meg semmit. Bár nem hülye, szerintem valamit 
sejteni fog.

– És ha meglép?
– A házát figyelik, és az irodában is készen állnak rá. De ad-

dig nem kaphatják el, míg nincs meg a királynő.
– Ezt a részét nem teljesen értem, hogy miért nem.
– A királynő azt hiszi, hogy Andrew a fő gyanúsított, hiszen 

ezért üzent Rebecca. De Andrew velünk dolgozik, ő tiszta. Ha 
letartóztatják  Rebeccát,  akkor  a  királynő  máris  tudja,  hogy 
megtaláltuk a kontaktját, vagyis tudunk az új figyelmeztetésről, 
és akkor máshol fog lecsapni. De most úgy állítottunk be min-
dent, hogy erről nem tudunk, ezért fog a királynő ma csapdába 
sétálni.

– Értem. Nem is tudom, mit kéne mondanom. Remélem 
azért sikerül a csaj akciója.

– Én is.
– Akkor ebben az esetben sok sikertelenséget kívánok ma 

az FBI-nak.
– Na ez jól hangzik. 
Megcsókolták egymást, majd meghitten nézték a házak mö-

gül előbukkanó napkorongot. 
És mindketten egyre gondoltak: Szegény nő… 
 



Hétfő, reggel 7:30

Samantha nem sokkal később betoppant az irodába. Már a 
földszinten is szokatlan nyüzsgést látott. Mindenki tudta, hogy 
a Rubinkirálynő ma estétől péntek estéig bármikor lecsaphat, 
de többen úgy gondolták, hogy ha ma nem történik semmi, ak-
kor a királynő talán meg tudta szerezni máshonnan a hiányzó 
pénzt és elszelelt. Samantha nem így gondolta. Ő szinte biztos 
volt abban, hogy ma lesz a rablás. 

Egyből  az  alagsorba  ment,  hogy  találkozzon  Andrewval. 
Vett neki egy doboz cigit. Menet közben találkozott Jonathan-
nal, éppen a liftnél. 

– Jó reggelt – mosolygott a férfi, de tekintetében ott játsza-
dozott a szombat hajnali események emléke. Megnyomta a lift 
hívógombját. 

–  Magának is  –  Samantha  látta  ezt,  de  nem foglalkozott 
vele. – Hogy állunk?

– Jön Steve és Hillary is a megbeszélésre, de senki más. Re-
becca bejött reggel, és úgy tesz, mintha mi se történt volna.

– Hogyan tudjuk biztosítani, hogy semmi ne jusson el hoz-
zá?

– Úgy,  hogy amit ma beszélünk,  sehol sem lesz rögzítve. 
Csak szóbeli utasítások és parancsok lesznek.

– Értem. 
A lift megérkezett, csilingelt, ajtaja szétnyílt. Beléptek, az aj-

tó becsukódott, majd a lift halkan zúgva leereszkedett. Ez nem 
volt sok, mindössze néhány másodperc, de ez idő alatt Samant-
ha csak az ajtót nézte réveteg tekintettel. Jonathan nem zavarta, 



hisz jól látta, miféle belső harcok dúlnak benne… még mindig. 
A lift megérkezett, kiléptek a kihaltnak tűnő folyosóra. El-

indultak balra, Samantha a földet nézte. Jonathan továbbra sem 
zavarta. 

Andrew cellája előtt állt épp Hillary és Steve, a cellaajtó tár -
va nyitva állt. Andrew hallotta a lépteket. A hétvége alatt arca 
borostás lett, szeme beesett, de láthatólag nem viselte meg a be-
zártság. Ami azt illeti be sem volt zárva, csak az alagsort nem 
hagyhatta el. 

– Á, jó reggelt – intett Samanthának és Jonathannak. Min-
denki kezet fogott, majd besétáltak a füstös cellába.

Samantha mosolyogva feltartotta az új doboz cigit, Andrew 
pedig kacagott. – Visszaszoktatott. 

– Én ugyan nem – villant át egy pajkos mosoly Samantha 
arcán.

Andrew csak legyintett. Mindenki besétált a cellába, két őr 
székeket hozott nekik. Az ajtót behajtották. 

– Nos, mindent összegeztem – Andrew az asztalra kiterített 
térképre mutatott, melyeken filcekkel rajzolt piros karikák, kék 
nyilak, zöld ikszek virítottak. – A piros karikák a raktárak, a 
potenciális  helyszínek száma tizenhat.  Ide mind érkezik  mai 
nap folyamán szállítmány. Ebből kettőhöz a férje, Samantha – 
sandított a nőre –, biztosította a rendszert.

– Még mindig ott reméli a betörést? 
– Nem, már mindenhol. Ugye Rebecca leadta a királynőnek 

az információt, hogy hol akarunk lecsapni. Az itt van – muta-
tott az északi városrész egyik piros karikájára. – A királynő el-
vileg ide épp nem fog menni, de a másik tizenöt helyből bár-
melyikre mehet. A kék nyilak jelzik azt, hogy a raktártól ho-



gyan lehet  könnyedén  olajra  lépni.  A zöld  ikszek  pedig  azt, 
hogy hol állítunk csapdát. Ezek mind olyan helyek, melyek né-
mileg átfedésben is vannak. A fő egységek ide rejtőznek, Hil-
lary, Steve, ezekre a helyekre kérnék egy-egy egységet. Megold-
ható?

A nő és a férfi bólintott. 
– Remek. A raktáraknál mobil megfigyelő kocsik lesznek 

kivezényelve,  élő képekkel.  Ha bárhol  mozgást látunk,  az ik-
szekről megindulnak az egységek, és bekerítik a királynőt.

Samantha összehúzott szemmel nézte a térképet. – Mi van, 
ha sikerül megszerezniük a cuccot valami úton módon? Akkor 
mi a terve az elfogásra? Vagy mi van akkor, ha nem a raktárból 
lopnak, hanem a szállítmányozó kocsit állítják meg? 

Andrew nyelt egyet. Erre nem gondolt. Samantha átvette a 
stafétabotot, és ismét megmutatta, hogy miért oly legendás. – 
Nos, bontsuk szét. A rablás történhet helyben, vagyis a raktá-
rakban, de menet közben is. Ha ez utóbbi, akkor még gyorsan 
utána kell nézni a szállítmányozó cégeknek, és a szállítókocsik-
ra is állítani megfigyelőket, mert ott is lecsaphatnak.

– Meglesz – bólintott Andrew és Jonathan. Az indiai férfi 
már majdnem reflexszerűen hívta Rebeccát, de még időben rá-
jött, hogy nem kéne. Csak sóhajtott egy nagyot.

– A mi csapataink – kérdezte Hillary – milyen felszereléssel 
menjenek? – Samanthára nézett. 

A nő visszapillantott. Hillary izgatottnak tűnt. Végre egy új 
akció.  Talán már egy ideje  nem vettek részt  semmiben,  és  a 
SWAT-osoknál ez időnként depresszióként is lecsapódott. Sa-
mantha régen az FBI-nál rengeteg emberről készített pszicholó-
giai elemzést, ezt onnan tudta. 



– Természetesen éles lőszer, de vigyenek gumilövedékest is. 
Elsőként próbálják elfogni a királynőt, és ne lelőni, hiszen… – 
hiszen csak egy anya.

Mindenki értette, mire gondol, kivéve Andrewt. – Szerin-
tem nyugodtan puffantsák le. 

Ránéztek,  összehúzott  szemmel  méregették.  A  férfi  nyelt 
egyet.  – Elnézést,  csak a mostani helyzetem bosszúszomjassá 
tett. 

Samantha a vállára tette a kezét. – Megértjük, Andrew, de 
ez nem személyes bosszú. Senki nem akar több vért ontani. 

– És ha van fegyverük?
– Azt már tudjuk, hogy van, Amerikában minden ötödik 

embernek van. De ha elfogjuk a királynőt, még vissza tudjuk 
szerezni a rubinokat. És az egész békés lehet.

Andrew beletörődően bólintott. – Jó.
Samantha  elmosolyodott,  de  látta  a  férfin,  hogy  bosszú-

szomja mit sem apadt.  Megvonta a  vállát,  majd Hillaryre  és 
Stevere  nézett.  –  A járművek legyenek nagy méretűek,  hogy 
több embert tudjanak szállítani. Ezzel akár utcákat is el lehet 
torlaszolni, ha a királynő esetleg menekülni akar. Aztán… pán-
célzat. Nem háborúba megyünk, ezért vegyenek fel könnyítet-
tet, hogy futni azért még tudjanak a gyanúsítottak után. 

– A gumilövedék gyorsabban repül – vigyorgott a nácinak 
tűnő Steve.

Mindannyian felkacagtak, kivéve Samanthát, aki szúrós te-
kintettel meredt rá. A férfi megköszörülte a torkát. – Elnézést. 

Samantha nem vette le róla a szemét. A férfi bár ritkán szó-
lalt meg, azért nem volt teljesen üresfejű. Valami látszott rajta, 
mintha valamit titkolna. Sajnos Samantha éppen azért nem jött 



rá még csak nagy vonalakban sem erre, mert a férfi alig beszélt 
eddig. Megvonta a vállát, de megjegyezte a jelenetet. 

– Tehát lőszer, páncélzat, kocsi… – folytatta sóhajtva. – Na 
és még az időpont. Ez nyolcvan százalékos eséllyel ma este lesz. 
A megfigyelés már kezdődhet délelőtt.  A beszállítókocsiké,  a 
raktáraké. Délután kimennek a SWAT egységek is a helyszínre, 
utána pedig jön a körömrágás estig. – Mindenkit megkínált ci-
givel. Jonathan és Andrew fogadták csak el.

– Azt hiszem más nincs – vett egy mély lélegzetet Samant-
ha. – A taktikai parancsnok… nem én leszek. 

Mindenki döbbenten nézett rá. 
– Sajnálom – rázta a fejét. – Nem fog menni. Mindannyian 

tudják, hogy már eddig is miféle trauma volt nekem egy anya 
ellen cselekedni. Megtettem, amit meg lehet. Ha elfogják a ki-
rálynőt,  a lányának gyámságát én veszem át.  Továbbra is azt 
mondom, hogy nagyon remélem nem járnak sikerrel. – Jelen-
tőségteljes csöndben maradt. Ismét mindenki értette, Andrewt 
kivéve… aki most nem adott hangot gondolatainak. 

– És maga mit fog tenni? – pillantott rá Hillary.
Samantha megvonta a vállát. – Visszatérek a régi kerékvá-

gásba. Foglalkozom a cégemmel, a lányommal, a férjemmel. Jó 
feleség leszek – mosolygott, majd emlékeibe tódult Rebecca ké-
pe.  Kell egy barátnőt is szereznem, mert a drága Rebeccámat  
letartóztatják hamarosan. Ez ám a jó feleség, aki minden típusú  
kapcsolatot kipróbál, és a férjének ez még tetszik is. 

Hillary értette a mondandó lényegét, a többiek – különösen 
Jonathan – kicsit szomorkás arccal vették tudomásul, hogy ez-
után Samantha már nem fog velük dolgozni. 

– Sajnálom – mondta Jonathan egy hosszú szünet után. – 



Őszintén szólva én szeretném, ha visszatérne az FBI-hoz. Maga 
jó. Kapna új csapatot, új kihívásokat…

– Elnézést, még egy olyan traumát, mint régen, nem élnék 
túl, és most ez a királynős dolog is kikészít. 

Jonathan bólintott, megértette. – Szomorú ezt hallani. 
– Az élet megy tovább. Nos, hölgyem – bólintott udvariasan 

Hillarynek, aki büszkén elmosolyodott –, uraim – most a férfi-
aknak is  egyesével  bólintott,  különösen Jonathannak,  aki  ki-
húzta magát –, azt hiszem rám már nem lesz szükség. A szoká-
sos szövegem, remélem nem járnak sikerrel.

Mindenki kacagott… kivéve megint Andrewt. 
– Értesítsenek telefonon,  hogy mi  újság.  Holnap bejövök 

reggel, meglátogatom a királynőt és beszélek majd vele. Nyug-
tatásra lesz szüksége szegénynek.

A többiek még mondani akartak valamit, de Samantha sze-
méből kicsordult pár könny, és kiviharzott a cellából.  

A többiek csendbe burkolóztak, a földet nézték, és lelki erőt 
gyűjtöttek. Mind úgy érezték, hogy most több kell, mint egy ál-
lig felfegyverzett nehézsúlyú rablócsapat elfogásakor… 

 
Hétfő, este 8:40

A Rubinkirálynő a mikrobuszban ült Billel és Ginával, mi-
közben Tom a raktár körül cirkált. Az  északi Bronx városrész-
ben voltak, közel a várost körbeölelő autópályához. 

–  Megfigyelők  mindenhol  –  jelentette  Tom  a  rádióban. 
Most egy másik motort vezetett, mert a kontaktnak köszönhe-
tően tudták, hogy az előzőre ráálltak. El is jutottak Tomhoz, az 
FBI ki is kérdezte,  de a férfi  csak lobogtatta a papírját,  hogy 



már egy ideje bejelentette  motorjának ellopását, így tisztázó-
dott. Az FBI itt zsákutcába futott. 

– Vettem, Tom – sóhajtott a királynő. Az anyósülésen ült, 
lábát  a  műszerfalon  pihentette,  és  most  hajával  játszadozott. 
Magabiztosnak tűnt.  Jók vagytok, srácok, nagyon jók, dicsérte 
az FBI-os erőket gondolatban. 

A Rubinkirálynő  egy  órával  ezelőtt  elmondta  csapatának 
igazi személyazonosságát,  melyen eltátották a szájukat.  Máris 
mindent megértettek, hogy a királynő mit miért tett, miért kel-
lett hazudnia még nekik is. Ez utóbbit megbocsátották, és iga-
zából mindannyian leborultak a zsenialitása előtt. 

Gina hátul ült, most a két ülés közt előrehajolva szeme sar-
kából a nőt figyelte. Életében még soha senkit nem tisztelt eny-
nyire, és emlékezett a pofonra, amit kapott nemrég.  Tökélete-
sen megérdemeltem. Még üthetsz, ha akarsz, ameddig csak jól-
esik. Neked bármit elnézek. 

A királynő ezt észrevette, majd oldalra fordította fejét, és le-
hengerlően elmosolyodott. – Ugye készen állsz? 

– Persze – bólintott a lány.
– Bill?
– Mint mindig – dörmögte a férfi, és a nőre pillantott.
– Jeremy? – szólt a rádióba. 
– Igen, igen. Figyelem közben a forgalmat, a rádióadásokat. 

Kódolták a frekvenciákat, de sikerült bejutnom.
– Ügyes. Tom, ugye te is kész vagy?!
– Hogyne.
– Jó – sóhajtott a királynő. – Samantha Freeman tervezte 

meg a csapdát, ezért nem lesz egyszerű dolgunk. Ahogy beszél-
tük, az elterelő csapat készen áll. Mindjárt hívom őket.



Az elterelő csapatot nem volt nehéz összeszedni, hiszen so-
kan akartak segíteni a Rubinkirálynőnek. Ez a csapat négy fő-
ből állt, három srácból és egy lányból, akik egyszerűen betör-
nek majd az egyik raktárba, de nem fognak elemelni semmit. A 
környező egységek rájuk fognak mozdulni.  A felbérelt csapat 
tudta, hogy kicsit be kell vonulniuk börtönbe, de belementek, 
hisz segítenek a hősnőnek, és elég jól meg is lettek fizetve. Mi-
vel csak erőszakos behatolás lesz,  de nem lopnak el  igazából 
semmit, ezért pár hónap után kijönnek. A női tag úgy öltözött, 
mint a Rubinkirálynő. Tökéletes hasonmás lesz. Miután pedig 
az FBI rájuk mozdul, kezdődik az igazi akció, a gyors betörés, 
rubinok elemelése, aztán felszívódás. A királynő már elrendezte 
a repülőjegyet is a lányának. Amint találkoznak holnap a ve-
vőkkel, és megvan a pénz, máris utalják, és a kislány az anyjával 
máris repül Spanyolországba. Elvileg minden tökéletes lesz. 

A királynő hívta az elterelő csapatot. 
– Sziasztok. Minden oké?
– Igeeen – hallották kihangosított hangjukat. Fiatalok vol-

tak,  huszonöt  év  körüliek.  Mikor  a  királynő  beszélt  velük, 
mindannyian áradozó tekintettel vállalták el az akciót. Fizetsé-
gük felét már előre átutalta, hogy legyen pénzük jó ügyvédre, a 
másikat a szabadulásuk után kapják meg, de már az első részlet 
is bőven elég volt arra, hogy az ügyvéd kifizetésén felül hosz-
szabb szabadságra menjenek, vagy új életet kezdjenek egy vál-
lalkozással. Az egyik srác volt Gregory, a másik Terence, a har-
madik Anthony, a lány pedig Susan – ő játszotta a Rubinkirály-
nő szerepét. Maga a királynő öltöztette, sminkelte, a lány pedig 
minden érintésre egyfajta eufóriával reagált. A királynő a hálá-
ját egy-két kicsorduló könnycseppel mutatta meg, a lány pedig 



nagyon büszke volt magára, hogy segíthet. Hős lesz, az biztos, a 
srácokkal együtt.

– Lassan indulhat az akció. A feladatotok akkor a megbe-
széltek szerint a hátsó bejáraton való behatolás. Nyolcvan szá-
zalék, hogy észrevesznek. Odabent csak kutakodtok, mintha a 
rubinokat keresnétek, és rajtatok ütnek majd. Ez idő alatt mi 
végrehajtjuk a fő betörést és kész. Készen álltok?

– Igeeen.
Micsoda lelkesedés. Köszönöm nektek is. 
– Hát akkor rajta, akcióra fel!
Az elterelő csapat is egy mikrobuszban ült. Terence veze-

tett. Huszonöt éves volt, magas, vékony, haja göndör. Mellette 
ült a hosszú hajú és szakállas Gregory, aki idősebbnek nézett ki, 
mint valós kora. Hátul ült az alacsony és kissé túlsúlyos An-
thony, végül  Susan, aki ugyanolyan testalkatú volt, mint a ki-
rálynő. 

Elhajtottak a megfigyelő kocsi mellett lekapcsolt lámpákkal, 
és behajtottak a hosszú raktárfal végén nyíló sikátorba. Susan, 
Gregory és Anthony kiszálltak, majd Terence visszatolatott, és 
kissé odébb állította meg a kocsit. 

– Itt  a  42-es megfigyelő – jelentett  egy férfi  a rádióba.  – 
Mozgás a hatos raktárnál. – Az FBI csak számokkal illette az 
épületeket. 

– Vettem, 42-es – válaszolt Jonathan, aki hosszas viták után 
az irodában végül átvette az akció parancsnokságát. – Hillary, 
Steve, kezdjék meg a bekerítést!

Jóváhagyták  a  parancsot,  majd  a  környező  kerületekből 
percek alatt a helyszínre értek, ahol már a tervek szerinti pozí-



ciót foglalták el, elvágva ezzel minden lehetséges menekülőutat. 

– Most indulnak meg – jelentette Jeremy a rádióban a ki-
rálynőnek.

– Oké, bevették – mosolygott a királynő. – Akkor mi is in-
dulunk. Ellenvetés?

Senkinek nem volt. 

Jonathan rohant a SWAT osztag végén, melyet Hillary veze-
tett. Valahogy úgy érezte, hogy ha lövöldözésre kerül a sor, le 
kell állítani a SWAT-osokat, mert ők nem lesznek kíméletesek.

Az egységek körbevették az épületet. A volánnál ülő Gre-
goryt már letartóztatták. Olyan gyorsan történt, hogy a srácnak 
semmire nem maradt  ideje.  Már bilincsbe verték és  betették 
egy rendőrautóba. 

A SWAT egységek összehangolt akcióban egyszerre törték 
be az ajtókat, és berontottak a raktár területére. 

A  három  fiatal  semmiféle  ellenállást  nem  tanúsított.  Sőt 
még mosolyogtak is. 

A két srácot elvitték, de Susan még hason feküdt bent, kezét 
hátrabilincselték.  Sírást  imitált,  könyörgött,  hogy eresszék el, 
mert meghal a lánya. De Jonathan átlátott a trükkön. 

– Ez nem a Rubinkirálynő.
Hillary sisakja alól pillantott ki értetlenül. – Dehogyisnem. 
– Nézze meg – Jonathan leguggolt,  és  belemarkolt  Susan 

hajába, megemelte a fejét, hogy jobban lássák az arcát. – Még 
csak nem is hasonlít. Csak a testalkata.

– És most akkor mi lesz?
– Bevisszük őket.



Susan  az  előző  erőszakos  hajba  markolásra  felszisszent. 
Most már talán kezdett megrémülni, hogy az a kis börtönélet 
nem lesz leányálom. De már nem másította meg döntését, és 
nem kezdett el kiabálni, hogy nem én vagyok a királynő. 

– Akkor hol csapnak le? – nézett kérdően Hillary.
– Akárhol – Jonathan a rádióba kiabált. – Minden egység, 

aki a 42-es raktárhoz érkezett, azonnal vissza az eredeti helyé-
hez. Ismétlem…

A SWAT egységek kiviharzottak a raktárból, de a fiatalokat 
magukkal ráncigálták, és bevágták a rendőrautókba. 

– Siessünk – sziszegte a Rubinkirálynő, miközben néhány 
kilométerrel odébb már a raktár hátsó ajtajánál álltak.

Jeremy már közölte, hogy hogyan lehet kikapcsolni a riasz-
tót. Bill a kulcslyukba bevert egy acélcsavart egy gumikalapács-
csal, most pedig egy franciakulccsal szinte kiforgatta a zárnyel-
vet a helyéről. Az ajtó nyikorogva feltárult. Gina és a királynő 
beosontak, majd a falnak lapulva beljebb araszoltak. 

A  másfél  hektár  alapterületű  raktárban  csak  az  éjszakai 
vészvilágítás égett az ajtók felett és a magasra nyúló polcok sar-
kainál. Ezek között targoncák álltak kikapcsolva. A raktár má-
sik végéről egy TV zaja hallatszott, tehát az őrök éppen kosár-
labda meccset néztek a kis elkerített őrszobájukban. Azt a ki-
rálynő csapata már tudta, hogy itt három őr szokott lenni, de 
csak kettőnek a szurkolását hallották. Talán a harmadik aludt, 
vagy csak némán nézte a meccset. 

A riasztó kikapcsolása után Bill, Gina és a királynő célirá-
nyosan haladt  a polcok közt.  A mostani  ládájuk a harmadik 
sorban volt, melyhez kellett volna a targonca, de ha beindítják, 



lebuknak. 
A királynő mászott fel, ügyesen kapaszkodott bele a polc-

elemekbe,  kis  fémketrecekbe.  Gina  elámult.  Hát  ezt  meg  
megint  hol  tanultad?  Mintha  már  ötszázadik  alkalommal  
másznál oda fel. 

A királynő felemelte a láda fedelét, és zseblámpájával bevi-
lágított. Kotorászott, majd kidobott egy hússzor húsz centis kis 
fekete dobozt. Gina elkapta, de még nem nyitotta ki. Mindet a 
királynő akarta. 

A királynő lemászott, majd remegve nyelt egyet. – Az utol-
só. 

Gina még a félhomályban is látta rajta, hogy könnyezik az 
örömtől. A királynő kinyitotta a dobozt, és mint minden alka-
lommal, most is levette a kesztyűjét, hogy saját kezével tapint-
hassa meg a rubinokat. Figyelmeztették, hogy ujjlenyomat vizs-
gálatnál ez baj lehet,  de a királynő csak a csúcsokat érintette 
meg, és úgy nem maradt semmi. A fény felé tartotta az egyiket, 
és ismét meglátta benne lányának kis arcát. Most épp mosoly-
gott.  Már  teljesen  megőrültem,  de  nem érdekel.  Anyu  meg-
mentett. Szeretlek, kicsim. 

Ismét rátört a zokogás örömében. Gina a vállát simogatta, 
de  Bill  közben leste  környezetüket.  És  persze  ő  is  majdnem 
elérzékenyült. 

A királynő visszatette a rubint a dobozba, majd elindultak 
vissza a kijárat felé. 

– Nem hiszem el – motyogta a királynő.
Lehalkított rádiójukban megszólalt Jeremy. – Királynő, hal-

lasz?!
– Igen – megköszörülte  a  torkát,  majd nyelt  egy nagyot. 



Rossz előérzete támadt.
– Susanékat elkapták, de az álca nem jött be.  Visszavezé-

nyelték az egységeket. Mindjárt jön a felderítőkocsi.
– Hol jár most?
– Azt nem tudom.
– Oké, igyekszünk.
Már futottak a kijárat felé.
Mikor elérték, Bill lesett ki, jobbra-balra. Tiszta, intett visz-

sza. 
Gina osont ki a férfi után, majd a végén a királynő. De ő 

még  megtorpant  az  ajtóban,  és  visszanézett  a  raktárba.  Úgy 
érezte,  hogy  most  gondolatban mondania  kell  valamit,  hogy 
bocsánatot kérjen a sok bosszúságért és a gyilkosságért, de tud-
ta, hogy ez leginkább csak saját lelkiismeretének szól. Nagyon,  
nagyon, nagyon és őszintén sajnálom, hogy mindezt eddig meg  
kellett tennünk. Nagyon sajnálom a szörnyű balesetet. Sajnálok  
mindent. De köszönöm. Boldog vagyok. A lányom megmene-
kült. Köszönöm. 

Észre sem vette, de ezzel közel fél percet töltött el, miköz-
ben Bill és Gina már kiért a sikátorból. És ezalatt a fél perc alatt  
felbukkant  a  biztonsági  őr,  aki  nem azért  maradt  csöndben, 
mert nem érdekelte a meccs, hanem azért, mert épp körbejárta 
az  épületet.  A  sikátor  legközelebbi  fordulójánál  bukkant  fel. 
Mikor meglátta a nőt, szeme kimeredt, majd fegyvere után ka-
pott. – Álljon meg, kezeket fel! 

A királynő szíve kihagyott egy ütemet, mikor épp indult a 
kocsi felé, és a háta mögül ez a felszólítás harsant. Hirtelen nem 
tudta mit tegyen. Hátranézni sem mert. A hang körülbelül öt 
méterről érkezhetett. 



Megkockáztatta, és megfordult. A kis dobozt a földre dobta 
és feltartotta a kezét. Az őr jól megtermett volt, rövid hajú, a 
negyvenes éveiben járt. Egészen rutinosnak tűnt a sakkban tar-
tó mozdulata, tehát már elfoghatott betörőket egymaga. 

A királynő szíve hevesen vert, még a halántéka is kínzóan 
lüktetett. Torka pillanatok alatt kiszáradt, sőt még a lába is re-
megni kezdett. Ne … ne így érjen véget. 

Az őr közelebb jött, lámpájával a nő arcába világított, fegy-
verével folyamatosan fejre célozva. Ekkor azonban felismerte a 
hírhedt Rubinkirálynőt, és elképedt. Még a fegyverét is leeresz-
tette. 

– Kérem engedjen el – könyörögte a királynő. Belül közben 
sikoltozott,  hogy Bill  és Gina jöjjön vissza segíteni,  de tudta, 
hogy ha jönnek, akkor az őr pontosan rájuk lát, és akár tüzet is 
nyithat. 

– Sajnálom – rázta a fejét a férfi. – Tudom, ki maga, de nem 
tehetem.

– Kérem! A lányom meghal, ha ezt a rubint most nem tu-
dom elvinni innen.

– Sajnálom…
A királynő kifakadt, hirtelen elfelejtette, hogy egy fegyveres 

férfival áll szemben. – Tudja maga, hogy ezzel megöl egy gyere-
ket?! 

– Sajnálom, de nem…
A királynő ezzel persze csak időt nyert, hogy lábát megves-

se és ugorjon. 
Az őr nem reagált gyorsan. Fel akarta kapni ismét a fegy-

vert, de a nő már közel lépett és elkapta a csuklóját, kiszedte ke-
zéből a fegyvert, majd lefejelte. 



Az őr  szeme előtt  forgott  a  világ,  szeme  könnyekkel  telt 
meg. Hátratántorodott két lépést, majd a fenekére zuhant. Most 
a királynő célzott rá.  – Sajnálom, uram. Mennem kell.  Életet 
kell mentenem. 

Az őr feltette a kezét, arcára pánik ült ki. De ezzel ő is időt 
nyert, hogy a lábával meg tudja lökni a résnyire nyitott ajtót. Az 
ajtó rávágódott a királynőre, kezét csúnyán megütötte. A fegy-
ver eldörrent, de a lövedék ártalmatlanul csapódott a sikátor aj-
tóval szembeni oldalába, a magas betonfalba. Közben az őr fel-
pattant, és rávetődött a nőre. 

A királynő őrjöngött.  Tagjaiba elemi erő költözött.  Dula-
kodni kezdtek. Az őr nem akart mást, csak lefogni a nőt, míg 
kollégái ideérnek, hisz a lövést biztosan meghallották. 

A királynő felhúzta a térdét,  és megpróbált a vicsorgó őr 
ágyékéba rúgni. Nem sikerült. Közben ő maga is vicsorgott. Az 
őr megpróbálta lefogni a kezét. A nő ismét megpróbálta ágyé-
kon rúgni. Megint nem sikerült, ugyanis a férfi összezárta a lá-
bait. Erősebb volt sokkal, a nőnek – a tagjaiba költözött erő el-
lenére – nem volt esélye. 

Ismét sikoltozott belül, hogy gyertek már segíteni, de nem 
jöttek. Miért? Tudják egyáltalán, hogy baj van? A lövést ők is 
biztos  meghallották,  talán  csak  most  indultak  el?  Ki  ér  ide 
előbb? Ők, vagy az őr erősítése? 

A királynő beleharapott a férfi csuklójába, aki felüvöltött. 
Már készült arra, hogy válaszként beleöklözzön a nő arcába, de 
ekkor becsúszott az a térd. Szeme fennakadt, a királynő pedig 
félre tudta tolni a kezét, és ismét az arcába fejelni. Majd ismét 
az ágyékába rúgni. 

Az őr a fájdalom miatt csak nyögdécselt. A királynő legör-



gette magáról, majd felpattant. 
A sikátorban feltűnt Gina és Bill, tehát csak a lövésre rea-

gáltak. 
– Tűnés – kiabálta a királynő. Felkapta a dobozt. Közben 

megszólalt a rádiója is: Jeremy jelentett, hallotta a rádiókban, 
hogy az egységek mindjárt odaérnek.

Istenem, könyörgöm, segíts!
Rohanva érkeztek a mikrobuszhoz, és bevágódtak. 
– Hajts, hajts! – kiabálta a királynő.
Bill a gázba taposott, a gumik csikorogtak. Elhajtott a rak-

tár előtt, majd befordult egy mellékutcába. 
És szemből máris egy reflektor világított be… 
– Picsába! – Bill a fékbe taposott, majd hátramenetbe tette a 

kocsit és ismét a gázra lépett. A másik kocsi közeledett. Bill el-
rántotta a kormányt, a mikrobusz oldalra vágódott. Gina és a 
királynő finoman megfejelte az oldalsó ablakot.

Bill egyenesbe állította a kocsit, és füstölgő gumikkal lőtt ki. 
A  megfigyelő  kocsi,  benne  négy  FBI-os  tiszttel  üldözte 

őket. Lövések dördültek, ahogy a gumikat próbálták eltalálni. 
Eddig nem sikerült. 

Szemből Tom érkezett meg, és paintball fegyverével megso-
rozta a szélvédőt. A festék szétfröccsent rajta, a vezető semmit 
nem látott. 

Bill tovább gyorsított, közben az üldözők pedig belehajtot-
tak egy oszlopba. Senki nem sérült meg súlyosan, de az üldö-
zést már nem tudták folytatni. 

– Hajts, hajts! – kiabálta pánikkal eltelt hangon a királynő. 
Bill csikorgó gumikkal hagyta maga mögött a raktár terüle-

tét, őket követte Tom, aki néha megelőzte őket, a következő sa-



rokig előrement, jelzett a rádióban, majd… 
Sikeresen megmenekültek. 
Azonban a királynő vétett egy nagy hibát, melyet nem vett 

észre… 
 
Az FBI erői ezután húsz perccel érkeztek meg. A megfigye-

lő kocsiban utazók már kiszálltak. A balesetnél beütötték fejü-
ket, lábukat, de semmi komoly bajuk nem lett. 

Jonathan besétált a raktárba, és egyfajta megkönnyebbülést 
érzett.  Jó volt, királynő, nagyon jó.  Gratulálok. Most még re-
ménykedem, hogy nem hagyott semmi nyomot maga után. 

A helyszínelők ellepték a raktárt, és megkezdték a helyszín 
lezárását. Jonathan ebben nem tudott sokat tenni, ezért ahhoz 
az ajtóhoz ment, amin át betörtek. Kiment a sikátorba. A biz-
tonsági őr ott volt kint, a földön ült, előtte két megfigyelő rögzí-
tette a vallomását. Jonathan is becsatlakozott. 

– Üdvözlöm uram, a nevem Jonathan Turner, FBI – felmu-
tatta az igazolványát.

Az őr meg sem nézte. Láthatóan gondjai támadtak a lábra 
állással. – Jeff White vagyok. Elkapták a kurvát? 

– Nem – rázta a fejét Jonathan. – Mi történt pontosan, Mr. 
White? 

– Már elmondtam a kollégáinak.
– A maga szájából szeretném hallani.
– Hát jó… – maga elé meredt. – A srácok meccset néztek, 

én meg tettem egy kört az épület körül. Láttam egy kocsit par-
kolni, de nem foglalkoztam vele. Aztán mikor odatoppantam – 
mutatott maga mögé a sikátor fordulójára – megláttam őt.

– A Rubinkirálynőt?



– Igen. Először nem ismertem fel, rá is fogtam a fegyvert. 
Aztán felismertem. Könyörögni kezdett a lánya miatt. Szívem 
szerint hagytam volna, hogy fusson, de az állásommal játszok, 
és még vád alá is helyezhetnek. De a könyörgésével elterelte a 
figyelmem. Kikapta a pisztolyt a kezemből.

– Hogy csinálta?
– Nem tudom. Nagyon gyorsan mozgott. Aztán lefejelt. A 

földre zuhantam, de aztán rárúgtam az ajtót. A fegyver eldör-
rent, én rávetődtem. Dulakodtunk.

– Viselt kesztyűt a nő?
– Igen.
Hála istennek, nem hagytál nyomot. – És utána? 
– Aztán beleharapott a kezembe. Majd sikerült lefejelnie, és 

tökön rúgnia.
– Jujj – szisszent fel fájdalmasan Jonathan.
– Kétszer is – nézett fel az őr.
– Ujjuj.
– Aztán ledobott magáról. Már jöttek a társai, és elszeleltek.
– Értem. Mennyire látta az arcát?
– A lámpámmal az arcába világítottam. Elég jól. 
– És felismerné a hangját is, ha hallaná?
– Van már gyanúsított talán?
– Hát… még nincs. Illetve van egy, de ők csak elterelték a 

figyelmünket.
Az őr felkacagott. Annak ellenére, hogy a királynő mennyi-

re helyben hagyta, tetszett neki a dolog. Igazából megtette, amit 
tudott, és ő is úgy gondolta, hogy „szerencsére” nem sikerült az 
elfogás. 

Jonathan megköszönte a férfi vallomását, majd megérkez-



tek az elsősegélyesek, és kezelésbe vették a férfit. Először segí-
tettek neki felállni, majd botorkálva a mentőautó felé indultak. 
Jonathan sajnálta a férfit. De irigyelte is. Hmm, egy ilyet szeret-
tem volna én is átélni … persze tökön rúgás nélkül. Pár pofont  
be is vállaltam volna a királynőtől, csak hogy egyszer lássam  
élőben. De már mindegy. 

Besétált a raktárba, és a helyszínelőket figyelte, amint épp 
azon  tanakodtak,  hogy  az  ajtótól  merre  mehettek  a  rablók. 
Megnézték  a  nyilvántartást,  és  megtalálták  a  rubinos  dobozt 
tartalmazó ládát. Levették a polcról egy targoncával. Azt senki 
nem remélte, hogy a rubin esetleg mégis bent lesz, de nem is ez 
érdekelte őket, hanem az ujjlenyomatok. Semmit nem találtak. 

Jonathan elmosolyodott.  Azt hiszem, régen örültem vala-
minek ennyire. Iszok is egy sört, ha hazaértem. 

A  helyszínelők  még  maradtak,  kétségbeesetten  próbáltak 
valami nyomot találni, de nem jártak sikerrel. 

A jelenlévő FBI-os tisztek egy része fellélegzett az örömtől. 
Akárcsak Steve… és különösen Hillary. 

Kedves Rubinkirálynő, szedte össze gondolatait a nő, mi-
közben egy ládán ült, és maga elé mosolygott.  Azt hiszem, ré-
gen hagyták el könnyek a szemem, de most nem tudom meg-
állni, hogy visszatartsam őket. Ki kell bírnom, míg haza nem  
érek, nem akarom, hogy az embereim lássák, de inni fogok ma  
az egészségére.  Szép munka volt.  Sok sikert  kívánok,  sikeres  
műtétet, és jó egészséget a lányának. Öröm volt önre vadászni. 

Ezután felállt, levette a sisakját. Steve látta rajta, hogy vala-
mi nem stimmel, kérdezni akart valamit, de a nő csak üveges 
szemmel mosolygott rá. – Csak maradjon csendben! Most ün-
neplünk. – Majd nem bírta visszatartani többé azokat az öröm-



könnyeket… 
 



12. Rész
A Rubinkirálynő szökése I.
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Samantha alig aludt valamit az idegességtől. Próbált hajnal-
tájban férjébe némi életet lehelni, próbált önfeledten szeretkez-
ni, de nem sikerült. Szinte a falat kaparta dühében. 

Trevor finoman szuszogott. Ő nem érezte át, amit Samant-
ha. 

Samantha kimászott az ágyból. Feltette főni a kávét, majd a 
fürdőszobába ment, hogy megnézze magát. Krisztusom, a mo-
sott szar címlapfotó is lehetne hozzám képest. Kócos haját meg-
dörzsölte, majd legyintett. Le van szarva, hogy nézek ki. 

Kitöltötte magának a kávét. Amy közben kijött a szobából, 
és halkan tipegett hozzá kis pizsamájában. – Jó reggelt, anyu. 

Samantha azonnal letette a kávét az asztalra, ki is lötykölő-
dött, majd felkapta a gyereket és csókokkal árasztotta el. Az iro-
dát félt felhívni a tegnapi eredmények miatt. Sőt nem is félt, ha-
nem rettegett.  Mikor a telefonra pillantott,  gyomra fájdalmas 
görcsbe rándult. Legyen már vége, az istenért. 

Letette  lányát,  majd  máris  készítette  a  csokis  tejet.  Amy 
csak mellette állt,  és felnézett rá.  Látta,  hogy anyjával valami 
nem stimmel, de úgysem értette volna meg mi az.

Az ital elkészült. – Jöhetek én is az erkélyre? – mosolygott 
fel a kislány, két kezében tartva a poharat. 

– Persze, kicsim.
Kimentek. Samantha rágyújtott, igyekezett úgy állni, hogy a 



füstöt a szél ne a lányára vigye. 
– Az ott mi, anyu?
– Az egy tűzoltóautó. Valahol biztosan tűz ütött ki, és ők 

oltják el, és mentik meg az embereket.
– Hű. Akkor az veszélyes, ugye?
– Bizony, nagyon.
Trevor kopogott ekkor az erkélyajtón, és jó  reggelt intett. 

Gyorsan kitöltötte kávéját, majd csatlakozott kis családjához az 
erkélyen. 

– Jó reggelt, hercegnőim.
Amy letette  üres  poharát,  majd kezét  feltartotta  és  kérte, 

hogy vegye fel az apja. 
– Mindjárt, hercegnőm, előbb megiszom a kávém.
– Mmm. – Amy durcásan lehajtotta a fejét, de nem kezdett 

hisztizni. A „kiképzés” kezdett működni, a kislány türelmesen 
várt.

Trevor feleségéhez lépett és adott az arcára egy puszit. A nő 
rá sem nézett. A férfi figyelte, ahogy rövid haját borzolja a szél, 
a  távolba mered,  ujjai  pedig elfehérednek, ahogy szorította a 
poharat. 

Nem szólt hozzá. Úgy érezte, hogy ha így tenne, azzal fák-
lyát tartana egy puskaporos hordó fölé. 

Samantha elpöckölte a csikket, és odavetette: – Felhívom az 
irodát,  túl  kell  esnem rajta,  mert  mindjárt  leugrok  innen.  – 
Visszaviharzott a lakásba, majd felkapta mobilját és tárcsázott. 

Trevor gyorsan beleszívott még párat a cigijébe, elnyomta, 
majd lehúzta a kávét, de az forró volt. Az ital végigégette nyelő-
csövét. Amyt maga előtt terelte, és bementek. A kislány máris a 
TV-hez futott, felmarkolta a távirányítót, és megpróbálta kita-



lálni, melyik gombbal lehet bekapcsolni. Trevor pedig a felesé-
ge mellé állt, hogy hallja mit beszél. 

Samantha keze remegett, ahogy tartotta a telefont, és kifelé 
bámult az ablakon. 

– Jonathan Turner – vette fel a férfi.
– Itt Samantha – ezzel a nő ki is hangosította a hívást.  – 

Most épp veszek pár nagy levegőt, hogy felkészüljek a hírre. 
Jonathan kuncogott. Samantha szeme pedig felcsillant. 
– A királynő megcsinálta. Meglépett. Győzött.
Samantha felüvöltött örömében, eldobta a telefont, és férje 

nyakába ugrott. Le is döntötte a lábáról. A férfi is boldogan ka-
cagott,  és csak szorította feleségét,  hogy minden maradék fe-
szültségét ezzel kipréselje belőle,  mint gyümölcsből az utolsó 
cseppeket. 

Samantha sírni kezdett örömében, nem bírt megállni, és ez 
már Trevor szeméből is kicsalta a könnyeket. 

Amy föléjük állt. Nem értette mi zajlik, csak leguggolt föl-
dön fekvő szülei mellé és kis kezével elkezdte simogatni a haju-
kat vigasztalóan. Samantha és Trevor máris maguk mellé ránci-
gálták a lányt és így szorították egymást. 

Jonathan mindent hallott a vonal másik végén, és csak várt 
türelmesen. 

Az üvöltésre Julie is felébredt, és kitipegett szobájából. Ásí-
tott, és ekkor meglátta a földön zokogó Samanthát és a könnye-
ző Trevort, majd a szendvicsbe tett Amyt. 

– Hűha, mi történt?
Samantha ránézett, és a lány ebből a pillantásból sejtette mi 

folyik itt,  de azért  rákérdezett.  – Nem kapták el  a  királynőt, 
ugye? 



Az újult erővel feltörő zokogás tudatta vele így történt. A 
plafon felé nézett,  felkacagott,  majd megcsóválta a fejét.  Ő is 
szimpatizált a Rubinkirálynővel, és egy két könnycsepp – külö-
nösen Samantha örömét látva – neki is legördült az arcán. 

Amy a kezét nyújtotta segítségért, mert szülei már kis híján 
összenyomták szeretetükkel.  Julie csak nevetett,  és kiemelte a 
lányt közülük. 

Samantha és Trevor felült. A nő teste még rázkódott a ne-
vetve sírástól. Kinyújtotta kezét, és elérte a telefont. – Elnézést. 

– Semmi gond.
Samantha könnyen el tudta képzelni a férfi mosolygó arcát. 
– Mi lesz most? – szipogott a nő.
– Andrewt kiengedik, Rebeccát letartóztatják, és lezárjuk az 

ügyet megoldatlan státusszal.
Rebecca nevének hallatán Samantha szíve  összeszorult.  – 

Egészen biztos, hogy ő is benne volt? – közben szívogatta az or-
rát. 

– A gépének megfigyelése ezt megerősíti. Nemsokára beér, 
itt tartóztatjuk le. Figyelik a házát is még mindig, és követik is. 
Ha esetleg nem ide jön, mondjuk a reptér felé, mert meg akar 
lépni, ott veszik őrizetbe.

– Értem. Mindjárt bent leszek, csak… itt most van egy kis 
örömmámor.

– Ráér. Várjuk. Viszlát később.
Samantha köszönés nélkül tette le. 
Felállt, és még szédelgett. A plafon felé fordította a fejét, be-

hunyta a  szemét.  Kedves  királynő.  Szívből  örülök sikerének.  
Évek óta  nem öntött  el  ilyen  boldogság.  Gratulálok.  Jó  volt.  
Eredményes életet, és jó egészséget a lányának. 



Még néhány zokogás közepette Samanthát nem merte sem 
férje, sem lánya, sem Julie zavarni. Felöltözött, majd köszönés 
nélkül hagyta el a lakást. 
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Samantha betoppant az FBI irodájába. A bejáratnál éppen 
összefutott a mit sem sejtő Rebeccával. 

– Jó reggelt, Sam.
A nő nem válaszolt, csak üveges szemmel nézett rá. 
– Jól vagy, Sam?
– Mi?! … Ó, igen, neked is jó reggelt.
– Elfogták a királynőt tegnap?
Samantha megmerevedett.  Rebeccának erről tudnia kéne. 

Most nem mondhatja el neki, ahogy azt sem, hogy mi vár rá 
odafent. Ha így tenne, az bűnrészesség. Nyelt egy nagyot. 

– Nem tudom. De már én is izgulok a hír miatt. Gondoltam 
felhívom Jonathant, hogy megtudakoljam mi történt, de inkább 
személyesen szeretném megtudni.

– Értem. Iszunk egy kávét a büfében, mielőtt felmegyünk?
– Hmm. Miért ne?!
Samantha már látta a szeme sarkából, hogy az aula kijárata-

it kezdik elállni. Ha Rebecca szökni próbál, nem fog tudni. Még 
vártak, hogy felérjen az irodájába. De miért? 

A nő presszó kávékat rendelt, jó erőset. Rágyújtottak az au-
lában. Rebecca elmesélte tegnapi estéjének intim részleteit, Sa-
manthának pedig minden erejét össze kellett szednie, hogy ki-
mutassa ez milyen érdekes. Rebecca nem vette észre mi törté-
nik az aulában. Sőt, néhány ügynök már nem bírta tovább, és 



itt akarták őrizetbe venni a nőt, de Samantha – akit itt is min-
denki ismert – finom kézjelekkel adta tudtukra, hogy várjanak. 

A kávé végeztével együtt mentek fel a lifttel. Rebecca csak 
csacsogott, észre sem vette, hogy Samantha szíve majd kiugrik 
a helyéről. 

Mikor a lift kinyílt, előttük állt Jonathan, mellette pedig két 
másik fegyveres férfi. 

Jonathan Samanthára pillantott, majd rezzenéstelen arccal 
fordult titkárnője felé. 

–  Rebecca  Smith,  letartóztatom  a  Rubinkirálynővel  való 
szövetkezés  és  bűnrészesség  vádjával.  Jogában  áll  hallgatni, 
azonban bármi amit mond, felhasználható ön ellen a bírósá-
gon.

Rebecca kezéből kiesett a táska. – Mi… mi ez az egész? 
Mellette Samantha mozdulatlanul állt, csak szeme sarkából 

nézett rá enyhén lehajtott fejjel. 
– Sam! – Rebecca rémülten nézett Samanthára. – Mi folyik 

itt? Hé! Ne! Hagyjanak!
Kiráncigálták a liftből, és a mellette lévő falnak lökték arc-

cal. Hátracsavarták a kezét és megbilincselték. – Mi ez? Mit tet-
tem? – üvöltötte. 

Az irodában lévő emberek már tudták, hogy mi történik. 
Mi több, megjelent Andrew is, kinek láttán Rebecca szeme ki-
meredt. – Maga… 

– Eljátszottam a bűnös szerepét – mosolygott Andrew ma-
gabiztosan –, hogy magát elkapjuk. Sikerült.

– De én … nem tettem semmit. Sam! – kiabált a nőre. – Se-
gíts már!

Samantha még mindig a liftben állt lehajtott fejjel, és né-



mán rázta a fejét. 
– Sam!
A két marcona fickó betaszigálta a nőt a liftbe, hogy levi-

gyék az alagsorba, a fogdába. Samantha szinte kiugrott a liftből. 
És  Rebecca  könyörgő  arca  –  mielőtt  a  liftajtó  összezárult  – 
örökre az emlékezetébe véste magát. 

A lift már két perce lement, de előtte még mindenki döb-
bent  csendben  állt.  Samantha  nagyokat  sóhajtott.  Jonathan 
megfogta a vállát vigasztalóan, melyre Samantha úgy reagált, 
hogy kisiklott keze alól, és az irodája felé sietett. Jonathan tud-
ta, hogy most nem szabad zavarni, hiszen Rebecca irányában 
kialakított valamit, és a mostani jelenet ismét kikészítette. 

Andrew és Jonathan követték két perc múlva a nőt az irodá-
jába. Finoman kopogtak az ajtaján. 

– Jöjjenek – mondta halkan a nő.
Benyitottak. Samantha épp égő cigivel a szájában pakolá-

szott. Fel sem nézve szögezte le: 
– Andrew, ha most meglátom, hogy örül, isten bizony kiba-

szom az ablakon.
A  férfi  nyelt  egyet.  Bosszúszomja  továbbra  sem  hagyott 

alább, perverz örömmel nézte Rebecca letartóztatását, és még 
szerette volna megnézni a Rubinkirálynőét is, de most arcáról 
eltüntetett minden érzelmet és bólintott. 

– Nem hiszem el, hogy ő volt – nézett rájuk Samantha, cigi-
jét  két  ujja  közé  vette  és  vádaskodóan mutatott  rájuk.  –  Az 
előbb kávéztam vele, nem is tudta, hogy a királynő meglépett. 
Ha tudná, akkor már be se jött volna.

Ez elgondolkodtatta a két férfit. 



– De akkor ki volt a kontakt, ha nem ő? – pislogott Andrew.
– Most akkor tovább kéne mennünk az eredeti tervek sze-

rint a két másik titkárnő felé, de ez már lényegtelen. A királynő 
meglépett – tekintete találkozott Jonathanéval, és egy halvány 
mosolyt erőltetett arcára.

Andrew látta ezt, de az előbbi fenyegetés miatt nem mert 
szólni egy szót sem. 

– Samantha – Jonathan leült, és figyelte amint a nő összepa-
kolja a dossziékat és az asztal sarkára helyezi, hogy visszavigyék 
majd az archívumba. Ezután a laptop fölé hajolt, hogy kijelent-
kezzen, de rá sem nézett a férfira.

– Tudom, Jonathan. Azt szeretnének, ha maradnék. Mond-
tam, van egy lányom, egy családom, és egy cégem. Azokkal job-
ban szeretek foglalkozni.

Jonathan megadóan bólogatott. 
–  Mit  fog  most  tenni?  –  kérdezte  Andrew.  Érdeklődése 

most valós volt, hisz ő is kedvelte Samanthát. 
Közben kopogtak az ajtón, egy nő lesett be, de Samantha el-

intette, hogy jöjjön vissza később. Jonathan és Andrew oda sem 
fordultak. 

– Most azt fogom tenni, hogy hazamegyek, és alszok két na-
pig, felváltva némi sírással. Aztán minden visszatér a régi ke-
rékvágásba. 

Andrew próbált tenni egy kísérletet a győzködésre, de Jona-
thanra pillantott, aki csak a fejét rázta. Samantha hajthatatlan 
maradt. 

– Nos, uraim – sóhajtott egy nagyot Samantha, táskáját vál-
lára lendítette, és most nem kellett erőltetnie a mosolyt, hiszen 
élvezett  dolgozni a két férfival.  – Nekem most mennem kell. 



Tarthatjuk a kapcsolatot – formázott pisztolyt kezével, és „lelőt-
te” Jonathant, aki ebből tudta, hogy őt jobban kedvelte. Andrew 
erre megint némi sértődöttséggel reagált.

– Szaván fogom – mosolygott fel Jonathan.
A nő eléjük lépett. Először Jonathannak nyújtotta kezét. – 

Öröm volt önnel együtt dolgozni. 
– Magával is, Samantha.
– Szólítson Samnek!
– Oké, Sam.
– Andrew – nyújtotta ki a nő ismét a kezét.  – Sajnálom, 

hogy nem a legjobb körülmények közt dolgoztunk együtt, de 
muszáj volt így tennünk az ügy érdekében.

– Megértem – a férfi megfogta a nő kezét. – Sok sikert a cé-
gének, jó egészséget a lányának és családjának.

– Köszönöm – Samantha az  ajtóhoz lépett,  kinyitotta,  és 
még egy pillanatra visszafordult. – Ahogy mondtam, most két 
napig alszok és sírok, de csütörtökön laza napom lesz a cégem-
nél. Este mehetünk inni valamit.

A két  férfi  ragyogó  arccal  fordult  feléje,  és  feltartott  hü-
velykujjal jelezték, hogy meghívás elfogadva. 

Samantha mosolygott, egy utolsó pillantást vetett átmeneti 
irodájára, majd becsukta az ajtót és elindult kifelé. 

Két perc múlva Jonathan és Andrew csendben ültek még 
mindig Samantha irodájában. 

– Mi lesz Rebeccával? – kérdezte Andrew. 
Jonathan csak behunyta a szemét. – Sok jó sajnos nem. Épp 

gyűjtöm a lelki erőt, hogy lemenjek kihallgatni. Talán tudja ki a 
királynő, és… 



– De jó lenne, ha tudná.
Jonathan megvetően nézett a férfira. 
Újra kopogtak az iroda ajtaján. – Tessék?! – mondta fenn-

hangon Jonathan. 
Egy nő nyitott be, Sophie Walsh, az adatfeldolgozó. – Ö, el-

nézést uraim. 
A két férfi feléje fordult a székekben. 
– Itt voltam az előbb is, csak Mrs. Freeman elzavart. A la-

borból hívtak. Állítólag találtak egy ujjlenyomatot a raktárban.
Andrew máris felkapta a telefont, és hívta a labort. Egy férfi 

vette fel, Peter, a laborvezető. Az ötvenes éveiben járt, munkáját 
nagy tisztelet övezte. – Peter Adams. 

– Itt Andrew Bush.
– Á, helló Andrew.
– Sophia most szólt, hogy találtatok egy ujjlenyomatot. 
– Igen, igen.
A Rubinkirálynő ezt a hibát vétette, de erről nem tudtak. 
– Hol találtátok? 
– A raktárban, a rubinos láda mellett.  A nő valószínűleg 

megfoghatta a fémtartóoszlopot. Van ott gép? Kapcsoljátok be, 
lépjetek fel a labor szerverére és látjátok ti is az adatokat. Most 
fut át  az adatbázison a keresés.  Pár perc és megvan az ered-
mény. 

Andrew Jonathanra pillantott, aki máris bekapcsolta a gé-
pet.  A  bejelentkezésnél  használta  a  saját  felhasználói  nevét, 
majd máris rákapcsolódott a labor szerverére. Rögtön látták a 
fotók villanását, ahogy a rendszer a több millió ujjlenyomat kö-
zül éppen kereste az egyezést. 

– És ez az ujjlenyomat a királynőé lenne? – Andrew felült az 



asztalra, és nézte a képernyőt, Jonathan a gép előtt állt karba 
tett kézzel. 

– Ki másé?
Izgatottan vártak. Majd a számítógép sípolni kezdett: meg-

találta az ujjlenyomat tulajdonosát,  és arcát kijelezte a képer-
nyőn…  

Egy szőke nő mosolygott rájuk… akinek sokkal jobban állt 
a hosszú haj… 

Jonathan a kezébe temette arcát és leroskadt a mögötte lévő 
székbe. 

Andrew pedig elemi erővel előtörő bosszúszomjjal szakítot-
ta meg a hívást, azonnal kapcsolt a biztonságiakhoz, és a kagy-
lóba üvöltött: 

– Samantha Freeman a Rubinkirálynő! Még az épületben 
kell lennie, azonnal tartóztassák le!

Andrew máris elviharzott, hogy segítsen, vagy ő csapja rá a 
nőre a bilincset, de Jonathan továbbra sem tudott megmozdul-
ni a döbbenettől… 

 
Samantha szíve a torkában dobogott, hiszen mikor Sophia 

először kopogott, még tátogva közölte is, hogy azonnal hívják 
fel a labort. Samantha tudta, miért. 

Már a biztonsági kapuknál járt. Mosolyogva köszönt el az 
őröktől, különösen attól a nőtől, aki eddig minden egyes nap itt 
állt, és tiszteletteljesen viseltetett irányában. 

Samantha szinte már fuldoklott. Tudta, hogy már akármi-
kor megkaphatják az őrök az utasítást, hogy tartóztassák le. A 
bejárati ajtót olyan távolinak érezte, mintha át kéne futnia a vá-
ros másik felére. 



Elérte. Most nem nézett vissza. Máris elővette táskájából a 
telefont, és tárcsázott. – Kint vagyok. Hol vagy? – Hangja reme-
gett. Eközben megtolta az ajtót. 

És ebben a pillanatban megszólalt a riadósziréna. Az őrök 
megkapták a parancsot, és máris a nő után rohantak.  

Samantha jobbra fordult,  és  kilőtt.  Nyert  körülbelül  har-
minc  méter  előnyt,  mikor  kirontottak  mögötte  az  épületből. 
Utána üvöltöttek, hogy álljon meg. 

Tom lassított le motorjával. Samantha felpattant mögé, be-
lekapaszkodott a férfibe, aki úgy gyorsított fel, hogy a motor 
még kerékre is állt. 

– Jól vagy? – Kiabálta hátra Tom, miután biztos távolságot 
értek el és befordultak az első sarkon.

– Lófaszt vagyok jól. Hogy álltok?
– Rubinok eladva, Gina most teszi be a számlára a pénzt, 

Jeremy pedig mindjárt utalja. Mi lesz a lányoddal és a férjed-
del?

– Ne aggódj miattuk.
Tom bevett pár hajmeresztő kanyart. Száguldás közben Sa-

mantha felvette az oldalra készített bukósisakot, és már csak azt 
kívánta,  hogy nehogy szívinfarktust  kapjon az  elmúlt  percek 
hatása és a hajmeresztő száguldás miatt… 

Miközben a nő jött le az FBI épületéből, telefonjáról elküld-
te az időzített E-maileket. Trevor kapott egyet, Samantha jobb 
keze, Jim, valamint még Jonathan Turner, de ő a privát címére, 
melyet Samantha már kilesett egy névjegykártyáról. 

A Trevornak szóló E-mail reggel kilenckor landolt a férfi E-



mail fiókjában. Telefonjára kapott egy szöveges üzenetet, hogy 
fontos levele érkezett. Amy és Julie épp játszottak, Trevor pedig 
ismét riasztórendszert tervezett. 

Megnyitotta az E-mailt. Feladó: Samantha Freeman. 
Na mi van, drágám, miért nem hívsz inkább?! 

Drága Trevorom. 

Ha  ezt  az  üzenetet  olvasod,  azt  jelenti, 
hogy nagyon nagy bajban vagyok. Kezdem a tör-
ténet elején, hogy mindent megérts. Tehát... 

Emlékszel, egy évvel ezelőtt, mikor elvit-
tem  Amyt  arra  a  kivizsgálásra,  mikor  sírt, 
hogy fáj a hasa?! Elvittem. Neked azonban azt 
hazudtam, hogy minden rendben. De nincs. Nyisd 
meg a csatolt fájlt! 

A férfi  megnyitotta.  Egy  orvosi  vizsgálat  eredménye  volt 
benne, mely szerint Amy májrákos. A betegség már előrehala-
dott stádiumban van, lefolyása már csak néhány hónap. A beteg 
szerencsére egészen a végéig semmiféle fájdalmat nem érez. Az 
egyetlen esély a megmentésére a májátültetés. Azonban a be-
tegséget későn fedezték fel, és átterjedt – bár fájdalommentesen 
– a környező szervekre.  Emiatt az átültetést úgy kell végezni, 
hogy más szervekből is ki kell vágni a rákos részeket. Érsebé-
szeti beavatkozás is szükséges, tehát igazából a műtétet több or-
vosnak  kellene  elvégeznie,  de  a  műtét  nem  tarthat  sokáig, 
mindössze  két  óráig,  ezért  olyan  személyt  kellett  találni,  aki 
ezeket a területeket kiválóan ismeri. Trevor körül már forgott a 
világ. Továbbolvasta a levelet. 

Én megtaláltam ezt az orvost, a neve Carlos 



Vincenza, és Madridban él. Már leegyeztettem 
vele mindent, megvannak a vér- és szervdonorok 
is. Tudom, ez szörnyű hír. És hogy miért nem 
mondtam el neked?! Azért, mert a magam kezébe 
vettem a dolgokat. Próbáltam pénzt szerezni, 
számolgattam  azt is, hogy ha eladom a cégem, 
akkor abból lesz-e annyi pénz, de a sok szer-
ződés  miatt  a  cégeladás  nem  megoldható.  A 
kintlévőségek  felszámolása sem  termelt volna 
ennyi pénzt. És itt jött kapóra a múltam. Ugye 
emlékszel, mikor találkoztunk?! Mennyire magam 
alatt voltam?! Na de az a sok-sok tapasztalat 
most segített. Úgy döntöttem, hogy mindet ka-
matoztatom. Tudtam, hogyan kapják el a bűnöző-
ket, és én nem vétettem hibát, ezért nem kap-
tak el. Gondolom itt már sejted a lényeget. Én 
vagyok a Rubinkirálynő. Ezért nem mondtam el 
neked Amy betegségét, hogy az inkognitóm töké-
letes legyen. Most gondolom nem hiszel nekem. 
Menj csak be a hálószobába, és nyisd ki a sa-
rokba állított bőröndöt. Aztán olvasd tovább a 
levelet. 

Trevor üveges  tekintettel  állt  fel,  és  az  asztalra  kellett  tá-
maszkodnia. Már értette, hogy Samantha miért kérte tőle teg-
nap reggel, hogy maradjon gépközelben és Julie is legyen ké-
szenlétben. Nagy nehezen a hálóhoz vonszolta magát. Közben 
Julie  látta,  hogy  valami  nagy  baj  van.  Érdeklődve  figyelte  a 
férfit. 

Trevor bement a hálóba. Kinyitotta a bőröndöt … amiben 
egy  vörös  paróka,  és  némi  arcelváltoztató  műbőr  darab  és 
sminkek lapultak egy fekete testhez álló ruhával együtt. A férfi 
visszatette őket, és mint egy élőhalott ment vissza a géphez. Ju-
lie közben gyanakvóan közeledett. A férfi csak a gépre muta-



tott, hogy olvassa el ő is. 

Gondolom most már hiszel nekem. Sajnálom. 
Összeszedtem  a  kis  rablócsapatomat,  és  meg-
kezdtük az akciókat. Jól ment minden. Most már 
tudod, hogy miért kellett az utóbbi három hó-
napban még éjszaka is bemennem dolgozni az eu-
rópai  szállítások  miatt.  Nem  volt  semmiféle 
európai szállítás. Akkor raboltunk. Persze úgy 
kezdtük el, hogy találtam egy szerb maffiózót, 
aki imádja a rubinokat. Ő segített visszanyo-
mozni régebben néhány tolvajt, de erről senki 
nem tudott. Hát használtam. Embereket küldött 
New Yorkba egy valag pénzzel. Itt be is kell 
vallanom valamit: sajnos velük le kellett fe-
küdnöm, mert különben nem álltak volna szóba 
velem. Megtettem. Kérlek, ne haragudj! Amyért 
tettem. Ha szereztünk pár követ, azonnal meg-
vették, mi számlára tettük a pénzt, és máris 
utaltuk Carlosnak. A nagy pénzeket az egyik 
emberem intézte, egy olasz lány, aki luxuskur-
vaként dolgozott, és ismerték, mert pornózott 
is. Tehát tőle nem volt fura, ha több százezer 
dolláros  tételeket  tett  be  a  számlájára. 
Carlos azonban sajnos nem kezdhet addig bele a 
dolgokba, míg nincs meg a pénz. Hogy miért?! 
Azért, mert Carlos zugdoki. Titokban prakti-
zál, mert rájött, hogy szaktudásával sokat ke-
reshet. De ezért meg elvették hivatalos prak-
tizálási jogát. Ő profi. És az egyetlen, aki 
segíthet. És ő csak kétmillió dollárért vál-
lalta el, melynek nagy része a saját zugtevé-
kenységének titokban tartására megy, más szó-
val:  kenőpénz.  Hát  ezért  kellett  nekiállnom 
Rubinkirálynőset  játszani.  Minden  jól  ment, 
ahogy terveztem, otthagytam Amy kicsit elvál-
toztatott képét egy üzenettel, amit mutattam. 
Emlékszel? Emeltem a szimpátiát mindenhol. De 



aztán  két  emberemnél  elszakadt  a  cérna,  és 
megölték  a  biztonsági  őröket.  Akkor  én  nem 
voltam ott. És ekkor jött be a képbe az FBI. 
Elvállaltam az akciót, hiszen így még jobban 
tudtam folytatni a rablásokat, és kissé félre-
vezettem az FBI-t. A hackerem Jeremy csodákat 
művelt. Behúztuk a csőbe Andrewt, aki tisztá-
zódott, majd Rebeccát is. Szegény. Tudod, a 
csaj, akivel lefeküdtem. Sajnálom őt. Elvileg 
tisztázódik, de most fel kellett őt áldoznom, 
hogy eltereljem a figyelmet. Na és most jön a 
lényeg, drága Trevorom. Ezt a levelet még teg-
nap írtam meg, és időzített küldésre állítot-
tam. Ha nem állítom vissza az időpontot, auto-
matikusan küldi magát. Ezért olvasod ezt, mert 
az időpontot nem állítottam vissza, mert le-
buktam és menekülök. E levél írásakor még nem 
tudom, hogyan fogok lebukni, de lebuktam, és 
ez a lényeg. Elvileg délutánra a pénz megérke-
zik  Carlos  számlájára.  Várni  fog  benneteket 
Madridban. A repülőjegyet csak nemrég vettem 
meg, és úgy időzítettem, hogy a rablás utáni 
pénzbetétel után mindenki eltűnik az ország-
ból. A te jegyed és Amyé megvan, csak a rep-
térre kell mennetek, és bejelentkezni. Ne vi-
gyél  magaddal  semmit,  ne  csomagolj,  hanem 
amint a levél végére érsz, indulj! Most engem 
hajkurásznak, ezért rátok nem fognak egy ideig 
figyelni. Ezért kell még délelőtt kiérnetek a 
reptérre. Az FBI biztos menni fog a lakásomra, 
hogy ott keressenek. Téged is gyanúsítani fog-
nak, de van egy másik csatolmány is, melyben 
elmondom neked az igazságot, de nem nevezem 
meg az úti célt. Azzal a levéllel tisztázod 
magad, csak nyomtasd ki és hagyd az asztalon. 
De a sok kérdezz-feleleket ne várd meg, mert 
lekésitek a gépet, és a rohadt FBI képes lenne 
arra, hogy Amyvel zsaroljon, hogy adjam fel 



magam. Nem! Én máshogy jutok majd ki az or-
szágból,  és  Spanyolországban  találkozunk.  A 
bőrönd másik fakkjában van pár mobil, hátulján 
matricákkal  számozva,  és  feltöltve.  Mindben 
van kártya. Csak az adott sorrendben használd 
őket és akkor tudni fogom, hogy ha beszélünk 
az egyikről, melyik lesz a következő. Amint 
beszélsz  egyről,  hajítsd  el  a  telefont,  és 
sose beszéljünk tovább húsz másodpercnél. Re-
mélem minden világos és érthető. Nem is tudok 
mást mondani már. Siessetek! Hamarosan talál-
kozunk. Ja, és ha ezt Julie is olvassa, akkor 
mond meg neki, hogy puszilom, és elnézését ké-
rem mindenért. 

Csók
Samantha

Trevor kapkodta a levegőt, akárcsak Julie, de a lány előbb 
észhez tért. – Kiviszlek a reptérre. Gyerünk, kapjátok össze ma-
gatokat! 

Trevor csak bólogatott.  Amy pedig már őket nézte.  Ismét 
tudta, hogy baj van, de azt nem, hogy mi… 

Nagyjából  ugyanebben az  időpontban Jim szintén  kapott 
egy időzített levelet.  Már az első sorok olvasása után izzadni 
kezdett, meglazította nyakkendőjét. 

Kedves Jim!

Sajnálom, hogy az elmúlt napokban rád hárí-
tottam minden felelősséget a cégemmel kapcso-
latban és nem segítettem, de nem tehettem. Nem 
közöltem  még  veled,  de  a  látogatóim  néhány 



napja az FBI-tól érkeztek, és felkértek, hogy 
segítsek megtalálni a Rubinkirálynőt, mert a 
rablók  elfogásában nagy  tapasztalatokat sze-
reztem régről. A dolgot nehezítette, hogy a 
Rubinkirálynő csak azért rabolt, mert a kislá-
nya  súlyos  beteg,  és  egy  műtétre  gyűjti  a 
pénzt. Az pedig szinte lehetetlenné tette az 
ügyet, hogy a Rubinkirálynő én vagyok. Igen, 
Jim…   

Samantha tudta,  hogy a férfi  önérzetes,  szintén nagyfokú 
empátiával rendelkezik, ezért ez most újabb izzadságcseppeket 
varázsolt  homlokára.  A  levél  további  részében  Samantha 
ugyanúgy elmagyarázta a dolgok hátterét, majd következett a 
Jimnek szóló speciális kérés. 

Nos tehát, Jim, ha ezt a levelet olvasod, 
az azt jelenti, hogy már nyakig vagyok a sla-
masztikában. Most menekülök. Bujkálok. A fér-
jem és a lányom valószínűleg már úton vannak a 
reptér felé. Ezt elmondom neked, mert bízom 
benned. Rád senki nem fog gyanakodni. A kéré-
sem feléd a következő. Én más úton próbálok 
meglépni az országból, de sajnos nem biztos, 
hogy  sikerül.  Ha  elkapnak,  szükségem  lesz 
pénzre.  Ügyvéd,  óvadék,  bár  ez  utóbbit  nem 
fogják jóvá hagyni, én meg a fogdában tehetet-
len leszek. Ennek megszerzéséhez téged kérlek 
meg. Kezd el lezárni a kint lévő szerződése-
ket. Nem baj, ha veszteséggel zárulnak. A lé-
nyeg,  hogy  minél  több  készpénzünk  legyen. 
Amint megvan az első százezer, helyezd át a 
speciális offshore számlánkra. Erről egy srác 
fogja leszedni a pénzt, és a cégem tiszta ma-
rad. Te is. És mindenki más. A mellékletben 
van  néhány  beszkennelt  fájl,  melyet  én  már 



aláírtam a cégátadással kapcsolatban. Ezt ne-
ked már csak ki kell nyomtatni, aláírni, beje-
gyeztetni. Ezután a biztonság kedvéért azonnal 
töröld a levelet. A cég elnöksége, vezetése, 
és mindennemű irányítása e levél olvasása után 
a tied. Jim, gratulálok, te lettél a QuiDel új 
elnöke. 

Ha  meg  tudok  lépni,  és  sikerül  eljutnom 
Spanyolországba,  akkor  egy  ideig  nem  tudok 
visszajönni. Ezért ez a levél most egy búcsú 
is. Mindent nagyon sajnálok. Neked pedig sok 
sikert kívánok. Kívánj nekem sok szerencsét. 
Szükségem lesz rá. A további instrukciók szük-
ségtelenek. Tudod, mi a dolgod. 

Csók
Samantha

Ui: imádtam a barátnőd sütijét, és remélem, 
hogy még oda tudom adni neked a harminc dol-
lárt, amivel lógok a vesztett fogadás miatt.

Jim hátradőlt a székében. Patakokban folyt homlokáról az 
izzadság. Nagyokat nyelt, torka kiszáradt. Felkapta a vizes üve-
get az asztalról, és egy húzásra megitta az egészet. Bezárta a le-
velet, a gépet is lezárta, majd úgy döntött itt az ideje visszaszok-
ni a cigire. 

Kiment a dohányzószobába. Többen is jöttek hozzá meg-
kérdezni, hogy ezzel és azzal a szerződéssel és szállítmánnyal 
mi legyen, de a férfi nem tudott válaszolni. Majd a cigi végezté-
vel vett egy nagy levegőt, kihúzta magát. Rendben, Sam, máris  
munkához látok. Neked pedig sok sikert kívánok, légy ügyes!

Szinte kirohant a dohányzóból, és asztala felé menet kiabál-
va utasított sokakat arra, hogy melyik szerződéseket és kintlé-



vőségeket kezdjék azonnal lezárni – persze azt már senkinek 
nem mondta, hogy ez mind Samantha utolsó kívánsága. Mikor 
a gépéhez érkezett, sokkal inkább egy megmentőnek érezte ma-
gát, semmint egy cégigazgatónak… 

Ismét ebben a félórás időintervallumban Jonathan Turner is 
megkapta a maga levelét. A férfi bent volt az irodájában, és tel-
jesen tehetetlennek érezte magát, bár a kinti folyosókon az em-
berek vegyes érzelmekkel átitatott izgatottságban kiabáltak, és 
tervezték Samantha elfogását. A férfi azt megállapította a hal-
lott félszavakból, hogy nehéz lesz elkapni a nőt, mert tudja jól,  
hogy az FBI milyen módszerekkel dolgozik. Talán ami hátrá-
nyos számára, az az új technika, ami akkor jelent meg, mikor ő 
már nem volt FBI-os. 

Még mindig  nem tudott  semmi  érdemlegeset  cselekedni. 
Aztán mikor meglátta telefonján a feladót, a szíve kihagyott egy 
ütemet, de végül erőt vett magán és megnyitotta a levelet. 

Kedves Jonathan

Először is elnézését kérem a sok hazugsá-
gért és bosszúságért. Ha nem tudnám, hogy biz-
tosan megbocsát, nem küldeném ezt a levelet. 
Gyanítom, hogy nem maga lesz az egyetlen, aki 
ezt  a  levelet  olvassa,  ezért  értelemszerűen 
nem fogok elárulni további céljaimról semmit, 
továbbá azt sem akarom, hogy maga megüsse a 
bokáját. Tudom, hogy vadászni fognak rám. De 
már nem érdekel. Megmentettem a lányomat, csak 
ez számít. Azt ígértem a fotókon, hogy majd 
feladom magam, de pár évet biztosan kapnék, és 
megőrülnék a lányom nélkül, ezért inkább a me-
nekülés mellett döntöttem. 



A lányom beteg. Májrákos. Szervátültetésre 
van szüksége, különben nem éri meg a következő 
nyarat. Ahogy írtam a fotón, tényleg minden 
segítséget  megpróbáltam,  csak  nézzen  utána 
hány helyre nyújtottam be kérelmeket profi or-
vosokra,  pénzre.  Senki  nem  segített.  Tudom, 
hogy ha elkapnak, súlyosbító körülmény lesz, 
hogy FBI-os tapasztalataimat használtam rossz 
célra, de ez a cél nekem jó. És azt is tudnia 
kell, hogy a rablások közül csak az egyiknél 
nem voltam jelen, és az embereim éppen akkor 
ölték meg az őröket. Tudom, hogy maga hisz ne-
kem. Mikor először jöttek hozzám, még a cégem-
nél, én is csak akkor tudtam meg mi történt. A 
többi színészkedés volt. És most jön a vallo-
más, mellyel szeretném Rebeccát tisztázni. Ő 
nem  küldött  semmit  az  otthoni  gépéről.  A 
szkennelést megcsinálta az irodai gépén, haza 
is küldte, de az E-mailt nem továbbította sen-
kinek. Azt a hackerem tette. Rebecca ártatlan. 
És most nem tudom miért magának mondom ezt, de 
a lányom és a férjem után ő a harmadik ember, 
aki iránt érzek valamit. De ez maradjon köz-
tünk – már ha valaki más nem olvassa ezt. 

Egy szó mint száz, sajnálom, ami történt. 
Tudom,  hogy  a  nyomomba  kell  majd  erednie, 
ezért most megint azt kívánom, mint eddig is: 
remélem hibázik és nem kap el.  

Minden jót!
Samantha Freeman

Jonathant most annyi érzelem rohanta meg, hogy igyeke-
zett egyesével megbirkózni velük. Először is, Rebecca ártatlan. 
Nevetett magában, majd tudta, hogy a szegény nő a meghurco-
lásért biztosan kérni fog kártérítést, sőt még akár fel is mond-



hat. Jonathan úgy döntött, hogy mindent elkövet, hogy kien-
gesztelje Rebeccát. 

A következő Samantha Freeman, és mesteri akciója. Nemes 
célért küzdött,  emberi szempontból, a törvény szempontjából 
azonban rossz fegyverrel. De végül is mit tehetett volna? Eluta-
sították mindenhonnan. Minden érzelmes szülő így cselekedett 
volna, és Samanthának megvolt a tapasztalati előnye. Ez pedig 
éppen rontja a helyzetét. Ha elfogják, nagyon nagy bajban lesz, 
mert lehet, hogy megmentette a lányát, de el is vághatják tőle 
akár egy évtizedre is. De láthatóan Samanthát nem érdekelte ez. 
Minden szülő leülné a büntetést, ha ezzel megmentheti gyer-
mekét. Jonathan ezt a pontot máris magában úgy könyvelte el, 
hogy sikeres elfogás esetén tanúskodni fog Samantha mellett, és 
ezt a pontot megfelelően kihangsúlyozza, hogy még a bíró is 
nézzen magába kellőképpen. De ehhez persze el kell kapni Sa-
manthát. 

Végső soron pedig arra gondolt, hogy a szimpátiája miatt 
biztosan figyelik őt már most is, ezért úgy döntött, megmutatja 
mindenkinek a levelet, és kihozatja Rebeccát, majd a levél után 
mindenkire rábízza a morális döntést. Végül is ha ő is rendőr 
lenne most, és lenne egy ilyen személyről fotója, és egyetértene 
vele, éppen „másfelé” nézne, hogy a nő eliszkoljon. 

De Andrew eddig ragadozó módjára el akarta fogni a nőt, 
és valószínűleg az őt ért megaláztatás miatt nem is fog letenni 
ezen szándékáról. És biztos, hogy akadnak segítői is. Samantha 
Freeman megosztotta a rend erőit. 

Jonathan azon gondolkodott, hogy kivel ossza meg először 
a levelet. Úgy döntött, hogy Hillary lesz. A nő is osztotta véle-
ményét. Irodája nem messze volt. Jonathan vett egy nagy leve-



gőt, és elindult. 
Kilépett a folyosóra. „Samantha Freeman, Samantha Free-

man, Samantha Freeman”, szinte még a falak is átvették a név 
kimondásakor keltett  rezgéseket,  és mintha egy nagy hangfal 
lett volna az egész emelet. 

Nem messze nyílt Hillary irodája. Jonathan kopogott, a nő 
válaszolt, de a kinti nyüzsgés miatt először nem volt hallható a 
hangja. Majd már kiabált. 

– Jöjjön már be!
Jonathan résnyire nyitotta az ajtót, és bedugta a fejét. Nem 

tudta miért, de most ugyanúgy tett, mint Samantha, mikor a 
mámoros este után bekukucskált. 

– Egyedül?
– Nem, még egy egész iskoláscsoport bújt el a szekrényben.
Jonathan elmosolyodott. Behúzódott az irodába, majd be-

csukta az ajtót. A folyosóra néző ablak reluxáját elforgatta. 
A nő rájött, hogy valami érdekesség hangzik el nemsokára. 

– Ha Samantha kapcsolatba lé… 
– Igen, így tett. – Jonathan előretartotta telefonját, hogy a 

nő elolvassa az üzenetet. Elvette a telefont, majd két perc múl-
tán már szinte folyt kifelé a nyál a szájából. Az üzenet végére 
érve sóhajtott egy nagyot, visszaadta a telefont, majd felállt szé-
kéből és az ablakhoz állt, karba tett kézzel nézett ki.

– Mit tervez most? – hátra sem nézett a férfira.
– Először kihozatom Rebeccát.
– Azt ezzel nem fogja tudni megtenni. Ő hivatalosan lett le-

tartóztatva, de ez a kis levél nem épp ilyen. 
– Átveszem a felügyeletét.
– Az már működhet. Aztán?



– Aztán megmutatom a levelet  Andrewnak is.  Az elmúlt 
húsz percben forgott velem a világ, de gondolom Andrew már 
átvette a hajsza vezetését.

– Persze  – Hillary  megfordult,  és szemében megvillant a 
sajnálat. Ő is tudta, hogy Andrew el fogja kapni a nőt… leg-
alábbis mindent megtesz érte.

– Aztán segítek a hajszában.
Hillary nyelt egyet. – Én is. 
Egyre gondoltak. Ha ők érnek először a nő nyomába, hagy-

ják majd eliszkolni, és kitalálnak majd valami mesét. Ez veszé-
lyes játék volt, mert akár bűnrészességgel is vádolhatják őket, 
de bőven rendelkeztek annyi tapasztalattal, hogy tudják hogyan 
lehet segíteni „észrevétlenül”. Némán bólintottak, közben far-
kasszemet néztek. 

– Akkor én most beszélek Andrewval – Jonathan még min-
dig a nő szemébe nézett, és az ajtóhoz lépett. 

Hillary meg sem mozdult, és ő sem vette le a szemét a férfi-
ről, míg ki nem ment. 

Jonathan a folyosón becsukta az ajtót maga mögött.  Jézu-
som, mit művelek? De mindegy, úgysem bukok le. Na hol vagy  
Andrew, essünk túl rajta.

Megtalálta a férfit az iroda végén lévő nagyméretű eligazí-
tóteremben. Rajta kívül még legalább húszan voltak jelen, férfi-
ak és nők. Ők vezették a csapatokat a hajszában. 

Andrew már készült mondani valamit, de Jonathan gyorsan 
átvágott az emberek közt, és a férfi fülébe súgott valamit. Majd 
megmutatta az üzenetet. Ezzel tisztázta magát, és közölte, hogy 
lemegy Rebeccához. Andrewt láthatóan ez sem érdekelte. Szin-
te habzott a szája. 



Jonathan a terem végébe ment, de úgy döntött, hogy még 
megvárja az eligazítást. 

– Hölgyeim és uraim – Andrew szinte remegett dühében. – 
Azt hiszem a mai nap példátlan árulásnak lettünk tanúi mind-
annyian. Samantha Freeman megalázta az FBI-t, saját célja ér-
dekében használt titkos adatokat, visszaélt a lehetőséggel és fél-
revezette a nyomozást. Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, 
az épületből egy motoron tudott megszökni. Kezdjük a lakásá-
val, de nem hiszem, hogy ott találjuk. Ezután mindenhol lead-
juk a körözési fotókat, reptereken, vonat- és buszpályaudvaro-
kon, kikötőkben. Biztos vagyok benne, hogy a gyanúsított álne-
vet fog használni, és ismét magára ölt nem létező személyazo-
nosságokat.  A csapat  egyik  része  azzal  fog  foglalkozni,  hogy 
minden eddig megfigyelt okirat hamisítót behozat, és rájuk kell 
ijeszteni, mutatva a gyanúsított fotóját. Ha járt valamelyikük-
nél, akkor ezzel máris megtudjuk, hogy az iratok milyen néven 
kerültek ki számára. Utána ezeket is megfigyeljük, és lecsapunk 
rá. A lehetséges szökést legkevésbé reptereken gondolom. Sze-
rintem először  megpróbálja  elhagyni  a  várost  tömegközleke-
déssel,  autóval.  Talán  már  kint  is  van.  A csapat  másik  része 
azonnal lépjen kapcsolatban minden fontosabb ellenőrzési cso-
móponttal,  és adják le a körözési fotókat.  Eközben próbáljuk 
megtalálni a férjét és a lányát. Ha ők megvannak, tartóztassák 
le a férjét, és ezt adják le minden létező hírcsatornán. Ezzel a 
gyanúsított talán feladja magát.

– De uram, valami olyan is volt – szólt bele egy alacsony nő 
–, hogy a gyerek beteg. Ha elfogjuk a férjét és a gyereket is el-
vesszük tőle, ezzel megöljük.

– Senki sem tudja, hogy ez igaz-e.



Menj te a jó büdös picsába, gondolta Jonathan az ajtóban. 
Épp  most  mutattam  meg  Samantha  levelét. Gyomra  forgott, 
hányni akart, de a legszívesebben most odament volna a kis pó-
diumhoz, és leütötte volna Andrewt. De meg kellett várnia a 
terveket,  hogy  segíthessen  Samanthának.  Eközben  Hillary  is 
melléje toppant, hogy hallgassa mik a tervek. Egymásra néztek. 
A nő nem hallotta előbb, hogy mi Andrew hozzáállása, de Jo-
nathan szeméből kiolvasta a „hú, de beverném a fejét” szándé-
kot. Megcsóválta a fejét. 

– Azt hiszem kezdhetjük. Magam megyek el Samantha la-
kására,  a  többiek a  tervnek megfelelően kezdjék el  az elfogó 
műveletet. A rádiókon speciális frekvenciát használunk, mely-
ben csak a hajszában résztvevők fognak beszélni. Mindenkinek 
sok sikert. Délután négykor további eligazítás ugyanitt. 

Andrew lelépett a pódiumról, és mosolyogva közeledett Jo-
nathan  felé,  de  a  férfi  elfordult  és  szinte  elmenekült. 
Látszólag… Ha most nem jönnék el innen, beverném a fejed. 



13. Rész
A Rubinkirálynő szökése II.

Július 16, kedd, délelőtt 9:40

Samantha és Tom sikeresen eltűntek szem elől. Egyszer, va-
lahol Brooklyn városrészben megálltak egy olyan helyen, ahol 
nem volt térfigyelő kamera. Itt begördültek egy sikátorba. Tom 
már ezelőtt egy kukába rejtett egy zsákot, melyet most kiemelt. 
Gyorsan átöltöztek, Samantha is motoros ruhát vett fel, sisakot 
is  cseréltek,  a  motorra  matricákat  ragasztottak,  lecserélték  a 
rendszámot. Ettől kezdve már csak egy véletlen ellenőrzésen ál-
líthatják meg őket. Tom visszaült a motorra, Samantha felpat-
tant mögé, és szinte hálásan kapaszkodott a férfibe. Nem is kel-
lett szavakat formálnia, hogy a férfi tudja mire gondol: Köszö-
nöm, köszönöm, köszönöm. 

Fél órával később megérkeztek a raktárhoz. Bill nyitotta az 
ajtót nekik. 

Mikor Tom megállt, Samantha még mindig csimpaszkodott 
belé,  mintha  még most  is  száguldoznának.  A többiek  látták, 
hogy remeg a teste. 

Tom nem mozdult meg. Leállította a motort. Samantha to-
vábbra is szorította a férfit. 

A többiek vártak, és nem szóltak egy szót sem. 
Gina végül vette a bátorságot, és odalépett a nőhöz. A söté-

tített üveg miatt nem látta az arcát, de mikor vigasztalóan meg-
simogatta a hátát, érezte a heves szívverést, a feszültséget, re-
megést. Gyorsan visszahúzta a kezét, nehogy összetörje a por-



celánbabát. 
Samantha kínos lassúsággal engedte el Tomot, majd kicsa-

tolta a bukósisakot, és lassan levette a fejéről. A reggel feltett 
sminkje elmaszatolódott, haja kócosan állt, szája kipállott, ajka 
remegett. Keze szintén, amivel most végigsimította a bukósisak 
felületét, majd a plexit maga felé fordította, és megnézte magát. 
Mintha szuggerálná önképét, hogy adjon neki egy nagy pofont, 
hogy végre észhez térjen. 

Mikor ma reggel Samantha bement, valahogy érezte, hogy 
valami nem stimmel. Ezért kérte Tomot, hogy legyen készen-
létben. Ha nem kérte volna meg, már nézhetné az FBI cellájá-
ban a csupasz falakat, és vele nem bánnának úgy, mint And-
rewval. 

A dermedt csendben egy telefont hallottak, tompán. Min-
denki körbenézett, de nem tudták ez kié lehet. Samantha azon-
ban most erőt vett magán, és leszállt a motorról. A sisakot Je-
remy kezébe nyomta, aki hirtelen nem tudta mit kezdjen vele. 

Samantha egy kis fémszekrényhez sétált, és kinyitotta az aj-
taját.  Az  éppen  csörgő  telefonokból  felvette  az  1-es  számút. 
Tudta jól, hogy ki hívja. 

– Húsz másodperc – kapta fel és szólt bele ridegen, de keze 
remegett. 

– Mi folyik itt? – kérdezte Trevor.
– Leírtam, nem?! Tizenöt másodperc.
– Igen, leírtad, de azért még…
– Úton vagytok a reptér felé? 
– Pár perc és ott vagyunk. Julie hozott ki. 
– Remek – Samantha behunyta a szemét.  Számított  arra, 

hogy Julie esetleg mégsem mellettük áll,  de örült,  hogy téve-



dett.
– És most mi lesz?
– Csak váltsátok ki a jegyet. Spanyolországban találkozunk. 

Kilenc…
– Ott tényleg várni fognak?
– Mondtam, hogy igen. Hat…
– Figyelj, még azt szeretném mondani, hogy…
– Fontos?
– Nos…
– Három…
– Figyelj, én…
– Kettő…
– Várj már!
– Egy… Telefon eldob. Egy óráig beszédszünet, majd váltás 

a kettesre. 
Samantha letette, majd kiszedte a SIM kártyát, összetörte, 

majd a telefont is a földre dobta és rátaposott. A telefon már 
szilánkokban hevert, de még mindig taposta. 

Ezután leroskadt a legközelebbi székbe, majd remegő kézzel 
kért egy cigit valakitől. Mivel mindenki dohányzott már, oda-
ugrottak. Samantha kereste kinek van John Player Special. Je-
remy. Hálásan a srácra pillantott, kivett egy szálat, majd elfo-
gadta a tüzet. Mélyet szívott a cigibe, majd száját összeszorítot-
ta. Nyelt. Majd szeméből kibuggyantak a könnyek. 

A többiek zavarodottan nézték egymást. Samantha túllépett 
teherbíró képességén. Bömbölve és üvöltve sírt. 

Mindenki tudta,  hogy egy ideig nem fogja látni a lányát. 
Kezében az égő cigivel átkarolta a saját vállát, mintha megölel-
né gyermekét, majd lecsúszott a székről, és remegve zokogott 



még mindig. És még jó néhány percig… 
 
Trevor menet közben hívta fel Samanthát, és a rövid beszél-

getés végeztével egy ideig kimeredt szemmel nézte a kijelzőt, 
majd széttörte a telefont és kihajította az ablakon. Ezután be-
gördültek a parkolóba. 

Trevor kiszállt, majd máris behajolt Amyért. Sebesen öltöz-
tek fel indulás előtt. Amy egy kis kertésznadrágot viselt, haját 
Julie két copfba kötötte. Trevor farmert, inget és zakót vett fel. 
Amyt letette a földre, majd megfogta a kezét, és benyúlt még 
kézitáskájáért, melyben ott pihentek a sorszámozott telefonok, 
egy laptop, a hitelkártyái, útlevele. 

Julie gyorsan eléjük lépett.  Sokkal határozottabbnak tűnt, 
mint Trevor, bár útközben neki is legördült néhány könnycsepp 
az arcán. – Siessetek be!

– Jul, te is jössz velünk? – kérdezte Amy ártatlanul, de ösz-
tönösen még mindig tudta, hogy nagy baj van.

– Én sajnos nem mehetek. – Leguggolt a kislány elé. – Fi-
gyelj, Amy, ti most messzire repültök, és egy ideig nem látjuk 
egymást.

– Mmm?
– Nehéz ezt elmagyarázni. Légy jó kislány. – Arcára adott 

egy puszit.  Majd felállt  és Trevor szemébe nézett.  – Nem tu-
dom, ki néz ki rosszabbul.

– Tuti, hogy én – sóhajtott a férfi. – Nem hiszem el ezt még 
mindig.

– Én sem. – Julie nyelt egyet.
– Nem jössz velünk?
– Szerintem Samantha nem akart  belekeverni,  ezért  nem 



vett nekem jegyet.
– És most hova mész?
– Vissza hozzátok, mintha mi se történt volna. Bemegyek a 

kulccsal. Talán mindjárt jönnek a zsaruk, és azt mondom, hogy 
kihoztalak a reptérre, de azt nem tudom, hogy miért.

– Nem kéne visszamenned.
– Ha nem megyek vissza, engem is körözni fognak.
Trevor megadóan felsóhajtott. – Kösz a fuvart. 
–  Nincs  mit.  Vigyázzatok  magatokra!  Tudod  a  számom, 

majd hívj fel! Én most megyek, mielőtt kiszúr valaki.
Trevor már nem tudott szólni semmit. Amy még ficánkolt a 

kezében, még mindig érezte, hogy valami baj van, de csak fi-
gyelt. 

Julie gyorsan fordult el, bepattant a kocsiba, majd kilőtt a 
parkolóból. 

Trevor nézte a távolodó kocsit, Amy integetett. Majd elin-
dultak befelé… 

 
Samantha magához tért a sokkból. Szinte csak most kezdte 

átérezni azt,  hogy elkeseredett akcióinak esetleg lehetnek kö-
vetkezményei is. 

A földön ülve szívta el a cigit, és hátát a széknek vetette. Ez 
mindig hátrébb csúszott,  végül  Samantha elfeküdt,  majd egy 
újabb zokogáshullám tört  rá,  de érezte,  hogy ez egy ideig az 
utolsó lesz. Mostantól elő kell vennie könyörtelen és rideg én-
jét, mert az FBI biztosan megpróbál majd az érzelmeire is hatni 
valami úton módon. De ehhez el is kéne érniük őt. Természete-
sen a telefonját már összetörte a sikátorban a kukáknál,  már 
csak a  számozottak voltak meg.  Tehát  ez nem fog menni az 



FBI-nak. 
Kezével  betakarta  arcát,  oldalra  gördült  és  magzatpózba 

gömbölyödött.  Még  egy  kicsit  így  akart  maradni,  hogy  erőt 
gyűjtsön.  A  sírást  abbahagyta,  lelkét  olyan  üresnek  érezte, 
mintha egy hangárban állna, tőle messze húzódó falakkal. És 
ennek a hangárnak a közepén csak egy pici lányka állt, moso-
lyogva…  

Samantha szeme ekkor felpattant, eszelősen nézte arca előtt 
a földről felszálló port a lélegzetvétel során. A hátára gördült, 
aztán kinyújtotta tagjait, felült, és lassan feltápászkodott. A töb-
biek eddig sem szóltak hozzá, de most szinte szabályosan hátra-
ugrottak, amint meglátták ismét a pszichopata tekintetet.  Sőt 
még valami mosoly is átvillant arcán. Nem is foglakozott azzal, 
hogy csupa por a háta. Mint valami élőhalott, amit leterítettek 
pár lövéssel, és most halálra akarná rémíteni a túlélőket.

– Nos… – maga elé révedt. – Köszönök mindent – motyog-
ta. – Jeremy – a srácra nézett.

A srác pedig készült a „halálra”, mikor a zombi nekiugrik. 
– Kérem az útleveleket.
– Má… máris – a srác egy másik fémszekrényhez lépett, ki-

nyitotta és kivett belőle három útlevelet. Visszasétált a nőhöz. 
Épp Gina állt mögötte és porolta a hátát. Samantha hagyta ma-
gát. Elvette az útleveleket, és egyenként kinyitotta őket. Szeme 
üvegessé vált. A többiek még mindig nem mertek szólni hozzá 
egy szót sem.

Samantha  egy  bőröndhöz  sétált,  amit  már  ide  készített. 
Mellette egy kis kézipoggyász volt. Ez utóbbit kinyitotta, és egy 
fémdobozt vett ki belőle. Egy alkoholos oldattal lemosta arcát, 
haját bevizezte, hátrafésülte. És megkezdte az arcelváltoztató ta-



paszok feltételét. 
A többiek még csak most látták, hogyan verte át még őket is 

a nő. A tapaszokkal egy kicsit vastagabb állcsúcsot tett fel, arc-
csontját  is  kiugróbbnak állította be,  homlokát beráncosította. 
Tudta, hogy az arcfelismerő szoftverek éppen ezeket vizsgálják 
meg, kiszámolják a köztük lévő távolságokat, és ha azok egyez-
nek egy másik képével, máris megvan a gyanúsított. De ez most 
nem fog működni. 

Samantha zöld kontaktlencsét tett be, de még egy barna és 
egy szürkéskék is készen állt.  Fejére fekete parókát húzott,  és 
nekiállt  átöltözni  a  bőröndből.  Nem foglalkozott  azzal,  hogy 
meztelenül tesz-vesz az emberei előtt. Az első személyazonos-
ság Jodie Davis lesz, egy barna hosszú hajú nő.  Nemsokára az 
interneten  vesz  jegyet  Samantha  Freeman  néven  Spanyolor-
szágba. Tudta, hogy erre rámozdul majd az FBI, de Jodie Davis 
jegye már készen állt, az északkeleti parton lévő Bostonba. Itt 
megszáll  egy  napra,  majd  átöltözik,  új  személyazonosság,  és 
irány onnan Detroit. Ott ismét egy éjszaka. Onnan vissza New 
York, majd Madrid, és győzelem. Remélte, hogy az FBI nem jön 
rá arra, hogy milyen álnevekkel fog utazni. 

Míg öltözködött, a többiek elfordultak illedelmesen. Mikor 
készen  lett,  farmer  rövidnadrágban,  felsőben,  kockás  inggel, 
leginkább egy fiatal fesztivállátogatót juttatott eszébe minden-
kinek. Fekete hosszú haját épp fésülte, és copfba kötötte. Legin-
kább a földet nézte, gépiesen öltözött. 

Csapatához sétált. Belenézett a szemükbe. Majd megszívta 
az orrát. – Nem búcsúzkodom. Már nincs hozzá erőm. Tom, vi-
gyél ki a reptérre kérlek!

A férfi bólintott. Gina a nőhöz akart lépni mosolyogva, egy 



utolsó ölelésért, de Samantha feltartotta a kezét és rázta a fejét. 
Szeméből pedig most ridegség sütött, de Gina látta, hogy a hár-
tyavékony felszín alatt forronganak az indulatok. Nyelt egyet, és 
visszalépett. 

Tom beindította a motort. Samantha hátra erősítette a bő-
röndöt, fejére tette a bukósisakot, és lecsukta a plexit, majd fel-
ült a férfi mögé.

A többiek némán nézték, ahogy kigördülnek. 
Samantha nem érzett  semmit.  Most egyedül állt  abban a 

nagy hangárban… 
 
Amy táncikált apja kezét fogva, unatkozott, de összességé-

ben jól  viselkedett  és  nem hisztizett.  Trevor már készítette  a 
kettes számú telefont, melybe egyetlen szám volt mentve: való-
színűleg  Samantha kettes  telefonja.  Felesége  annyit  mondott, 
hogy egy óra beszédszünet. A férfi az órájára nézett: még öt-
venkét perc. 

Vett egy nagy levegőt. Nem tudta, hogyan hallgatják le a te-
lefonokat manapság, de nem kérdezősködött és vitázott, hiszen 
Samantha ehhez jobban értett. De az a ridegség nem ment ki a 
fejéből. A visszaszámlálás. Persze hallotta a nő hangján, hogy 
legszívesebben üvöltene. Na meg ő maga is. Szívesen levezetné 
energiáját pár bútordarabon, egy bokszzsákon. Bokszzsák… Ó,  
igen, azt most ütném, míg össze nem esek én is. 

Bementek  a  reptérre,  ahol  a  nyüzsgés  elfogadható  szintű 
volt: mostanában a hőség miatt sokan inkább kimentek a város-
ból a tengerpartra, vagy messze vidékre. 

Trevorék az első bejelentkező pulthoz léptek, ahol egy bar-
na hajú fiatal lány egy légitársaságtól állt fel mosolyogva. 



– Jó reggelt! Miben segíthetek?
– Jó reggelt. A nevem Trevor Blake, van két foglalt jegyünk, 

nekem és a lányomnak.
– Mi a lánya neve?
– Amanda Blake.
– Egy pillanat – a lány a pult mögötti számítógép képernyő-

jét nézte egy pillanatig. – Á, megvan. Máris nyomtatom a be-
szállókártyát. Van csomagjuk?

– Csak kézipoggyász.
– Csak egy kézipoggyász Madridba – vonta fel a szemöldö-

két a lány kérdően. Trevor ebben gyanakvást látott.
– A feleségem már ott van minden cuccunkkal együtt.
– Értem – mosolygott a lány, a gyanakvás eltűnt az arcáról.
Vagy nem is gyanakodott, csak én látok ilyesmit? 
A jegyek elkészültek, a lány előrehajolt és átnyújtotta őket. 

– Parancsoljanak. Jó utat kívánok! A kijelzőn láthatják a beszál-
lókapu számát majd, a gép egy óra múlva indul. Javaslom men-
jenek át már most a biztonsági ellenőrzésen. 

– Máris. Köszönöm – mosolygott Trevor és elvette a jegye-
ket, majd zakójának belső zsebébe csúsztatta. – Csak még egy 
cigit elszívok.

A lány udvariasan bólintott, és a következő utas felé fordult. 
Trevor elindult a bejárat felé. Szinte ráncigálta maga után 

Amyt. 
– Apuu, ne rángass!
Azonnal lelassított. – Bocsánat, kicsim. Elengedem a kezed, 

gyere, tarts lépést velem, jó? 
– Ühüm.
A fotocellás ajtó kitárult. A reptér beszálló területe kelleme-



sen le volt hűtve légkondival, de most betódult a forró levegő, 
és majdnem ledöntötte Trevort a lábáról. Amint kiért, megfor-
dult. Amy szorosan a nyomában lépkedett. A férfi elővette cigi-
jét, majd rágyújtott. A füst megnyugtatta egy kicsit. 

Még mindig nem hitte el, hogy ez történik vele.  Mi lehet 
most Samanthával? Hogyan fog meglépni? Sikerülni fog egyál-
talán? Órájára nézett. Még negyvenöt perc a következő hívásig. 
Idegesen sóhajtott egy nagyot. 

Eközben Amy a legközelebbi idős házaspárhoz lépett és ér-
deklődött hogy mik azok a nagy csomagok. A férfi és a nő elő-
ször Trevorra nézett, aki egy udvarias mosollyal hagyta jóvá a 
társalgást. Ezután elmagyarázták a kislánynak, hogy mik ezek, 
mi minden van bennük. 

Trevor látta rajtuk, hogy nem volt gyerekük, és az ilyen em-
berek minden más gyermeket úgy kezelnek – még ha csak öt 
percig  is  –  mintha  a  sajátjuk  lenne.  Emberi  ösztön.  Trevor 
hagyta őket, hogy nekik is meglegyen ez a pici örömük. 

Majd hirtelen eszébe jutott  a levélben olvasott  üzenet:  az 
FBI  képes  lenne  megzsarolni  Samanthát,  ha  elkapják  őket  a 
reptéren… Trevor azonnal elnyomta a cigit és megindult befelé. 

– Amy! – fordult vissza, mert a kislány már arról érdeklő-
dött, hogy a házaspár hová utazik, meg hogy ő még sosem re-
pült, és izgul.

– Igen, apu. – Apja felé szaladt, de még gyorsan megfordult 
és integetett a házaspárnak. Mi több, jó utat kívánt. Hamar el-
leste ezt az előbbi lánytól.

A házaspár kacagott, majd ők is jó utat kívántak. 
Trevor most megfogta lánya kezét, mert a biztonsági ellen-

őrzésen már gyűltek az emberek sorokba. Aztán arra is gon-



dolt, hogy mi van, ha elkéstek? Ha már az FBI közel van, hogy 
elfogják  őket,  és  megzsarolják  Samanthát?  De  éppen  ezért 
mondta, hogy sietni kell. Valószínűleg jól ismerte a reakcióide-
jüket és az észjárásukat. 

A  biztonsági  ellenőrzésen  gond  nélkül  átjutottak.  Trevor 
megnézte a kijelzőt: a gép negyvenöt perc múlva száll fel, a be-
szállókapuk nyílnak tizenöt  perc  múlva.  Talán ezt  Samantha  
tervezte így, vagy véletlen? Inkább ez utóbbi, mert én hívtam őt  
először, és azt nem tudta, hogy hívni fogom. Vagy mégis? Hi-
szen az E-mail küldéskor én otthon voltam, de azt Samantha  
jól  tudta,  hogy azonnal elolvasom a levelet.  Lenne miről be-
szélnünk, drágám. 

A beszéd fogalmán elgondolkodva gyomra görcsbe rándult. 
Csak most jutott el az agyáig az, hogy ezek a rövid beszélgeté-
sek már csak egy hosszabb csend előfutárai. Vajon a mobilok 
működnek Spanyolországból is? Elvileg feltöltősek, ha van elég 
pénz, és a szolgáltatónak vannak tornyai ott, akkor igen. 

Amy szomjas volt, és pisilnie is kellett. Ez a női mosdóban 
problémás volt, de szerencsére a hölgy utasok elnézték, hogy az 
édesapa bejön a mosdókagylókig, és udvarias mosollyal közli 
hogy sajnos nem tudott mit tenni. A nők mind megértették; va-
lószínűleg  nem  Trevor  az  első  apa,  aki  lányával  kellemetlen 
helyzetbe kerül. 

Amy végzett, a hölgy utasok mosolyogva nézték a tündéri 
gyereket, amint apja felemeli a mosdóhoz, hogy megmoshassa 
a kezét.  Ezután vettek innivalót.  Amy csokis italt kért… erre 
Trevor  gyomra  ismét  összerándult.  A  reggeli  idill  hiányozni 
fog. 

A kislány megkapta a csokis italt, és dudorászva iszogatta, 



majd érdeklődve figyelte az embereket. 
Nem sokkal később a beszállókapuk megnyíltak. Trevor és 

Amy elindult a hosszú folyosókon, követték a kapuk kijelzését, 
a rengeteg embert. Trevor most már szinte alig hallott angolul 
beszélő embereket. Spanyol és francia nyelvek domináltak. 

A kapu előtt ismét sorba kellett állni, hogy megnézhessék 
az útleveleket, a beszállókártyákat. 

Trevor meglátta a nagy kilátón át, hogy az új típusú Airbus 
380-assal  fognak repülni,  a  kétszintes,  négyhajtóműves inter-
kontinentális monstrummal. Egy másik álláson egy kis Boeing 
737-es állt, ami szinte eltörpült a nagy gép mellett. 

Az útlevél ellenőrzés rendben ment. Már a folyosón lépked-
tek, melyet a gép törzséhez csatoltak. Trevor az órájára nézett. 
Még öt perc és hívhatja Samanthát. 

A gép bejáratánál egy stewardess állt, egy szintén fiatal fe-
kete hajú spanyol lány. Erős akcentussal köszönt angolul, Amy-
re mosolygott, és a gép belsejébe mutatott. Alsó szint, közel a 
szárnyhoz bal oldalon. 

Amy még sosem repült, ezért kezdett izgatottá válni. Egyre 
csak kérdezte hogy ez mi, az mi. 

Elfoglalták helyüket, és rögtön be is csatolták magukat. 
Trevor pedig elővette a kettes mobilt. Még volt idő telefo-

nálni, míg nem indulnak el a kifutópályán. 
A telefon kettőt csörgött, Samantha halkan szólt bele. 
– Húsz másodperc … szia.
– Szia… A gépen vagyunk.
Megkönnyebbült  sóhaj  a  vonal  másik  végén.  –  Örülök. 

Hogy van Amy? 
– Jól, élvezi az új helyzetet. Beszélsz vele?



– Nincs idő. Tizenegy.
– Te jól vagy? Mi lesz veled?
– Én is úton vagyok a reptér felé.
– Értem.
– Még valami? Hat…
– Nincs… Öt…
– Négy… – Samantha mosolygott a vonal másik végén.
– Három … – Trevor is. 
– Kettő … 
– Egy…
– Zéró. Jó utat, a célországból majd hívj. Szia!
– Szia!
Letették. 
Amy kérdőn nézett apjára. – Anyu volt? 
– Igen. Kicsit késik, egy másik géppel jön majd utánunk.
A  lányt  szerencsére  lekötötte  a  sok  újdonság.  Ő  volt  az 

egyedüli gyerek a fedélzeten, ezért a stewardessek, mintha erre 
már évek óta vártak volna, odahozták az összes fedélzeten elér-
hető mesekönyvet, és elhalmozták csokikkal. És még kapott egy 
csokis italt is… 

Mikor a gép elindult a kifutópályán, Trevor nem is hallotta 
lányának kérdését, melyet már ötödszörre tett fel. 

Majd a gép a levegőbe emelkedett, de Trevor most nem bír-
ta nézni a város képét felülről, csak behunyt szemmel fohászko-
dott. Légy ügyes, bébi!

Julie ezután ért Samantha lakásához. Mikor leparkolt a ko-
csival a tömbház előtt,  a szeme sarkából körbenézett.  Látta a 
sarkoknál álló rendőröket, és a másik oldalon is a járőrautókat. 



De úgy kellett tennie, hogy nem tud semmit. 
Bement a főbejáraton, majd egyből a lift felé vette az irányt 

– mint minden egyes nap az elmúlt öt évben. Gyomra neki is 
fájdalmasan  remegett,  szája  kiszáradt.  Azon  gondolkodott, 
hogy mit találjon ki.  De igazából  rájött,  hogy ő nem bűnös. 
Nem tudott semmit Samantha akcióiról, most pedig annyit tett, 
hogy kivitte a férjét és a lányát a reptérre. Ez bűn? Nem, hiszen  
nem tudtam semmit arról a levélről, nem igaz?! Aztán rájött, 
hogy Samantha ezért nem küldött neki semmit, mert így tiszta 
marad. Köszi, Sam, mosolygott a plafon felé. 

A lift felérkezett. Julie kilépett, táskájában máris a kulcsok 
után kotorászott. Kivette, bedugta a zárba, és kinyitotta az ajtót. 

A lakás halotti csendben várt rá. A lány szinte lelki szemei 
előtt látta Amyt a kanapéban, amint a mesét nézi, Samet és Tre-
vet, amint éppen kint cigiznek az erkélyen. Most épp bejöttek, 
odaköszöntek a lánynak, és megkínálták a lefőzött kávéval. A 
lány elmosolyodott, majd a kávégéphez ment. Lefőzött magá-
nak egy adagot. 

A következő pillanatban az ajtó tokostul beszakadt. Páncé-
los rendőrök rontottak be, és máris üvöltöttek. 

– Kezeket fel, ne mozduljon!
Julienak nem kellett imitálni félelmét, mert tényleg halálra 

rémült. Arra számított, hogy majd kopognak. Végül is kopog-
tak, nem?! 

A lány ijedten feltartotta a kezét. Két rendőr rácélzott, má-
sik kettő két oldalról közelített, majd megmarkolták karját és a 
földre teperték. Kezét hátracsavarták és megbilincselték. 

– Hé, mi ez? Mit akarnak?
Andrew lépett elő szinte a semmiből, bár a lány nem ismer-



te őt. – Julie Zlatzky? 
– Igen – nézett fel a lány.
Andrew  leguggolt  elé.  –  Letartóztatom  a  Rubinkirálynő 

pártolásáért és szökésében való részvételéért. 
– Micsoda? – sikoltott a lány. Nem tudta, hogy ez az FBI 

módszere, a ráijesztés.
A rendőrök felállították a lányt. Jonathan is megjelent, és a 

lány szemébe nézett. Rémületet látott. Nem is kicsit. 
– Vigyék el! – intett Andrew.
– Hé! Én nem csináltam semmit. Hagyjanak! Hé!
Juliet  pillanatok  alatt  kiráncigálták  a  lakásból  és  levitték, 

hogy bevigyék az FBI-hoz. 
Andrew körbenézett. – Tehát itt lakott a kurva. 
Jonathan megvetően nézett rá, de nem szólt semmit.
– Aki megölt négy embert – egészítette ki magát Andrew.
– Nem ölte meg őket. Az emberei voltak. Látta az E-mailt. 
Andrew feléje pördült. – Ezt maga elhiszi, Jonathan?
Jonathan  sóhajtott.  Ez  mondjuk  egy  jogos  kérdés  volt. 

Tényleg nem tudta. De a lényegen nem változtatott. Segíteni fog 
Samanthának, amennyire csak tud. 

Hillary is már a lakásban lépkedett a bútorok közt. Egymás-
ra néztek Jonathannal, majd megkezdték a lakás átvizsgálását. 

– Uram, nézze meg ezt – szólt ki egy rendőr a hálószobából 
Andrewnak. A férfi odasietett, és meglátta a bőröndöt, benne a 
vörös parókát, a ruhát, a műbőr tapaszokat.

– Ezt mint bizonyítékot szedjék össze, és kezdjék átvizsgálni 
a lakást!

– Mit keressünk, uram? 
Andrew erre nem gondolt.  A bizonyíték már egyértelmű 



volt. Nem volt számítógép sem, melyet átnézhettek volna. A ru-
binokat is már eladták. Sóhajtott.  – Na jó,  akkor a szokásos, 
ketten maradnak itt, helyszíni leltár,  a többiek jönnek velünk 
tovább. Megyünk a reptérre, talán elkapjuk Samanthát vagy a 
férjét. Az egységek már ott vannak? 

– Igen – válaszolt egy nő. – Nemrég érkeztek oda, és figye-
lik a kamerákat, ki- és bejáratokat.

– Nagyszerű.
Jonathan az asztalhoz lépett, két másik tiszt mellé, és éppen 

olvasták a kinyomtatott levelet, melyet Samantha írt a férjének. 
Andrew is odalépett, majd elolvasta az első néhány sort, de a 
többi része nem érdekelte. 

– Na jó, indulás.
– Andrew – szólt rá Jonathan szigorúan. – Talán olvassa el 

ezt maga is, itt a kislány lelete.
Andrew megvonta a vállát, majd elvette a leletet. Végigfu-

totta. És talán most először látszódott arcán valamiféle érzelem. 
Ez a nő igazat mondott, tényleg beteg a lánya. Ezután elolvasta 
az egész levelet. 

Jonathan látta Andrew elbizonytalanodását.  – Látja,  hogy 
igaz?! 

– Látom – tette le a lapot az asztalra, majd egy másik férfi 
kapta fel. – A férjét hagyhatjuk békén, hadd vigye el a gyereket 
az orvoshoz.

Jonathan Hillaryre pillantott, és elmosolyodtak. 
– De Samantha nem menekül – Andrew ökölbe szorította 

kezét. 
– Andrew – szólt bele Hillary. – Vigyázzon, ne keverje ösz-

sze a munkáját a személyes bosszúval.



Andrew  ránézett,  felvonta  a  szemöldökét.  –  Talán  maga 
nem akarja elfogni Samanthát?! 

Hillary rájött, ezt nem kellett volna mondania, mert most 
leleplezte saját érzelmeit. – De el akarom fogni. Csak a hozzáál-
lás… emlékszik, mit mondott Samantha mindig nekünk?

– Az már nem számít. – Andrew a nő szemébe nézett.  – 
Hillary, képes ellátni a feladatát? Mert nekem olyan ember egy-
általán nem kell, aki véletlenül megbotlik az üldözés során.

– Menni fog, ne aggódjon. Tudta, hogy még a saját öcsémet 
is én tartóztattam le, mikor kábítószert csempészett?

Erre most Andrew és Jonathan kellően meghökkent. 
– Igen – nézte a földet Hillary. – William először csak füvet 

csempészett,  szállított,  de  aztán  jöttek  a  kemény drogok.  Én 
csak későn tudtam meg. Végül imitáltam a bizalmat, és magam 
tartóztattam le őt. Ha nem hiszi, látogasson el a philadelphiai 
fegyházba. Ott van. William Adams a neve. És még ott is lesz 
vagy hat évig. Tehát higgye el, nem fogok hezitálni Samanthá-
val.

Ez láthatólag meggyőzte Andrewt. – Rendben. Nos akkor a 
terv továbbra is Samantha Freeman elfogása. Aki nem érez kel-
lő motiváltságot – nézett körbe a többi rendőrön –, kérem most 
lépjen vissza,  keresek mást… higgyék el, vannak bőven, akik 
rács mögött akarják látni. 

Senki nem hezitált, Jonathan és Hillary sem. 
Andrew kimasírozott a lakásból, a rendőrök követték. A két 

hátrahagyott helyszínelőn kívül csak Jonathan és Hillary ma-
radt a végén. A férfi a nő fülébe súgott. – Tényleg börtönben 
van az öccse? 

Hillary bólintott, majd szeme sarkából nézett Jonathanra és 



elmosolyodott. – De persze nem én tartóztattam le. 
Jonathan elvigyorodott,  majd követték a  bosszújában egy 

kissé megingatott Andrewt. 

Kedd, délelőtt 11:30

Jonathanék fél órával később érkeztek meg az FBI irodájá-
ba. Még a megkülönböztető jelzés se segített sokat, mert elké-
pesztő dugó alakult ki egy éjszakai csőtörés miatt. 

Mikor  betoppantak,  Juliet  erősen  markolta  két  fickó,  és 
egyből a lift felé vették az irányt. Jonathannak csak most jutott 
eszébe Rebecca. Míg Juliet levitték, Andrew és Hillary is vele 
ment,  addig Jonathan felment az irodájába, és kinyomtatta a 
formanyomtatványt,  mellyel a  gyanúsítottat az ügy lezárásáig 
szabadon engedik a felügyelő tiszt felelősségére. Jonathan aláír-
ta, gyorsan keresett két másik tanút, akik igazából azt se tudták 
mit írnak alá, majd a férfi már szinte futott, nehogy lemaradjon 
Julie kihallgatásáról. 

A liftbe lépve elindult lefelé. Gyorsan megmásította gondo-
latait.  Bocsánat, Rebecca, egy kicsit várnia kell, de muszáj be-
szélnem Julieval. 

Mikor leért,  felmutatta  igazolványát,  majd  szinte  futott  a 
cellához. Az előtte lévő két őr ismét ellenőrizte a jelvényt, füg-
getlenül attól, hogy jól ismerték Jonathant. Mikor a cellaajtót 
kinyitották, Jonathan szíve majd megszakadt. 

Ahol nemrég Andrew ült, ott most Julie. Vékony csuklóján 
a bilincsek megvillantak a félhomályban. A lány sírt. Előtte ült 
Andrew és Hillary. Jonathan is odahúzott egy széket, és mellé-
jük  csatlakozott.  Két  másik  férfi  állt  mögöttük,  készen  arra, 



hogy ha testi erőre lesz szükség. De a törékeny lánnyal szemben 
biztosan nem lesz. 

Andrew Jonathanra pillantott. – Julie mindent tagad, hogy 
tudott volna a Rubinkirálynőről. 

A lány  újra  felzokogott,  fejét  az  asztalra  hajtotta.  Hillary 
szíve szerint vigasztalóan megfogta volna a kezét, de most nem 
tehette. 

– Talán azért tagad mindent, mert tényleg nem tudott róla, 
nem?! – Jonathan rápillantott a férfire.

– Ez igaz, de a férjét kivitte a reptérre.
– A férje nem bűnös. Ebből következően Julie sem.
Andrew megadóan felsóhajtott. Igazából neki se az volt a 

célja, hogy Juliet is lecsukassa, hanem hogy…  – Hová tart Sa-
mantha?

– Nem tudom – szipogott a lány.
– Julie. Felhívnám a figyelmét, hogy hamis tanúzásért évek-

re is ilyen helyre kerülhet.
Ekkor Julie meglepett mindenkit. Felüvöltött. – De baszód-

jon meg, ha nem tudom, hová ment. És tudja mit?! Ha tudnám 
se mondanám el magának. 

– Julie, vigyázzon a szájára! Amit most mond, az újabb éve-
ket jelenthet rács mögött.

Jonathan  ökölbe  szorította  a  kezét,  már  Hillary  is.  Most 
már ketten akarták leütni Andrewt. 

– Ügyvédet akarok – szögezte le a lány.
– Majd kap egy olyat, amire a macskámat sem bíznám rá. 

Tudja, ezek a kirendelt ügyvédek összejátszanak az ügyészek-
kel. Sőt még…

– Akkor is ügyvédet akarok – üvöltött Julie. – És nem be-



szélek magával.
– Ahogy akarja, de…
Most Jonathan szólt rá erélyesen. – Andrew, mi lenne, ha 

tényleg kihúzna a picsába innen?! 
Andrew száját tátva nézett rá. Hillary csak mosolygott, de 

legszívesebben felröhögött volna. Julie pedig elámult, hogy va-
laki a védelmére kelt. 

Andrew legyintett.  – Folytassák! Szóljanak ha megtudnak 
valamit! Én megyek megpróbálom elkapni ezt a Rubinkurvát. 

Kiviharzott az ajtón. 
Jonathan és Hillary türelmesen megvárták, míg Julie kisírja 

magát. Hillary adott neki egy zsebkendőt. 
–  Julie  –  mondta  vigasztalóan  Jonathan.  –  Minden,  ami 

most elhangzott, tekintse tárgytalannak. Nem fog vád alá ke-
rülni,  mert tudjuk, hogy nem ismerte Samantha terveit.  Ez a 
mostani csak egy ráijesztés volt, hogy hátha tudja Samantha úti 
célját.

Julie szipogott. De még mindig kitartott Samantha mellett. 
– Esküszöm, hogy nem tudom, hová ment.  De arra is  eskü-
szöm, hogy ha tudnám, akkor sem mondanám el, mert szere-
tem őket. Ők az én családom. Megvédem őket. 

Jonathan  felsóhajtott,  majd  Hillaryvel  együtt  elmosolyo-
dott. Jonathan hátraintett a két férfinek, akik levették a lány bi-
lincseit. Ezzel együtt már nem volt szükség rájuk, ezért kivo-
nultak. 

– Julie!  Figyeljen!  – Jonathan tudta,  hogy a terem le van 
hallgatva, de kamerák nem voltak. Elővette telefonját,  és míg 
beszélt, üzeneteket irkált bele,  de azonnal törölte, mindenféle 
küldés nélkül,  így senki nem tudja lenyomozni.  – El  akarjuk 



kapni Samanthát.
Lehallgatás alatt vagyunk, ezért így üzenek. 
Julie szeme kimeredt, majd megértette mi zajlik itt. Bólin-

tott. 
– Tényleg nem tudja, hová ment Samantha?
Mi is segítünk Samanthának. Próbáljuk félrevezetni And-

rewt, de sajnos hajthatatlan. 
A lány bólintott. – Tényleg nem tudom. – A kinyomtatott 

csatolmányban nem volt benne az úti cél, csak az, hogy majd 
telefonon beszélnek.

– Semmit nem mondott, hogy ki az orvos?
Julie a fejét rázta. 
Ezután Jonathan folytatta a lány beavatását az üzenetekkel, 

melyekkel még azt is elmondta, hogy mire kell figyelnie a to-
vábbiakban. 

Nem egész egy órával később Juliet szabadon engedték. 
Mikor kisétált az FBI épületéből, remegve vett egy nagy le-

vegőt. Sam, azt hiszem ennél többet nem tudtam tenni értetek.  
Most pedig azt hiszem én is elszívok pár szál cigit, és leiszom  
magam.  Halálra rémítettek. Már tudom, hogy mi vár rád, ha  
elfognak. Fuss, fuss!

Kedd, délután 12:43

Jonathan a fogda szintjén átsétált a cellákhoz. Itt bent töb-
ben várakoztak átszállításra, vagy kihallgatásra. Egyiknek sem 
volt semmi köze Samanthához. Egy kivétellel. 

Jonathan kinyittatta Rebecca cellájának ajtaját. A nő épp a 
priccsen ült felhúzott lábakkal, és még mindig nem értette mi 



történik vele. Könnyezve nézett a férfira, majd szemében harag 
gyűlt össze, hiszen az utolsó emléke róla épp a könyörtelen le-
tartóztatás volt. 

– Mit akar?
– Rebecca, szabadon távozhat.
– Tessék?!
– Mondom szabadon távozhat  –  Jonathan azonban most 

bűnbánóan lehajtotta a fejét. – Sajnálom.
Rebecca felállt a priccsről, majd lassan a férfi felé lépkedett. 

– Sajnálja?! 
Jonathan felpillantott, de elkésett. Rebecca ökle landolt bal 

szeme alatt. Kitántorodott a cellából, majd a fenekére esett. Re-
becca is kirontott, majd rávetődött a férfire. De hamar leszed-
ték róla az őrök és lefogták. 

Jonathan felállt, masszírozta arcát.
Rebecca őrjöngve ki akart szabadulni a szorításból, ehhez 

még vicsorgott is. Szükség volt két percre, míg lehiggadt. Ekkor 
elengedték.  A férfi  arcába  mutatott,  jelezve  hogy most  meg-
mondja a magáét,  de Jonathan megelőzte és közölte vele azt, 
amiről nem tudott. 

– Higgadjon le!  Legújabb partnere,  Samantha Freeman a 
Rubinkirálynő.

Rebecca megkövült. Ezután leeresztette kezét és ijedten hát-
ralépett. – Ne… 

– De – Jonathan simogatta az arcát. – Hol tanult ekkorát üt-
ni, az istenért?

– Küzdősportot űztem. Ugye most hülyéskedik?! Samantha 
a királynő?

– Igen.



Rebecca nyelt egyet. – Van egy cigije? 
Jonathan adott neki egy szálat, majd elindultak kifelé. A lif-

tig Jonathan elmagyarázta, hogy mi minden történt mostaná-
ban, hogyan lépett meg Samantha, és hogyan indította útnak 
családját. Rebecca száján egyre szélesebb mosoly terült szét. De 
aztán rájött arra is, hogy ezt a kis kellemetlenséget éppen Sa-
manthának köszönhette. 

De tudod mit, drága Samem?! Azt hiszem ennyit kibírtam,  
hogy  neked  segítsek.  Sok  sikert.  Ügyes  csaj  légy,  mert  még  
érezni akarom az ajkadat… mindenhol. 

Az aulába érkeztek, és Rebecca egyből a büféhez ment. Egy 
kávé elfogyasztása közben megbeszélték a részleteket, de Jona-
than  nem  mondott  neki  semmit  igazi  szándékukról.  Abban 
nem kételkedett, hogy Rebecca is segít majd, de most túl sok 
szem figyelt itt az aulában. 

A beszélgetés közben Andrew rohant le, emberek sokasága 
követte őt. Észrevette Jonathant és odakiabált. – Samantha férje 
nemrég repült Spanyolországba. És Samantha most jelentkezett 
be a reptéren, egy ugyanoda tartó gépre. 

Jonathan és Rebecca összenéztek. Samantha ennyire bizto-
san nem hülye, gondolták mindketten. Tehát ez elterelés. Jona-
than biztos volt abban, hogy ezt Andrew is sejtette, de mivel 
most semmi nyomuk nem volt, öröm volt tenni valamit, még 
ha egy fantomkép kergetése is az. 

Jonathan felállt.  –  Rebecca,  rendkívül  sajnálom,  ami  tör-
tént. Remélem megbocsát. 

– Magának sose, de egy bizonyos személynek igen – kacsin-
tott a nő, majd a plafon felé fújta a füstöt. Gyerünk, Sam, gye-
rünk!



Kedd, délután 2:10 

Samantha már a reptéren várakozott, hogy induljon a gépe. 
Méghozzá Bostonba. Nemrég beugrott egy internetkávézóba, és 
ott vásárolta meg a jegyet Madridba a saját nevén. Tudta, hogy 
az FBI nem lesz teljesen hülye, hogy ezt elhiszi, de egyéb nyom 
hiányában – ha csak egy kisebb egység is – rá fog mozdulni. 

A nő gurulós kis kézipoggyászával – a bőröndöt már felad-
ta – éppen kávét iszogatott. Ugyanazt a rövidnadrágot és inget 
viselte,  mint  amit  a  raktárban vett  fel.  Napszemüveggel  tette 
külsőjét még felismerhetetlenebbé. 

Az emberek felháborodva vették tudomásul a rendőri erők 
érkezését, hiszen úgy rontottak be a biztonsági ellenőrzésen át, 
hogy szinte mindenkit felökleltek. Mikor a várakozó aulába ér-
keztek, egyből a Madridba induló gép felé nyomultak. Samant-
ha látta a rendőri erők közt Andrewt és Jonathant. 

Nocsak, nocsak. Tényleg elhittétek, hogy ilyen hülye leszek?  
Bemasíroztak a  kapun,  és  rohantak a  hosszú  folyosókon, 

hogy a gépre jussanak. Persze a gépet nem engedték felszállni. 
De Samantha gépe öt perccel később indult. A nő épp így időzí-
tette. Most beslisszol majd egy másik kapun a saját gépére és 
viszlát. Igazából mindegy volt, hogy az elterelő gép hová indul, 
csak az indulás időpontja legyen közel egymáshoz. 

A hangosbemondóban közölték, hogy a bostoni gép kapui 
megnyíltak. Samantha felállt,  és maga után húzva a bőröndöt 
kényelmesen sétált a többi utassal együtt. 

Eddig jó vagyok. De még hosszú a hajsza. Még nem mehe-
tek Trevor után, mert ha kiszúrnak, magam után húzom őket.  



Most  egy  kis  kirándulás.  Csak  ne  hiányozna  az  én  kicsi  
Amym… 

Jonathanék nem sokkal később átnézték az összes utas beje-
lentkezését. Samantha Freeman valóban az utaslistán volt, már 
többször is hívták a hangosbemondóban, de nem jelentkezett. 

– Ezt ugye sejtettük, de nem tudtunk mit tenni – legyintett 
Andrew és a rendőrökkel együtt szépen kimasíroztak a kapuk-
tól.

– És most? – pillantott rá Jonathan, miközben már kényel-
mesebb tempóban haladtak, lévén most nem volt semmi nyo-
muk.

– Most jön az okirat hamisítók kihallgatása.
– Elég sok idő lesz, míg…
– A három legismertebb, akit eddig csak megfigyeltünk de 

nem tartóztattunk le, már bent van a fogdában.
Jonathan  meghökkent.  Nem  tudta,  hogy  Andrew  mikor 

rendelte el a behozatalukat, de aztán rájött, hogy az eligazítás-
kor  megemlítette,  úgyhogy  valószínűleg  közvetlenül  utána. 
Most már csak azt remélte, hogy Samantha nem járt egyiküknél 
sem. De ha esetleg nem, akkor honnan szerzett személyazonos-
ságot? Ezt Jonathan sem tudta. 

Közben visszaértek a biztonsági ellenőrzéshez. A sorban ál-
ló utasok furán néztek rájuk, talán azt hihették, hogy találtak 
valami terrorista gyanús embert. Ezért látszólag néhányan fon-
tolóra vették, hogy tényleg ma utazzanak-e. Andrew is látta ezt. 

– El kéne oszlatnunk a félelmüket valamivel. – Ezzel meg-
torpant, és a mellette lépkedő reptérbiztonsági főnökkel közöl-
te,  hogy mit kéne tenni.  A középkorú férfi  szakértőnek tűnt, 



egyetértően bólogatott,  majd később elköszönt és dolgára in-
dult. Néhány kijelzőn nem sokkal később megjelent Samantha 
Freeman fotója, alatta a felirattal: Körözve gyilkosságért és rab-
lásért. Ezzel az emberek máris megnyugodtak, hogy nem akar-
ják kirobbantani alóluk a gépet.

Andrew és Jonathan beszálltak az FBI-os kocsijukba, hátra. 
Egy fiatal srác vezetett, aki talán egész életében szeretett a gáz-
pedálon állni. Most kiélhette magát. 

– Mi lesz, ha az okirat hamisítóknál sem találnak semmit? – 
kérdezte  Jonathan.  Közben  ide-oda  dülöngélt,  ahogy  a  srác 
igyekezett minél előbb visszajutni az irodához.

– Akkor az lesz,  hogy elkapjuk a férjét.  Már kapcsolatba 
léptem az Interpollal Spanyolországban. Várják majd a repté-
ren. 

Jonathan megszorította a kapaszkodót mérgében, majd már 
nem bírta megállni, hogy ne állítsa le a férfit. – Akkor megöli 
azt a kislányt. 

– Nyugalom. Ha elkapjuk a férjét, a kislányt természetesen 
máris kórházba vitetjük és megkezdik a megmentést.

– Samantha valami speciális orvost említett. Nem azt kéne 
megtalálnunk?

Andrew most elgondolkozott, melyből Jonathan megállapí-
totta, hogy tényleg a szívén viseli a kislány sorsát. Csak a bizo-
nyíték kellett neki. De a Samanthához való hozzáállása mit sem 
változott, és ártatlanságát a gyilkosságokban már nem hitte el. 

Jonathan most sajnos nem tudott tenni semmit. Nyelt egyet 
tehetetlen dühében. Majd már csak azt remélte, hogy Samantha 
erre is kitalált valamit… 



14. Rész
A Rubinkirálynő szökése III.

Kedd, délután 5:10

Samantha előbb szállt le Bostonban, minthogy férje és lá-
nya leszállt volna Spanyolországban. Mikor kilépett a gépből, 
rögtön bánta, hogy nem hosszúnadrágot vett fel, mert szabá-
lyosan hűvös  volt. Lába libabőrös lett. 

A  géptől  egy  busz  vitte  az  utasokat  a  terminálhoz,  ahol 
hosszú sorok kígyóztak az útlevél ellenőrzéshez. Samantha tü-
relmesnek mutatkozva beállt, de hamar ideges lett, mivel a sor 
alig haladt. 

Jó fél órával később érte csak el az ellenőrző kapukat. A gép 
Amerikából érkezett, tehát nem tulajdonítottak ennek nagy je-
lentőséget. Nem úgy, mint az Európából – különösen a közel 
keletről – érkezőknek, melyeknél automata fegyveres őrök áll-
tak készen arra, hogy golyót eresszenek bárkibe, aki csak rosz-
szul néz rájuk. 

Samantha  átjutott  az  ellenőrző  kapun,  majd  fellélegzett. 
Nem félt attól, hogy gond lesz az útlevéllel, de attól már jobban, 
hogy alig bírja ki azt, hogy ne menjen egyből lánya után Spa-
nyolországba. De muszáj kibírni, különben megnézhetem azo-
kat a cellákat belülről. 

Szomjas volt. Miután bőröndjét begyűjtötte a futószalagról, 
az első kis üzlethez ment, és a hűtőben meglátta kedvenc na-
rancsitalát, melyből mindig volt otthon. Szíve összeszorult, és 
még az eladónak is legszívesebben azt mondta volna, hogy hall-



gasson, ne zavarja, de nem szabadott feltűnést kelteni. Már áll-
tak mögötte. Kifizette az italt, meg sem várta a visszajárót, hi-
szen itt volt kezében egy „piciny darab” régi életéből… mely ma 
reggel még rendben ment. 

Elgondolkozott azon, hogy ott a raktárban tényleg hallgatni 
kellett volna a többiekre. A rubinok megfogása nem volt prob-
léma,  de mikor az utolsót tartotta a kezében,  megszédült,  és 
reflexszerűen markolta meg azt az oszlopot. Ha nem tett volna 
így,  akkor  már  családjával  repülhetne  Spanyolországba  úgy, 
hogy nem lohol mögötte az FBI. De már nem szidta magát: azt 
már délelőtt megtette, és saját lelkéből hatalmas darabokat ope-
rált ki hatékony érzelmi szikéjével. 

 Tudta ugyanakkor azt is, hogy most már várni fogják férjét 
Madridban. De erre csak elmosolyodott, mert már megvolt a 
terv a kihozatalukra. 

Lehúzta a narancsitalt, az üveget behajította a kukába, majd 
a kijárat felé vette az irányt. Egy cigit tett a szájába. A forgóajtó 
kiengedte. Az eddigi hőséggel szemben most a hűvös levegő tó-
dult be, alkarja, lába megint libabőrös lett. De nem érdekelte. 
Meggyújtotta a cigit, és egy slukkra szinte az egy harmadát el-
szívta. A füstöt úgy fújta ki, mint egy dühödt sárkány. A taxik 
felé  vette  az  irányt.  Volt  nála  készpénz,  de  egy  feltölthetős 
bankkártya is, melyhez nem kellett semmiféle személyazonos-
ság. Erre már reggel tett pár ezer dollárt, hogy semmivel ne le-
gyen gondja míg elterel. 

Bostonban egy napot fog maradni. A mostani álnévvel be-
jelentkezik egy ötcsillagos hotelbe, majd holnap ki, és utána jön 
a következő személyazonosság. Azzal majd Detroitba repül, ott 
ismét egy hotel, újra váltás a harmadik személyre, majd vissza 



New York, ott átszállás másik gépre, végül Madrid. Ha rá is jön-
nek milyen álnevet használ, akkor is elkerüli őket az átszállás-
sal, és nemsokára ölelheti Amyt újra és személyesen beszélhet 
az orvossal. Még három nap… Istenem, életem leghosszabb há-
rom napja lesz… 

Az első taxiba bepattant. 
– Egy hotelbe legyen kedves – mosolygott a fekete férfire, 

aki kopasz volt, magas, talán ő is kosarazott, mint Jeremy.
– Hilton jó lesz? – nézett hátra és mosolygott kedvesen.
– Tökéletes.
A férfi  elindult,  Samantha pedig kényelmesen elhelyezke-

dett. 
Szürke felhők burkolták be az eget, és nem maradtak el az 

erős  szélfuvallatok  sem.  A taxi  kihajtott  a  reptér  területéről, 
majd ráhajtott  az  autópályára,  hogy  a  belváros  felé  vegye  az 
irányt. 

Samantha az órájára nézett. Már készenlétbe helyezte tele-
fonját, mert Trevorék nemsokára leszállnak. Nyelt egy nagyot. 
Gyomrában megindult a savtermelődés, ezért bevett egy savle-
kötő tablettát. 

Még sosem járt Bostonban, de most egyáltalán nem érde-
kelte a város látképe. A nyomasztó időjárás csak még rosszabbá 
tette hangulatát, és ez egyre rosszabbodott, amint közeledtek a 
belvároshoz. 

– Minden rendben? – nézett hátra a visszapillantóban a ta-
xis, mert látta, hogy Samantha hatalmasakat sóhajt, mintha épp 
a taxiban próbálna túlélni egy szívinfarktust.

– Tessék? – pillantott előre szaporán pislogva.
– Azt kérdeztem, minden rendben? Kicsit idegesnek tűnik.



– Ó…  igen. Tudja üzleti úton vagyok, és a cégemnek rosz-
szul áll a szénája.

– Hallotta a híreket?
– Milyen híreket?
– Arról a new yorki Rubinkirálynőről.
– Igen, hallottam. Talán már Bostonban is ismerik?
– Egy igazi hősnő lett, főleg, hogy egy FBI-os interjút adott 

a TV-ben. Még itt is sugározták.
– Hogy nézett ki az az FBI-os?
– Indiai volt. A nevét nem közölték.
Samantha elmosolyodott. 
– Maga is kedveli a nőt?
– Mi az, hogy?! – ingatta a fejét Samantha. 
A taxis felkacagott. – Nekem is van egy kisfiam, és tökélete-

sen átérzem mit tett.  Nyilvánosságra hozták a királynő kislá-
nyát, de a gyilkosságot is. 

Samantha arcáról lehervadt a mosoly.  – Miféle gyilkossá-
got?

– Állítólag embert öltek, de az FBI-os azt állította, hogy bal-
eset volt, nem szándékos.

– Hmm, ez új. Akkor már rács mögött a helye a ribancnak, 
nem?!

– Ne beszéljen róla így – nézett hátra a taxis dorgálóan. – Ő 
csak egy anya, aki minden eszközt bevetett a lánya megmenté-
sére. Akiben van egy cseppnyi érzelem is, mellette áll.

– De a gyilkosság… – Samantha alig hitte el, hogy még en-
nek ellenére is tisztelik a Rubinkirálynőt. 

– Az véletlen.  Az FBI-os  fickó jól  kihangsúlyozta,  éppen 
azért, hogy emelje a szimpátiát.



Köszönöm, Jonathan. 
– És mutattak képet is a nőről?
– Igen. Csinos, szőke rövid hajú, a neve Samantha Freeman.
– Hmm, nem láttam. 
– Ha gondolja csendben maradok.
Samantha csak most vette észre, hogy úgy remegett a keze 

mint a kocsonya. De miért? Talán azért, mert a saját magáról 
alkotott  képpel  eddig még nem szembesült?  Vagy azért  mert 
nem tudott nyíltan beszélni magáról? Vagy azért, mert üvöltött 
volna, hogy még a Holdon is rezegjen a mozdulatlan ezüst szí-
nű porréteg? 

A nő nem válaszolt, csak előredőlt, imitálta a gyomorfájdal-
mat, ami nem esett nehezére, hiszen tényleg fájt. 

– Látom tényleg elég ideges az üzlete miatt. Elnézést, hogy 
zavartam. Nemsokára a hotelnél vagyunk.

Samantha a  visszapillantóba küldte  a  „köszönöm” pillan-
tást. Az utat csendben folytatták. 

Boston belvárosában is felhőkarcolók álltak, de messze nem 
annyi, mint New Yorkban. A népesség sem verdeste a tízmilliós 
határt, csak mindössze a nyolcszázezret. A város fontos volt az 
ország történelmében, itt zajlott a bostoni teadélután,  megany-
nyi csata a brit hadihajókkal. 

A felhőkarcolók már az út mindkét felén álltak, de Samant-
ha nem ámult el rajtuk, hisz ilyen betondzsungelben nőtt fel. 

A taxi behajtott a hotel előtti kiszállózónába. Egy frakkba és 
cilinderbe öltözött fiatal srác nyitotta ki Samanthának az ajtót, 
aki megköszönte a fuvart, és jócskán adott borravalót a taxis-
nak. Kiszállt, kivette bőröndjét is a csomagtartóból, melynek ci-
pelésében a srác segített. 



– Hosszú időre marad?
– Csak egy nap – mosolygott rá Samantha. A srác végig-

mérte, nem értette, hogy a hűvös időben miért visel ilyen rövid 
nadrágot. Tetszett is neki a hosszú comb, a libabőr pedig talán 
még szexisebbé varázsolta. Samantha erre csak egy mosollyal 
reagált, adott a srácnak egy kis pénzt, de nem kért további se-
gítséget a bőrönd cipelésében. 

Bejelentkezett a recepciónál. A tizediken kapott egy szobát. 
A kulcsok átvétele után felment a lifttel, majd belépett. 

A szoba pazarul be volt rendezve, a hatalmas kilátó a ten-
gerre nézett. Tökéletes. 

Samantha levetkőzött, és máris engedte a fürdőkádba a vi-
zet. Közben az italos szekrényhez lépett. Az árban benne volt a 
szabad fogyasztás. Kivett egy vodkát, majd töltött magának egy 
pohárral. Többször gondolta, hogy le kéne inni magát, de nem 
tehette, mert koncentrálnia kell. Ezért megmaradt egy adagnál, 
attól nem lesz semmi baja, csak oldja a feszültségét. Lehúzta. 
Majd rágyújtott az erkélyen, de gyorsan végzett, mert a szél itt 
most még több libabőrt varázsolt végtagjaira. 

Ezután  levetkőzött,  majd  beült  a  forró  vízbe.  Pillanatok 
alatt elaludt… 

 
Spanyolország, Madrid
Szerda, helyi idő szerint hajnal 2:05

A  gép  leszállt  Trevorral  és  Amyvel.  A  kislány  izgatottan 
próbálta elmesélni érzéseit a felszállásról, a leszállásról, a liftező 
gyomráról. Összességében nagyon élvezte. 

Nem úgy, mint Trevor. A férfi többször is italt kért, és meg-



őrült egy szál cigiért. Mikor az utasok már a gép kijárata felé 
mentek, ő még csak zsibbadtan ült. 

– Apu, nem megyünk?
– De, máris, kicsim – felkászálódott, majd a feje feletti tar-

tóból kivette kézipoggyászát.  Gyomra hirtelen neki is liftezni 
kezdett. Várni fognak rájuk itt. Vajon kik? És hol? A bejáratnál? 
Vagy kint a parkolóban?

Telefonjáért nyúlt belső zsebébe, de még nem hívta Samant-
hát. Először ki akart jutni a reptérről, és megnézni kik jöttek 
értük. 

Kiléptek a gépből.  Sötét  volt,  kellemes nyári  éjszakai idő. 
Látszódtak a csillagok is, jobban, mint mikor New Yorkban néz 
fel valaki az égre. 

Trevor megmarkolta a korlátot, és lányát maga előtt terelve 
lebotorkált. Lent is egy stewardess állt, kérdezte minden rend-
ben van-e. Trevor csak mosolyogva közölte, hogy igen. 

A gép jó messze állt meg a termináltól; az utat egy busszal 
tették meg, jó negyven kilométer per órás sebességgel, és még 
így is eltartott vagy öt percig. 

Miután megállt, és kinyíltak az ajtók, Trevorék is kiléptek. 
A férfi körbenézett. Eddig senki nem várt rájuk.

Bementek az épületbe, és követték a hosszú folyosókat az 
útlevél ellenőrzéshez. 

A kapuknál  szalagokkal  terelték  szét  az  embereket,  hogy 
álljanak  szépen  sorba.  Még  ilyen  tájban  is  sok  gép  érkezett 
messzi országokból.  Trevor máris látta a spanyol rendőröket, 
sőt még több öltönyös nyomozót is felismert. Abban biztos volt, 
hogy keresnek valakit, de hogy kit, azt nem tudta. 

Lehajtotta a fejét, és továbbhaladt. Amy kétszer elaludt az 



utazás során, de ez korántsem volt pihentető alvás, ezért most 
kissé imbolyogva fogta apja kezét és nem csacsogott. 

Elérték az ellenőrző kaput. 
– Helló, senior – üdvözölte a bajuszos férfi. – Mi látogatá-

suk célja?
– Nyaralás – adta oda Trevor a két útlevelet.
– Á, értem – kinyitotta őket. – Amerika?!
– Igen.
– Meddig maradnak?
– Néhány hétig, attól függ, hogyan érezzük magunkat.
Az ellenőr megnézte az útleveleket, Trevorét ráadásul ösz-

szehúzott szemmel. 
– Köszönöm – ezzel visszaadta, majd máris intette a követ-

kező utast. 
Trevor  csak  állt  megkövülten,  míg  rá  nem szóltak,  hogy 

menjen már tovább. 
Eddig jó. Na és most… 
A kapuk után máris inni akartak valamit, de egy fiatal férfi 

surrant melléjük, és Trevor fülébe súgott. – Trevor Blake? 
– Igen – fordult meg a férfi. – Ki maga?
–  Samantha  Freeman  megbízásából  jöttem  önökért.  –  A 

férfi körszakállas volt, egy vászonnadrágot és egy sárga inget vi-
selt. 

Trevor szíve megdobbant. Tényleg várták őket itt. Amy ér-
deklődve nézte a férfit,  de gyermeki  ösztönei nem visítottak, 
hogy vigyázni kell. 

– Erre, senior. – Maga után intette őket és egy férfi mosdó-
ba mentek be.

– A nevem Sergio – a férfi a legközelebbi kukát gyorsan a 



feje tetejére állította és kivett belőle egy fekete zsákot, amit ki 
tudja mikor készített ide. Kiszórta a tartalmát a földre. – Öltöz-
zön, gyorsan! A kislánynak be kell bújnia a bőröndbe.

– Mi? Dehogy fog…
– A kijáratnál már várják magukat.
Trevor idegesen nyelt egyet. Öltözni kezdett. Levette zakó-

ját, helyette egy zöld inget húzott fel. Nadrág, cipő szintén cse-
re. Egy hosszú hajú paróka is a fejére került, majd egy álcaba-
jusz, szalmakalap is. 

A spanyol férfi közben az egyik zárt fakkból kiemelt egy ha-
talmas bőröndöt, és kinyitotta. 

– Amy, figyelj – Trevor letérdelt lánya elé. – Most olyat ját-
szunk, hogy neked be kell bújnod a bőröndbe. 

A kislány értetlenül pislogott. – Miért? 
– Mert… mert…
– Lesz nagy meglepetés, ha kijössz – vigyorgott Sergio.
Amy arca felragyogott, és bemászott. – Milyen meglepetés, 

apu? 
– Majd meglátod, kicsim. Húzd össze magad! Úgy. – Össze-

húzta a cipzárt.
– Gyerünk, gyorsan.
Kijöttek  a  mosdóból.  Éppen  időben,  mert  egy  háromfős 

férfi csoport jött be, éktelenül zajongva. 
Trevor követte Sergiot a kijárat felé. Majd mikor meglátta 

mi van ott, szíve kalapálni kezdett. 
Az öltönyös nyomozók a helyi hatóságokkal karöltve fotó-

kat tartottak kezükben, melyeken Trevor szerepelt. Nem kérték 
az  útleveleket  senkitől,  mert  olyan  sok  ember  mozgott  még 
ilyenkor is, hogy ez akár órákig is eltarthatna. Csak árgus sze-



mekkel nézték a tömeget. Úgy álltak az ajtóknál, hogy az embe-
rek csak libasorban tudjanak kijutni, így egyesével megnézték 
őket. Eddig semmi. 

Trevor nem tudott másra gondolni csak arra, hogy sétálva 
veszíthette el az eszméletét, mert mire észhez tért, már kint vol-
tak. 

– Ne álljon meg, jöjjön, senior – intette maga után Sergio.
Trevor máris megszaporázta lépteit. Az aszfalton több he-

lyen lyukak éktelenkedtek, a gurulós bőrönd nagyokat ugrott. 
Trevor lelassított,  nehogy  baja  legyen lányának még a  végén 
odabent. 

Már messzebb jutottak a bejárattól,  és már a  parkolóban 
araszoltak a kocsik közt. Sergio egy ütött-kopott Mazdához lé-
pett, a kulcsokat a zárba tette. Trevor pedig kiengedte Amyt. – 
Hol a meglepetés? – Amy arca ragyogott. 

– Az még egy kicsit később jön, de most jó kislány voltál és 
ez a lényeg. Gyere, most beszállunk.

Amy durcásan vette tudomásul, hogy még várnia kell. De 
nem hisztizett. 

Imádom a jól  kiképzett  lányomat, vigyorgott  Trevor,  míg 
Sergio rá nem szólt. – Pattanjon be, senior, sietnünk kell el a 
reptértől!

A férfi beszállt hátra, lánya mellé. Sergio egy taxi jelzést tett 
fel a tetőre, majd először óvatosan, végül egyre jobban gyorsít-
va maga mögött hagyta a repteret. 

Trevor pedig máris előkapta hármas számú telefonját. Tér-
erő és szolgáltatás volt. Remek. Máris egy üzenet fogadta, me-
lyet Samantha akkor küldött, mikor még repültek. 



Ne válaszolj erre az üzenetre! Ha esetleg 
nem értenéd, hogy miért csak húsz másodpercig 
beszélünk, akkor elmondom, hogy az FBI ilyen-
kor hangfelismerő szoftvereket is futtat a te-
lefontársaságoknál. Húsz másodperc után azono-
sítja a hangomat, és a hozzávetőleges helyze-
temet, de ez még csak országra korlátozódik. 
Ők most nem tudják hol vagyok. Ha ezt olvasod, 
én készen állok a hívásra. Hívj!

Trevor  lenyomta  a  hívás  gombot.  Samantha  két  csörgés 
után felvette.

– Húsz másodperc … szia!
– Szia! Megérkeztünk épségben, kijutottunk a reptérről.
A vonal másik végén megkönnyebbült sóhaj hallatszott. 
– Jó. Sergio vett fel, igaz?!
– Igen.
– Elvisz egy hotelbe, holnap meg az orvoshoz. Megbízható 

fickó, megfizettem jól. Tíz…
– És veled mi lesz?
–  Ma  még  messze  vagyok,  nem  mondom  hol.  Holnap 

megint repülök, egy nap pihi, és utána megyek utánatok. Öt…
– Mikor beszélünk újra?
– Holnap. Kettő…
– Egy…
– Szia!
– Szia! – Trevor letette, majd sóhajtott egy nagyot. 
– Samantha volt?  – nézett  hátra  Sergio.  Trevor bólintott. 

Elővette cigijét, lehúzta az ablakot, és rágyújtott. A cigit kitar-
totta az ablakon, hogy ne menjen rá a füst a lányára. Amy köz-
ben csodálkozva nézte az éjszakai fényeket.



Továbbhajtottak. Trevor szája már kiszáradt, kérte hogy áll-
janak meg valahol inni valamit. Sergio egy benzinkúthoz haj-
tott, ahol vett két ásványvizet, majd visszaszállt és továbbindul-
tak. 

Nem sokkal később elérték a hotelt, melyet Sergio már elin-
tézett, már csak intett a két fiatal spanyol lánynak a recepciónál, 
akik felvont szemöldökkel vették tudomásul, hogy milyen jóké-
pű vendég érkezett  azzal  a tündéri  kislánnyal.  Trevornak to-
vábbra sem volt olyan jó szeme az emberekhez, mint feleségé-
nek, de azt rögtön látta, hogy a két – meglehetősen szemrevaló 
– lány biztosan utánajönne a szobájába, hogy közösen fektessék 
le a kislányt, aztán… De Trevor semmiféle izgatottságot nem 
érzett. Gombóc méretű gyomra azonban kiáltozni kezdett vala-
mi élelemért. 

Sergio felkísérte őket a szobába, mely a hatodik emeleten 
volt. Két ágy volt bent, kellemes megvilágítás, makulátlan tisz-
taság. Trevor megfordult, hogy köszönetet mondjon Sergionak, 
de a férfi megelőzte. – Ne köszönjön semmit, senior. Reggel jö-
vök magukért, aludjanak egy jót! – Majd elviharzott. 

Trevor becsukta az ajtót. Amy közben az ágyra mászott, és 
összekuporodott.

– Gyere, még le kell fürdeni.
– Nem akarok – motyogta a kislány.
– De muszáj, mert sok baktériumot szedtünk össze az uta-

zás során. Tudod, ahol sok ember van, ott vannak ilyenek.
Amy durcásan kikászálódott az ágyból, majd vetkőzni kez-

dett.  Apja közben kiengedte  a fürdővizet  neki.  Langyos volt. 
Tett bele illatos habfürdőt is. 

– Nem zavarom a hercegnőt  –  mosolygott  Trevor és  be-



csukta az ajtót. Majd kiment az erkélyre rágyújtani. Végignézett 
az alant elterülő utcák világító vonalain, a magasabb épülete-
ken. 

Amy nem sokkal később elkészült, de csak a törölközőt csa-
varta magára, úgy, ahogy anyjától látta. Persze el is botlott ben-
ne. Trevor pedig csak most jött rá, hogy semmi ruhát nem ho-
zott. Letelefonált a recepcióra, és kért valami gyerekköntöst, és 
mosást, hogy reggelre megszáradjon a ruhájuk. Egyik lány szin-
te visítozva mondta, hogy máris ott lesz. 

Nem  sokkal  később  már  kopogott  is  az  ajtón.  –  Senior 
Blake, hoztam a köntöst. 

– Köszönöm – mosolygott a férfi és átadta a tisztítandó ru-
hákat is. Sajátjával nem foglalkozott, de Amyével igen.

– Még valami, senior Blake?
– Nem, köszönöm – mosolygott fáradtan. Be akarta csukni 

az ajtót, de a lány odatette a lábát.
– Biztos, hogy nincs szüksége semmi másra? – félreérthe-

tetlen mosoly.
Trevor nyelt  egyet.  A nők visszautasítása,  éppúgy,  mint a 

hozzájuk való közeledés, udvarias gesztusban kellett, hogy tör-
ténjen. – Köszönöm, de nem. 

–  Gondolja  meg – a  lány  visszahúzta  a  lábát,  kacsintott, 
majd elvonult.

Trevor becsukta az ajtót. Sosem csalta még meg Samanthát, 
és nem is tervezte. Főleg a mostani helyzetben nem. Annak el-
lenére, hogy azt a lányt címlapfotó mértékű szépséggel áldotta 
meg az ég. 

Elhessegette a képeket fejéből, és lányának adta a kis kön-
töst.



– Ez tök jó – mosolygott Amy, miután felvette. Táncot lej-
tett, majd máris az ágyba mászott. 

Trevor puszit adott homlokára, jó éjt kívánt, majd elment 
fürdeni. Már a kádban elnyomta az álom… 

 
New York, kedd, este 8:40 

Andrew az irodájában ült egyedül, és gondolkozott. Az ok-
irat hamisítók nem tudtak segíteni, ezért sejtelme sem volt sen-
kinek,  hogy Samantha milyen néven jutott  ki  a  városból,  ha 
egyáltalán kijutott. És a smink, meg az az arcelváltoztató. Igazá-
ból Samantha akárki lehetett, akinek hasonló testalkata volt.

Andrew  nem  tudta  letagadni,  hogy  ilyen  remek  módon 
még senki nem tudta átverni őt és az FBI-t, és azt sem, hogy 
emiatt elismeréssel adózik Samanthának. De a kötelességérzete 
felülkerekedett ezeken, még akkor is, ha ehhez az elismeréshez 
hozzáadta  Samanthának és  lányának szomorú sorsát.  El  kell  
fogni. Nincs mese. Akkor én is megnyugszom, és majd a bíró-
ságom pedig melléállok. Szerintem kapni fog pár évet, de ez így  
van rendjén. Igen, ez így van rendjén. 

Elővette a cigit, és rágyújtott, de az első slukk után eszébe 
ötlött,  hogy  épp Samantha  és  a  zseniális  terve  miatti  stressz 
szoktatta vissza. Halványan elmosolyodott. Felállt, és az ablak-
hoz lépett, hogy figyelje a lenti utcákat, és az autók életre kélő 
fényszóróit, a város éjszakai világítását. Elrendezte magában a 
konfliktust, és már ő sem tudott máshogyan gondolni az ügyre, 
csak úgy, mint mások:  Sok sikert,  Samantha.  De hozzáfűzött 
egy kiegészítést is: És kérem fusson, különben elkapom. 



Jonathan  és  Hillary  is  bent  ültek  Jonathan  irodájában. 
Nemrég érkeztek vissza. 

– Leadtam az interjút délután, a Rubinkirálynőt most már 
szerintem mindenhol szeretik.

– Na és mi van Andrewval? – Hillary rázta a fejét a felkínált 
cigarettára.

Jonathan rágyújtott.  – Úgy vettem észre,  hogy kezd elbi-
zonytalanodni.  A végső konklúzió szerintem nála az,  hogy a 
kötelességérzetét követi. Vagyis el fogja kapni Samanthát, de a 
bíróságon majd mellé áll. 

– Ahogy mi is.
– Na igen.
– És hogyan tudunk segíteni Samanthának, hogy ne kapják 

el?
– Sehogy sajnos – rázta a fejét Jonathan. – Én megtettem, 

amit tudtam, de több már nem megy.
– Vajon hol lehet most Samantha?
– Szerintem még  az  országban.  Szerintem még  húzza  az 

időt, hogy inkább őrá mozduljunk, és ne a férjére.
– Micsoda önfeláldozás. Nem is tudom… – Hillary megva-

karta  a  fejét.  –  Én még talán  senkit  nem tiszteltem ennyire, 
mint őt. 

– Hasonlóan vélekedem.
– Találtak valamit az okirat hamisítóknál?
– Semmit. Elengedtük őket.
– Akkor most nincs semmi nyom.
Jonathan elvigyorodott. – Szerencsére. 
Hillary csatlakozott. 
Nem sokkal később úgy döntöttek, hogy megvacsoráznak. 



Már kezdték úgy érezni, hogy Samantha úgyis nemsokára meg-
lép, bottal üthetik majd a nyomát, ezért ideje lazítani… 

Andrew még mindig az utcákat nézte, és gondolkodott. Az 
okirat hamisítók nem váltak be. Ez két dolgot vetett fel: vagy 
hazudtak  –  de  ezt  nem  tartotta  valószínűnek  –,  vagy  pedig 
tényleg nem járt náluk Samantha. De akkor, az istenért, milyen  
nevet használ, Samantha? 

Próbált logikus lenni. Az biztos, hogy létező emberekre volt 
szüksége Samanthának, mert csak a hamisítók tudnak alkotni a 
semmiből embert. Ez megint egy érdekes dolgot vetett fel. Sa-
mantha értett volna a hamisításhoz is? Kizárt. Inkább az előbbi. 
Tehát létező emberek útlevelére volt szüksége. Aztán az arc már 
nem téma neki. Szűkítette a kört. Úgy vélte, Samantha ismeri 
azokat,  akik  személyazonosságát  felvette.  Elég  volt  csak  köl-
csönkérnie  az  útlevelet,  átépítette  az  arcát,  meglépett,  majd 
postán visszaküldi. Tehát Samantha ismerősei közt kell keresni 
a nőket. 

Andrew  leült,  és  most  újra  izgatott  lett.  Megnyitotta  Sa-
mantha régi fájlját, és nekiállt az olvasásnak. De a kép jobb fel-
ső sarkában lévő fotót el kellett tüntetnie, mert úgy érezte Sa-
mantha itt ül vele, és szuggerálja. Elolvasta a nő eddigi eredmé-
nyeit az FBI-nál. Erre eddig csak érintőlegesen kerített sort, de 
most elámult. Ez a nő nem volt semmi. Az esetek nagy részé-
ben csak rámutatott a térképekre, de néhányszor ki is ment a 
helyszínre. Itt őt nevezték meg mint a letartóztatást végrehajtó 
személyt. Ebben Andrew nem látott semmit. Ezután elolvasta a 
cégéről szóló fájlokat, de itt sok minden hiányos volt. Samant-
hának  rengeteg  alkalmazottja  volt,  cége  majdnem egy  millió 



dollárt ért. 
Miért nem adta el? Biztos nem tudta. Nem értek az üzlet-

hez, talán túl sok lezáratlan szerződés volt? Hmm. 
Andrew tovább olvasgatott  még Samantháról,  cégéről,  de 

eluralkodott rajta a fáradtság, és úgy döntött, majd holnap foly-
tatja  a  kutakodást.  Nem is  sejtette,  hogy a  megoldás  mellett 
többször is elment… 

 
Boston, szerda, reggel 8:10 

Samantha felébredt  a  hotelben,  és  egyből  oldalra  fordult, 
hogy férjét átölelje. Mikor nem találta, hirtelen minden érzés 
megrohanta. Felült. Még csak most érzékelte hol van. A kime-
rültségtől átaludta az egész éjszakát, de most öt kávé elfogyasz-
tásával egyenértékű szívverés kezdődött. Majd gyomorfájás. 

Amy… 
Azonnal felkapta a négyes számú telefont, és hívta Trevort. 
– Húsz másodperc… – vette fel a férfi. 
– Jó reggelt – válaszolt izgatottan Samantha.
– Itt már délután kettő van.
– Hogy van Amy?
– Most épp még a hotelben vagyunk, és itt alszik mellettem. 

Éjszaka  átmászott  az  ágyából  hozzám,  és  téged  keresett  mo-
tyogva. 

Samantha a szája elé kapta a kezét, ahogy elképzelte a jele-
netet. Kibuggyant néhány könnycsepp. 

– És te hogy vagy?
Samantha megköszörülte  a torkát.  –  Faszán.  Gyomoride-

gem van. Tíz… 



– Mi a mai terv?
– Utazás tovább. Ma találkoznotok kell a dokival, Sergio el-

visz.
– Igen, már volt itt, nemsokára indulunk. Fogytán a telefo-

nunk.
– Tudom. Majd kitalálom mi legyen. Még van három. Ezzel 

ma este, holnap délben és holnap este beszélünk, itteni idő sze-
rint. Aztán már én is ott leszek. Kettő…

– Egy…
– Szia!
– Szia!
Samantha letette, kivette a SIM kártyát, és összetörte a tele-

fonnal együtt. Majd hajába markolt mérgében, és hanyatt dőlt. 
A plafont nézte. 

Bírni fogom én ezt?! Muszáj. Még két nap, és ott leszek. Ma  
este azt hiszem kell egy kis nyugtatás valakitől. Most nem lenne  
rossz valami a  lábam közé,  de akkor megcsalom Trevort,  és  
nem is menne. Férfival nem. De… 

Felült. 
De én… 
Máris tudta, hogyan nyugtatja meg magát ma este. Behuny-

ta a szemét és elmosolyodott. Ez az új dolog rohadt jó. Mmm.  
Rebecca, most igazán itt lehetnél velem, hogy … hogy … 

Az előbb lelassult a szívverése, de most újra meglódult. 
Aztakurva, ezt nem gondoltam volna. Szeretlek, Rebecca,  

most  már  tudom.  Csak  sajnos  nem  láthatlak.  De  az  biztos,  
hogy  a  szökés  után  valahogy  eljuttatlak  magamhoz.  Persze  
előbb magamat kell kijuttatni. Na, gyerünk, talpra te lány!

Kipattant  az  ágyból.  Egyből  elment zuhanyozni,  melynek 



végeztével  máris  reggelit  rendelt,  majd visszapakolta  arcát és 
parókáját,  nehogy  felismerje  valaki.  Míg  várt  a  reggelire,  rá-
gyújtott az erkélyen, és itta azt az instant kávét,  ami minden 
szobában elérhető volt.  

Hmm,  hát  az  otthoni  jobb  volt.  Hú,  de  innék  most  egy  
olyat… Mindegy, Amyért nélkülözünk. Na vegyük át mi a mai  
program. 

Úgy tervezte,  hogy  ma új  személyazonosságot  vesz  fel,  a 
bostoni reptérről átrepül Detroitba, és ott is eltölt egy napot. Az 
FBI már biztosan leadta az országos körözést, de hiába keresik 
Samantha Freemant majd. Azt pedig továbbra is remélte, hogy 
nem jönnek rá még két napig, hogy honnan vannak a személy-
azonosságok. 

Megérkezett  a  reggeli.  Samantha  ragadozó  módjára  vette 
szemügyre a fiatal csinos szobalányt, aki szinte megrémült et-
től. Hmm, mint abban a sok gagyi pornófilmben, amit Trevor-
ral néztünk egy csomót. Most nincs Trevor, én meg… 

A szobalány szinte kimenekült a szobából és becsapta az aj-
tót. 

Hopp, ezt jól elijesztettem. Na mindegy, ehhez még legyin-
tett is. Gyerünk, együnk, aztán kapjuk össze magunkat! 

Megreggelizett, de alig bírta a falatokat letuszkolni a torkán. 
Amyre gondolt,  már egyre többször,  ahogy itta a csokis tejét 
reggelente. Kiűzte fejéből lánya képét, mert zavarta a koncent-
rációban. Legalábbis megpróbálta,  de nem ment.  Ezért,  mint 
otthon a számítógép előtt ülve, mikor egy kép zavarta és a felső 
sarokba húzta, lelki szemei előtt odatette Amy képét. Na, ott jól  
nézel ki, kicsim. De ne mosolyogj annyira, mert összezavarsz.  
Na tessék, már kezdek megint meghülyülni, mint mikor a rubi-



nokba néztem. Vagy most léptem a második fázisba? Hmm,  
most vajon hangosan beszélek? 

A reggeli végeztével ismét elszívott egy cigit, ivott még egy 
kávét. Ezután megmosta a fogát, rendbe tette külsejét. Ma még 
a tegnapi személyazonossággal jelentkezik ki, aztán az első nyil-
vános vécében vagy valahol átpakolja magát. A reptér nem jó 
erre, oda már új arccal kell érkezni. 

Átöltözött. A bőröndjében volt farmer, de tegnap nem volt 
ideje felvenni. Ma meg nem is kellett, mert kisütött a nap, és 
kellemes idő volt. 

Legalább ez javít egy kicsit a közérzetemen. 
Egy utolsó pillantást vetett a szobájára. Na még egy hasonló  

ma, aztán már Amy és Trevor fog fogadni. Gyerünk, indulás!
Becsukta az ajtót. A lifttel ment le, leadta a kulcsot, megkö-

szönte a vendéglátást és máris kiment a szálloda elé. 
Leintette az első taxit, amit most egy fiatal srác vezetett. – 

Jó reggelt.
– Jó reggelt. A reptér közelében tegyen ki egy bevásárlóköz-

pontnál.
– Igen, asszonyom.
Asszonyom?! Hát ilyen idősnek nézek ki? Gyorsan előkapta 

sminkkészletét.  Bassza meg, tényleg. Na mindegy,  most úgy-
sem pasizunk. 

A srác elindult. 
– Mi járatban?
– Üzleti út – mosolygott a nő a visszapillantóba. Rögtön ki-

szúrta, hogy az idős kinézet ellenére tetszett a srácnak.
– Nem néz ki üzletasszonynak.
– Majd nemsokára annak nézek ki, de most át kell gondol-



nom pár dolgot egy megbeszélés előtt, ha megtenné, hogy nem 
zavar…

– Elnézést asszo…
– És ne asszonyomozzon. Hölgyem, ha kérhetem.
– Igen, hölgyem.
Samantha felsóhajtott.  Hát ez meg milyen reakció volt ré-

szemről?! Feszültség. Hát az biztos, hogy ha valami mérőmű-
szert most rám kapcsolnának, az azonnal tönkre is menne. Na  
koncentráljunk. 

Gondolataiba merült… 
 



15. Rész
A Rubinkirálynő szökése IV.

New York, szerda, reggel 10:20

Andrew az irodájában ücsörgött, de teljesen tanácstalanul. 
Jonathan kopogott az ajtaján. 

– Jöjjön.
Jonathan benyitott, majd besurrant. – Beszélhetnénk? 
– Mm-hm. Üljön le.
Jonathan leült, és a férfi szemébe fúrta a tekintetét. – Teg-

nap láttam magán, hogy mintha egy kicsit megenyhült volna 
Samantha irányába. 

Andrew elmosolyodott,  és az asztalon lévő dossziét nézte 
Samantha Freemanről. – Így van. Tegnap vitáztam magammal 
egy keveset. A kötelességérzetem nagy, tudja jól. Úgy döntöt-
tem, hogy továbbra is  vadászok Samanthára,  és  ha elkapom, 
akkor viszont segítek neki a bíróságon, mellette tanúskodom. 

Jonathan szeme felcsillant és elmosolyodott. – Hát ez meg-
lepő. 

Andrew még mindig nem nézett fel. – De mint mondtam, 
ez már az ügy végső konklúziója nálam. A vadászatot folyta-
tom. Ha Samantha börtönbe kerül, nem lesz lelkiismeret furda-
lásom egy percre sem. De segítek is neki. Hmm … néha úgy ér-
zem,  mintha  ezeket  a  lelkiismereti  csatározásokat  Samantha 
már tudta volna előre. 

– Tudta, hisz ezért hagyta ott a fotókat. Tudta jól, hogy ez 
lesz a következménye.



– Láttam a hírekben magát nyilatkozni. Szépen beszélt – vi-
gyorgott pajkosan Andrew. 

– Köszönöm.
– Na de vissza  a  lényegre.  Samanthára továbbra is  vadá-

szunk. Ha elkapjuk, és minden jól megy a tárgyaláson, akkor 
akár  pár  hónap felfüggesztett  börtönbüntetéssel  megúszhatja, 
ha segítünk neki. De ehhez meg kell találnunk a gyilkosokat is, 
mert ha nem, az ügyészség rá akarja majd kenni.

Jonathan  a  fogait  nyalogatta  belülről,  majd  egy  hirtelen 
mozdulattal cigarettát vett elő. Megkínálta Andrewt, és mind-
ketten kacagtak egy nagyot. 

–  Most  ezt  itallal  kéne  mondani  –  mosolygott  pajkosan 
Andrew –, de most tegyük a cigivel. Samanthára.

– Samanthára.
Rágyújtottak, és egy ideig csendben voltak. 
– Mi van, ha nem találjuk meg a gyilkosokat? – kérdezte Jo-

nathan.
– Ahogy mondtam, az ügyészség Samantha nyakába fogja 

varrni.
– Ez ellen nem tudunk tenni valamit? Mondjuk kitalálunk 

Samanthának egy alibit aznap estére?
– Ha igaz, hogy nem volt ott, van neki alibije.
– Ki?
– A férje. Vagy a bébiszittere.
– Igaz – Jonathan megkönnyebbülten felsóhajtott, majd el-

mosolyodott. – Így már én is jobban szeretném őt elkapni. 
Ezzel Jonathan felállt, majd egy intéssel köszönt el Andrew-

tól, aki szintén intett. 
A  férfi  visszament  az  irodájába,  ahol  Rebeccába  szaladt 



bele,  aki  az  elmúlt  percekben érkezett.  Karját  keresztbe tette 
melle előtt, terpeszállásban állt, mint aki életét áldozva vigyáz 
valamire, ami a háta mögött van. Mint minden nap, ma reggel 
is nadrágkosztümöt viselt, haját frissen mosta, sminkje vadító-
vá tette megjelenését, de a mostani helyzetben rémisztővé. 

Jonathan megkövült. A nő úgy nézett rá, mint hatalmas le-
viatán a hajó fedélzetén rémüldöző emberekre. 

– Magának is jó reggelt – vetette oda flegmán a nő. 
– Jó reggelt – Jonathan lenyelt egy gombócot. – Nézze…
– Nem akarom ezt hallani. A maga bocsánatát nem.
– Samantha minket is átvert.
Rebecca  felkacagott.  –  Neki  megbocsátok.  De  magának 

nem, mint mondtam tegnap. Mindössze azt akarom mondani, 
hogy szabadságra megyek. 

– De most nem…
– Dehogyisnem. Maga meg szépen befogja.
Jonathan  nem  tudott  tenni  semmit.  Félreállt  az  ajtóból, 

hogy a nő ki tudjon menni. 
– Ja, és még annyi – pördült meg a nő –, hogy segítek Sa-

manthának.
– Mind segítünk neki, de el kell fognunk.
Rebecca felvonta a szemöldökét. – Miért kell? 
– Mert ez a munkánk. A magáé is.
Rebecca egy pillanatra elbizonytalanodott.  – Mi lesz vele, 

ha elkapják? 
– Andrew, én és Hillary mellette tanúskodunk. A gyilkossá-

gi  ügyet  nem tudjuk rábizonyítani,  főleg  akkor  nem,  ha  Sa-
manthának van alibije aznap estére, mert azt mondta, hogy az-
nap nem tartott csapatával. 



– Talán nálam volt?! – Ezzel a kérdéssel inkább puhatoló-
zott,  hogy ez hogyan hangzana.  Jonathan pedig máris rájött, 
hogy a nő megtenné ezt a tanúvallomást. 

– Nem lehetett. Magát csak múlt pénteken ismerte meg, a 
gyilkosság az azelőtti hét vasárnap történt.

– Jó, akkor ez dobva. Beszélek a férjemmel, hogy elvállalja-e 
Samantha ügyét, ha…

– Remélem nem lesz ilyen.
– Én is. Na jó, akkor én most… 
– Menjen – Jonathan elintette a nőt, majd megkockáztatott 

egy mosolyt.
Rebecca visszamosolygott, majd becsukta az ajtót. 
 
Spanyolország, szerda, délután 4:00

Valaki kopogott a hotelszoba ajtaján, méghozzá olyan hal-
kan, hogy biztosan nem akarta felébreszteni Amyt. Talán volt 
neki is gyermeke, és tudta hogyan kell viselkedni. 

Trevor felállt a fotelből, majd kinyitotta az ajtót. – Sergio! – 
suttogta, de máris szája elé tette ujját. 

– Mondtam, jövök délután – suttogott a férfi is. – Senior 
Vincenza várja önöket, indulnunk kell.

– Oké, máris – Trevor az ágyhoz lépett és finoman felrázta 
Amyt.

– Mmm?
– Kicsim, gyere, mennünk kell.
Amy a hátára gördült és nyújtózkodott. Most nem tűnt ál-

mosnak, talán eddig is csak inkább a kellemes hűvöst élvezte a 
szobában és félálomban szunyókált.



– Egy doktorbácsihoz megyünk, akinek meg kell vizsgálnia.
– De én nem vagyok beteg, apu – Amy felült és kérdőn né-

zett apjára.
– Ez csak elővigyázatosság.
– De otthon is vannak doktorbácsik, miért nem oda men-

tünk?
– Mert anyu és én csak ebben a bácsiban bízunk. Na gyere, 

mert nem szabad megváratnunk őt.
– Mmm.
Reggel  folyamán egy másik recepciós  lány hozta vissza a 

mosott ruhákat,  és mikor meglátta a férfit,  szinte szerelembe 
esett, és lemerevedett a küszöbnél. Trevor egy udvarias mosoly-
lyal csak finoman becsukta az orra előtt az ajtót. 

Napközben tettek vettek, lementek sétálni, de a hőség kiké-
szítette őket hamar. Szinte visszamenekültek a légkondicionált 
hotelbe. 

Amy felöltözött,  apja elé állt,  katonásan kihúzta magát.  – 
Amy jelenti Apunak, hogy készen állok. 

Trevor és Sergio felkacagtak. A kislány szerette a katonás 
meséket, már otthon is többször viselkedett így. A vártnál job-
ban halad az a kiképzés. 

Elindultak. 
A hotelből kilépve a délutáni hőség szinte ledöntötte őket 

megint a lábukról. A taxiba ültek, és megkezdték az utat. Fe-
szültségüket Sergio vezette le,  és mesélt  a városról,  mint egy 
idegenvezető.  Madrid  lakossága  2011-es  felmérések  alapján 
3,26 millió volt, elővárosokkal együtt 6,5. Területe 607 négyzet-
kilométer, melynek 50%-át utcák, terek és parkok alkották. Épí-
tészet tekintetében Trevornak Londont juttatta eszébe, de a há-



zak változatosabbak és díszesebbek voltak. Mindössze öt épület 
nyúlt  magasabbra,  mint  kétszáz méter,  ezek is  egy kupacban 
épültek. A köztes állapotot 150 méteres magasságukkal a híres 
döntött tornyok nyújtották, melyek úgy álltak az úttest két ol-
dalán, mintha bármelyik pillanatban felborulnának. 

Múzeumok, sportlétesítmények,  egyetemek sokasága mel-
lett haladtak el; szinte minden egyes megtett kilométeren láttak 
legalább három elképesztő szobrot, vagy díszes épületet. 

Sergio az északi városrészbe hajtott,  és megállt egy négy-
emeletes tömbház előtt. A járdán fák álltak, a forgalom kétszer 
két  sávos volt.  Az épület  két  oldalán keskeny utca húzódott, 
melyek makulátlan tisztaságúnak tűntek. 

Sergio leparkolt. – Megérkeztünk – mosolygott hátra. 
Trevor az épületre nézett, és gyomra összeszorult. Itt men-

tik meg kicsi lánya életét. 
– De szép – ámuldozott Amy az épület bejárata fölötti szob-

rokon,  a díszes ablakkereteken,  és a nemrég letisztított  külső 
vakolat ragyogásán.

Kiszálltak, majd elindultak befelé. 
Ez az épület egy magánklinika volt, és Carlos itt dolgozott. 

Trevor máris megértette, hogy miért került ennyibe az orvos. 
A kórházban tehetősnek tűnő emberek ültek a váróban, a 

nővérek és orvosok mind a fiatalabb és közép korosztályból ke-
rültek ki. 

Sergio épp telefonált, és jelentette valakinek, hogy megér-
keztek. Mikor letette, Trevorra mosolygott. – Máris jön Carlos. 
Itt várjuk meg.

Leültek. Amy a lábát lóbálta, jókedvűnek tűnt, de apja hir-
telen úgy érezte, hogy lányát nem megmenteni akarják, hanem 



kivenni a szerveit. De miért érzem ezt? Már megint a paranoia?  
Megjelent Carlos. Az itt dolgozókkal szemben a férfi már az 

ötvenes éveiben járt, rövid haja őszült, arca ráncos volt. Barna 
szeme barátságosan villant, testalkata pedig rendszeres sportte-
vékenységről árulkodott. 

– Trevor Blake? – nyújtotta kezét.
– Igen – pattant fel a férfi, és jól megnézte magának az or-

vost, hiszen lányának életét adja a kezébe.
– És ő itt Amy – hajolt le a férfi a kislányhoz mosolyogva, és 

kezet nyújtott.
– Szia doktorbácsi – Amy megmarkolta a férfi kezét.
– A nevem Carlos Vincenza – kissé akcentussal beszélte az 

angolt, de teljesen helyesen. – Samantha Freeman nemrég át-
utalta az összeget. Ne is vesztegessük az időt, jöjjenek velem!

Elindultak a folyosókon, közben Carlos folytatta a mondó-
kát, de halkan, hogy Amy ne hallja. – Nos, a lelet alapján előre-
láthatólag az operáció négy hetet fog igénybe venni. Amynek 
be kell feküdnie. Az első héten felkészülünk, majd jön maga a 
műtét, végül három hét felépülési időszak. 

– Mennyi a siker esélye?
– Száz százalék. Már csináltam ilyet, nyugodjon meg.
– Pfúú, na ezt ne kérje tőlem.
Carlos megpaskolta a férfi hátát barátian. – Ne aggódjon, 

hozzám sok híresség is érkezik. Ha nem lennék jó, nem bízná-
nak rám az életüket. 

–  Ez  megnyugtat,  de  nem  érdekelnek  a  hírességek,  csak 
egyvalaki.

– Megértem. Javaslom, hogy menjen el vásárolni a lánynak 
mesekönyveket és DVD-ket. A kórteremben van lejátszó, és így 



lefoglalja őt a felépülés idejére.
– Ez jó ötlet. Ugye itt lehetek vele sokat?
– Akár itt is aludhat, van szobánk a felső emeleten.
– Tökéletes. Akkor egyet szeretnék igénybe venni.
– És hol a felesége? Ő nem jön?
– De, holnap itt lesz. Csak még van egy kis… dolga.
– Értem.
Ezután Carlos körbevezette őket a kórteremben, mely csak 

és kizárólag Amyé lesz a következő hónapban. Megmutatta Tre-
vornak is a szobáját a harmadik emeleten, mely pazarul be volt 
rendezve, mint egy ötcsillagos szálloda. Itt egy hónapig fog élni 
Samanthával. 

–  Akkor  én  most  magukra  hagyom  önöket  –  mondta 
Carlos. – Kérem avassa be Amyt, hogy mi fog történni vele.

–  Ez  elfog  tartani  egy darabig.  Ha egyáltalán megérti.  A 
vizsgálat fáj? 

– Dehogy. Talán csak a vérvétel. A röntgenek nem, a vize-
letminták sem. Talán a diéta kicsit megviselheti, de azt muszáj. 
A műtétnél altatunk,  tehát ez természetesen fájdalommentes. 
Utána lehetnek szúró érzések az első hétben, de semmi komoly.

Carlos megfordult, és elindult kifelé, de Trevor még utána-
szólt, hogy várjon. Az orvos kérdőn fordult meg. Trevor a kezét 
nyújtotta, nyelt egyet, de végül nem tudta kimondani a „köszö-
nöm” szót. De nem is kellett, az orvos ezt tökéletesen tudta. El-
mosolyodott, majd magukra hagyta őket, hogy szokják a kör-
nyezetet. 



Detroit, szerda, délután 4:50

Samantha gépe leszállt Detroitban. A pilóta úgy tette le a 
gépet, hogy az szinte visszapattant a kifutóról. 

Detroitban kellemes idő uralkodott, 25 fok, napsütés. Mi-
kor Samantha kilépett a gépből, a napba mosolygott behunyt 
szemmel. 

Most Angela Young személyazonosságát vette magára, egy 
harminckét éves nőét, hosszú fekete hajjal. Még a reptérre érke-
zés előtt átépítette arcát, felvette a parókát, betette a kontaktlen-
csét, majd vett magának egy bordó nadrágkosztümöt.  Hiszen  
este vendégem lesz, jól kell kinézni. 

A busz a terminálhoz vitte őket. Samantha az útlevél ellen-
őrzésen  gond  nélkül  átjutott,  majd  kilépett  a  taxiállomásra. 
Máris leintette az elsőt, melyet meglepő módon egy nő vezetett. 

– Jó napot – mosolygott hátra.
– Magának is – Samantha hangja morózus volt. Becsapta az 

ajtót.
– Hova?
– Van itt Hilton?
– Az mindenhol van a világon.
– Akkor a legközelebbibe legyen kedves.
– Máris, kérem kösse be magát!
Samantha engedelmeskedett. A visszapillantóban megnézte 

magának  a  sofőrt.  Körülbelül  negyvenöt  lehetett,  szőke.  De 
most nem érdekelte. 

A nő észrevette az antiszociális  viselkedést  Samanthán és 
nem szólt hozzá. 



Samantha még sosem járt Detroitban. Boston nem érdekel-
te egyáltalán, de most már jobban oda tudott figyelni a városra. 
Detroit sem volt oly népes, mint New York. A lakosság száma 
nyolcszázezer körül mozgott. Felhőkarcolók két nagyobb cso-
portban álltak  közel  a  folyóhoz,  összesen  körülbelül  tizenöt. 
New Yorkban ezt az ember már számlálni sem tudta. Detroit a 
nehézipar, autógyártás fellegvára volt, de az utóbbi években a 
város  gyakorlatilag  csődbe  ment.  A  bűnözési  ráta  az  egekbe 
szökött,  bandák  uralták  a  külvárosi  zónákat,  de  a  belváros 
rendben volt. 

A taxi a reptérről az autópályán át egyenesen a város szívé-
be gördült. A viszonylag kis népesség – persze csak New York-
hoz képest – ellenére Samantha az utcákon hatalmas életet lá-
tott.  Tudta, hogy ez a város – a szomorú sorsa ellenére – az 
elektronikus  zene  fellegvára.  Szerette  is,  különösen  a  Trance 
műfajt,  azon belül  is  Armin van Buuren kissé  melankólikus, 
mégis roppant dallamos zenéjét. De ő persze nem itt építette 
karrierjét, hanem Európában, de az itteni zenészek és DJ-k re-
pertoárja is kiváló volt a fülnek. 

A taxi megérkezett a hotel elé. Samantha kifizette a viteldí-
jat,  majd elköszönt.  Besétált,  bőröndjét  maga után húzva,  és 
egy éjszakára kért szállást. Miközben a recepciós lány intézte a 
formaságokat, Samantha észrevette saját magát egy kinyomta-
tott körözési lapon. Ó, hát már országos a körözés. Sebaj, hisz  
Samantha Freeman most úgyis eltűnt a bolygó felszínéről. 

Megkapta a kulcsokat, majd máris a lift felé vette az irányt. 
Egy hordár kérdezte tőle kell-e segítség, de udvarias fejrázással 
nemet mondott. Egyre nehezebb udvariasnak maradnom. Már  
mindenkit elhajtanék a picsába, csak hagyjanak békén. 



A lift megérkezett, ajtaja szétnyílt, Samantha belépett. Egy 
idős hölgy surrant be az utolsó pillanatban, és egészen addig be 
nem állt a szája, míg fel nem értek a tizedikre mindketten. Sa-
mantha már kis híján leütötte.  A hölgy elköszönt,  Samantha 
udvariasságot imitált, majd gondolatban kivágta az ablakon. A 
legközelebbi fordulónál megállt, és sóhajtott egy nagyot, hogy 
megkönnyebbüljön. Majd továbbindult. 

Szobája elé lépett, a mágneses kulcsot a zárba tette, és be-
slisszolt. Még visszakukucskált a folyosóra, nehogy esetleg vala-
ki kövesse,  főleg nehogy az az idős hölgy, de senki nem járt 
erre. Becsukta az ajtót. Nyomban vodkát töltött ki magának, és 
egy húzásra megitta. Majd kiment az erkélyre és rágyújtott. 

Na jó, már csak egy nap, holnap estére már ölelem a kicsi  
Amymet és Trevoromat. De már nem bírom ki az estét. Meny-
nyi most ott az idő? Itt most van 5:40, ott van 11:40. Trevor  
még biztos nem alszik. Felhívom őket. Most. Igen, most. 

Elővette a négyes számú mobilt. Trevor két csörgés után fel-
vette. 

– Szia húsz másodperces kedvesem.
Samantha elmosolyodott. – Szia. Hogy van Amy? 
– Jól. Már bent vagyunk a kórházban, összeismerkedtünk 

Carlossal. Jó fejnek és magabiztosnak tűnik.
– Tudom. Tizenöt… Mennyi idő lesz az előkészület és a lá-

badozás?
– Összesen egy hónap.
– Igen, erre számítottam. Tíz… Milyen a kórház?
– El sem hiszed, mint egy ötcsillagos hotel, van az emeleten 

külön lakosztály nekünk, úgyhogy siess.
– Jó, jó, sietek. Már csak egy nap, bírd ki drágám. Öt…



– Kibírom. És te bírod?
– Ma este hölgyvendégem lesz.
Trevor kacagott. – Imádlak. 
– Én is.
– Egy … Szia!
– Szia!
Samantha letette, ismét széttörte a telefont, majd behajította 

a kukába. Elszívott egy újabb cigit, és figyelte a látóhatár felé 
közeledő napkorongot, míg nem kezdett el sajogni a szeme. Be-
hunyta, élvezte a meleg sugarakat, amik elől most nem mene-
kült,  mint New Yorkban.  Majd elpöckölte a csikket,  és beka-
csolta a TV-t. Átváltott a csatornákra, de most sehol nem látta 
magát.  Talán már kezdik feladni az üldözésem? De akkor mit  
keresett ott a képem a recepciós pultnál?! Hmm. Na mindegy,  
holnap már le lesz a gondom ezzel. 

A TV előtt ülve a széken végignézte az asztalokra tett szóró-
lapokat. Múzeum … nem érdekel. Városnézés… ez sem. Night-
club… hmm, ez már érdekesebben hangzik. Escort lányok…  
Ááá!

Máris felkapta a vonalas telefont. Tárcsázott. Egy nő vette 
fel. 

– Tessék?
– Izé… – Samantha még sosem hívott ilyen szolgáltatást, és 

most örült volna egy férfinek, hogy intézze el ezt a hívást he-
lyette. Már ha az a férfi egyáltalán próbált ilyesmit. – Egy lányt 
szeretnék ma estére.

– Talán meglepetés lány lesz a férjének vagy valakinek?
– Nem igazán. Nekem lenne.
– Értem. Nem probléma. Egy pillanat… 



Nem probléma?! Hú, de jó. 
– Azt mondja, hogy … – folytatta a lány. – A lányaink közül 

nem mindegyik vállal nőket, csak ketten. Susan és Angel. Ezek 
csak becenevek persze. 

– Van rá mód, hogy lássam őket valahol?
– Igen, nyissa meg a weboldalunkat. – A nő megadta a cí-

met.
– Ö… épp nincs számítógép itt. Egy hotelben vagyok, leme-

gyek az aulába, megnézem és visszahívom.
– Rendben, várom.
Samantha letette, és szinte rohant lefelé. A recepciós hölgy a 

sarokban lévő gépekhez irányította. Samantha úgy nézte meg a 
weboldalt, hogy testével takarta a képernyőt, mert az a várako-
zó  vendégek  felé  nézett.  Mikor  meglátta  a  két  lányt,  nagyot 
dobbant a szíve. Jézusom, ezek gyönyörűek. Mint Rebecca. Re-
mélem a hangjuk is hasonlít. Nézzük, honnan jöttek. Hmm…  
Susan spanyol, Angel amerikai. Akkor legyen Angel, vele még  
beszélgetni is tudok. 

Visszament a szobájába, majd máris felkapta a telefont és 
tárcsázott. Ugyanaz a nő vette fel. 

– Megnéztem a lányokat. Angel gyönyörű.
– Tudom. Küldjem?
– Úgy érti most? – Samantha zavarba jött. Jézus, még meg  

kell mosnom a hajam, lefürdeni,  jaj,  jaj.  De a hajam paróka,  
mit mossak azon?! Ehh, meghülyültem. 

– Fél óra legalább míg odaér.
– Oké, küldje most! – Akkor majd fürdünk együtt.
– Mennyi időre?
– Hmm … egész éjszaka.



– És hova?
– Hilton hotel, 208-as szoba.
– Rendben. Érezze jól magát!
– Köszönöm – Samantha letette, majd leroskadt a székre. 

Jézusom,  mit  művelek?!  Kurvázok?!  De  hát  én  is  az  voltam  
nemrég, nem?! De jó lenne, ha ezt most Trevor mind látná. De  
várjunk csak. Láthatja. Ez az, készítek felvételt a telefonnal, és  
viszem neki megmutatni. Biztos örülni fog.

A telefont készenlétbe helyezte, az asztalra tette, és úgy állí-
totta, hogy egyetlen gombnyomásra felvegyen mindent, ami az 
ágyban zajlik.  Ez eddig jó. Most jön a fürdés. De úgy döntött, 
hogy majd a lánnyal fürdik. De várjunk, akkor lejön az arcom.  
Inkább akkor most fürdök le gyorsan, és vele már csak az ágy-
ban rosszalkodok. Igen, igen. 

Levette parókáját, arcát, majd gyorsan vett egy zuhanyt. En-
nek végeztével visszatette álcáját, és ismét Angela Youngnak né-
zett ki. 

Közben vacsorát rendelt. Pezsgő és ital volt a szekrényben; 
pár üveget betett a hűtőbe. Pontosan harminc perc múlva elké-
szült. A tükörben nézte magát. Hmm, tényleg elég idősnek né-
zek ki. De talán majd jobban nézek ki Spanyolországban, ha  
végre alszok nyugodtan, és Trevor jól megrépáz ismét. Mikor is  
voltam vele utoljára? Hétfőn reggel. Ez nem is olyan sok idő.  
Csak épp örökkévalóságnak érzem a várakozást. 

Halkan kopogtak. Samantha felpattant a székről, és zavaro-
dottan futott be a fürdőszobába, de eddig is magát nézte az asz-
tali tükörben. Készen állok. Igen, készen. 

Az ajtóhoz lépett, és kinyitotta. A lány látványa azt a hatást 
érte el, mint Rebecca varázslatos hangja. Angel félénken mo-



solygott. – Angela?!
Samantha csak állt megkövülten. 
– Halló, Angela?! – integetett a lány. 
– Ó… igen. Gyere be. 
A lány belépett. Harisnyát viselt, magassarkú csizmát, mini-

szoknyát, zöld felsőt. Hatalmas mellei voltak, épp mint Rebec-
cáé. Hosszú fekete egyenes szálú haján megcsillant a mennyeze-
ti lámpa fénye. Samantha becsukta az ajtót. 

Leültek az ágyra, és gyorsan megbeszélték a részleteket. Sa-
mantha átadta a pénzt, a lány a táskájába tette. A fürdést indít-
ványozta, de Samantha közölte, hogy épp most vett egy fürdőt. 
A lány ettől függetlenül lezuhanyzott, és mikor kijött egy szál 
törölközőben – melyet egy bájos mosollyal levett magáról – Sa-
mantha boldognak érezte magát. Nagyon nagyon boldognak… 

 
New York, szerda, este 8:20

Rebecca legördült férjéről az ágyban, majd lihegett a szeret-
kezés örömétől. Férje máris a nőre gördült, és végigcsókolgatta 
arcát, testét, majd feje a két formás láb közt kötött ki. 

Rebecca a férfi haját markolászta, és visszafogottan sikolto-
zott. Többször is kicsúszott száján Samantha nevének első ré-
sze. Sa… Sa… Sa… 

Ezután férje rámászott a nőre, és testébe hatolt. Mindezt a 
jelenetet egy harmadik fél is nézte, pontosabban videóra vette. 
A lány meztelenül kezelte a kamerát. Ezelőtt Rebecca férje őt is 
lerendezte, melyet Rebecca perverz örömmel vett videóra. Nem 
esett  nehezére  elképzelni,  hogy férje  éppen Samanthát  dugja 
meg, de Samantha közölte, hogy nem tetszik neki a férfi. Azt 



már nem említette, hogy majdnem el is hányta magát. 
Rebecca férje – akinek neve Malcolm Smith volt – élvezeté-

nek csúcsához érkezett, majd le sem mászott a nőről, csak át-
ölelte az ágyban fekve. 

Közben a lány felöltözött. Csak erre az egy alkalomra hívták 
meg. Nem volt prostituált, szívesen csatlakozott ma este hozzá-
juk, kiengesztelte Malcolmot, Rebeccát, ők ketten is a lányt, és 
mindenki boldogan töltötte az estét. A lány végül elköszönt, és 
visszamosolyogva közölte, hogy majd holnap is benéz. 

Malcolm legördült feleségéról, és a plafont nézte. 
Rebecca persze nem minden nap részesítette férjét ilyen ki-

vételes örömben. Most az volt a célja, hogy meggyőzze, vállalja 
el Samantha védelmét, ha elkapják. De ha mégsem, akkor majd 
a férfi abban segít neki, hogy visszatérhessen az országba lányá-
nak megmentése után úgy, hogy ne tartóztassák le a reptéren 
egyből. 

– Beszélni szeretnék veled – suttogta Rebecca.
Malcolm elvigyorodott.  Tudta,  hogy  számító  felesége mit 

akar, de nem bánta, hisz kapott is valamit. – Sejtettem. 
Rebecca  figyelmen kívül  hagyta  a  csipkelődést.  –  Szeret-

ném, ha elvállalnád egy barátom ügyét. 
– Mit csinált? 
– Rablás. Most épp menekülőben van.
– Jó, ha elkapják, akkor visszatérünk rá.
– Azt is szeretném, ha elintéznéd a biztonságos visszatéré-

sét, ha sikerül megszöknie.
– Hmm… Jó. Ki ez a férfi?
– Nem férfi.
– Egy női rabló?! Hmm, szeretek női rablókat védeni. Csi-



nos? Ő is beszáll ide közénk, ha elvállalom?
– Már mondta, hogy nem száll be, de busásan megfizet. De 

ha nagyon győzködöm, talán belemegy. Nem bánnád majd a 
csajt, mert nagyon csinos. 

– Oké. Hogy hívják?
Rebecca jelentőségteljes csendben maradt. 
– Na, mond már! – fordította oldalra fejét a férfi.
– Samantha Freeman.
Malcolm úgy ült fel az ágyban, mintha abba hirtelen több 

ezer voltnyi feszültséget vezettek volna. 
Rebecca mindent elmesélt az elmúlt hétről, a péntek esté-

ről, a hétvégéről, Samantháról és céljairól. Mindezeket Malcolm 
tátott szájjal hallgatta végig. Mikor Rebecca ahhoz a részhez ért, 
hogy Samantha bemártotta őt, a férfi keze ökölbe szorult. 

– Ezért én…
– Nekem lenne okom haragudni rá – simogatta meg a nő fi-

noman a férfi karját –, de nem teszem. Szeretem őt. Nem úgy, 
mint téged, de jobban, mint az előbbi lányt. Sokkal jobban. Tet-
szik amúgy Samantha?

– Igen, gyönyörű.
– Na, elintézem neked, hogy ha megvéded őt, és nem kerül 

börtönbe, vagy ha megszökik és sikeresen visszatér,  eltölt ve-
lünk pár napot hármasban.

– Bele fog menni?
– Ha én kérem, szerintem igen. Mesélt egy két szaftos dol-

got magáról, ha van elég pia, akkor bármire képes. Főleg a mos-
tani helyzetben.

– Jó, de pusztán ezért nem fogom elvállalni.
– Van pénze bőven.



– Hmm… Akkor miért kezdett rabolni?
– Mert annyi nem volt.
– Aha… Átgondolom.
– Adj választ most!
Malcolm sóhajtott egyet, majd átgördült a nőn, hogy elérje 

a cigarettát. Hanyatt feküdt, így gyújtott rá, majd a plafont néz-
te. – Az biztos – tűnődött –, hogy ha elvállalom és megvédem 
őt, az akár milliós értékű reklámmal ér fel. Mostanában úgy-
sem megy olyan jól az üzlet. 

– Na látod?! Gondold csak el, hogy az újságok címlapján ott 
lesz, hogy a Rubinkirálynő védelmét Malcolm Smith látja el. Ha 
elkapják,  azonnal  ott  leszel,  ha  megmenekül,  akkor csak  ké-
sőbb, de mindenképpen ott leszel.

– Ez igaz… Na jó, elvállalom.
Rebecca boszorkányosan elmosolyodott. – Köszönöm, drá-

gám. 
Malcolm elnyomta a cigijét. – Akkor most… 
– Tudom, drágám – Rebecca máris csókolgatta a férfi hasát, 

egyre lejjebb. Pillanatok alatt új életet lehelt férfiasságába, és ki 
is elégítette újabb rövid percek múltán.

Malcolm már behunyt szemmel Samanthát képzelte oda…
 
New York, szerda, este 9:10

Jim lezárta számítógépét, és úgy döntött, mára befejezi te-
vékenységét.  Huszonkét  szerződést zártak le,  a  befektetett  97 
ezer dollár helyett csak 82 ezer jött vissza. Jimnek ez a látvány 
szinte fizikai fájdalmat okozott, és bár figyelmen kívül hagyhat-
ta volna Samantha kérését, mégsem tette, hisz neki köszönhe-



tett mindent. A pénzt már átutalta az offshore számlára, és mi-
kor azt újra ellenőrizte, a pénz már nem volt ott. Tehát a hacker 
folyamatosan figyeli. 

Jim megdörzsölte szemét, közben azon gondolkodott, hogy 
az átutalt pénz kinek megy? Már van ügyvéd talán? Ki lehet az?

Nem volt energiája többet tenni ma. Megfogta táskáját. Már 
csak ő volt bent az irodában. Elindult kifelé, közben felhívta ba-
rátnőjét, és elnézést kért, hogy ilyen sokáig nem ment haza. A 
nő érdeklődött, hogy mi történik. A férfi beavatta. 

Mikor pedig hazaért,  már ott  voltak az asztalon a rubint 
formázó kis sütik… 



16. Rész
Az utolsó repülés 

Detroit, csütörtök, reggel 6:40

Samantha felébredt. A plafont nézte, majd azonnal megló-
dult a szívverése.  Ma van a nagy nap. Elhagyom Amerikát, és  
már ma este ölelhetem Amyt. Istenem, de várom már. Hogyan  
bírtam ki ezt a majdnem két napot? Kedden reggel kábé ilyen-
kor jöttem el otthonról. Aztán lebuktam. Tényleg, bassza meg,  
el sem köszöntem otthon akkor senkitől. De hát nem tudtam,  
hogy találtak ujjlenyomatot. Micsoda mázli ez is. Ha akkor a  
nő bejön, és szól, nem jutok ki az épületből. De kijutottam. És  
most csak ez számít. Amy, jövök… 

Máris hívta Trevort. 
– Húsz másodperc… – vette fel a férfi három csörgés után. 

– Jó reggelt neked, itt már közeledik az ebédidő.
– Szép napot neked is. Hogy van Amy?
– A kórházban megkezdték a vizsgálatokat. Még csak vér-

vétel  és vizeletminta,  úgyhogy még nem kell  befeküdnie.  Ma 
megyünk vidámparkba. Nagyon hiányol már. Tizenhárom… 

Samantha elmosolyodott, szívverése meglódult. – Ma jövök 
el  Detroitból,  átszállok New Yorkban, és estére ott leszek.  Ez 
nektek szerintem már hajnal lesz. Nyolc… 

– Az jó. Már nekem is hiányzol. Ügyes légy!
– Az leszek. Már köröznek, láttam a képemet egy csomó he-

lyen, de nem jöttek rá milyen neveket használok, és persze nem 
ismernek fel. Négy…



– Majd meséld el, hogy ezt hogyan tervezted el mind, mert 
ezt meg kéne írni könyvben.

– Megírjuk, drágám. Kettő…
– Egy … 
– Szia! Este találkozunk.
– Rendben. Szia!
Letették. 
Samantha nagyot sóhajtott. Majd még egyet. Kezdett lelas-

sulni a szívverése. 
Angel ekkor jött ki a zuhanyzóból, és visszafeküdt az ágyba. 

Samantha csak hajnalig fizette ki szolgáltatásait, de Angel is re-
mekül érezte magát, és maradt, saját szórakoztatására. 

Samantha visszafeküdt.
– Kivel beszéltél? – kérdezte Angel. 
– A férjemmel.
– Nahát, azt hittem, hogy leszbikus vagy.
– Biszex. De ezt péntek estig én se tudtam.
– Hú, ismerem az érzést. Mikor én is először voltam nővel, 

vigyorogtam két napig.
– Szintén. De most, Angel drágám, mennem kell.
– Hmm. Kár. Jól éreztem magam veled. Ha maradsz ma is, 

akkor jövök ingyen.
– Sajnos ma utazom tovább. – Samantha megsimogatta a 

lány selymes haját, majd ránézett. – Köszönöm a remek estét. 
 Rendbe  tették  magukat,  együtt  megreggeliztek,  és  jókat 

viccelődtek, de persze csak Angel mesélt történeteket,  melyet 
Samantha imitált érdeklődéssel hallgatott, de gondolatban már 
Spanyolország felé repült. 

Egy órával később egy hosszú forró csókkal köszöntek el. 



Angel megadta privát telefonszámát a nőnek. Majd elindult a 
folyosón. Samantha még nézte hátulról. De jó segge van abban  
a miniszoknyában. Na már egyre jobban hozzászokok ehhez,  
és egyre jobban esik. Megváltozott az életem… de most ezzel  
majd később kell foglalkozni. Amy és Trevor várnak. Indulás! 

Visszahúzódott  a  szobába,  majd  öltözködni  kezdett.  Már 
tegnap megvette a mai sötétkék nadrágkosztümöt, a világoskék 
inget, a cipőt. Az új személyazonosságot még nem öltötte ma-
gára.  Úgy  döntött  nem lesz  szüksége  már  az  előző  ruhákra, 
ezért mindet itt hagyta, sőt a bőröndöt is. Már csak a kézipogy-
gyász maradt, amiben már csak az utolsó paróka és műbőr la-
pult, a két utolsó telefon, egy parfüm, sminkkészlet, egy jegy-
zetfüzet,  és még a lakáskulcsa is. Ez utóbbira nézve elmeren-
gett. Vajon mikor mehetek megint haza? Vajon Julie tudja ösz-
tönösen,  hogy vigyáznia kell  a házra? Remélem igen. Ó, bár  
tudnék  gondtalanul  beszélni  mindenkivel,  sokkal  könnyebb  
lenne. 

Egy utolsó pillantást vetett szobájára, még szippantott egy 
mélyet a cigifüstös levegőből. Még érezte Angel parfümjét, és 
most szívesen visszahívta volna a lányt még egy pár órára, de 
már indulni kellett. 

Becsukta az ajtót,  és elindult a folyosón a lift  felé.  Mikor 
odalépett, éppen egy idősebb házaspár lépett ki, akik rámoso-
lyogtak, Samantha vissza, de úgy érezte, hogy még ez az udvari-
as mosoly is sok energiáját emészti fel. Belépett a liftbe, majd 
elindult lefelé. 

A recepciónál leadta a kulcsot, elköszönt. Ismét megnézte 
saját képét a falon, majd sarkon fordult és elindult. De két lépés 
után megtorpant,  és önmaga tetteinek bizonyítására  megkér-



dezte a recepciós férfi és nő véleményét a Rubinkirálynőről. 
– Elnézést – mosolygott rájuk kedvesen. – Az a nő ott a fa-

lon körözve van rablásért és gyilkosságért. Ki az a nő?
A  rövid  barna  hajú  nő  szeme  felcsillant.  –  Ó,  hát  nem 

tudja?! Ő a Rubinkirálynő. 
– Tényleg? – imitálta Samantha ámulatát. – De miért nem 

írják oda ezt? Miért csak azt, hogy körözve van? 
– Csak az tudja ki ez a nő, aki látta is a tegnapi és tegnap-

előtti TV adást róla. De az FBI biztos úgy gondolta, hogy ha 
nem írják oda ki ő valójában, talán végre kapnak egy bejelen-
tést, ellenkező esetben nem sokan fogják őt feladni.

– Mm-hm. De mit keresne itt? Nem New Yorkban ügykö-
dött a csaj?!

– Állítólag megszökött, és az országban bárhol felbukkan-
hat. Nagyon tisztelem őt, hogy mi mindent megtett a kislányá-
ért.

Samantha most szívesen itt állt volna két óráig, hogy elme-
sélje mi mindenen ment át szegény Rubinkirálynő. Mintha ez-
zel a lelkét-nyomó mázsás súlyokat könnyebbé tehetné. 

– Értem, köszönöm. Remélem nem kapják el a csajt.
– Mi is így reméljük.
– Mennem kell, csak kíváncsiskodtam. Viszlát.
– Jöjjön újra. Tudok én is jó közvetítőket.
Samantha már sarkon fordult, de most visszapördült. – Mi-

lyen közvetítőket? 
– Hát lányokét. Tegnap este lejött megnézni egy lány képét.
– De hát takartam a testemmel – képedt el Samantha. De 

most nem kezdett el vörösödni a feje, úgy mint szombaton. 
– Igen, takarta, de annyira sietett fel, hogy nem zárta be a 



képernyőt.
Samantha behunyta a szemét.  Istenem, hogy lehettem ek-

kora marha?! Na de mindegy már. Zavarodott mosolyt erőlte-
tett magára, majd megvonta a vállát. – Ha jövök, legközelebb 
megkeresem. 

– Várjuk – mosolygott a nő.
Samantha megint sarkon fordult, és most már szinte kime-

nekült. 
Amint átlépett a bejáraton, fellélegzett. Ma este már ölelem  

Amyt, és már csak ez számít. Fel is kell hívnom őket. De elő-
ször taxi, bevásárlóközpont, új arc, és utána. 

Taxit fogott és bepattant. Egy idősebb ősz hajú férfi vezetett. 
– Jó reggelt. 

– Magának is – mondta Samantha érzelemmentes arccal. – 
A reptér közelében tegyen ki egy bevásárlóközpontnál.

– Máris – a férfi eddig a tükörből nézte a nőt, de most hát-
rafordult. – Nem láttam én már magát valahol?! 

Samantha halálra rémült,  de ebből  semmit nem mutatott 
ki.  –  Hacsak nem dolgozott  Los Angelesben,  akkor nem hi-
szem. 

A  férfi  összehúzta  szemét.  –  Tisztára  hasonlít  Samantha 
Freemanre. 

Samantha most könyörgött volna, hogy el ne árulja senki-
nek, de az felért volna egy vallomással. – Én? Samantha Free-
manre? Ugyan már. 

– Pedig a profilja eléggé hasonlít.
Képtelenség. Hogyan? Vagy talán ennek a férfinak ilyen jó  

szeme van a részletekhez? – Miért gondolja ezt? Miben hasonlí-
tok rá? – Keze már remegni kezdett, de ezt gyorsan becsúsztat-



ta zsebébe. 
A férfi ezt is észrevette, és elmosolyodott. Talán jól képzett 

pszichológiából? 
– Az arcvonása, a szeme.
Jézusom… 
– De ezt maga honnan látja? Pontosabban miért így látja?
– Nem érdekes – mosolygott magabiztosan. – Akkor indu-

lunk.
Samantha látta, hogy még mondani akart valamit, de magá-

ban tartotta.  Gyorsan taxit kéne váltani,  de az akkor gyanús.  
Ha kipattanok most, az meg végképp. Mit csináljak? Mit csinál-
jak? Azt hiszem továbbra is várok. Ha fel is ismert, talán nem  
szól  senkinek semmit.  Addig  én  meg eljátszom az  ártatlant.  
Csak ne kalapálna úgy a szívem. 

A férfi kigördült a hotel előtti parkolóból, majd egy hídra 
hajtott fel, és lefordult egy lehajtón a reptér felé. 

Samantha kifelé nézett az ablakon, de többször látta perifé-
riájából, hogy a férfi mosolyogva néz rá a visszapillantóban. Na  
ez meg mit tervez most? Csak nem meg akar zsarolni? 

Az út jó tíz percig tartott, mikor a férfi behajtott a bevásár-
lóközpont parkolójába, és közeledett a kiszálló zónához, ahol 
csak egyetlen pillanatra szabadott megállni. 

Samantha már készítette a készpénzt,  és tett hozzá bőven 
borravalót.  Valamit kéne csinálni ezzel a férfivel,  mert lehet,  
hogy nekem nem mondja, de mikor kiszállok, hívja a zsarukat.  
Örömmel fognak jönni. Mit tegyek? Mit tegyek? 

A férfi hamar megadta erre a választ, ugyanis nem állt meg 
a kiszállózónánál, hanem tett egy kört a parkolóban. 

– Mit csinál? Ki szeretnék szállni.



– Máris, csak találtam egy jobb helyet. Nem látta?! Mögöt-
tünk épp egy rendőrautó állt be.

Samantha  rémülten  hátrafordult.  Semmit  nem  látott.  De 
ezzel be is kapta a csalit. Ó, te rohadék. Elkaptál. Ez szép volt,  
elismerem. 

A férfi kacagott, de nem szólt semmit. Egy másik behajtón 
a földalatti parkolóba hajtott, mert ott is volt egy bejárat a bevá-
sárlóközpontba.  Most talán segít nekem a végén? Nem értem,  
mi folyik itt. 

Közeledett a lenti félhomályban díszesen megvilágított be-
járathoz.  Samatha fellélegzett.  Jézusom, ez a férfi  segített  ne-
kem. Tehát tudja ki vagyok. 

Azonban a férfi nem állt meg a bejáratnál, hanem elhajtott 
előtte,  tett  kért  gyors fordulatot,  majd sebesen betolatott  egy 
üres helyre,  ahonnan szemügyre tudták venni a bejáratot,  de 
őket idebent senki nem látta. 

Samantha feszülten várt. Talán ismét volt rendőr a közel-
ben, és a férfi elrejtette őt? Hamar megkapta a választ. – Kedves 
Samantha Freeman – fordult hátra a férfi. – Felismertem ma-
gát. Különösen arról az anyajegyről a bal arcán. 

Ááá, Angel mikor arcon csókolt, lejött ott a smink. Jaj, jaj,  
jaj. 

Samantha nyelt egyet. Nem érzett elég energiát ahhoz, hogy 
újabb színjátékba kezdjen. Keze máris az ajtó kilincsén mata-
tott, hogy kiugorjon és meneküljön. 

– Elfuthat, nem bánom – vigyorgott a férfi. – De szólok a 
rendőröknek, és akkor magának itt vége.

Samantha nagyot nyelt. – Kérem, ne! – könyörgött.
–  Nyugalom,  nem  szólok.  De  valamit  valamiért.  Tudja, 



miért ide álltam be?
Samantha  egy  másodpercig  figyelte  a  férfi  arcát,  aztán 

azonnal megtudta a választ. Rohadt férfiak. Én meg most aztán  
ki vagyok szolgáltatva a zsarolásotoknak. Remegve sóhajtott, és 
behunyta a szemét. – Meg akar dugni?  

A férfi eszelősen vigyorgott. – Persze. 
Samantha szeme felpattant, és próbálta menteni a helyzetet. 

– Épp… menstruálok – hazudta, hogy elvegye a férfi kedvét. 
– Nem baj, akkor majd a szájával elégít ki. 
Samantha némi önvigasztalásba kezdett. Péntek óta kurva  

vagyok.  Lefeküdtem a két maffiózóval  is,  hogy megvegyék a  
rubinokat. Akkor azt hiszem a végső fázisban már nem okoz  
gondot, hogy leszopjam ezt a fickót. 

– Hátrajön ide? – sóhajtott megadóan a nő.
– Nem, üljön előre! Ha elfut, máris szólok a rendőröknek.
– És ha megteszem, utána nem fog?
– Nyugodjon meg, én is szurkolok magának, ez csak egy 

idős ember kívánsága, aki kihasználja a helyzetet. Ha megteszi, 
még fizetnie sem kell. Én jól fogom magam érezni, maga meg-
lép.

Samanta dühösen kilökte az ajtót, majd kiszállás után jól be 
is vágta. Előreült. A férfi arca már eltorzult az erotikus örömök-
től. Máris hátratolta ülését, hogy több helye legyen, Samantha 
közben az előbukkanó férfiasságát nézte. – Dögöljön meg! De 
most már tudja, hogy a lányomért mindent megteszek. 

– Tudom, ezért tettem ezt a remek ajánlatot. Na kezdjük, 
mert még ma pénzt is kell keresnem. Egy óráig itt lehet parkol-
ni, ezt szépen kihasználjuk.

– Negyven perc múlva mennem kell.



– Negyven perc is elég. Na, jöjjön már ide fölém … úgy … 
óóó … 

Csakis érted teszem ezt, drága Amym… 

Negyven perc múlva Samantha bevágta a taxi ajtaját, majd 
szapora  léptekkel  a  földalatti  szinten lévő bejárat  felé  sietett. 
Hányingere támadt. Tudta, hogy a sofőr még mindig fennakadt 
szemmel újraéli a csodás perceket.  Élvezkedj csak, te rohadék!  
De ha most szólsz a zsaruknak, és börtönbe kerülök, utána is-
ten bizony megtalállak. Ezért ajánlom maradj kussban, és verd  
ki erre az emlékre minden nap. 

Elérte a bejáratot. Szinte nem is nézte kik és hányan vannak 
itt, egyből a mosdót kereste. Jobbra volt, nem egész száz méter-
re. 

Nem sokan jártak a bevásárlóközpont alagsori szintjén, így 
Samantha berontott a mosdóba. Szerencsére ez is teljesen üres 
volt. Ki is vágta az első vécé ajtaját, és be sem csukva az ajtót 
maga mögött elhányta magát. Majd ismét. Idegesség miatt dió-
méretűre  zsugorodott  gyomra  már  egy  ideje  felfelé  lökte  a 
nemrég  elfogyasztott  reggelit,  az  elmúlt  percek  pedig  ezt  a 
mennyiséget vulkánból előtörő lávává változtatták, és borzal-
mas fájdalmat okoztak. 

Samantha a második hányás után lihegett a kagyló fölött. 
Ahogy  Trevor  mondogatta,  minden rosszban van valami  jó.  
Ebben vajon mi volt?! Talán az, hogy meg volt mosva a szer-
szám? Más nemigen. Na mindegy. Amy, érted tettem ezt. De ha  
írunk könyvet Trevorral, ezt a részt kihagyjuk azt hiszem. 

Köpdösött  még  párat,  majd  a  mosdókagylóhoz  ment,  és 
szájába vizet engedett. Gurgulázott, ismét köpött. Aztán eszébe 



jutott az idő. Ó, a francba, indulni kell. 
Kirontott a mosdóból, de szüksége volt valami italra, hogy 

elűzze szájából a borzalmas ízt, mert még mindig érezte. Nem 
narancslevet vett, hanem egy pici üvegben vodkát. Fizetés után 
a száját tátó eladó – egy fiatal srác – előtt húzta le. 

– Magának aztán …
– Fogja be! – szólt rá a nő és az asztalra csapta az üres üve-

get. – Adjon még egy kólát is!
– Csak diétás van – válaszolt a srác ijedten.
– Leszarom.
A srác nem mert újabb kérdést feltenni. Kitette a hideg kó-

lát, Samantha odadobott a pultra némi aprót, majd kiviharzott. 
A mosdóba menet megitta a kólát. Odabent feltette új álcáját. 
Nézte egy ideig magát a tükörben, a bőrt még jobban elsimítot-
ta, a foltokat elsminkelte.  Oké, kész.  Az új álcája egy Barbara 
Parker nevű,  szőke hajú,  zöld szemű nő volt.  Hmm, tényleg  
jobban áll a hosszú haj. Na de majd foglalkozok ezzel, ha végre  
kicsi lányomat újra megöleltem végre. És most irány a reptér. 
De most próbálok női sofőrt fogni. 

Kijött a mosdóból, és a mozgólépcsőn felment a földszintre. 
A  bevásárlóközpont  elég  kihalt  volt,  melyen  csodálkozott. 
Miért? Talán túl korán van? De hát már majdnem kilenc óra. 

Nem  érdekelte  ez  sem  egy  másodperccel  sem  tovább.  A 
földszintre érve egyből a kijárat felé sietett. Remélte, hogy lesz 
taxis, főleg azt, hogy női. 

Kilépett  a  bejáraton,  és  körbenézett.  Nem  volt  egy  taxis 
sem. Ó, na még a végén lekésem a gépemet? Ne már. 

A következő pillanatban azonban begördült egy. 
Köszönöm, istenem. 



Egy fekete férfi vezetett, ő is idős volt, de teljesen jámbor-
nak tűnt. Ami azt illeti az előző sofőr is…  

– Egy fuvar, asszonyom?!
Samantha most nem foglalkozott a megszólítással. Félt egy 

kicsit beszállni, és hogy esetleg újra felismerik, de a mostani ál-
ca tökéletes volt. Ha most visszaülne az előző sofőrhöz, ő is már 
csak a ruha alapján ismerné meg. 

– A reptérre – ezzel be is huppant a hátsó ülésre. Úgy érez-
te, ismét kockáztat még egy ilyen szörnyű negyven percet, de a 
fekete fickó nem mutatta jelét, hogy felismerné. Sőt még nem is 
beszélt hozzá út közben, melyet Samantha némán megköszönt.

Gondolatban lezárta a nemrég történteket,  és lelki  szeme 
elé lebegtette Amy és Trevor képét,  hogy megnyugtassák. De 
beszélni kezdtek hozzá, hangok nélkül. Samantha tudta, hogy 
kezd megtébolyulni, de azt is, hogy csak átmenetileg. Ezt csak 
úgy irkálta le a régi jelentésekben, hogy „stresszhelyzetben ki-
alakult átmeneti személyiség- és érzelmi zavar, depresszió, in-
gerültség,” de most szépen át is élte. Mintha minden, amit FBI-
os nyomozóévei alatt okozott a bűnözőknek, most visszatérne, 
mint a bumeráng. Hiszen ő is bűnöző már. 

 A taxi húsz perccel később begördült a reptér kiszállózóná-
jába. Samantha bőven adott a taxisnak borravalót, majd köszö-
nés nélkül szállt ki és bement. Bőröndje már nem volt, ezért a 
bejelentkező pulthoz ment. Itt megmutatta a két fiatal nőnek 
útlevelét, akik kinyomtatták beszállókártyáját. Máris a bizton-
sági ellenőrzéshez tudott menni, de még csak most látta, hogy 
még  van  ideje.  Elszámoltam  valamit? Összehúzott  szemmel 
nézte a kijelzőket. A gépe húsz percet késik. Á, ezért. Nem baj,  
ez még rendben van. Na és most telefon. 



Kiment a reptér elé a dohányzószakaszba, rágyújtott, majd 
máris hívta Trevort. 

– Húsz… Szia! – válaszolt a férfi. A háttérben nagy zsivaj 
hallatszott.

– Szia! Hol vagytok?
– A vidámparkban. Amy épp fent ül a körhintán. Tizenöt…
Samantha  behunyt  szemmel  elmosolyodott,  ahogy elkép-

zelte lányát. – Mond meg neki, hogy ma este jövök. 
– Oké. Te most hol?
–  Detroit.  Átszállás  New Yorkban és  este  nálatok  leszek. 

Nektek hajnal.
– Jól vagy? A hangod…
– Dehogy vagyok jól,  édesem – Samantha most  szívesen 

sírva panaszolta volna el, mi minden történt vele, a végletes jó 
és a rossz. – Ideges vagyok.

– Még senki nem ismert fel?
Samantha hezitált, de úgy döntött, hogy ha el is mondja a 

legutóbbi akcióját, azt nem most. – Senki. És még nem találtak 
rám, még mindig nem tudják honnan szedtem a neveket. Há-
rom… 

– Kettő…
– Egy. Puszillak benneteket.
– Mi is téged. Szeretlek.
Samantha letette. Aztán kitört belőle a sírás… 
 
Két  idősebb  férfi  kérdezte  tőle  időközben,  hogy  minden 

rendben van-e. Samanthának minden erejét össze kellett szed-
nie,  hogy ne küldje el őket a fenébe. Udvariasan mosolygott, 
könnyes szemmel csak egy szakításra fogta a barátjával. Magára 



hagyták néhány bátorító szóval, melyeknek a jelen helyzetben 
semmi hatásuk nem volt. 

Három cigaretta végeztével Samantha visszanyelte könnye-
it.  Nemrég úgy döntött,  nem fog sírni,  de nem bírta ki.  Hát  
ilyenek vagyunk. Sírni mindig tudunk, vigaszért és segítségért,  
megkönnyebbülésért, vagy örömünkben, de most csak a meg-
könnyebbülésért tettem. Nem akartam, de jött. Hát ez van. Na  
gyerünk, Sam, indulás! Már közel vagy. 

Besétált. A téglalap tervezésű terminál hosszanti oldalának 
közepén nyílt a bejárat. A két biztonsági ellenőrző kapu a má-
sik hosszanti oldalon nyílt, közel a sarkokhoz. Samantha a jobb 
oldalihoz sietett. Itt már jóval több embert látott, mint a bevá-
sárlóközpontban, de még messze nem annyit, mint mikor eljött 
New Yorkból. 

A biztonsági ellenőrzésen gond nélkül átjutott. A beszálló-
kapukhoz három irányba lehetett eljutni. A gépéhez még nem 
nyíltak meg a kapuk. 

Samantha összezsugorodott gyomra a hányás és rosszullét 
ellenére ételt kívánt, de gejzír módjára lövellte nyelőcsövébe a 
savat is. Enni kell valamit, csak pár falatot. 

Vett egy szendvicset, melybe csak párat harapott, majd ki-
dobta. Visszament és vett egy narancsitalt is, de mielőtt kibon-
totta volna, gyorsan le is cserélte valami kevésbé savtermelőre. 
Sima vizet vett. Egyszerre húzta le a két decit. Elment vécére is, 
mert a repülőn sosem szeretett. A mosdóban csak egy idősebb 
nő állt, aki éppen rendbe tette sminkjét, igazgatta haját, és lát-
hatóan meg volt elégedve kinézetével. Samantha a szeme sarká-
ból nézte. Majd azon kapta magát, hogy irigyelte is. Megrázta a 
fejét, majd a mosdókagylóra támaszkodott és megnézte magát. 



Ellenőrizte műarcát, megigazította parókáját.  Na most nekem  
is  megelégedettnek  kéne  lennem.  Talán  majd  az  leszek  este.  
Csak már szálljunk fel végre. 

A hangosbemondóban szólították a New York – Madrid já-
rat utasait a 42-es kapuhoz. Samantha ezt hallotta a vécében, és 
kis poggyászát maga után húzva – inkább szinte reptetve – se-
besen elindult. 

A sorban nem sokan álltak, a gép nem volt tele teljesen. 
Átjutott  az ellenőrzésen,  és már a hosszú folyosón lépke-

dett. 
Amy… jövök. Csak még egy átszállás. 
A gép húsz perccel később elindult a kifutópályán, és a leve-

gőbe emelkedett. 
Amy, Amy, Amy… 
 
New York, csütörtök, délután 2:40

Jonathan és Hillary a férfi irodájában voltak, a jelentéseken 
dolgoztak,  Rubinkirálynő-ügyet  kezdték  lezárni  megoldatlan 
státusszal. A jelentések kiterjedtek az eddigi rablásokra, ezeket 
időrendbe tették, felmérések készültek a károkról is. A négy el-
hunyt biztonsági őrnek nem volt családja, mindannyian beván-
dorlók voltak Európából, és elég sokáig tartott elérni a hozzá-
tartozókat, és őket is csak közvetítéssel sikerült, úgy hogy fel-
vették a kapcsolatot az adott ország hatóságaival. 

Jonathan egymás után írta alá a dokumentumokat, és úgy 
adta át Hillarynek, mintha ő lenne a titkárnője. Ezt a nő észre is 
vette, megjegyezte, majd nevettek egy nagyot. 

Andrew eközben még mindig nem adta fel azon szándékát, 



hogy elfogja Samanthát. Már többen mondták neki, hogy nyelje 
le a keserű pirulát, de ezt nem tudta megtenni. Érezte, hogy a 
személyazonosság Samantha ismerősei közt kell, hogy legyen. 
Már  mindenkit  átnézett,  minden  női  ismerőst  lekérdezett  a 
repterektől, de egyik sem repült mostanában. Ez tehát zsákutca, 
de a tüske még mindig benne volt. Már épp kezdte feladni egy 
nagy sóhajjal, mikor az ablakon kinézve támadt egy ötlete. Mi 
van akkor, ha a lopott személyazonosságok nem Samantha is-
merősei közt vannak, hanem azok közt, akiket a régmúltban el-
fogott? 

Ez a gondolat újra erőt adott neki, és lehuppant székébe. El-
nyomta cigijét, és máris megnyitotta a fájlokat. A negyvenhat 
rablócsapatban összesen százhetvenkettő letartóztatott személy 
volt. Szűrte a fájlokat, és csak a női tagokat mutatta meg. Ebből 
csak harminckettő volt. Tovább szűrt, hogy mikor tartóztatták 
le őket. Mindet Samantha FBI-os pályafutása alatt. Majd ismét 
szűrt,  melyik van még mindig börtönben.  Csak heten.  Tehát 
maradt huszonöt nő, aki szabadlábon van. Ezek egyikét, vagy 
talán többet is felvett Samantha. 

Máris kereste újra a reptéri bejelentkezéseket. E huszonöt 
személyből Jodie Smith hagyta el New Yorkot és repült Boston-
ba.  Ezután onnan Angela  Young hagyta  el  Bostont és  repült 
Detroitba.  Azt  pedig  Barbara  Parker  hagyta  el,  és  jött  New 
Yorkba, hogy átszálljon a Madridba tartó gépre. Most megnézte 
az időpontokat. Jodie kedden repült, Angela szerdán, Barbara 
pedig ma. Méghozzá csak pár órája szállt fel. Máris lekérte a já-
ratok listáját.  Szeme kimeredt,  mikor meglátta,  hogy Barbara 
Parker gépe éppen ebben a pillanatban teszi le kerekeit az itteni 
reptéren, és fél óra múlva máris száll fel a másik gép Madridba. 



Andrew  testét  elöntötte  az  adrenalin.  Elmosolyodott,  de 
ugyanakkor sajnálkozott is.  Megvagy, Samantha Freeman. Saj-
nálom. 

Felkapta telefonját és hívta Jonathant. 
– Andrew – szólt bele a férfi. – Most zárjuk le a…
– Samantha Freeman Barbara Parker néven ebben a pilla-

natban landol a New York-i reptéren. Indulunk máris. – Ezzel 
letette, és máris hívta a speciális egységeket, valamint a reptér-
biztonságiakat is.

Jonathan lassan tette le a telefont. Hillary kiszúrta, hogy baj 
van. 

– Andrew megtalálta Samanthát.
Hillary behunyta a szemét. Ó, ne. 
– Mennünk kell. – Állt fel Jonathan, de ez nehezére esett. – 

Essünk túl rajta. És utána minden erőnkkel védjük meg őt.
Hillary sóhajtott egy nagyot, majd felállt, száját húzva bó-

lintott. 
Már hallották a kinti folyosókon a nyüzsgést, üvöltéseket. 

Kiléptek az irodából,  és követték az embereket,  akik Andrew 
felszólalását hallgatták a nyitott oldalú eligazítóteremben. Han-
gosan beszélt, hogy mindenki hallja. 

– Samantha Freeman az előbb landolt az itteni reptéren. A 
Barbara Parker nevet használja, a fotóját már elküldtük min-
denhová. Már szóltam az ottani biztonságiaknak, és a gépet is 
késleltetik, de ha túl sokáig, az gyanús lesz. És vigyázzunk, mert 
a reptérről is meg lehet szökni sok helyen át. A reptéren lévőket 
értesítettem még Samantha Freeman képesítéséről, vagyis hogy 
azonnal kiszúrja, ha őt figyeljük, ezért úgy tesznek majd, mint-



ha csak a napi rutinjukat végeznének. Minket pedig ismer, ezért 
azonnal menekülőre fogja ha meglát.  A rendőrség már meg-
kezdte  a  reptér  lezárását,  de  a  szökési  lehetőség  továbbra  is 
nagy számú. Van kérdés? Nincs? Akkor indulás!

Az FBI-osok nagy része felkapta öltönyét, pisztolyukat a to-
kokba csúsztatták, és az iroda szinte néptelenné vált. 

Az  elfogásra  indulók  közül  Jonathan  és  Hillary  maradt 
utoljára. Egymásra néztek. 

– Szomorú nap lesz ez a mai – mondta Jonathan.
Hillary bólintott. – Most kéne egy cigi nekem is hogy meg-

nyugodjak. 

Samantha a leszállás után ismét a hőségbe lépett ki a gépről. 
~New York, New York ~, dalolta magában Frank Sinatra örök 
klasszikus dalát. Dudorászva lépett rá a lépcsőre, és követte az 
embereket. ~Amy, Amy~, cserélte le a dal refrénjét magában. 
Idiótán mosolygott maga elé. Egy mellette lépkedő nő rá is né-
zett. Samantha – továbbra is idióta mosollyal – visszanézett, és 
hangosan énekelte a refrént. – ~New York, New Yoooooork~.

– Tehát az első útja itt? – kacagott fel a nő.
– Inkább az utolsó… egy ideig.
– Merre megy? Maga is átszáll Madridba?
– Mm-hm, mm-hmmmmm – ezt is a dallamnak megfelelő-

en elnyújtotta.
A nő magára hagyta, mert látta, hogy nem teljesen normá-

lis. Samantha is tudta magáról, hogy valóban nem az jelen pil-
lanatban. De már nem érdekelte. Győzött. Mindenki bekaphat-
ja, mint én a taxisét. Jövök, Amy. 

Beléptek a terminálba. Az utasok kétfelé váltak. Mindössze 



negyvenen mentek az átszálló folyosókba, a többiek az útlevél 
ellenőrzéshez. 

Samantha megtorpant egy menetrend kijelzésnél. Madridi 
gép indul harminc perc múlva. Remek. Mosolyogva lépkedett 
tovább. 

A 27-es kapunál lehetett beszállni, mely egy hosszú termi-
nálszakasz kellős közepén nyílt. Még nézni is fárasztó volt a ha-
talmas távolságokat mindkét irányba. 

Beállt a sorba, mely eléggé megduzzadt, hiszen nem csak az 
átszállók, de az itt New Yorkban erre a gépre szállók is itt álltak. 
Több mint százötven ember toporgott a sorban. De ez már nem 
számított.  Samantha  mosolygott  magában.  Nézte  az  időt,  és 
számolt. Indulunk fél óra múlva, aztán repülés kábé nyolc óra.  
Addigra  lesz  Spanyolországban…  hajnal  valamennyi,  passz.  
Amy biztos álmos lesz. De most majd felébred. Trevor meg…  
Hú tényleg, hívom, hogy jöjjenek értem a reptéren. 

Már elővette a telefonját és a hívógombra tette az ujját, mi-
kor meglátta a rikító mellényt viselő reptérbiztonsági őrt. Ők a 
rendőrség egy speciális szakaszát képezték, ugyanolyan joguk 
volt, mint egy rendőrnek, de csak a reptér területén. Ráadásul 
az őr mereven nézte őt.  Samantha félrekapta tekintetét,  hogy 
megnézze a falon lévő hirdetést, amin egy új nyaralási lehetősé-
get kínáltak Dél-Amerikába. Persze egyetlen betűt sem tudott 
értelmezni, mert a szívverése meglódult: a rendőr összehúzott 
szemmel közeledett. 

Ajjaj! Fussak? De hova? Vagy inkább bújjak el? Vagy vár-
jak? Ó … Ki az ott? Csak nem Amy?!

A kislány persze nem volt ott, csak Samantha fejében inte-
getett neki kis kezével. A nő üvöltött volna, hogy várjon, köz-



ben a mellkasában már fájóan kalapált szíve. 
A rendőr a rádiójához nyúlt, és hirtelen másfelé fordult. A 

kislány is köddé vált. 
Képzelődöm? Úgy tűnik igen. De miért? Na és most engem  

nézett az az őr, vagy másvalakit? Na mindegy, nem szabad fel-
tűnést  kelteni.  Csak állunk szépen a  sorban,  támtitááám,  de  
mindjárt agyvérzést kapok, támtitááám. 

Szívverése lelassult a rövid nyugalomban, mert az őr telje-
sen másfelé ment. Elővette napszemüvegét, hogy eltakarja ijedt 
pillantását, de rájött, hogy ez még furcsábbá teszi – hiszen sen-
ki nem viselt ilyet. Visszatette poggyászába.  Tehát csak nyugi,  
mindjárt a gépen vagyunk. Nyugi … nyugi … Ó, nyugi már! 

Megint felgyorsult a szívverése, ugyanis egy másik rendőrt 
is  észrevett.  És  csak most  látta,  hogy az előző sem ment túl 
messzire, csak annyira, hogy elálljon egy másik kijáratot. 

Ezek valakit keresnek. De vajon engem? Rám néznek? Úgy  
látom nem. Gyerünk, nézzetek a szemembe, hogy tudjam mire  
készültök. 

Egy harmadik rendőr is feltűnt, aki egy kivezető folyosó kö-
zepére állt. 

Oké, most már ezer százalék, hogy valakit keresnek. Már  
csak az a kérdés kit. Istenem, kérlek add, hogy ne engem! Már  
itt  vagyok a gépnél.  Gyerünk, menjen már az a sor!  Tenyere 
már  izzadt,  szívverésén  felül  adrenalinszintje  is  mérhetetlen 
szintet verdesett. Úgy érezte, hogy egy hatalmas hullámvasúton 
ül, ami hirtelen zuhanni kezd, de pályája alján nem lendült fel-
felé, csak zuhant tovább, valami ismeretlen mélységbe. A hosz-
szan  tartó  érzés  miatt  a  karja  elzsibbadt.  Tudta,  hogy  ilyen 
stresszben a szív bemondhatja az unalmast, és még az agyban is 



megpattanhatnak hajszálerek. Vagyis agyvérzést is kaphat. Vett 
két  mély  lélegzetet.  Hirtelen  szomjas  lett.  Narancslevet  
akarok… És most mozognia kellett, hogy egyensúlyban tartsa a 
testét belülről feszegető nyomást. Nem tudta letagadni, de még 
életében nem félt ennyire. 

Úgy  döntött,  hogy  ha  ezek  a  rendőrök  őt  keresik,  mert 
megtudták milyen neveket használ, akkor inkább kimenekül a 
reptérről. Már a vészkijáratokat nézte, és a többi kivezető folyo-
sót. Három vészkijáratot látott, melyeket csak vész esetén sza-
badott kinyitni. Ebből kettő előtt már rendőrök álltak. A két ki-
vezető  folyosók  más  beszállókapukhoz  vezettek,  egyik  pedig 
vissza a váróba is. 

Samantha a rendőrökre pillantott óvatosan, akik csak rutin-
szerűen figyelték az embereket. Szeretett volna mélyen a sze-
mükbe nézni, de még időben rájött arra, hogy ezzel le is buktat-
hatja magát. Lehet, hogy már ismerik a képét, de nem vették 
észre az itteni tömegben. Vagy már igen, és csak várnak az erő-
sítésre? 

Egy negyedik rendőr is ide érkezett, kényelmes tempóban. 
De ő elkövette azt a hibát, hogy leadott egy kézjelet kollégájá-
nak, akit innen láthatott. Samantha felismerte a jelet, ezeket el-
fogásoknál használják, tanult erről régen. De még mindig nem 
tudta, hogy őt keresik, vagy mást. Majd ugyanez a rendőr egy 
másik hibát is elkövetett: Samantha előtt nézte a földet, tehát 
egy passzív megfigyelést végzett, hogy ha a megfigyelt személy 
csak az ujját mozdítja, azonnal tudjon róla. 

A zuhanó hullámvasút a mélyben nekiütközött valaminek, 
amitől Samantha révedező mentális énje nagyot nyekkenve lan-
dolt a való világban. Magában térdre roskadt, és azért könyör-



gött, hogy engedjék beszállni és elmenni. A feltörő pánikszerű 
sírást minden erejével visszatartotta. El kell tűnni innen! Azon-
nal!

– Elnézést – tolta félre a mögötte araszoló férfit. Hányingert 
imitált, hogy utat adjanak neki, mielőtt valakinek a drága ruhá-
jára fröccsen az ebéd – melyből megint csak pár falatot evett a 
gépen. A sorral párhuzamosan haladt visszafelé. Ha eléri az elő-
ző kapukat, ott még kijuthat egy még nem őrzött vészkijáraton 
át. Ha ezt kinyitja, biztos jelez a reptérbiztonságiaknak, de ak-
kor már legalább kijutott az épületből. Azt se bánta, hogy ha 
egy sprinttel kell a leszállópálya másik végére futnia, és véresre 
szabdalni magát a drótkerítésen.

De szemből egy újabb rendőr érkezett… 
Samantha gyorsan bevágódott  egy másik  géphez kígyózó 

sorba, félrelökött pár férfit, akik szerencsére megbocsátottak a 
rosszulléttel küzdő nőnek. A legközelebbi mosdó felé ment, el 
akarta hitetni a közeledő rendőrrel, hogy tényleg csak rosszul 
van. Ami azt illeti, tényleg öklendezett, és próbálta visszatartani 
pánikszerű üvöltését. 

Elérte  a  mosdót  és  berontott.  Senki  nem volt  bent.  Nem 
számított ablakra, csak időt akart nyerni. Az ajtót résnyire nyi-
totta és kilesett. A rendőr úgy állt meg, hogy rálátott az ajtóra, 
de azt nem vette észre, hogy a nő kukucskál. Épp a rádiójába 
beszélt, majd elfordult hogy fogadjon valakit. Valószínű a kollé-
gáit. 

Samantha sebesen kisurrant, és máris a legközelebbi sor fe-
lé futott. Sikerült elérnie, és beállt úgy, hogy a rendőrtől taka-
rásban legyen. De innen látta a saját gépéhez kígyózó sort is, 
amiben már csak néhányan álltak. Jézusom, mennyi idő telt el?  



Hé, itt ne hagyjatok! Életem gépe az. Várjatok!
Mozdulnia kellett. Előre ebben a sorban. De ha tolakodik, a 

utasok  felháborodnak és  idevonzzák a  rendőröket.  Sírva  kö-
nyörgött  magában:  Húzzatok  a  picsába  innen! Ezzel  sikerült 
elég erőt gyűjtenie, hogy a sorral párhuzamosan futni kezdjen. 

Talán elveszthette a pánikban az eszméletét  – mely meg-
esett már sok esetben vizsgált alanyaival –, de máris a gépénél 
találta magát. És ezzel követte el a végzetes hibát, hiszen attól a 
zavarodottság miatt jobban félt, hogy itt hagyják, minthogy el-
kapják. Igazából ez utóbbit jelen helyzetben elképzelhetetlen-
nek tartotta. Hiszen már itt vagyok a gépbe vezető folyosónál,  
már nem lehet baj, ugye?! Ugye?!

Egy erős kéz markolta meg felkarját és kirántották a sorból. 
Kiabálni sem maradt ideje. 

Az utasok döbbenten nézték a nőre rárontó rendőröket. A 
falnak lökték, ami döndült egy nagyot. Ennek láttán többen fáj-
dalmasan grimaszoltak. 

A nő pedig üvölteni kezdett, mélyen torkából érkező hangja 
kétségbeesett és könyörgő volt. Öt rendőr tartotta mindkét kar-
ját, lábát. Egyik lerántotta a fejéről a parókát. 

Ezután tucatnyi rendőr rohant be, tehát eddig is a közelben 
voltak,  vagy most érkeztek ide.  Közöttük feltűntek az FBI-os 
nyomozók, öltönyük alatt fogták fegyverük markolatát. 

Samantha kétségbeesetten üvöltött. Sírt. Az utasoknak fo-
galmuk sem volt, ki ez a nő, mit tett, de  mindenkinek megesett 
a szíve rajta. 

Samantha  rúgni  akart  hátrafelé,  vergődött.  Hangja  egyre 
erőtlenebbül hangzott, ahogy hangszálai már égtek. 

 – Ááá! Amy! Amy! Amy! Megyek kicsim, Ááá!



A rendőrök még erősebben fogták le a nőt, mert már majd-
nem kiszabadult  a  szorításból.  Az  öltönyösökből  egy  kopasz 
köpcös kis kínzómester vált ki egy magas indiaival és egy izmos 
nővel. A köpcös a zsebébe nyúlt, a rendőröket félretolta annyi-
ra, hogy legyen egy kis helye közel lépni. 

– Samantha Freeman! – kiabált rá.
Samantha nem tudta forgatni a fejét, mivel még mindig a 

fémfalnak passzírozták. Csak szeme sarkából nézett hátra, de 
persze megismerte Andrew hangját. 

–  Samantha  Freeman,  letartóztatom  rablásért,  gyilkossá-
gért,  az  FBI  félrevezetéséért,  szökési  kísérletért.  Jogában  áll 
hallgatni,  ügyvédet  fogadni,  azonban  bármi  amit  mond,  fel-
használható ön ellen a bíróságon. 

Andrew egy bilincset vett elő, és rácsavarta a nő hátrafeszí-
tett csuklóira. Jól meg is szorította. 

Az utasok döbbenten nézték a jelenetet. A híres Rubinki-
rálynőt az orruk előtt tartóztatták le. Akinek a kislánya beteg 
… És meghalhat. Egyesek sajnálkozva kapták szájuk elé kezü-
ket,  mások elfordultak, de néhányan tapsoltak is.  Őket Jona-
than és Hillary megvetően nézte. 

Samanthát elengedték a faltól, de két karját fogták szorosan. 
Most nézett Andrewra, Jonathanra és Hillaryre. Szemébe pil-
lantva  mindenkin  eluralkodott  a  mérhetetlen  sajnálat,  még 
azokon az utasokon is, akik tapsoltak és gratuláltak a rendőrök-
nek. 

Samantha rúgkapálni kezdett, rekedt hanggal kiáltotta Amy 
nevét a plafon felé, és hogy estére ott lesz. – Igen, este megyek, 
kicsim. Anya megmentett, kicsim, jövök nemsokára. Ááá!

Andrew tudta, hogy szavai nem jutnak el Samanthához, de 



erőt vett magán és eléje lépett. – Sajnálom, Samantha. 
A nő még mindig a plafont nézte, tekintete eszelőssé vált. 

Megőrült. Rúgkapált még mindig, ezért már négyen fogták le. 
De hátrabilincselt kézzel amúgy sem tudott sokat tenni. 

Jonathan eddig  mindig  elrejtette  érzelmeit,  de  mikor Sa-
manthát kifelé taszigálták,  szemét elöntötték a könnyek.  Hil-
laryét szintén. 

Andrew pedig térdre borult, és csak most értette meg, hogy 
mit tett. Sírva kiabált a nő után. – Bocsásson meg, kérem, Sa-
mantha … bocsásson meg!

Samantha rekedt üvöltése hisztérikusan és könyörgően, kü-
lönféle tónusokban hallatszott,  egyre és egyre távolabbról,  de 
örökre  belevéste  magát  minden  rendőr,  FBI-os  nyomozó  és 
utas emlékezetébe. Különösen az, mikor a nő a lányának a ne-
vét megállás nélkül kiáltozta és hogy mindjárt megy utána, de 
még mindig nem értette meg, hogy már sehová nem megy… 
méghozzá jó hosszú ideig…  

 



17. Rész
Traumatikus utóhatások 
 
Miután Samanthát elvitték, és Andrew is elviharzott, Jona-

than és Hillary még ott maradt. Az élet közben folytatódott. A 
madridi gép kapuja bezárt. A gép elment… 

Jonathan oda ült, ahol Samanthát nyomták a falnak. Még 
simogatta is a falat, mintha csak a nő hátát simogatná vigaszta-
lóan. A sírást már egy ideje abbahagyta. 

Hillary nem készült ki annyira, mint Jonathan, de soha még 
senkin nem esett meg ennyire a szíve. És azt az üvöltést soha az 
életben nem fogja elfelejteni. 

A többi rendőr és minden FBI-os már elindult vissza a köz-
pontba. Most jön Samantha kihallgatása, a vallomástétel, és sok 
szörnyű dolog. Vagyis Samantha életének alkonya… 

De legalább már a kislány megmenekült. Ez vigasztalta egy 
kicsit Jonathant és Hillaryt. 

Jonathan keze maga mellett pihent a földön. Hillary csak 
guggolt mellette és fogta vigasztalóan a vállát. 

Az emberek helyén Jonathan csak ekkor vette észre a kis 
guruló kézipoggyászt. 

– Az ott Samantháé? – mutatott rá.
Hillary odafordult. – Nem tudom. – Felállt és odalépett. Ki-

húzta a cipzárt, és kivette a sminkkészletet, egy mobiltelefont, 
melynek hátuljára a hetes számot ragasztották. És a három útle-
vél is ott volt, Samantha sajátjával együtt. 

Hillary visszatette ezeket, majd úgy húzta maga után a bő-
röndöt,  mintha  Samantha  kezét  fogná  és  ezzel  vigasztalná 



azért, amit vele tettek. 
Jonathan a belső zsebébe nyúlt és elővett egy cigit. Rágyúj-

tott. Pillanatokon belül megjelent egy itt dolgozó, és rászólt, de 
Jonathan kivillantotta igazolványát és nem túl kedves szavakkal 
küldte el. 

Hillary is kért egy szál cigarettát, majd Jonathan mellé ült a 
földre. Újra kivette az útleveleket, és nézte őket. Mikor Samant-
háét  nyitotta  ki,  motyogott  maga  elé.  –  Bocsásson  meg,  Sa-
mantha. Segítünk ígérem. 

Jonathan maga elé meredt, nagyokat nyelt. Lassan oldalra 
fordította a fejét, és nézte Hillaryt, amint kivette most a mobilt, 
és kérdően feltartotta. 

Jonathan  elvette,  majd  megfordította.  Hátulján  a  hetes 
szám. Kinyitotta és megnézte a telefonkönyvet. Egyetlen szám 
volt benne. Nagyot nyelt, és lenyomta a hívás gombot. 

Két csörgés után egy férfihang szólt bele. – Szia! Húsz má-
sodperc… – mondta Trevor. 

Jonathan  a  húsz  másodperc  kimondásakor  máris  rájött, 
hogy Samantha tudta hogyan zajlik a  lehallgatás.  De ez már 
nem számított. Nem szólt semmit… 

– Halló, Sam, ott vagy? Fogy az idő.
– Itt Jonathan Turner az FBI-tól.
Semmi nem hallatszott fél percig. 
–  Hol  van  Samantha?  –  nyögte  ki  végül  Trevor  remegő 

hanggal, melyből Jonathan sejtette, hogy tudja mi történt. 
Jonathan nagy levegőt vett. – Mr. Blake, a feleségét néhány 

perccel ezelőtt elfogtuk a New York-i reptéren. 
A vonal másik végén üvöltés és őrjöngés hallatszott. És egy 

kislány érdeklődött  hogy  mikor jön az  anyja.  Jonathan szíve 



összeszorult. Kihangosította a hívást, hogy Hillary is hallja. 
Trevor nem szólt bele a telefonba, de Jonathan és Hillary 

hallotta, hogy a törés-zúzás után zokogni kezdett. Hallották a 
kislány motyogását is, aki most már azt kérdezte mi történt. 

Tartották a  vonalat.  Jonathan eközben újra  rágyújtott,  és 
csak maga elé meredve hallgatta Trevor további őrjöngését. 

Percek teltek el, mire Trevor újra bele tudott szólni a tele-
fonba. – Remélem mind tudják, hogy éppen megnyomorítottak 
egy családot. Miért nem hagyták futni őt? 

– Nem tehettük. Kötelességünk van, ez a munkánk. El kell 
fognunk minden törvényszegőt.  Még akkor is,  ha az épp Sa-
mantha. Sajnálom. Mind megszenvedtünk ezzel.

–  Maguk?!  –  Üvöltött  Trevor.  –  Megszenvedtek?!  Mi  a 
francról beszél? 

Jonathan ismét lehunyta a szemét. De törvényes bűnössége 
elől – mely a legjobb szóösszetétel volt arra, amit tettek – nem 
menekülhetett. 

Trevor még folytatta a szitkozódást, melyet Jonathan és Hil-
lary lehajtott fejjel hallgattak végig. Megérdemelték, ahogy Tre-
vor szidta őket, ez egész értelmüket, a beteg rendszert, a tehe-
tetlen kormányt, és hogy egy értelmes, jól képzett nő, aki nagy 
karrier elé nézett az életben, így végezze. Bezzeg aki meg meg-
érdemelné, szabadon elsétál, vagy el sem kapják. De egy anyát 
levadásztak, mint egy vadat.  Bár a vad hajszál híján megszö-
kött, és mikor ezt Trevor mondta, szinte gúnyosan röhögött. 

Trevor befejezte a jó öt percig tartó szitkozódást és őrjön-
gést. Jonathan hallotta hogy szinte küzd a levegőért. 

– Nézze, Mr. Blake… 
– Trevor… utálom a Mr. Blake-et. De nem azért szólíthat 



így, mert olyan rohadtul megkedveltem. 
Samantha se szerette, ha Mrs. Freemannek hívják. Ez a hir-

telen baráti megszólításra felhatalmazás olyannak tűnt, mintha 
Trevor az elmúlt percekben megbékélt volna azzal, ami történt, 
de hogy ez hogyan sikerült ilyen gyorsan, Jonathan nem tudta. 

– Rendben, Trevor. Kérem hallgassa meg a mi álláspontun-
kat!

Fura hang hallatszott,  majd poharak csörömpöltek,  egyik 
széttört. – Töltök magamnak valami italt. Meg rá is gyújtok. 

– Ahogy gondolja, várok.
– Még szép, hogy vár. – Trevor kitöltötte italát, melyet na-

gyot nyelve egy szuszra megivott.  Öngyújtó csattogott,  de az 
nem működhetett,  mert egy újabb csörömpöléssel  berepült  a 
tányérok közé. Ismét a kislány hangja hallatszott, amint érdek-
lődik mi történt,  de Trevor csak annyit  mondott,  hogy anyu 
épp lekéste a gépet. A kislány nem értette, miért olyan ideges 
ezért, csak azt mondogatta, hogy „de apu, várni egy napot nem 
a világ vége.”

Ennek  hallatán  Hillary  szeméből  buggyantak  ki  újabb 
könnyek. 

Trevor magyarázott  lányának,  de  Jonathan hallotta,  hogy 
ezt nehéz lesz a tudtára adnia. Holnap még elfogadja az újabb 
nap késést, aztán még egy ideig, de a végén… Mennyi idő lesz 
vajon, amíg újra látják egymást? 

– Hogy is hívják? – Trevor hangja erőtlen volt.
– Jonathan Turner. Magának csak Jonathan.
– Eszembe sem jutna máshogy hívni.  – Ezzel  leszögezte, 

hogy nem bocsátotta meg a törvényes bűnüket. – Most mi lesz?
– Samanthát most beviszik az FBI fogdájába. Ilyenkor két 



napig senki nem mehet hozzá. Aztán kezdődik a kihallgatás. 
Segítek neki, mert bízik bennem. Nem lesz egyszerű az ügye. 
Nem tudom, mik lesznek a jogi lépések, hogyan közelítik meg, 
de mivel nem találtuk meg a gyilkosokat, ezt majd megpróbál-
ják Samanthára kenni.

– Istenem…
Csend egy percig. 
– Amit tudok tenni az az, hogy ezt a telefont nem szolgálta-

tom be bizonyítékként, és nálam marad. Ezen mi ketten tudjuk 
tartani a kapcsolatot. Informálom Önt mi van Samanthával, de 
ő  biztosan  kíváncsi  lesz  arra  mi  van  magukkal.  Ezért  máris 
megkérdezem, hogy van Amy? Tudok a betegségéről.

Trevor hirtelen nem tudott mit kezdeni ezzel. Habogott. – 
Hát… jól. Már mennek a vizsgálatok. A műtét jövő héten kez-
dődik, Amy holnap fekszik be és kezdődik a diéta. Már vettem 
neki egy csomó mesét DVD-n, és egy teljes rajzkészletet, fotós 
könyvet. Mellette leszek egész nap, szinte csak aludni jövök fel 
ide. Ezt kérem adja át Samanthának amint tudja, mert biztos, 
hogy most a falat kaparja addig, míg nem tudja mi van Amyvel. 
Én hogyan tudok segíteni? 

– Amire tudok tippelni, az az, hogy a gyilkosságot kikerül-
hetjük, ha aznap estére megvan Samantha alibije.  Ezért most 
kérdezem magától, hogy hol járt Samantha Július 7-én este ki-
lenckor?

– Az milyen nap volt?
– Múlt hét előtt vasárnap. 
– Aznap este mentem dolgozni, de csak tizenegykor jöttem 

el otthonról. Addig velem volt. 
Jonathan megnyugodott. – Erről hajlandó tanúskodni is a 



bíróságon? 
– Ezt most komolyan kérdezi?
– Jó, tehát igen. Mennyi idő, míg Amy felépül?
– Még egy hónap. Addig nem jöhetünk el innen.
– Ííí – Jonathan fájdalmas arcot vágott. – Akkor ez problé-

ma lehet.
– Miért?
– Szövetségi nyomozók esetében, mint Samantha, az eljárás 

gyorsított. Már lehet, hogy jövő héten megy bíróságra.
– Jézusom… Akkor küldök egy írásos formátumot a vallo-

másommal.
– Ezt nem fogadják el. Ott kell lennie és eskü alatt vallania.
– De bassza meg, nem hagyhatom itt a lányom – Trevor 

jócskán felemelte a hangját.
– Akkor találunk valami megoldást.
– Én tudok egyet. Keresse meg Juliet! Ha ő felvált engem itt, 

én vissza tudok repülni tanúskodni.  Mást nem engedek a lá-
nyom közelébe.

– De a feleségéről van szó. Csak egy nap. Ha reggel eljön 
onnan, valaki vigyáz ott a lányra, tanúskodik a felesége mellett, 
és délután repülhet vissza. 

– Azt mondtam, hozza ide Juliet!
– Rendben – adta fel Jonathan. – Meglesz. Amúgy arra ké-

szüljön, hogy a bíróságon Samantha nem fog felemelő látványt 
nyújtani. Ilyenkor néha jobb nem látni őt.

– Tudok előtte majd beszélni vele?
– Majd megpróbálom becsempészni hozzá ezt a telefont va-

lahogy. Ha nem megy, akkor rajtam keresztül üzennek egymás-
nak.



Trevor nem köszönte meg, csak annyit mondott, hogy he-
lyes. Jonathan folyamatosan rótta le tartozását, melyet talán so-
sem fog rendesen visszafizetni. 

– Trevor, most le kell tennem. Vissza kell mennünk.
Sóhaj. 
– Jó egészséget a lányának.
– Köszönöm. És rohadjon meg.
– Tökéletesen megértem az érzését. Egyet még megígérek. 

Ha az ügy lezárul, bemoshat nekem egyet.
– Rendőr voltam, bokszoltam is egy keveset,  úgyhogy az 

fájni fog.
– Meg fogom érdemelni.
– Ha nem kérte volna,  akkor is ezzel kezdtem volna. Így 

már elfogadom a segítségét és a bocsánatát.  Szomorú ezt ki-
mondani, de mint Samanthának, nekem is Amy a legfontosabb, 
fontosabb mint ő. És hogy ezt tette érte, biztos vagyok benne, 
hogy készen áll a büntetésre. Én pedig elfogadom majd azt a 
büntetést. Már csak azt remélem, hogy nem lesz túl hosszú. Re-
mélem, hogy megússza pár hónappal, vagy felfüggesztettel.

– Mindent megteszünk, hogy így legyen. Mi is tanúskodni 
fogunk,  abban a  vádpontban,  hogy  Samantha  félrevezette  az 
FBI-t. Majd azt mondjuk, hogy ő csak tanácsadó volt, sosem 
döntött, ezért ezt a vádpontot ejtik majd ellene. A rablás marad, 
és a gyilkosság. Ez utóbbit is ejtik, ha maga jön, tehát marad a 
rablás,  aminél  a  kétségbeesést  szintén enyhítő körülménynek 
fogják venni. Sajnos nem vagyok jogász, ezért mindehhez hoz-
zá kell tennem a szót, hogy „szerintem”.

–  Akkor  még  szerezzen  ügyvédet  Samnek.  A  pénz  nem 
probléma. Ha kell, eladom a cégem. Ér pár százezer dollárt.



– Meglesz. Maga most Amyre koncentráljon, viselje gond-
ját! Majd hívom, de ön is hívhat bármikor, éjjel nappal.

Trevornak most már kicsúszott a száján a „köszönöm” szó. 
Jonathan letette. 
Hillary  feltápászkodott,  és  lenyújtotta  kezét  a  férfinek.  – 

Jöjjön. Samanthának segítségre lesz szüksége. Keressünk egy jó 
ügyvédet!

Jonathan  megfogta  a  nő  kezét.  Csak  most  érezte  milyen 
erőteljes. De persze az övére sem tudta volna senki ráaggatni a 
törékeny jelzőt. 

Jonathan a  zsebébe  süllyesztette  a  telefont,  Hillary  pedig 
maga után húzta a poggyászt. Lehajtott fejjel sétáltak ki a rep-
térről. 

 
 Samantha letartóztatása és fogdába vitele után Andrew egy 

kisebb  ideg  összeroppanást  kapott.  Rendkívüli  szabadságot 
kért, melyet főnöke engedélyezett. Samanthát úgysem látogat-
hatja senki két napig, addig meg összeszedi magát, mert most 
eléggé maga alatt volt. 

Miután visszamentek az FBI központba, ott Samantha még 
mindig őrjöngött. Úgy kezelték, mint egy nehézsúlyú bűnözőt. 
Kis híján gumibottal verték össze, hogy álljon le, de szerencsére 
elég volt a fegyőrök – akik az épületbe lépéskor átvették a nőt  – 
erős marka és tapasztalatuk abban, hogyan állítsák le a bűnö-
zők őrjöngését. 

De hát ő csak egy anya…  Ezzel a gondolattal állt Andrew 
megkövülten és  nézte  végig  ahogy lecipelik  a  vergődő nőt  a 
fogdába.  Még  utolsó  erejével  is  kiáltozott  erőtlenül,  Amyért, 
Trevorért. Átmenetileg megőrült, ezt mindenki látta rajta. 



Miután a liftajtó becsukódott, és a nő őrjöngő hangja még 
oda-vissza pattogott a falakról, valamint a nyomozók is lezsib-
badva álltak és nem tudtak megmozdulni, Andrew kiviharzott 
a főbejáraton és hívta főnökét a szabadságért. 

Mikor  hazaért,  felesége  nem volt  otthon.  Remegő  kézzel 
nyitotta ki a hűtőt, és kivett egy üveg bort, de ezt gyorsan visz-
szatette és a whiskyért nyúlt. Ki sem töltötte pohárba az italt, 
egyből az üvegből ivott. 

Egy órán belül a fele a gyomrában kötött ki. Most kezdett 
csak megnyugodni. Betett valami zenét, cigire gyújtott. Tudta, 
hogy felesége őrjöngeni fog a füst miatt, de nem érdekelte. 

A nő egy órával később hazajött, bele is kezdett az őrjön-
gésbe, de mikor meglátta férjét, vigasztalóan ült mellé és kér-
dezte mi történt. Mikor pedig meglátta, hogy férje sírva meséli 
el a részleteket, és saját magát kezdi marcangolni, csatlakozott 
hozzá az esti italozásban. Végül a nőnek egész este nyugtatnia 
kellett  férjét,  mert  házasságuk alatt  még sosem látta  ennyire 
összetörve.

 
Samantha letartóztatását természetesen leadta a televízió is. 

Ezt a QuiDel-nél kitették több monitorra, és Jim köré gyűlt, aki 
csak tudott.  A híradás ott kapta el  a jelenetet,  mikor a kocsi 
visszaért  az  FBI-hoz,  és  Samantha  vergődött  megbilincselve, 
majd betaszigálták az épületbe. Mindössze egyetlen perc volt, 
majd  a  riporter  hozzátette,  hogy  a  közismert  Rubinkirálynő 
most felelni fog tetteiért. 

Jim szédelgett. Akárcsak mindenki más. Jim még nem kö-
zölte senkivel, hogy igazából már ő a főnök, mert ha papírfor-
ma szerint az is, Samanthának bárki bármikor bármilyen kéré-



sét teljesíteni fogja. 
Egy nő leroskadt a székbe és sírni kezdett. Néhányan mellé-

je léptek és  vigasztalták.  Közben a  telefonok megállás  nélkül 
csörögtek: az ügyfelek semmit nem tudtak a drámai jelenetről. 
Jim csak intett, és kérte, hogy halkítsák le őket. Senki nem aka-
dékoskodott. 

Jim bevonult Samantha irodájába. Ketten jöttek utána, az 
elkényeztetett Jennifer, és egy másik negyven éves bajszos férfi, 
aki csak nemrég lépett be a cégbe, de kiterjedt kapcsolatai miatt 
kulcsfontosságú szerepet töltött be, mint Jim. 

Jim leroskadt Samantha székébe. Körbenézett az irodában, 
és egyfolytában a fejét rázta. Nem hitte el, ami történt.

– Jim, te tudtál erről? – kérdezte Frank.
– Mire gondolsz?
– Hogy Samantha a Rubinkirálynő.
– Csak kedden tudtam meg. 
– Megvádolhatnak bűnrészességgel.
– A hatóságok is ekkor tudták meg, azután csak előletek tit-

koltam. Az pedig nem bűn.
– Igaz.
– Mi lesz most, Jim? – kérdezte aggódóan Jennifer.
– Samantha számított erre az eshetőségre is. Már kedden 

kérte, hogy kezdjük lezárni a kintlévőségeket, mert szüksége le-
het pénzre, ami kell a jó ügyvédre. 

– Ó, értem – Jennifer elismerően bólogatott. 
– Továbbra is zárjuk a kintlévőségeket. De kezdjük meg a 

szerződéseket is. Ez alapján – mutatta fel a Samantha által kül-
dött szerződést az igazgatóság átadásáról – én vagyok a cég el-
nöke. De azt hiszem, a QuiDel nincs tovább.



Jennifer és Frank karba tette kezét. Nem akadékoskodtak, 
mert a QuiDel volt maga Samantha. Nélküle itt semmi se men-
ne. 

–  Sam  arra  kért,  hogy  a  lezárt  kintlévőségekből  befolyó 
pénzt tegyem az offshore számlánkra, és onnan majd valaki le-
veszi. Ez megtörtént, de hogy hol van most a pénz, azt nem tu-
dom.

– Ki vette le? – kérdezte Frank. 
– Samantha rablócsapatának egy számítógépzsenije.
– És ők szereznek ügyvédet Samnek? 
– Úgy tűnik. De nekem van egy tervem. Szerintem Samnek 

nemcsak  ügyvédre,  hanem  rohadt  sok  óvadékra  is  szüksége 
lesz. A cég jelen helyzetben nem túl jövedelmező, de ha csődöt 
jelentünk,  akkor  pénzzé  tehetjük  az  összes  kintlévőséget  egy 
héten belül. Ezután ennek a pénznek egy részét máris befektet-
jük egy új cégbe, melynek neve mondjuk… RubyDel lesz. És ki-
hangsúlyozzuk, hogy ez a Rubinkirálynő egykori cége. Ha Sa-
met le is ültetik, segíthetünk neki pénzzel,  hogy rövidebb le-
gyen a büntetése, vagy teljes óvadékkal, hogy kijöhessen, a töb-
biből pedig elindul a cég. Ti mindannyian megkapjátok a kom-
penzációt, ez sajnos csökkenti az összeget, de…

– Azt hagyd a fenébe – legyintett Frank. – Sam teljesen jól 
megfizetett minket, kétszer annyit kerestünk, mint egy másik 
hasonló cégnél. Nehogy már most mikor bajban van, még kér-
jem tőle ezt?! Ugyan.

Jim bólintott. – Jenni, te hogy állsz ehhez?
– Ugyanígy.
– Oké. Megtennétek, hogy összeírjátok ki az, akinek kell a 

végkielégítés? És így tudunk számolni jobban.



– Persze – válaszolták mindketten.
– Jó. Tehát akkor mi csak ennyit tudunk tenni Samért. Ja és 

a lényeg, hogy ha az új cég RubyDel lesz, és hivatkozunk Samre, 
hogy  ez  az  ő  régi  cégének  újraindulása,  szerintem  ez  máris 
olyan reklám, mely jobban fog terjedni, mint az influenza. Mit 
szóltok?

– Ezért nevezett ki téged Sam – mosolygott Frank. – Óriási 
terv.

– Jenni?
– Tetszik nekem is.
–  Oké,  akkor  munkára.  Szabadítsuk  ki  Samet!  –  Tapsolt 

kettőt,  majd Frank és  Jenni  mosolyogva mentek  ki  és  máris 
osztották tovább a munkákat, mert az idő szűkös.

Jeremy  a  raktárban  a  laptopján  nézte  az  élő  közvetítést. 
Gina, Bill és Tom mellette álltak. Mindannyian cigiztek, de a 
döbbenet miatt elfelejtettek hamuzni is. 

Samantha kétségbeesett őrjöngése minden érző ember szí-
vébe markolt. Itt se történt másként. 

Jeremy már levette az offshore számláról a pénzt, és máris 
utalta Trevor számlájára, aki még nem is tudta, hogy mennyivel 
gyarapodott vagyona. 

A döbbent csendet Gina hangja törte meg. 
– Mi van, ha Samantha bemárt minket?
A többiek elképedve  fordultak feléje.  –  Hogy mered… – 

kezdte Tom, de a lány belefojtotta a szót egy szigorú pillantás-
sal. 

– Gondolkozz! Samantha nyakig van a szarban. A gyilkos-
ságot gyanúsított hiányában megpróbálják rákenni. Mi van, ha 



elárul minket?
– Nem tudja az igazi nevünket. Talán pont ezért nem is volt 

rá kíváncsi, hogy ez ne történhessen  meg. 
– De adhat személyleírást rólunk. És akkor bajban vagyunk.
– Csak te és Bill.
– Ti is. Bűnpártolásért te is rácsosra barnulsz szépen.
Tom nyelt egyet. Akármilyen abszurd is a helyzet, a lánynak 

igaza  volt.  De  most  forduljanak  az  ellen,  aki  gazdaggá  tette 
őket? Aki mindent kockáztatott, és csak részleges sikert ért el? 
Aki lányát megmentette, de magát nem tudta? 

Jeremy oszlatta szét a feszült hangulatot. – Figyeljetek! Ha 
Samantha  elárul  minket,  akkor innen el  kell  húznunk.  Nem 
bízhatunk benne sajnos már. Én megtettem, amit tudtam. Sze-
rintem tűnjünk el az országból. 

Egyetértően bólogattak, kivéve Ginát. 
– Nekem jobb ötletem van. Samantha nem volt velünk, mi-

kor öltünk. Lesz alibije is, ezért az alól tisztázódik, és jönnek 
utánunk. Ámde ha nem lesz alibije, rákenik a gyilkosságot, és 
mi tiszták maradunk.

Tom máris elkapta a nyakát és a legközelebbi asztalnak lök-
te. – Hogy mered, te kurva… 

– Nem érdekel mit mondasz – sziszegte dühösen a lány. – 
Tudod, hogy igazam van. Ha Samantha bemárt, mi megyünk 
sittre helyette. Ezt akarod?

Tom elbizonytalanodott, és elengedte a lányt. 
– Na ugye – masszírozta a nyakát Gina.  Tomnak jó erős 

marka volt. – Két választásunk van. Vagy itt és most fogjuk a 
pénzünket és lelépünk, de később bajban lehetünk. Vagy előbb 
elintézzük, hogy ne legyen Samanthának alibije. Ki hogy dönt?



Mindenki feszülten mocorgott. 
Tomnak ilyen aljas terv meg sem fordult a fejében, de aljas-

ság ide vagy oda, ésszerű volt. Bill láthatólag Gina pártján állt, 
hiszen ő is lőtt akkor este. De Jeremy hezitált, és látszólag Tom 
mellett állt. 

Gina körbenézett.  –  Na jó.  Én akkor megyek Spanyolor-
szágba. Samantha akkor este biztos hogy a férjével volt, aki meg 
Spanyolországban van a  gyerekkel.  Ha a  gyereket  elraboljuk, 
akkor… 

Tom most nem hezitált, hanem egy hatalmas pofont adott a 
lánynak. Gina át is repült a széken. 

– A kurva anyádat – üvöltötte Tom. – Messzire mész.
– Bazd meg magad – kiabált vissza a lány. – Nem te nézel 

szembe harminc évvel rács mögött. 
Tom nem állt le. Félrelökte a széket, és ismét a lányra táma-

dott. Most azonban Gina sem hagyta magát. Felpattant, és ké-
szen állt a bunyóra. 

Persze  nem volt  esélye.  Tom csak újabb  pofonokat  adott 
neki, és egyszer a hasába öklözött. 

Gina a földön ült, lihegett.
Jeremy lenyugtatott mindenkit a logikus levezetésével úgy, 

mintha csak szóváltás történt volna az imént és nem bunyó. – 
Figyeljetek!  Nemcsak  kettő,  hanem  három  lehetőség  van. 
Egyik,  hogy  Samantha  bemárt  minket.  Már  úgyis  felkészül-
tünk, hogy elhagyjuk az országot. Ez tehát nem probléma. És 
nem hiszem, hogy utánunk jönnek majd. A másik lehetőség, 
hogy Samantha nem márt be, és lesz alibije a férjétől. A gyil-
kossági ügyet pedig ejtik. A harmadik pedig az, hogy Samantha 
nem árul el, ő tiszta lesz, de minket még meg akarnak majd ta-



lálni. 
– Szerintem a harmadik lesz – mondta most Bill, aki már 

azon volt, hogy megvédje Ginát, de valahogy Tom haragjával 
nem mert szembenézni. – Biztos, hogy kell majd nekik valaki, 
akit meg lehet büntetni. Ha Samantha tiszta is lesz a gyilkos-
ságban, nem hagyják majd békén addig, míg el nem árul min-
ket.

– Igaz – bólintott Jeremy. 
–  Akkor  aki  nem tudja  eltüntetni  magát,  az  cuccoljon – 

mondta Tom. – Én maradok. Jeremy?
– Én is.
– Gina?
– Én lépek.
– Oké. Bill?
– Szintén lépek.
A csapat útjai ezennel szétváltak. Jeremy most azzal kezdett 

el foglalkozni, hogy minden lehetséges nyomot eltüntessen ma-
gáról, és tiszta maradjon. Tom a motorjára pattant, felvette bu-
kósisakját, és elviharzott. 

De Gina a raktár előtt megállította Billt,  mikor már csak 
kettesben voltak. 

– Te egyetértesz velem?
– Igen – bólintott a férfi.
– Jössz velem? Nem bántjuk a gyereket, oké, rendben, de 

Samantha férjét eltüntethetjük.
– Meg akarod ölni?
– Dehogy. Csak meg kell tudnunk, mikor lesz a tárgyalás, és 

még előtte Spanyolországba menni, és elrabolni a férjét. Lekési 
a tárgyalást, Samanthára kenik a gyilkosságot és mi megússzuk. 



– Azt se tudjuk hogyan néz ki a férje. 
– Kéne Jeremy. 
– Próbáljuk meg.
Visszamentek a  raktárba,  és  megpróbálták a  srácot  meg-

győzni tervükről. Jeremy nem örült neki, de végül megszerezte 
a férfiról a képet és kinyomtatta. Gina hümmögött. – Ej, de jó-
képű. Samantha micsoda mázlista. 

Gina és Bill dolgukra indultak, hogy elkapják Trevort, mi-
előtt elindul a tárgyalásra, de Jeremy valami egészen máson já-
ratta az agyát… 

Spanyolország, helyi idő szerint este 10:05

Trevor és Amy a kórház lakosztályában voltak. Amy nem 
értette mi zajlik, és már elaludt, de Trevor képtelen volt. A Jo-
nathannal való beszélgetés után zokogott még egy sort, felesé-
gét lehülyézte, hogy miért nem mondta. Ezzel együtt magát is 
szidta. Aztán nekiállt a logikus gondolkodásnak, bár kissé ne-
hezére  esett.  Több  gonddal  kell  szembenézni.  Egyik,  hogy 
Amyvel meg kell értetni, hogy anyja egy ideig nem fog jönni. 
Ezt  Trevor  sem  tudta,  mennyi  lesz.  Ha  szerencsések,  akkor 
megússza felfüggesztett büntetéssel, és pár hét múlva jöhet. Ha 
nem szerencsések, akkor… 

Gyomra görcsbe rándult ennek a gondolatára. Még rendőr-
ként találkozott olyan esettel,  mikor az alibit megerősítő sze-
mélyt el akarták tenni láb alól. Most ő lesz ez a személy. A kér-
dés, hogy ki akarja Samanthát hűvösre tenni? A logika a csapa-
tához sodorta, akik ezzel megúsznának a további vadászatot, na 



meg az ügyészhez,  akinek ez a feladata.  De találhatnál  majd  
magadnak nehézsúlyú bűnözőt, ne egy édesanyát. 

Az ügyésszel  nem tudott  sokat  kezdeni,  és  ő biztos  nem 
akarja eltüntetni a tanút,  ezért maradt Samantha csapata.  De 
vajon ők így akarnak majd tenni? Nem tudta, de az eshetőséget 
nem zárta ki. Fel kell készülni. Nem kizárt, hogy akár Amy el-
len is tenni fognak valamit, csak hogy Samantha bevallja, ő lőt-
te le az őröket. Ekkor akár évtizedeket is kaphat. Trevor meg-
markolta a szék karfáját dühében. 

A lehetséges büntetési időtartamokra nem tudott semmit, 
ezért úgy döntött, hogy felhív valakit. Laptopját megnyitotta, és 
keresett egy ügyvédi irodát. A legjobbat. 

Egy  név  többször  is  felbukkant,  egy  Malcolm Smith,  aki 
többnyire cégeknek készített szerződéseket, de védett bűnöző-
ket  is.  Trevor tovább kutakodott,  és  mikor meglátta Rebecca 
képét,  eszébe  jutott  Samantha  akciója.  Majdnem felröhögött. 
Máris tárcsázott. 

– Smith lakás – vette fel Rebecca.
– Jó napot. A nevem Trevor Blake.
– Á, Mr. Blake. Samantha mesélt önről.
– Trevor, ha kérhetem.
– Nem probléma.
Trevor is érezte a nő kellemes hangját, amint végigcirógatja 

a hallójáratait, tarkóján égnek állítja a szőrt. 
– A férjét keresem.
– Csak nem Samantha ügyében?
– De. Szeretném megkérni, hogy…
– Malcolm már dolgozik az ügyön. 
– Tessék?



– Sejtettem,  hogy Samanthának kell  majd jó  ügyvéd.  Ha 
meg tudott volna lépni, akkor Malcolm elintézte volna a biz-
tonságos visszatérést.

– Nos, nem tudott meglépni.
– Láttam a híreket. Sajnálom.
– A fizetést majd…
– Most az másodlagos, Trevor. Koncentráljunk az ügyre.
– Oké. Van a férjének mobilja?
– Persze, máris adom – lediktálta a számot.
– Köszönöm, Rebecca. Hívom később.
– Rendben. Viszlát, Trevor.
– Viszhall.
Trevor letette, majd máris hívta Malcolmot, és tanácsot kért 

a lehetséges opciókról. Malcolm elmondása szerint a gyilkossá-
gi rész a legkényesebb. Na és az ügyész. Samantha egy híresség-
gé vált, ezért biztos, hogy olyan ügyész fogja képviselni a vádat, 
aki nagyon jó. Ő megpróbálja majd a gyilkosságot a nő nyaká-
ba varrni, mely Trevor miatt érvénytelen lesz. Marad az FBI fél-
revezetése és a rablás. Jonathan már elmondta, hogy az előbbi 
nem téma már. A rablás azonban megmásíthatatlan. Itt a két-
ségbeesésre  és  a  szoros  határidőre  kell  fogni,  valamint  arra, 
hogy Samantha mennyi helyre nyújtott be kérelmet. Az okozott 
károk  miatt  biztosan  lesz  pénzbüntetés  is,  ami  akár  milliós 
nagyságrendű is lehet. Ennek hallatán Trevor gyomra összerán-
dult. Sejtette, hogy el kell majd adnia cégét, de azt nem, hogy ez 
kevés  is  lehet.  Beszélgetés  közben  megnyitotta  elektronikus 
számláját, és ledöbbent, mikor meglátta a negyedmillió dollár-
ral  magasabb  összeget.  Az  átutaláshoz  mellékelt  szöveg  így 
szólt:  „Ez a pénz a QuiDeltől érkezett Samantha ügyvédjére.” 



Trevor elmosolyodott. Bárki is volt ez, köszönöm. 
Összességében Malcolm bizakodó volt, és annyit mondott, 

hogy ha minden jól megy, és ez a lehetséges legjobb forgató-
könyv, akkor Samantha megússza egy-két milliós pénzbünte-
téssel és felfüggesztett börtönbüntetéssel. De ha rosszul men-
nek a dolgok, akkor a pénzbüntetésen felül kaphat akár öt-tíz 
évet is. Erre Trevor gyomra megint görcsbe rándult,  de Mal-
colm szerint ettől nem kell félni. 

Trevor megköszönte a tanácsadást, és kérdezte, hogy mikor 
utalja majd a pénzt. Ráér, mondta Malcolm, de azt már nem 
közölte, hogy Rebecca mit ígért neki Samantha nevében. Elkö-
szöntek. 

Trevor újragondolta a lehetőségeket.  Pénzt kell szereznem.  
Akkor hajrá, megválok szépen a cégemtől. 

Máris megnyitotta cégének honlapját, és feltette az azonnali 
kikiáltási  árat,  mellyel  együtt  ügyfélkör  is  rendelkezésre  állt. 
Gondolkodott, hogy mi lenne a jó reklámszöveg, és kitalált egy 
jót: „Az ideális biztonsági rendszer, ahová csak a Rubinkirálynő 
tudott betörni.” Mikor lefuttatta a honlapadatbázis frissítését, és 
készen lett az új külső, szinte öt percre rá jött az első E-mail. A 
kikiáltási ár felett kínáltak tíz százalékkal. Trevor ezt máris fris-
sítette a honlapon, és úgy döntött, hogy vár. A szlogen megtette 
hatását. És ezért Samantha a „hibás”. 

Mielőtt aludni ment, felhívta Juliet, hogy értesítse mi törté-
nik… 

Julie Samantháék lakásán volt, és egy párnát átölelve, a ka-
napén ülve kisírt szemmel nézte a TV-t, hogy megnyugodjon, 
de ez nem sikerült. Újra és újra átélte a szörnyű élményt, mikor 



rátörték az ajtót, a pánikot, ahogy az FBI-nál ráijesztettek. 
Majd meglátta a  rendkívüli  híreket.  „Elfogták a Rubinki-

rálynőt”, futott a képernyő alján a felirat. Julie a szája elé kapta 
kezét. Ne! Ó, ne! Aztán jöttek az élő képek az FBI épület bejára-
tától, és mikor meglátta Samanthát, csapkodott dühében. Telje-
sen átérezte szenvedését, és látva kétségbeesett arcát, hallani re-
kedt visítását arra sarkallta, hogy itt és most nekifusson és ki-
ugorjon az ablakon. 

A plafon felé emelte fejét és ő is üvöltött tehetetlen dühé-
ben.  Sam, hogy ronthattad el? Már majdnem sikerült. Trevor.  
Beszélnem kell Trevorral valahogy, talán még nem is tudja. 

Ekkor megszólalt a telefon és Juliet halálra rémítette. Talán  
Trevor az? Átugrált a bútorokon, melyen meglepődött, hogy ez 
hogyan sikerült. – Freeman lakás. 

– Julie? Itt Trevor.
– Hála istennek – nyelt egy nagyot. – Van egy nagyon rossz 

hírem.
– Tudom. Elkapták Samanthát.
– Honnan tudod?
– Az FBI-tól hívtak. Egy Jonathan Turner.
– Őt ismerem. Nekem is segített, mikor bevittek. 
– Nekem majd tanúskodnom kell Samantha mellett a bíró-

ságon hamarosan, de Amy nem jöhet ki a kórházból. Szükség 
lenne rád, másban nem bízok.

– Menjek Spanyolországba?
– Ha nem okoz gondot.
– Persze hogy nem okoz gondot, ne hülyéskedj már. Csak 

pénzem nincs sok.
– Ne foglalkozz vele. Veszek neked jegyet, a reptéren tudod 



átvenni.
– Oké, Trev. Nagyjából mikor induljak?
–  Várj,  most  nézem  a  jegyeket…  ottani  idő  szerint  este 

nyolckor indul egy gép. Ez hajnalban száll le itt,  de itt  akkor 
már délután lesz. Küldök eléd valakit, a neve Sergio. Felvesz a 
reptéren és idehoz. Jó ez?

– Hogy a fenébe ne lenne jó – ránézett a fali órára. Fél négy. 
– Igyekeznem kell a reptérre.

– Köszi, Julie. Akkor holnap beszélünk.
– Rendben, Trev. Szia!
– Szia!
Julie kikapcsolta a tévét, lefőzött magának egy adag kávét és 

közben csomagolt, de csak kölcsönvette Samantha egyik kis ké-
zipoggyászát,  melybe  tusfürdőt,  fogkrémet  és  egy  bontatlan 
fogkefét  tett.  Bocs,  Sam, ezeket  most  kölcsönveszem. Bár  itt  
lennél, és azt mondanád mosolyogva, hogy te kis tolvaj. Hiány-
zol. Sietek Trevhez és Amyhez. Sajnos többet nem tudok tenni  
érted. 

Míg Julie folytatta a pakolászást, és tíz perc múlva elhagyta 
a lakást,  sok ezer kilométerre Trevor  aludni  ment,  befeküdt 
Amy mellé, és a nyűgölődő kislányt átkarolva megpróbált alud-
ni. Nem tudott. Amy szeme is kinyílt már, és érezte apjának he-
ves szívverését… 



18. Rész
Samantha magánya 
 
Két nappal később… 
New York, szombat, délután 5:20

Samantha már 48 órája volt bezárva, és ez idő alatt csak a 
fegyőrök mehettek be a cellájába, de ők is  inkább csak a kis 
kémlelőablakon néztek be. 

Jonathan, Hillary és Andrew volt az első három ember, aki 
már déltől fel-alá járkált az aulában, és várták, hogy a fegyőrök 
kiszóljanak, hogy lehet látogatni a nőt. De csak az FBI-osok-
nak, külső látogató nem jöhetett. Samantha még csak nem is te-
lefonálhatott. 

Megosztották  traumáik  részleteit  egymással,  és  kiderült, 
hogy a legjobban Andrew szenvedett. Jonathan és Hillary azon-
ban nem sajnálták meg érte, de a férfi nem is kérte. Ez így jó, ez 
volt az ő büntetése, mellyel hajlandó volt szembenézni. 

A lift feljött, és kilépett egy új fegyőr, egy hatalmasra nőtt 
fekete  férfi,  akinek láttán Jonathanék nem tudták elképzelni, 
hogy  Samantha  Freemant  miért  kezelik  nehézsúlyú  bűnöző-
ként. 

– Megkaptam a hivatalos hívást – vetette oda nekik dörmö-
gő hangján az őr. – Maguk látogathatják meg Samantha Free-
mant először. Fél órát kapnak.

– Miért csak fél órát? – nézett rá értetlenül Jonathan. 
– Kérdezze a főnökét. 
Jonathan  máris  hívta  a  férfit,  és  érdeklődött,  hogy  erre 



miért van szükség. Azt válaszolta, hogy Samantha népszerűsé-
ge miatt. Nem akarja, hogy kapcsolatba léphessen túl sok em-
berrel az ügyvédjén, az ügyészen, Jonathanékon és a fegyőrö-
kön kívül a tárgyalásig, és tartott a nő meggyőző képességétől 
is, hogy maga mellé állíthat bárkit. A hosszabb látogatást csak 
az ügyvédnek engedélyezték. Az, hogy Samantha esetleg telefo-
nál a családjának, vagy mások is meglátogatják, valahol az elér-
hető kedvezmények listájának legalján szerepelt. 

Jonathan letette a telefont. – Fél óra ma, és holnap. Utána 
átszállítják. 

Hillary elképedt. – Hova? 
Jonathan nyelt egy nagyot. – A Rikersbe. 
A  Rikers  Amerika  leghíresebb  és  legkeményebb  börtöne 

volt, ahol sorozatgyilkosokat, maffiavezéreket és egyéb őrülte-
ket tartottak fogva. A börtön New Yorkban volt.

– Az isten szerelmére – fakadt ki Andrew. – De hát Samant-
ha nem ilyen vadállat. 

– Én csak a munkámat végzem – válaszolta a fegyőr. 
 Ez a kijelentés Andrewt úgy érte, mintha az arcába locs-

csantottak volna egy vödör hideg vizet, és a vödör alján valaki 
ott felejtett egy súlyos aranyrudat, ami a férfi mentális arcába 
csapódott és összetörte. Most megint átérezte mit tett, és szíve-
sen megivott volna egy kis whiskyt… minimum fél üveggel. 

– Ne húzzuk az időt akkor – Jonathan most józan eszűnek 
tűnt.

Beléptek a  liftbe,  az  őr  becsukta  az  ajtót.  Megkezdték  az 
ereszkedést. 

Mind úgy érezték, mintha nem az alagsorba, hanem az alvi-
lágba szállnának alá, hogy ott nézzék meg Samantha örök kár-



hozatra ítélt lelkét. Mikor a lift ajtaja kinyílt odalent, Andrew 
gyomra görcsbe rándult.  Mikor ráijesztettek, pokolba kívánta 
azt, aki ezt tette vele. És most tessék.  Megkaptad, nem, And-
rew?! Ez  Samantha  hangja  volt.  Andrew megrémült  erre,  de 
tudta, hogy ez egyfajta tudatalatti kísértés, mely, ha az ügy rosz-
szul végződik, akár hosszú évekig is szólhat hozzá. 

Jonathan reflexszerűen indult el balra, de az őr rászólt. 
– Nem a cellákban van. Zárkában.
A zárka vagy a rosszul viselkedőknek, vagy a veszélyesek-

nek járt. Masszív fémajtó zárta, melyen egy kémlelőablak nyílt, 
derékmagasságban egy bilincs feltételéhez szükséges másikkal. 
Ez utóbbin adták be az ételt a raboknak. 

Követték a fegyőrt az alvilág mélyébe. A csend, ami körbe-
ölelte őket, olyan vészjóslóan hatott, mintha láthatatlan feneva-
dak lesnének minden lépésüket a közelben. Egy forduló után 
egy masszív fémajtót láttak a jobb oldali falon, sok más hason-
lóval a folyosó folytatásában. A szám fölötte 015. 

A fegyőr két hatalmasat rávert gumibotjával az ajtóra. – 15-
ös, látogatók. – Benézett a kémlelőablakon, és mikor látta, hogy 
rendben van a rab, kinyitotta az ajtót és beengedte Jonathané-
kat.

A háromszor három méteres betonfalú cellában egy priccs, 
egy vécé, egy lavór, egy pici mosdókagyló volt, és semmi más. 
Még ablak sem. A fényt egy mennyezeti lámpa szolgáltatta, ami 
halványan égett csupán, mintha az izzó benne bármelyik pilla-
natban kialudhatna. 

Mikor megpillantották Samanthát,  szinte majdnem térdre 
borultak,  hogy örökös elégtételt  ajánljanak fel  számára,  mint 
régen a szamurájok, mikor hibáztak, vagy a lovagok, mikor ki-



rályuk előtt térdeltek a megbocsátás pillanatáig. Ha az egyálta-
lán elérkezett. 

Samanthát már átöltöztették. Most egy fakó kék vászonnad-
rágot és inget viselt, papucsa a földön hevert. A priccsen ült, lá-
bát  felhúzta,  alkarját  térdén nyugtatta,  fejét  pedig  ráhajtotta. 
Nem lehetett látni az arcát. Nem nézett fel, mintha így akarna 
elbújni a világ elől, ami számára ellenségessé vált. Amiben a jó-
akarók hozták ezt a bajt a nyakára. Amiben valaki megmenté-
séért büntetés járt. 

Nem mozdult meg. Olyannak tűnt, mint egy halott. 
Jonathan  vett  egy  mély  levegőt,  hogy  mondjon  valamit. 

Nem sikerült.  Ezután Hillary  próbálta  meg.  Neki  sem ment. 
Andrew pedig meg sem próbált megszólalni. 

Míg erőt gyűjtöttek, az őr közölte, hogy már csak huszon-
nyolc perc van. Becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy döröm-
böljenek ötöt és jön. 

Jonathan leguggolt, hogy lássa Samantha arcát. Nem sike-
rült. Hillary megpróbálta finoman megérinteni a vállát, de úgy 
érezte, mintha egy évek óta épített kártyavárból akarná kihúzni 
valamelyik középső lapot. Nem érintette meg. Andrew csak a 
falnak támaszkodott, és a földet nézte. 

Jonathan ismét vett egy mély lélegzetet, hogy jelezze a nő-
nek mondani készül valamit. Megint nem hagyta el hang a szá-
ját. Ő is meg akarta érinteni Samantha vállát, de már centimé-
terekről érezte a feszültségét. Visszahúzta kezét és megrázta a 
fejét. 

Most Samantha vett egy mély levegőt. Majd valamit motyo-
gott. Jonathanék mind odaugrottak, de a nő olyan halkan be-
szélt, hogy meg kellett volna kérdezniük mit mondott. Ezt nem 



merték. Samantha ismét motyogott. – Van… van egy cigijük?
Mivel már Hillary is dohányzott, hárman kapták elő cigijü-

ket. 
Samantha még mindig nem emelte fel a fejét, csak a kezét. – 

Melyik a… John Player? 
– Kicsit balra – Jonathan finoman megérintette a nő kezét 

és rátette a dobozra. Samantha keze hideg volt és élettelen. Úgy 
matatott a szál után, mintha elzsibbadtak volna az ujjai. Kihúz-
ta  a  szálat,  majd  keze  maga  mellé  hullott.  Jonathan  segíteni 
akart neki, hogy a szájába tegye a cigit, de nem mert.

Samantha keze úgy rángott, mintha kiment volna belőle a 
vér. Majd nagy nehezen felemelte, lábai közt a szájába tette a ci-
git és most öngyújtót kért. Jonathan odaadta. 

Samantha a térde között meggyújtotta a cigit, és az öngyúj-
tót kiejtette a kezéből. Mikor kifújta a füstöt, felemelte a fejét. 

Az eddigi elkeserítő látványra most arca rátett egy lapáttal. 
Egyből látták, hogy mióta itt  van bent, egy falatot sem evett. 
Csak most néztek körbe, de nem láttak tálcát. Éheztették? Vagy 
nem is kérte az ételt? 

– Samantha, nem adtak enni magának? – Hillary finom tó-
nussal kérdezte ezt tőle. Nem volt gyereke, de ösztönösen pró-
bált nyugtató anyai hangot kiadni magából. 

– Nem… nem tudtam odavonszolni magam az ajtóhoz.
– Jézusom… nem lökték be ezek a rohadékok?
Samantha alig láthatóan intett nemet a fejével. 
Jonathan guggolt most eléje. Olyan halkan és finoman pró-

bált  szólni,  amennyire  csak  lehet.  –  Samantha,  figyeljen!  – 
Megmutatta neki a telefont… melyen a hetes szám még ott volt. 

Samantha révetegen nézte a telefont. Mindenki látta rajta, 



hogy fejében most pörgeti vissza az idő kerekét, és próbálja ösz-
szeszedni halovány emlékeit. A sokk miatt valószínűleg kiestek 
dolgok. 

– Beszéltem a férjével. Amy jól van.
Samantha  ereje  mintha  visszatért  volna,  most  tudott  fó-

kuszálni, és végre ránézett a férfire. Szemébe könnyek gyűltek, 
nagy cseppekben, majd kibuggyantak és végiggördültek arcán. 
Teste megrázkódott. Majd újra. Mintha köhögne. Hillary már 
tudta mi készül. Melléje ült, és vigasztalóan átkarolta vállát. 

Samantha torka szakadtából üvöltött, közben pedig szívszo-
rítóan és megállás nélkül sírt. Úgy, mintha erre eddig a pillana-
tig várt volna. De nem vergődött, nem kapálózott. Két napja el-
ment a hangja, de most visszatért, és úgy tombolt a falak közt, 
mintha egy tornádó szabadult volna el. 

Az őr dörömbölt, hogy minden rendben van-e, de Andrew 
szinte elhajtotta a fenébe. Még előtte megkérdezte miért nem 
adnak enni  a  nőnek,  melyre  azt  a  választ  kapta,  hogy adtak 
neki,  csak éppen meg sem mozdult  érte.  Ezzel  nem szoktak 
foglalkozni,  aki  idekerül,  annak ilyen mindig az első egy-két 
napja.  Andrew ismét  megrendült,  hiszen ilyen bánásmódban 
csak elvetemült bűnözők részesültek. Ostor csattant lelkén újra 
és újra. Megérdemlem. Igen, megérdemlem. 

Samanthának öt percre volt szüksége, hogy abbahagyja a sí-
rást.  Hillary  közben  a  vállát  simogatta,  és  már  Jonathan  is 
együtt érzően szorította a kezét. Andrew még közel lépni sem 
mert. Nem érdemlem meg, hogy megérintsem ezt a nőt. 

Samantha szipogott. – Van egy zsebkendője? 
Hillary a táskájában kotorászott és adott neki egyet. – És ezt 

is  magának  adom.  –  Ezzel  egy  szendvicset  nyújtott  át,  amit 



nemrég vett, de nem volt étvágya hozzá. 
Samantha kifújta az orrát, majd egy párat még beleszívott a 

cigibe és a vécékagylóba dobta, de mellément. Nem érdekelte. 
Megpróbálta kibontani a szendvics csomagolását, de nem volt 
ereje hozzá. Hillary segített neki, és szinte etette. 

Samantha eközben ránézett Andrewra, és tökéletesen látta a 
vívódását.  Lenyelt  egy  falatot,  majd  odavetette.  –  Remélem 
szenved még, Andrew, hosszú hosszú évekig. 

Igen, igen, szenvedni fogok. 
Samantha szinte látta a gondolatait. Két újabb harapás után 

a fejét rázta, hogy nem bír enni többet. Jonathanra pillantott. – 
Már elkezdték a diétát Amynél? 

– Igen. Trevor éjjel-nappal vele van, és nemsokára Julie is 
repül hozzá. – Úgy gondolta, hogy most még nem szabad rátér-
ni a tárgyalásra, mert Samantha belefojtja magát a vécékagyló-
ba.

– Jó. Örülök.
– Mi is. – Jonathan akart egy meglepetést nyújtani a nőnek 

azzal, hogy titokban felhívhatja Trevort, de nem volt térerő. De 
akkor hogyan működött Andrew cellájából a múlt héten? Az-
tán rájött, hogy a zárkák éppen így lettek tervezve, hogy ha va-
laki becsempész ide egy telefont a bűnözőnek, ne tudjon kom-
munikálni senkivel.

Jonathan most arra az opcióra gondolt, hogy üzenetet hagy 
a nővel. Csak ez maradt. 

– Samantha. Sajnos térerő nincs, de tud üzenetet hagyni, és 
én elküldöm Trevornak. Ő is hagy üzenetet és holnap hozom 
magának, rendben?

– Igen. – Samantha mélyen megszívta orrát. – Adjon még 



egy cigit!
Jonathan máris nyújtott egyet, és bár úgy tervezte, a tárgya-

lás témáját nem ma kezdik, Samantha mégis elég erősnek mu-
tatkozott, hogy így tegyenek. 

– Hogy állunk az ügyemmel? Gondolom szarul.
– Nem egészen. Az alapfelállás az, hogy magát három do-

loggal fogják vádolni. A gyilkosság, a rablás, és az FBI félreve-
zetése. A gyilkosság alibijére Trevor iderepül Spanyolországból, 
és tanúskodik, Julie pedig addig vigyáz Amyre.

Samantha könnyezve felnevetett egy pillanatra. Majd intett 
kezével, hogy folytassa. 

– Aztán a rablás vádja… hát azzal sokat nem tudunk tenni.
– Gondoltam…
– A harmadik az FBI félrevezetése. Mi hárman fogunk ta-

núskodni,  és mind azt mondjuk majd,  hogy maga tanácsadó 
volt,  nem  döntött  semmiben,  és  egyáltalán  nem  hátráltatott 
minket.

– Hát persze hogy nem…
– Samantha,  ezt  el  kell  hitetnie saját  magával  is,  mert ez 

éveket jelenthet, ha elveszíti az ügyet.
–  Megpróbálom.  Most  gyorsan  elmondom  az  én  végső 

konklúziómat. Volt időm ezen gondolkodni az eszméletveszté-
sek közt… volt belőle pár.  Szembenézek a börtönbüntetéssel. 
Megmentettem Amyt, ez volt az egyetlen célom. Nem érdekel-
nek a következmények. Ha kell, leülök tíz évet is.

– Samantha, így ne álljon hozzá, mert a bíró szaván fogja.
– Jó… persze én se gondoltam komolyan. Megőrülök Amy 

nélkül. Főleg ide bezárva.
Csendben maradtak egy ideig. Samantha már lerázta Hil-



lary kezét a válláról, mert már kezdett idegesítően anyás lenni. 
– Ki lesz az ügyvédem?
–  Trevor  ma  reggel  hívott.  Rebecca  férje  lesz,  Malcolm 

Smith.
Samantha  megörült  ennek,  de  aztán  az  is  beugrott  neki, 

hogy Rebecca mi mindent mesélt a férfiról, a hármas partikról. 
Na jó, Malcolm, ha nagyon akarja, magát is lecuppantom, csak  
ne szakítsanak el a lányomtól. Legyen ügyes! Na és a pénz. 

– Ki fizet majd neki?
– Trevor már intézi a saját cégének eladását. Képzelje – Jo-

nathan elvigyorodott –, a kikiáltási ár fölé, a honlapjára azt a 
szlogent tette, hogy „Az ideális biztonsági rendszer, ahová csak 
a Rubinkirálynő tudott betörni.”

Samantha elmosolyodott. – Imádlak, bébi – szólt a plafon 
felé. Majd visszafordult Jonathanhoz. – Mikor lesz a tárgyalás? 

– Jövő héten szerdán.
– Hogyhogy ilyen gyorsan?
– Szövetségi ügynökök ügyét mindig előrehozzák.
– Ki lesz az ügyész?
Jonathan  most  jelentőségteljes  csendben  maradt.  Hillary 

szintén. Andrew pedig mentális rabszolga módjára még mindig 
nem tudott megszólalni, és mikor Samantha pillantása átsuhant 
rajta, az olyan volt, mint egy ostorcsapás. Üssön még, ez az, üs-
sön! Megérdemlem. 

– Az ügyész… – Jonathan szava elakadt.
– Ha így hezitál, akkor ezek szerint ismerem.
– Sajnos igen. Barry Olson.
Samantha  eddig  is  sápadt  volt,  és  most  egy zombis  hor-

rorfilmbe akár smink nélkül is bevették volna. – Ne… 



Barry Olson egy Samanthához hasonló véreb hírében állt, 
és még az ártatlan kis zsebtolvajokra is éveket szabadott ki. Bar-
ry Ausztrál volt, még gyermekkorában érkeztek az államokba. 
Sosem tagadta  le,  hogy azért  választotta  ezt  a  hivatást,  mert 
édesanyját a szeme láttára késelték meg, mikor hat éves volt. 
Apját pedig egy évvel később lelőtték egy bandaháború során, 
mert épp rosszkor ment át az úttesten. Ezek miatt Barry min-
den bűnözőben démont látott, még azokban is, akik csak ártat-
lan dolgokat tettek. Ellenben volt családja, egy harminc éves lá-
nya és egy harminckét éves fia. Ez megint tovább nehezítette az 
esetet, ugyanis Barry már képviselte a vádat a saját fiával szem-
ben is, hogy példát statuáljon a közvélemény előtt, és a dolgot 
pedig egyenesen elképzelhetetlenné tette az,  hogy a fiát  nem 
más, mint a híres Samantha Freeman kapta el még 2002-ben. 

Barry  akkor  mint  apa  hitt  fia  ártatlanságában,  de  mint 
ügyész csak a bizonyítékoknak. Elítélték a fiát. Magában azon-
ban örökös bosszút esküdött Samantha Freeman ellen, akinek a 
jelentését sosem kérdőjelezték meg. 

– Ne … ne … akkor nekem végem. Barry életfogytiglant 
akar majd elérni.

– Ugyan. Az nem lehet.
– Más ügyészt kérek.
– Ezt sajnos nem döntheti el.
– A kurva életbe! – Samantha most először mozdult meg. 

Felpattant a priccsről, és a szemközti falnak rohant. Kezével ki-
támasztotta magát,  majd gördült  a fal  mentén úgy,  mintha a 
földön tenné ezt. – Azt hiszem nekem végem.

– Még nincs, Barry sem szabathat ki magára többet, mint 
ami a törvényben van.



– De ő  egy vádból  csinál  harminc  másikat.  Ezért  fél  év, 
azért egy év, amazért kettő. Összesen meg majd kapok negyven 
évet.

–  Az  ügyvédje  fellebbezhet  azt  hiszem  a  személye  ellen. 
Személyes bosszúra foghatja.

– Én meg azt hiszem, hogy itt valaki engem nagyon rács 
mögött akar látni, ha Barry Olson került a képbe. Bárki is le-
gyen az, rohadjon meg.

Ez a kijelentés egy kicsit elgondolkodtatta őket. Ki akarná 
Samanthát félreállítani? 

– Áll valakinek érdekében az, hogy maga börtönbe kerül-
jön? – kérdezte Jonathan.

– Nem tudok ilyenről.
– Került valami nagyobb céggel vagy intézménnyel összetű-

zésbe mostanában?
Samantha egy vigyort erőltetett arcára. – Aha. Az FBI-jal.
Jonathan elmosolyodott  azon,  hogy Samantha  szarkaszti-

kus humora még a jelen helyzetben is működik. – Más? 
– Semmiről nem tudok.
– Akkor szerintem ez csak inkább a maga népszerűsége mi-

att van.
– Na még a végén visszaüt a dolog.
– Úgy tűnik. Példát akarnak statuálni magával, hogy még 

ha célja nemes, akkor sem lépheti át a törvényt.
– Ha nem teszem, a lányom meghal. Még szép, hogy meg-

tettem – Samantha szinte büszkén felszegte a fejét.
– Megértem. Most csak azon tanakodunk, hogy miért épp 

Barry. Tehát a példastatuálás lesz az indok. Amúgy az biztos, 
hogy a tárgyalás nyílt ajtós lesz, tehát bárki bejöhet az utcáról.



– Csodásan fogok kinézni bilincsben az újságokban.
– A TV közvetítette, mikor behozták magát.
– Hmm… szinte egyáltalán nem emlékszem arra a pár órá-

ra. Itt kaptam pár pofont, hogy higgadjak le, majd aztán rajtam 
hagyták  a  bilincset,  és  bezártak.  Elaludtam  …  vagy  inkább 
elájultam … és mikor magamhoz tértem, a bilincs már nem 
volt rajtam, csak ez a ruha.

– Semmi mást nem tettek magával? – szólt bele gyanakodva 
Hillary.

–  Mire  gondol?  –  vonta  fel  a  szemöldökét  Samantha.  – 
Hogy az őrök megkúrtak, míg eszméletlen voltam? Nem tör-
tént ilyesmi. Érezném itt – ezzel a lába közé mutatott.

Jonathan újra átvette a szót. – Akkor ha megjön az ügyvéd-
je, azonnal fellebbeznek Barry Olson személye ellen. 

– És ha nem sikerül?
– Akkor… akkor sem tudja magát a rabláson kívül vádolni 

semmivel. De azt is lehet enyhíteni, ha ráfogja a kétségbeesésre, 
a szoros határidőre. Mi közben összegyűjtjük, hogy hova nyúj-
tott be keresetet a segélyekre.

– Rengeteg helyre.
– Meg fogjuk találni őket.
Az őr dörömbölt, hogy már csak tizenöt perc. A hangra Sa-

mantha összerezzent,  és Jonathanék látták rajta,  hogy valami 
történt itt, amit nem mondott el nekik. De mi? 

– Az üzenet – nyelt egyet Samantha és kidobta a csikket a 
vécébe. Most úgy állt a falnak támaszkodva, hogy keze élettele-
nül lógott maga mellett, és kezdett ismét magába zuhanni.

Jonathan  odaadta  neki  a  mobilt.  Türelmesen  megvárták, 
míg egy ötperces üzenetet hagy férjének és Amynek. Mikor ez-



zel végzett, visszaadta a telefont és megköszönte. 
– Ezt nem szabad, ezért ne mondja senkinek – intette Jona-

than.
– Kinek mondanám? 
Jonathan legyintett. – Nem érdekes. – Vett egy nagy leve-

gőt. – Sajnos azonban van egy rossz hírem. 
– Ez hányadik rossz hír? – Samantha feje még a föld felé ló-

gott, de most egy kicsit oldalra fordította és a férfire sandított. 
– Nem tudom már. Szóval holnap még jövünk, de holnap-

után átszállítják magát.
– Tök mindegy, hol nézem az üres falakat.
– A Rikersbe.
Samantha  nagyot  nyelt,  majd  behunyta  a  szemét.  –  Iste-

nem… 
– Ne aggódjon. Ott is magánzárkában lesz, nem a többi rab 

közt. Intézkedünk a védelméért ott bent.
Samantha egy biccentéssel megköszönte. 
– De a jó hír az – derült fel Jonathan arca –, hogy ott többet 

tudunk lenni.
– Nagyon köszönöm, Jonathan, de a lányomat és a férjemet 

szeretném látni elsősorban, nem magukat.
Jonathannak ez fájt, de természetesen megértette. – Sajnos 

erre nincs mód. 
– Tudom. Mindjárt lejár az idő.
– Még van nyolc percünk. Még azt tanácsolom, hogy a val-

lomástételnél ne higgyen senkinek.
– Ismerem a dörgést.  Sose gondoltam volna, hogy mikor 

régen meglátogattam a bűnözőket, az a szerep valaha is felcse-
rélődhet.



– Képzelje mi hogy ledöbbentünk, mikor megtudtuk, hogy 
maga a Rubinkirálynő. De a reptéren hogy nem tudott meg-
szökni?

Mielőtt Samantha válaszolt volna, Andrewra siklott a tekin-
tete. A férfi úgy állt, hogy szinte falta a saját öklét, mint egy öt-
éves gyerek. Mentális trauma. Samantha ezt már látta sokszor. 
Sokáig  tud tartani.  De csak röhögött  magában.  Megérdemli,  
kedves Andrew.  – A reptéren már meg voltam kergülve.  Sok 
dolog nem tiszta, nem emlékszem hosszú percekre, sőt egy tel-
jes órára sem. De hát már mindegy. Elkaptak. Ügyesek voltak. 
De gratulálni persze nem fogok. 

– Miért nem ment egyből a férje után?
– Mert nem akartam rájuk vinni magukat, mert akkor még 

Trevort is őrizetbe vették volna, és Amy sosem jut el az orvos-
hoz. Kockáztattam. Minden jó volt. Maguk pedig hogyan jöttek 
rá, milyen neveket használok?

Andrew még mindig rágta az öklét, és most először mert 
megszólalni. – Én … én találtam meg a neveket azok közt, aki-
ket régen elkapott. 

Samantha ránézett,  szemével gyorsan teljes szervátültetést 
végzett,  melyet  Andrew „élvezett”.  –  Gratulálok.  Akkor most 
nézze meg újra mit csinált. – Végigmutatott magán, majd a cel-
la falain. 

Andrew szégyenkezve elfordult. Samantha pedig látta, hogy 
ez a trauma már kezd eldurvulni.  Úgy vélte,  Andrew fel  fog 
mondani. 

Jonathan és Hillary is látták ezt a reakciót, de ennyire sú-
lyosnak a helyzetet még nem. 

Most Hillary faggatta arról,  hogy mire lesz szüksége,  mit 



tudnak tenni érte, de azon felül, amit eddig is beszéltek, nem 
sok minden maradt. 

A fél óra leteltével az őr dörömbölt az ajtón. 
Jonathan a beszélgetés alatt leginkább guggolt, egyszer rá is 

ült az ágyra, most pedig kihúzta magát. – Samantha, holnap jö-
vünk. Hozom a férje és a lánya üzenetét. 

– Köszönöm.
Jonathan előrelépett, és kezet fogott a nővel. Jól megszorí-

tották egymás kezét. Ezután Hillary is. 
– Legyen erős – mondta a nő.
– Igyekszem az lenni, de ezek a falak szépen lassan őrlik fel 

az erőmet.
Hillary megsimogatta a vállát. Andrewn volt a sor, hogy ke-

zet fogjon. Jonathan lökte előre. 
– Én… én… én… – nem nyújtotta előre kezét, de Samantha 

igen.
– Andrew,  csak egy kézfogás.  Öröm látni,  hogy szenved. 

Csak fogja meg a kezem.
Andrew megfogta, Samantha pedig jól megszorította. 
– Gratulálok, Andrew, az elfogásomért. – Egészen az arca 

elé tette sajátját és suttogott. – És remélem ez a mostani jelenet 
végigkíséri egész életét. 

Andrew kirántotta kezét Samantha markából, majd ijedten 
hátralépett. Már meg akart fordulni, mikor Samantha még hoz-
zátett valamit. – Ja és Andrew, miattam szokott vissza a cigire. 
Ezért ezt a cigit most szépen itt hagyja nekem az öngyújtóval 
együtt. 

– Igen – Andrew kivette belső zsebéből és átadta. Samant-
hát most nem érdekelte, hogy nem John Player, de mire észbe 



kapott, Jonathan átadta a John Playert, Hillary pedig az arany 
Marlborot.

Samantha mosolygott. – Köszönöm. Akkor holnap. 
Utolsóként Jonathan lépett ki, majd két ujjával viszlátot in-

tett. 
Ismét bezárták az ajtót, majd csend telepedett a cellára. Sa-

mantha ugyanúgy visszaült a priccsre, ugyanabban a pozíció-
ban, mikor bejöttek hozzá. 

Amy, sajnálom, de anyu egy kicsit késni fog… 
 
Két  órával  később  érkezett  meg  Samantha  ügyvédje.  Ezt 

megint úgy hozták a nő tudomására, hogy két hatalmasat rá-
vágtak a cellája ajtajára és halálra rémítették. 

– 15-ös, látogató!
A nevem Samantha… Mélyet sóhajtott, a falnak dőlt, majd 

az ajtó felé nézett, ami kinyílt, és Malcolm lépett be. Most vala-
hogy  nem tűnt  olyan  szörnyűségesnek,  mint  mikor  Rebecca 
mutatott képet róla. Szemüveges volt, kissé pocakos. Negyven 
körül lehetett. Feje búbján kopaszodott, de teste izmosnak tűnt, 
mintha régen sportolt volna, de abbahagyta. Az őr becsukta az 
ajtót mögötte.

– Malcolm Smith vagyok.
– Én meg a Rubinkirálynő – vigyorgott Samantha.
Malcolm csak haloványan mosolygott. Kezet fogtak, és egy-

más szemébe néztek. 
Ha valaki mérni tudta volna az agyi intenzitást a tekintetek 

találkozásakor, ahogy megpróbáltak egymása agyába férkőzni, 
akkor rekorderedményeket láthatott volna. 

Malcolm leült a priccs másik végére. – Hogy van? 



Samantha fáradtan elmosolyodott. – Mint akit bezártak egy 
cellába. 

A férfi sóhajtott, majd táskájából máris elővette a dosszié-
kat. – Nincs időkorlátunk a beszélgetésben, ezért nem sietünk. 

– Jó. Hogy van Rebecca?
– Jól. Ő kért meg, hogy lássam el a védelmét. A férjével be-

széltem, ő fogja utalni a fizetségemet. Valamint még…
– Sejtem, mit ígért Rebecca a nevemben.
Malcolm nyelt egyet. – Igen, ígért dolgokat. De most ezzel 

nem foglalkozunk. Amit teszek, azt nem azért teszem, hanem 
azért, mert magát védeni számomra olyan hírnév, mely a jövő-
ben nagy hasznomra lesz. 

– Ó, akkor talán mégsem kell magát is leszopnom?
– Samantha, miért ilyen ellenséges? Én segíteni jöttem.
A nő felsóhajtott. – Elnézést. Csak miközben menekültem, 

történt  egy  elég  megrázó  dolog  velem,  és  minden  férfi,  akit 
nem ismerek, egy disznó a szememben. 

– Mi volt az a megrázó dolog?
Samantha félrenézett. – Egy taxis felismert Detroitban. Un-

dorító dolgot kellett tennem, hogy ne szóljon a rendőröknek. 
Malcolm értette, majd nyelt egyet. – Sajnálom. 
–  Mindegy,  legalább  azzal  eljutottam  New  York-ig.  Na, 

hogy állunk? – rápillantott a férfira, és hirtelen talált egy gyen-
ge pontot a mentális védelmében. Máris betámadott. Malcolm 
tényleg a szívén viselte ügyét, és nem gondolt most arra, amit 
Rebecca ígért. Ezt látván Samantha megnyugodott. 

– Három vádpontban akarják majd bűnösnek találni ma-
gát. Rablás, gyilkosság, az FBI félrevezetése.

– Apropó, tudja ki lesz az ügyész?



– Igen, a neve Barry Olson.
– Elsőként akkor kezdjük úgy, hogy fellebbezünk személye 

ellen. Ismer engem, én is őt.
– Honnan?
– Barry a saját fiát is lecsukatta, de majdnem beletört. És a 

fiát én kaptam el.
Malcolm a plafon felé emelte tekintetét, és kicsúszott belőle 

valami nevetésféle. – Ez az ügy nem lesz semmi. – A nőre pil-
lantott.  –  Rendben,  ezzel  kezdjük.  Még  ma  intézkedem.  De 
akárki is lesz az ügyész, ugyanezt a három vádpontot fogja fel-
hozni. Beszéltem a férjével, ő iderepül Spanyolországból, hogy 
tanúsítsa az alibijét. Tehát a gyilkosság ejtve. A rablással nem 
tudunk sokat kezdeni, ezért javaslom, hogy ismerje el. 

– Persze, hogy elismerem.
– Jó, ez enyhítő körülmény. Valamint még hozzátesszük a 

kétségbeesését, a határidőt. Utoljára marad az FBI félrevezeté-
se.

Samantha elgondolkodott  azon,  hogy talán nem kéne el-
mondani  azt,  hogy  Jonathanék  mellette  fognak  tanúskodni, 
mert az összeesküvés, és ők is bajba kerülhetnek. De Malcolm-
ban kénytelen megbízni,  különben a tárgyalóteremben lehet-
nek ellentmondási problémák. 

– Én nem vezettem félre az FBI-t. Csak tanácsadó voltam, a 
végső döntéseket nem én hoztam meg. Illetve… igazából min-
dig  oda mutattam,  ahol  valóban lecsaptam, csak nem akkor, 
mikor számítottak rá, és az utolsónál pedig eltereltem őket. Te-
hát nem vezettem félre őket.

– Jó. Van, aki ezt meg tudja erősíteni?
– Hárman is.



– Remek. Nos vagy Barry Olson lesz az ügyész, vagy valaki 
más, csak a rablással tudják gyanúsítani. Ha elismeri bűnössé-
gét, akkor elmehet óvadékig az ügy, és kap néhány év felfüg-
gesztett börtönbüntetést.

– Az jó lenne. Mennyi lesz az óvadék?
– Mennyit tudnak összeszedni?
– A férjem már adja el a cégét, illetve a saját cégemnél is 

ügyködnek a pénzszerzésen. Talán lesz egy milliónk.
– Hmm. Az nem rossz. Elég lehet. Lehetséges forgatókönyv 

az is, hogy a pénzbírságon felül be is kell vonulnia börtönbe.
Samantha nyelt egyet. – Várhatóan mennyi időre? 
Malcolm a fejét rázta. – Legjobb esetben fél évre. Legrosz-

szabban… tízre. 
– Jézusom – Samantha megint felhúzta lábát és elbújt a vi-

lág elől.
Malcolm meg akarta simogatni a hátát, de az annak a jele 

lett  volna,  hogy fontosnak tartja  a  Rebecca-féle  ajánlatot,  de 
erre most nem gondolt, mert tényleg megesett a szíve Samant-
hán. 

– Figyeljen! Ne keseredjen el!
– Ha helyet cserélnénk, azonnal megértené, hogy mekkora 

ostobaságot kért most tőlem.
– A szlogenem a reméljük a legjobbakat, tervezzünk a  leg-

rosszabbra. Tervezzünk a tíz évre. Ebből leül ötöt és kijöhet.
– Öt évig megőrülök a lányom nélkül.
– És  az az  öt év is  csak egyszerű korrekciós intézet  lesz, 

ahová akár napi szinten bemehetnek látogatni magát. 
– Ki is jöhetek talán időnként?
– Azt biztos nem.



– Picsába. De ez jobban hangzik legalább. 
A beszélgetést folytatták még egy óráig. Kitöltötték a felleb-

bezési kérelmet az ügyész személye ellen, Samantha vallomást 
tett az ügyvédnek, melyben nem ismerte el a gyilkosságot, mert 
akkor nem volt csapatával, sem az FBI félrevezetését, de elis-
merte az összes rablást. 

A  megbeszélés  végeztével  Malcolm  bizakodónak  tűnt,  és 
mikor elköszönt, hogy majd holnap is jön, meg majd a Riker-
sbe is, kezet fogott a nővel, és megsimogatta a hátát. 

Samantha nem érezte szörnyűnek az érintést. Sőt … 
Megteszek bármit, hogy Amyvel lehessek… 



19. Rész
A támadás

Spanyolország, vasárnap, hajnal 3:20

Trevor és Julie ittak.  
A kórház harmadik emeletén lévő ideiglenes lakásban két 

szoba volt, egy fürdő, egy konyha és egy nappali, melynek tera-
sza az utcára nézett. Az épület előtti forgalom hangosabb volt, 
mint New Yorkban. Egy nagy plazma TV állt a másik falnál, fö-
lötte könyvespolc, mely tele volt spanyol nyelvű könyvekkel. 

Julie  arca  már piros  volt  a  fogyasztott  alkoholtól.  Trevor 
nyelve pedig időnként megakadt. 

A lány tegnap délután érkezett meg, Sergio ment érte, majd 
máris idehozta.  Trevor átölelte,  és együtt mentek le Amyhez, 
aki kimászott az ágyból és a lány nyakába ugrott. 

Trevor reggeltől estig mellette volt, és mostantól majd Julie 
is.  Időnként  Trevor ment el  vásárolni  a  fenti  szoba hűtőjébe 
ezt-azt, de főleg a piára koncentrált. Fogyott egy-két kilót az el-
múlt napokban, arca beesett a mindennapi ivászat miatt. 

Cégéért már negyedmilliót ajánlottak, de Trevor úgy dön-
tött, hogy még vár. Megy az még feljebb is. De túl sokáig sem 
szabadott várni, mert akkor a magas árat ajánlók elveszthetik 
az érdeklődést. Ezért végül határidőt tett, a kedd reggelt. 

Amy este kilenckor aludt el. Ezután Trevor és Julie feljöttek 
és azóta ittak, de mindössze csak pár szót tudtak kinyögni. Leg-
inkább csak csendben nézték a kikapcsolt TV képernyőjét. 

– Azt hiszem mára nekem elég – mosolygott Julie és letette 



a koktélos poharat az asztalra.
– Azt hiszem nekem is.
– Megyek, dobok egy zuhanyt, és reggel találkozunk. Nem 

tudunk sokat aludni majd.
Trevor csak bólintott. Rágyújtott. Juliet nem zavarta a füst, 

és Amy sem volt itt. 
Trevor elbóbiskolt. De felébredt arra, mikor Julie épp kijött 

a fürdőből, és takargatva magát csuromvizesen futott be szobá-
jába törölközőért, mert azt elfelejtette magával vinni. 

A lány után nézett, és mosolygott a feledékenységen. De az-
tán azt is látta, hogy Julie be sem csukja szobájának ajtaját, és 
így törölközik. Sőt Trevort nézte. 

A férfi félrekapta tekintetét. Még az elején tetszett neki Ju-
lie,  de  Samantha  azonnal  kiszúrta  ezt.  Aztán  csak  barátként 
könyvelte el. 

Ám most, hogy csak kettesben voltak, Julieból is előtört az, 
amit öt évig rejtegetett: neki nagyon tetszett Trevor. 

Mire Trevor észbe kapott,  lépteket hallott.  Odafordult,  és 
Julie közeledett. Meztelenül… 

– Trev… – a férfira ült, mintha lovagolna.
Trevor szűknek érezte a nadrágját. De nem érintette meg a 

lányt. Kezét – benne a sörrel –  széttárta. Ebben volt némi meg-
adó szándék, de egy távolságtartó is. 

Julie azonban nem szállt le róla, hanem elkezdte mozgatni 
csípőjét. – Tudod, Trev, mindig is tetszettél. 

A férfi csak nyelt egyet. Sosem csalta meg Samanthát. De 
Samantha  megcsalta  őt.  A nővel  nem számít.  De  a  két  férfi 
igen. De azt Amyért volt kénytelen megtenni.  Tehát az is ér-
vénytelen.  Ha most  enged  Julie  bájainak,  mert  most  elnézve 



azok a tenyérméretű mellek kívánták, hogy megmasszírozza és 
megcsókolja őket, a természetesen fénylő ajkai szintén kívánták 
a csókot, akkor az nem helyes. 

Trevor nem tudta mit tegyen. A lány elkapta a fejét és meg-
csókolta.  Majd  a  nyakát  is.  És  egyre  lejjebb.  Széttépte  ingét, 
majd tovább csókolta mellkasát és hasát is. Lecsúszott a férfiről, 
kigombolta a nadrágját és lehúzta. Trevor szíve kalapált.  Már  
napok óta ki sem vertem, még szép, hogy mindjárt eldurranok.  

A lány csókolgatta férfiasságát, majd finoman a szájába vet-
te. 

Trevor felnyögött, a plafon felé nézett, majd vissza. 
És már Samanthát látta ott. Hangok nélkül tátogott. – Meg-

csalhatsz,  mert én is kétszer megtettem. Sajnálom. De kérlek 
tedd úgy, hogy ne tudjak róla! 

Álmodott. Majd fel is ébredt. 
Julie most jött ki a fürdőből, és törölközőjét magára csavar-

ta. De ugyanúgy nyitott ajtónál öltözött át. És nézte Trevort. 
A férfi most várta, hogy jöjjön az, mint az álomban. De iga-

zából nem akarta. Némán könyörgött Julienak, hogy csukja be 
végre az ajtót. 

A lány be is csukta. 
Köszönöm. 
De maga után. És Trevor mellé huppant egy szál bugyiban 

és pólóban. – Figyelj, Trev! Beszélnünk kell. 
Trevor nem tudta, hogy ez most álom vagy sem. – Miről? 
– Hát rólunk. Nekem nagyon tetszel. Mindig is tetszettél. 

Volna kedved…
– Nem, ne haragudj.
– Biztos?



– Egészen.
Julie elvörösödött. – Ne haragudj. Ezt meg kellett kérdez-

nem, mert valójában sokszor vártam arra,  hogy kettesben le-
gyünk, de Sam mindig ott volt. 

– Hát ja. De most nincs, és… sajnálom. Épp előbb álmod-
tam erről. Rohadt jó volt.

– És ha nem … ha nem kelünk egymásba, csak … csak … 
– Franciázzunk?
A lány szeme felcsillant és bólintott. 
Trevor behunyta a szemét.  Ez igazából nem megcsalás. És  

biztos  vagyok  benne,  hogy  Sam  megbocsátja  ha  Julieval  te-
szem. De én … most nem érzem szűknek a nadrágom. 

– Figyelj! Értékelem, hogy ezt felhoztad, és segíteni akarsz. 
De ez szemét dolog Sammel. Ő bent szenved, mi meg itt élvez-
kedünk. Nem! Mi is szépen kivesszük a részünket a nyomorá-
ból. Ezért te szépen bemész a szobádba és magadhoz nyúlsz, 
aztán én is bemegyek az enyémbe és kiverem. Holnap meg elfe-
lejtjük ezt. Ha Sam ügye jól végződik és hazajön, akkor viszont 
ígérem, hogy megteszem ezt veled, de csak akkor, ha Sam bele-
egyezik. És ő is majd ellátja a bajodat, ébredezik egy új énje.

– Mi? Sam biszex? Nem is tudtam. 
– Ő se. Nemrég jött rá. Kicsit maga alatt volt, de élvezte. Én 

meg végképp. De most menj aludni kérlek, mert már kezdem 
megfontolni az ajánlatodat.

– Akkor ha még itt maradok melletted, megtesszük?
– Megtennénk, ha itt lennél. De ha te nem mész, majd me-

gyek én. – Felállt a kanapéról és a szoba felé indult. – Jó éjt. – 
Bevágta maga után az ajtót.

Julie pedig ismét megmarkolt egy párnát,  magához szorí-



totta,  és motyogott.  – Bocsi Trev,  Sam. Csak nem bírtam ki, 
hogy ne kérdezzem meg. De oké, Trev, akkor én most magam-
hoz nyúlok. Ide le, úgy ni … ahh…  

Be sem ment szobájába. 
Trevor a sajátjában szintén magához nyúlt, de az ital hatása 

előbb győzött és elaludt… 
 
New York, vasárnap, déli 12 óra

Samantha összerezzent, mikor ismét két hatalmasat vertek 
cellájának ajtajára és hozták az ebédjét. Odasétált az ajtóhoz, és 
elvette. Most evett először. A tálcán két megszáradt zsemle volt, 
egy ízetlen és színtelen hideg leves és egy alma. 

A zsemlékkel feltunkolta a levest. Nem érdekelte az íz, de 
tudta, hogy már muszáj valamit ennie. Fintorgott, és az otthoni 
finom kajákat képzelte oda. Miután ezt letuszkolta nyelőcsövén, 
az almába harapott. Ez legalább jól esett. 

Még maradt  cigije  tegnapról,  és  szerencsére  az  őrök sem 
szóltak semmit, hogy mikor ránéztek a kémlelőablakon, akkor 
gyakorlatilag füstoszlop szállt kifelé, mintha Samantha valami 
nehézipari gyárat létesített volna a cellában. Rágyújtott, majd 
gondolkodott, de ez egyre inkább őrjítette. 

Egy órával később megérkezett Jonathan Hillaryvel.  And-
rew most nem jött. 

– Jó reggelt – mosolyogtak.
Samantha csak egy mosolyt villantott, így köszönt. El is fe-

lejtette, hogy ma hozza Jonathan az üzenetet. Mikor a férfi fel-
mutatta a telefont, Samantha szinte rávetődött. A fal felé for-
dult, homlokát nekitámasztotta, és lehallgatta az üzenetet a te-



lefon memóriájából. 
– Szia, Sam! Megkaptuk az üzeneted. Itt vagyunk. 
– Szia Anyu!
Samantha a szája elé kapta a kezét, szeméből kibuggyantak 

a könnyek. 
– Na szóval,  Sam.  Nem is  tudom, mit kéne mondanom.  

Hogy lehettél ilyen hülye?! Miért nem mondtad ezt az egészet?  
Tudom, azt hitted, hogy én majd más módszert akartam, vagy  
hátráltattalak volna. Már nem tudom, hogyan cselekedtem vol-
na. Már nem számít. Amy diétázik, éppen itt vagyunk lent a  
kórteremben. Kezdi szép lassan megérteni, hogy fontos dolgod  
van,  és  egy ideig még késel.  Látod,  látod?!  Mondtam neked,  
hogy nem szabad elkényeztetnünk. Összességében Amy élvezi  
a meséket, rajzolgat.

Samantha már a falat püfölte tenyerével, csikorgatta a foga-
it. 

–  A  műtét  szerdán  lesz.  A  te  tárgyalásod  is.  Beszéltem  
Carlosszal, a műtétet átteszik csütörtökre, mert itt akarok len-
ni. Tudom, hogy semmit nem számít a jelenlétem, de a műtét  
végén tudni akarom az eredményt azonnal. Tehát. Kedden reg-
gel indulok innen. Délután szállok le New Yorkban. Ott akkor  
még csak reggel lesz. Találkozom Malcolmmal személyesen, és  
mindenkivel,  aki  érintett.  Szerdán  megyek  a  tárgyalásodra.  
Alig várom már, hogy lássalak. Jonathan már felkészített, hogy  
nem fogsz szép látványt nyújtani, de akárhogyan is nézel majd  
ki, akármilyen hajad lesz, akárhány kiló plusz lesz rajtad, akár-
milyen beesett a szemed, te vagy az én kedvesem. Örökre. Bí-
zom benne, hogy jól végződik a tárgyalás, ezért a visszaútra ve-
szek neked is jegyet, és együtt repülünk Amyhez. Julie megér-



kezett, segít mindenben…
Itt  Trevor hangja  elakadt  egy pillanatra,  és  Samantha ezt 

azonnal megértette. De nem érzett féltékenységet.  Drága Tre-
vorom, Julieval felőlem akármikor megcsalhatsz.  De vigyázz,  
mert majd én is jövök és kérem a részem. 

– Összességében remekül vagyunk. Puszilunk, és nemsoká-
ra találkozunk. Szia Drágám. 

– Szia Anyuuu!
A felvétel véget ért. 
Samantha a priccshez botorkált és leroskadt rá. Mélyeket lé-

legzett, láthatóan rosszul volt, de ez csak a sok kiáramló feszült-
ség miatt tűnt így. Most, hogy hallotta Amy és Trevor hangját, 
erőt adott neki. Jól vannak, csak ez számít. 

– Köszönöm – pillantott fel Jonathanra. – Gyorsan üzenek 
én is.

– Csak tessék – intett Jonathan.
Samantha összekuporodott,  és motyogott a telefonba. Ezt 

sírással küszködve tette meg, és többször is megállt egy két kér-
désnél, mintha ez egy élő beszélgetés lenne, de csak azért tett 
így, hogy kislányának élőnek tűnjön. 

Az üzenet végeztével kezét feltartva időt kért. Rágyújtott. 
Jonathanék türelmesen vártak,  bár a férfi  nézte az óráját, 

mikor telik le a fél óra. De azt a szerepet is elfogadta, hogy csak 
egy hírvivő, akinek egy szó nélkül kell várnia az utasításokat és 
egyáltalán nem számít, mit gondol. 

Samantha a fél óra további részében nem tudott megszólal-
ni,  de az  utolsó két  percben Jonathan még hozzátette.  –  Sa-
mantha, reggel viszik át a Rikersbe. Nem mi szállítjuk át, ezért 
holnap délben megyünk oda magához. 



Samantha csak bólogatott, ismét elbújt a világ elől, és két 
kézlegyintéssel kérte, hogy hagyják magára. 

Jonathanék egymásra néztek, majd tehetetlenül megvonták 
vállukat. Kivonultak. 

Samantha  lelke  pedig  egy  véget  nem érő  utazást  kezdett 
meg a sötét űr mélye felé… 

 
Spanyolország, este 8:02

Jonathan hívta Trevort, aki Amyvel éppen mesét nézett. 
– Trevor, itt Jonathan.
– Hallgatom – válaszolt a férfi ridegen.
– Küldök egy üzenetet Samanthától.
Trevor erre már összekapta magát. 
Elindította a hangfelvételt, és rögtön rájött, hogy Samantha 

még a körülmények ellenére is próbálta úgy időzíteni a beszé-
det, hogy egyszerű kérdéseket intézett, és hagyott Amynek időt 
a válaszadásra, emiatt a kislány azt hiszi majd, hogy ez egy élő 
beszélgetés. 

– Sziasztok – szünet.
– Szia Anyuuu!
– Hogy vagytok?
– Jól. És te?
– Én is, kicsim. Mit csinálsz?
– Épp mesét nézek.
– És mit? – Ennél a kérdésnél Amy akár rajzolhatott volna.
– A Madagaszkárt. Mikor jössz, anyu?
– Nemsokára megyek, kicsim, csak tudod sok fontos dol-

gom van. Bocsánatot kérek.



– Mmm.
– Milyen a kórházban?
– Tök jól érzem magam, apu vett  sok mesét,  rajzolgatok. 

Néha jönnek be fiatal nénik, és, fúj, olyan rossz ennivalót hoz-
nak. Fúj. 

Samantha megint olyan választ adott, ami több lehetséges 
kérdést fedett le. – Ez szükséges, kicsim. 

– De miért?
– Hogy egészséges legyél. Nézd, Anyu még egy pár napig  

távol marad. Te légy jó, és vigyázz magadra!
– De anyuu, mikor jössz?
– Nem tudom, kicsim, de sietek. Puszillak.
– Én is puszillak, anyu.
Halk motyogás hallatszott, melyet csak Trevor értett meg, 

hogy mostantól a további rész csak neki szól. A férfi pár lépést 
távolodott Amytől, hogy a kislány ne hallja a „beszélgetést”. 

– Nos, drága Trevorom. Remélem sikerült úgy időzítenem  
a szavaimat, mintha élő beszélgetés lenne. Gondolom most biz-
tosan azt kérded, hogyan érzem magam. Pokolian. Megőrülök,  
hogy lássam Amyt és téged. Főleg az, hogy nemsokára jön az  
életét mentő műtét.  Nekem meg mindezt egy háromszor há-
rom méteres lyukban kell átvészelnem. Már három napja va-
gyok bezárva. Néha hangokat hallok, de tudom, hogy ezek nem  
léteznek. Ha nem tanultam volna ennyit az őrület fajtáiról, ta-
lán már nem cellában, hanem gumiszobában lennék. Jonathan  
és Hillary jöttek hozzám ma is, most is itt állnak velem, mikor  
mondom ezt az üzenetet. Mikor hallottam a tied, hát… Julie  
remélem jól van. Kiszúrtam a hangodon ám, hogy valami tör-
tént. Itt és most leszögezem, hogy vele megcsalhatsz. Tudom,  



hogy  tetszel  neki,  és  neked  is  tetszik.  Megérdemled,  hogy  
együtt lehessetek. Nem fáj. Én azt kapom, amit megérdemlek.  
Gondolom osztod te is a hozzáállásomat, hogy lehet nem talál-
kozunk a tárgyalás után egy ideig. De ha börtönbe kell vonul-
nom, azt büszkén fogom tenni. Ám ez csak az egyik oldal. A  
másikon ott van Amy és a te hiányod, ami mindig megingat.  
De már nem mászhatok ki ebből. Remélem minden jól végző-
dik, és az ügyvédem megvéd. Nos … most várnék némi választ,  
most sokat megadnék azért, hogy élőben halljam a hangotokat.  
De majd talán később. Csók, Drágám. Légy erős! Nekem is an-
nak kell lennem.

Trevor még tartotta a telefont, majd Jonathan szólt bele új-
ra. – Nos… 

– Köszönöm, Jonathan. – Trevor nyelt egyet. Feleségét most 
fenevadak akarták szétcincálni, elválasztani tőle hosszú időre. 
És ez kis híján megőrjítette. Főleg a tehetetlenség. 

– Trevor. Samanthát holnap reggel átszállítják. Ott szeren-
csére majd többet tudunk vele lenni, és valószínűleg lesz mód 
az élő beszélgetésre. Ez jó hír. Az azonban már nem, hogy Sa-
manthát a Rikersbe viszik.

– Ne… – Trevor elsápadt. – Jézusom, ott megölik.
– Ne aggódjon, nem lesz a többi elítélttel. Magánzárkában 

lesz. Ebben mi járunk közben, jogunk van erre. 
– És ha az őrök… – Trevor még rendőrként hallott szörnyű 

történeteket női elítéltekről, akiket kegyetlenül megerőszakol-
tak a fegyőrök a rácsok mögött. 

– Speciális fegyőröket rendelünk ki neki, az FBI-tól. Ez nem 
fog megtörténni.

Trevor szaporán vette a levegőt, szíve majdnem kiszakította 



mellkasát. – Bassza meg, nem nyugtatott meg ezzel. 
–  Trevor,  a  szavamat adom, hogy  Samanthának nem fog 

bántódása esni. És ezt azért mondom, mert ez a speciális fegyőr 
én leszek és Hillary.

Ez már jól hallhatóan megnyugtatta Trevort. – Vigyázzanak 
rá!

– Vigyázunk. Hillary és én is úgy érezzük, hogy ezzel mi is 
megkapjuk büntetésünket.

– Helyes.
Jonathan  felkacagott.  –  Trevor,  minden  jót.  Kíván  most 

üzenetet hagyni Samanthának? 
– Most nem megy. De holnap próbáljuk akkor az élő be-

szélgetést.
– Rendben. Viszhall.
– Viszhall … ja és Jonathan.
– Igen?!
– Köszönöm.
– Nincs mit.
Jonathan letette. 
Trevor szívverése kezdett lassulni. Leült az ágyra Amy mel-

lé és nézte a mesét, de csak egy színes pacát látott, melyből még 
hangok is hallatszódtak. 

Egy perccel később betoppant Julie,  és teljesen figyelmen 
kívül hagyta Trevort. 

A férfi ránézett a lekezelő gesztusban viselkedő lányra és ezt 
nem tudta mire vélni. Ő közeledett este, csak mindössze el lett 
utasítva. Majd aztán beugrott neki megint, hogy a nőket vissza-
utasítani udvariasan kell. Tegnap nem volt épp ilyen. 

– Bocs, Julie, a tegnapiért. 



A lány megmerevedett, mert erre nem számított. – Én ké-
rek bocsánatot. Én voltam a hülye és nem bírtam magammal. 

– Előbb hagyott Sam üzenetet. Jóváhagyta.
– Mit?
– Amit tegnap indítványoztál.
Julie szeme felcsillant, de Trevor visszarángatta a valóságba. 

– De az nem jelenti azt, hogy én is akarom. Talán majd később. 
Ma nem. Ne haragudj! 

– Semmi gond. – Julie most úgy állt, hogy Amy ne lássa őt, 
és hogy az imént elhangzottakat kőbe vésettnek tekintse, meg-
csókolta a férfit.

Trevor hagyta magát, de végül ő vette el a száját a lányéról. 
– Bocs. Idő kell nekem. 

– Bazdmeg, te olyan vagy, mint egy nő.
– Ezt már Sam is mondta.
– Hülye! – Julie kiviharzott.
Amy utánanézett, hogy mi történik. Normális esetben már 

kérdezősködne,  de a diéta és a kezdődő gyógyszerkúra miatt 
erőnléte nem volt az igazi. Mintha mindig álmos lenne.

Julie két perc múlva visszajött.  – Bocs megint.  Ezt akkor 
majd megbeszéljük később. Maradjak? 

– Igen, légyszi. Megyek veszek valami kaját. Meg piát… – 
Puszit adott lányának, majd az ajtóhoz lépett és visszamosoly-
gott a lányra a válla felett. Már úgy érezte, hogy meg kell vi-
gasztalnia a lányt azzal, hogy jól megdugja. Máris átérezte mi-
lyen kurvának lenni, mert mintha Samantha dobta volna neki 
őt  ezzel  a  kijelentéssel,  hogy  nem  bánja,  ha  vele  megcsalja. 
Mintha tudta volna már előre, ez miket fog elindítani. 

Trevor megrázta a fejét és Julie még utánanézett mosolyog-



va. 
Mi a francot művelek, bassza meg?! Ezzel a gondolattal for-

dított hátat a férfi és kiment a kórteremből. 

Ezután kijött a kórházból, és keresett valami boltot, ami so-
káig nyitva van. Az eltöltött néhány nap alatt felszedett néhány 
szót spanyolul, például a „köszönöm”, és „ez mennyibe kerül?”, 
de utóbbira a választ  persze már nem értette,  és magát sem, 
hogy akkor minek kérdezősködik ilyeneket. 

Vett két üveg koktél alapanyagot Julienak, magának pedig 
whiskyt, sört, na meg cigarettát és ennivalót. 

Mikor visszaért a kórház fenti szobájába, kopogtak az ajtón. 
Trevor odasétált.  Azt hitte Sergio lesz, vagy a szobatakarítók. 
De azok este nem szoktak jönni. Kinyitotta az ajtót. 

A látvány, ami ott fogadta, felülmúlta legmerészebb álmait 
is.  Egy olyan gyönyörű spanyol  nő állt  ott,  hogy Trevor vele 
azonnal el tudta képzelni a kellemes órákat az ágyban. A nőnek 
hosszú barna haja volt, szájára szájfényt tett, szempilláit kifes-
tette. Egy barna rövidnadrágot viselt, hosszú combjai, és tökéle-
tesen kerek mellei voltak, melyeket egy fekete melltartó emelt 
ki kellőképpen.

– Senior  Blake?  –  mosolygott  a  nő bájosan.  –  Samantha 
Freeman küldött még néhány napja, kérte, hogy ezt az üzenetet 
adjam át.

Trevor elvette a papírlapot és kinyitotta.

Drága Trevor. 

Tudom,  hogy  kétszer  is  megcsaltalak,  és 
azon felül, hogy én most nem lehetek senkivel, 



szeretném, ha te azért jól éreznéd magad. Ezt 
a lányt én küldtem még akkor, mikor szökésben 
voltam. Ő spanyol. Érezd jól magad vele. 

Trevor  összecsukta  a  papírlapot.  Végignézte  a  nőt,  majd 
szívverése meglódult.  Mindent elfelejtett,  hogy mit szabad és 
mit nem. 

Beinvitálta, de rögtön eszébe jutott, hogy Amy mindjárt el-
alszik és jön fel Julie. Bár neki nem ígért semmit, nem tartozik 
neki semmivel, és a lánynak semmi köze ahhoz, hogy kivel mú-
latja az időt. 

A nő kinyúlt, és megsimogatta a férfi alkarját, majd közel 
lépett. Trevor nem tudott ellenállni. Kézen fogta a nőt, és szinte 
berohantak a szobába. Trevor becsukta az ajtót. 

A nő  letette  táskáját  az  asztalra,  de  az  olyan  nehéz  volt, 
hogy szinte döngött. 

– Mit cipel abban?
A nő megvonta a vállát. – Magazinok, egy másik cipő, ilye-

nek. – Ezzel az ágyra lökte a férfit, és nem késlekedett egy per-
cet sem. Máris levette melltartóját, melleit Trevor csókolgatni 
kezdte. Közben a nő kinyitotta táskáját, és kivett belőle egy par-
fümöt. Magára fújt egy keveset. – Csak azért, hogy még jobb le-
gyen. 

Ki akart még venni valamit,  de Trevor megfogta és maga 
alá görgette. – Nem kell már semmi más. – Már rángatta le a nő 
nadrágját. 

Majd térdelve az ágyon elkezdte kibontani sajátját. 
– Segítek, senior. – A nő elvette Trevor kezét az övről, majd 

fogaival kezdte kibontani a nadrágszíjat, közben érzékien masz-
szírozta a nemi szervét. Lehúzta a sliccet is, és nem teketóriá-



zott tovább. 
Trevor majdnem felüvöltött,  olyan jól csinálta a nő. Mint 

egy luxuskurva…  
Trevor nem fogta vissza magát,  a nő szájába élvezett,  aki 

nem fintorgott. Lenyelte. 
– Senior Blake, maga nagyon ízletes. Dőljön hátra, és hagy-

ja magát. Egy perc és újra olyan aktív lesz, mint még soha.
Trevor hanyatt dőlt, a nő pedig végigcsókolta nyakát, mell-

kasát, közben kezével játszadozott a hímvesszővel. Közben má-
sik keze táskájába csúszott és kivett valamit. Ráült a férfi ágyé-
kára, és szeméremajkaival simogatta Trevor nemi szervét. Elké-
pesztően érzékien csinálta. 

A nő a mutatóujján egy bilincset lóbált, majd vigyorgott. – 
Samantha azt is mondta, hogy maga szeretni fogja a perverz já-
tékokat. 

Trevor arcára gyermeki vigyor ült ki, és hagyta, hogy a nő 
az  ágy  fejrészénél  lévő  fémkerethez  tegye  a  férfi  csuklóit. 
Ügyetlenül  bánt a bilinccsel.  Trevor segített  neki,  aki viszont 
szakértő volt,  még emlékezett régről,  hogyan lehet pillanatok 
alatt rácsavarni a bűnözők csuklójára. Most a sajátjára csavarta 
… a nő legalábbis erre számíthatott, mert épp az ő csuklójára 
csavarodott  a  bilincs,  mely  az  ágykerethez  rögzítette.  Trevor 
gyorsan kimászott a nő alól, és kipattant az ágyból. 

– Senior Blake, hátulról szereti? Jöjjön! – Megmozgatta csí-
pőjét. Trevor élvezte a látványt, alig tudott ellenállni, de kényte-
len volt. Most ő nyúlt a nő táskájába, és kivett valamit.

Egy pisztolyt… 
– Hölgyem … Jó próba volt. Remekül szopott, ez jól esett. 

Kösz. Samantha jól tudja, hogy nem szeretem a perverz játéko-



kat. A maga akcentusát pedig nehéz volt kiszúrni, de nem spa-
nyol,  hanem  olasz.  Samantha  mesélt  magáról.  Tehát  maga 
Gina.

A nő szeme szikrákat szórt. 
Trevor felkacagott. Felvette nadrágját, és hívta Jonathant. 
– Halló, Trevor.
– Jonathan.  Úgy látom, Samantha csapata  kicsit  messzire 

megy, hogy ne tanúskodjak. Épp az egyik hölgytag adta ki ma-
gát kurvának, mintha Samantha küldte volna. De egy – tűnőd-
ve nézte a pisztolyt – Glock 35-öst hordott magánál.

– És hol van az a nő most?
– Itt, az ágyamhoz bilincselve.
Gina rángatta csuklóját, üvöltött tehetetlen dühében. 
Jonathan felröhögött. – Máris küldök oda egységeket. 
– Köszönöm. Várjon… Vala… 
A következő pillanatban a szobaajtó szinte tokostul besza-

kadt. Bill rúgta be. Beugrott a szobába és máris Trevor fejére 
célzott pisztolyával. – Engedje el a nőt!

Trevor eldobta a pisztolyt, feltette kezét, de a telefont még 
benne tartotta. 

A nőhöz lépett, aki szitkozódni kezdett. – Kiszúrta, a kurva 
életbe. 

– Hogyan? – értetlenkedett Bill.
– A perverz játékot nem kellett volna ajánlanom.
Trevor azt imitálta, hogy a remegés miatt nem tudja kinyit-

ni a bilincset. De csak húzta az időt, mert Bill mögött észrevette 
már Juliet… aki egy nagy késsel közeledett. 

Trevor előtt lejátszódott a szörnyű jelenet, hogy Julie hátba 
szúrja, a fegyver reflexből elsül. De úgy látszott, hogy Julie tö-



kösebb a kelleténél. 
A kést finoman tette Bill torka alá hátulról, majd finoman 

nekinyomta. – És akkor most fegyvert eldob, aztán… 
Remek terve csak eddig működött, mert Bill villámgyorsan 

kapta el a csuklóját, elrántotta a kés pengéjét nyakától, és maga 
elé penderítette a lányt.  Julie  kapott egy akkora jobb horgot, 
hogy a falnak repült és lefejelte. Az asztalra hullott. Még nem 
ájult el, de a fent és lent irányok meghatározásával problémái 
adódtak. 

Trevor azonban kihasználta ezt, és előrevetődött. Rá Billre 
és ledöntötte a lábáról. A földön hadakoztak. 

Trevor kétszer lefejelte a férfit, aki viszont az oldalába öklö-
zött, vesetájékon. Már mindketten üvöltöttek a fájdalomtól. 

Bill  megmarkolta Trevor nyakát,  és fojtogatni  kezdte.  Le-
gördítette magáról. 

Trevor  már  volt  ilyen  helyzetben.  Áldozott  pár  szuszt  a 
helyzeti  előnyért, aztán sikerült felhúznia a térdét.  Bill szeme 
fennakadt, szorítása enyhült. De vicsorgott, és újra megszorí-
totta Trevor nyakát. Trevor megint bele akart térdelni ágyéká-
ba, de már nem sikerült. Megmarkolta a vicsorgó Bill csuklóját, 
de mintha vascsövet fogott volna. Sietnie kellett, mielőtt elfogy 
a levegője. Kezével oldalról sújtott Bill halántékára. Tudta, hogy 
ez is érzékeny pont a helyzeti előny megszerzéséhez. 

Bejött, Bill szorítása enyhült. Trevor megint ütött, és már ő 
is vicsorgott. Le tudta lökni magáról Billt és szédelegve felállni, 
de  azonnal  elvesztette  egyensúlyát  és  nekiesett  egy szekrény-
nek. 

Eközben Gina őrülten rángatta a csuklóit. A bilincs már a 
húsába vájt, de nem érdekelte, mert látta, hogy az ágykeret csö-



ve mindjárt elpattan. Így is történt. Gina legördült az ágyról, és 
táskájában kotorászott  a  kulcsok után.  Látta,  hogy Trevor és 
Bill még dulakodnak. Csak fel kell vennie a pisztolyt, megvárni, 
míg Bill nem lesz benne a tűzívben, és bumm. 

Gina levette a bilincseit, majd úgy ahogy volt, meztelenül 
kezdett  el  a  pisztoly  után  nézelődni.  Emlékezett,  hogy  hova 
esett, de nem találta. Már négykézláb nézett be az ágy alá, de 
ekkor két lábat látott maga előtt. Felnézett. Julie már megtalálta 
a pisztolyt, és most lefelé célzott Gina fejére. Julie jobb szemöl-
döke felszakadt,  mikor megfejelte az asztalt a fal  tövében, de 
nem érdekelte. Intett a pisztollyal Ginának, hogy menjen hát-
rébb, közben ő is tett egy lépést hátra. 

Gina dühödt arccal tartotta fel kezét. 
– Ezt tedd vissza szépen – Julie leguggolt a bilincsért és Gi-

nának dobta.
– Te vagy a bébiszitter talán?
– Te meg vagy Samantha csapatának luxuskurvája?
Bólintottak. Gina forgatta kezében a bilincset, de nem tette 

fel. 
– Gyerünk, feltenni! – kiabált rá Julie.
Eközben  hatalmas  csörömpölés  hallatszott,  ahogy  Bill  és 

Trevor továbbra is dulakodtak. Már több szék széttört. 
– Nem teszem – mondta határozottan Gina.
– Tedd fel, vagy… – Julie hezitált.
– Vagy mi?!
– Vagy… a francba veled – előreugrott és pofán rúgta Gi-

nát.  Legalábbis  akarta,  mert  Gina elkapta  a  lábát,  a  másikat 
meg  kirúgta  alóla.  Julie  nagyot  nyekkenve  landolt  a  földön. 
Gina rámászott,  és  megpróbálta  kiszedni  kezéből  a  pisztolyt. 



Dulakodni kezdtek. 
Trevor egy széket tartott fel pajzsként, mert Bill már egy ha-

talmas konyhakést szerzett és azzal próbált támadni. De óvato-
san kellett, mert Trevor azzal a székkel már kétszer is mellbe 
csapta, és piszkosul fájt. Ha fejen találja, el is ájulhat. 

Trevor tudatának mélyéről előtört minden rendőri kiképzés 
már. Húzta az időt, mert tudta, hogy Jonathan még mindig ott 
van  a  vonalban,  és  már  biztos  küldött  helyi  rendőröket.  De 
azok mikor érnek ide? Addigra kifogy a szuszból, és Bill meg-
öli. Ez a sarokba szorított szerep erőt adott neki.  

Forogtak. Bill suhogtatta a kést. Szurkált fej felé, de Trevor 
ellentámadott a székkel. Patthelyzet alakult ki. 

Gina szorította  Julie  csuklóját,  és  megpróbálta  kicsavarni 
belőle a fegyvert. Nem sikerült. Viszont Julie kihasználta az al-
kalmat, öklét oldalról lendítette meg és Gina bal orcájába súj-
tott. A nő legördült róla, maga alá temette a fegyvert, de persze 
ott még mindig megpróbálta kicsavarni Julie kezéből. 

Gina most hason feküdt. Julie meglepetésszerűen elengedte 
a pisztolyt, és kirántotta kezét a nő teste alól. Erre Gina nem 
számított, és mire maga alatt végre meg tudta fogni rendesen a 
fegyvert, addig Julie felállt, föléje lépett, belemarkolt a hajába és 
a padlóhoz verte a fejét. Gina orra vére eleredt. Aztán megint. 
Tekintete már ködösödött. Majd ismét. Már nem látott semmit 
a fájdalomtól, és félig elvesztette az eszméletét. 

Julie lihegett. Gina mellé térdelt, és a nőt legörgette a fegy-
verről. Felvette a földről, és most elindult a bilincs után. Felkap-
ta, majd Ginához lépett, visszafordította a hasára, és a hátába 
térdelt.  –  Kurva.  –  Megfogta  a  fejét,  majd negyedszerre  is  a 
padlóba verte. – Te rohadt kurva – sziszegte. 



Gina már teljesen  harcképtelen és  eszméletlen volt,  ezért 
nem tudott ellenállni annak, hogy Julie hátrafeszítse a karját és 
megbilincselje. Julie felállt, tett két bizonytalan lépést hátrafelé, 
majd a fenekére esett. Még Ginára célzott,  de a nő már nem 
mozdult. 

Tekintetét a hatalmas csetepaté felé fordította a konyhában, 
közben még lihegett. 

Trevor hagyta, hogy egy szúrás elinduljon. Bill be is vette a 
csalit, de Trevor gyorsan forgatta el a széket és Bill keze a hát-
támla keretébe csusszant. Trevor máris elcsavarta a széket. Bill 
karja eltört. 

A férfi üvöltött a fájdalomtól, majd Trevor eldobta a széket, 
eléje állt. – Mocskos patkány – egy jobb egyenessel az arcába 
sújtott. 

Bill tántorgott, majd a fenekére zuhant. Ő is elvesztette félig 
az eszméletét,  de Trevor nem állt meg. Eléje térdelt,  és egyre 
csak öklözött az arcába. 

A finom reccsenésekből Julie már arra következtetett, hogy 
nemcsak a támadó orra, de Trevor ujjai  is eltörtek. – Állj  le, 
megölöd! 

Trevor nem hallotta ezt, csak ütött. Bill már elájult. 
Julie feltápászkodott, és már futnia kellett. – Trev, állj le. – 

Ráugrott a hátára és lefogta a kezét. 
Trevor ledobta magáról. Szinte nem is hallotta hogy rászólt, 

és azt hitte, hogy Gina támadt rá. Öklét felemelte, a földön fek-
vő Julie arca fölé tette. 

Julie védte magát kezével. – Trev, ne!
Trevor megállt,  majd leeresztette kezét.  Lihegett,  és maga 

elé meredt. 



Julie felállt, és megnézte Bill pulzusát, mert ahogy az arca 
kinézett, akár életét is veszthette. Még élt. Hála istennek. 

Julie átölelte Trevort, de a férfi csak a plafont nézte villámló 
tekintettel. Mindvégig erre várt, hogy dühét valakin levezesse. 
Megkapta. 

Julie egyfolytában szorította a férfit, és simogatta a hátát. – 
Trev, minden rendben. 

Percek teltek el, mire Trevor valami értelmeset cselekedett: 
ő is átölelte Juliet és szorította. 

Jonathan hangja még mindig hallatszott a telefonból. Tre-
vor visszamászott a szobába, és felvette.

– Támadók ártalmatlanítva.
Jonathan felkacagott, vele együtt sokan mások. – Aztakur-

va, Trevor, szinte az egész FBI iroda itt áll az ajtómban és hall-
gatja mi történik. Jól van? 

– Azt … azt hiszem eltört két ujjam. De jól.
– Julie is?
– Igen, ő mentett meg.
– Mi van a támadókkal? Hányan voltak?
– Ketten. Egy nő és egy férfi. Mindkettő eszméletlen. A férfi 

rosszul néz ki – visszanézett a nappaliba. – Nagyon rosszul. A 
nő itt fekszik a szobában, megbilincselve.

– Azt hogy sikerült?
– Kérdezze a bébiszitteremet. Beszél vele? Egy amazon ve-

szett el benne.
– Adja!
Julie átvette a telefont. – Julie vagyok. 
– Szép munka, Julie. Hogy csinálta?
– Tud regressziós hipnózist?



– Nem igazán.
– Pedig kéne, mert kurvára nem emlékszem semmire.
– Előfordul. Ügyesek voltak. Az egységek már úton vannak. 

Adja Trevort!
A lány visszaadta a telefont. 
– És  most?  –  Sziszegett  Trevor.  Most  kezdte  érezni  hogy 

mennyire fáj az ökle.
–  Most  elkaptuk az  igazi  gyilkosokat.  Trevor,  azt  hiszem 

már nem kell jönnie Spanyolországba.
– De megyek. Látni akarom a feleségemet.
– Rendben. Várjuk. Én megyek magáért. Mikor érkezik?
– Kedden délelőtt. Mehetek a Rikersbe Samanthához?
– Nem. Csak a tárgyalásra jöhet.
– Az hány nap lesz?
– Várhatóan három. Szerdán kezdenek, csütörtökön tanúk 

kihallgatása, pénteken meg a döntés, hogy Samantha bűnös-e.
– Pfúú, életem leghosszabb három napja lesz. Csak szerdán 

tudok ott lenni, a lányom műtétjét áttetettem csütörtökre, de 
akkor szombatra tetetem.

– Ahogy gondolja. Hallom most értek oda az egységek.
– Igen – Trevor kinézett  a nappaliba. – Tartsa a vonalat, 

hogy legyen fültanúm!
– Rendben.
A rendőrök parancsnoka tört angollal beszélt. – Maga Seni-

or Blake? 
– Igen.
– FBI hív nemrég. Mi jöttünk. Szép munka.
– Köszönöm.
Hat rendőr érkezett,  és két mentős is.  A mentősök máris 



megvizsgálták a szörnyű állapotban lévő Billt,  és máris hord-
ágyat rendeltek számára. 

A többi rendőr Ginához lépett, köré gyűltek és tanakodtak, 
mi történhetett. Gina közben magához tért, és felnézett. 

– Bassza meg… – sziszegte, majd megadóan hajtotta vissza 
a szőnyegre fejét. A rendőrök felállították, de a nőnek is fájt sok 
tagja. Arcán elmaszatolódott az orrából folyó vér. Levették a bi-
lincseit,  hogy  felöltözhessen.  Közben  nem  bírta  ki,  hogy  ne 
szóljon valamit.  A rendőrök közül  csak a parancsnok értette 
mit beszél.

– Trevor. Mi segítettünk a lányának. Ez a hála? 
– És engem meg meg akartak ölni, hogy ne tanúskodjak Sa-

mantha mellett. Minek lőtték le az őröket? 
– Véletlen volt.
Ginát már siettették, hogy öltözzön gyorsabban. Dühösen 

bújt nadrágjába, vette fel melltartóját. – Én már intézkedtem, 
már lesz, aki megvéd. De maga nézzen magába! Segítettünk a 
lányának. 

Mikor a rendőrök látták, hogy elkészült, finoman hátrahúz-
ták karját és megbilincselték. Majd kifelé taszigálták. Gina még 
visszakiabált. – Trevor, még találkozunk. 

– Ha igen, akkor majd sok-sok év múlva.
Gina csak most jött rá, hogy bizony nagy bajban van, ezért 

még utolsó erejéből visszakiabált, de már egyre erőteljesebben 
taszigálták ki. – Trevor, hallja!? A felesége egy rohadt bűnöző. 
Ő is ott fog rohadni mellettem. És ígérem, hogy soha nem ha-
gyom ott bent békén. Soha de soha. És ha kijövök, örökké kí-
sértem magukat.

Trevor megölelte Juliet, mert ő most nagyon félni kezdett 



Gina határozott hangjától. 
– Hallja,  Trevor? … A feleségéből engedelmes háziállatot 

csinálunk odabent, hallja?! … Hallja?!
Elvitték. 
– Hallott mindent, ugye? – kérdezte Trevor felvéve a tele-

font.
– Igen – válaszolt Jonathan.
Trevor letette, eldobta a telefont. 
Julie egyre jobban szorította a férfit, aki vigasztalóan igye-

kezett viszont szorítani a lányt. 



20. Rész
A Rikers 

New York, hétfő, reggel 9:00

Samantha ismét halálra rémült, mikor dörömböltek a cellá-
jának ajtaján. 

– 15-ös, reggeli!
A nevem Samantha… Az ajtóhoz lépett, és elvette a két sze-

let kenyeret, a kis csomagolt vajat és a  teát. Leült a priccsre, és 
evett. Az elmúlt napok szegényes táplálékbeviteléhez képest ez 
fejedelmi reggelinek minősült. 

Mikor végzett, elszívta a két utolsó szál cigijét, majd gyom-
ra egyre jobban összehúzódott a Rikers börtön gondolatára. Jól 
tudta, hogy a régi pályafutása során elfogott bűnözők egy része 
oda  került,  sőt  néhányan még most  is  ott  vannak.  Jonathan 
ígérte, hogy ellátják a védelmet a tárgyalásig. De ha elítélik, és 
ide kerül? 

Erre a gondolatra kétségbeesetten bújt el a világ elől ismét. 
Kérlek, istenem, újra nézz le rám és segíts! Egyszer már segítet-
tél, nagyon köszönöm. Most kérlek segíts még egyszer! Nagyon  
szépen kérlek!

Újra dörömböltek. – 15-ös, kezeket ki! 
Samantha felállt, de lába remegett. Jonathanék nélkül véd-

telennek érezte magát. Az ajtóhoz sétált és kitette csuklóját. 
– Ne így. Forduljon meg!
Megfordult, háta mögött kidugta csuklóját és rátették a bi-

lincset. A cellaajtót csak ezután nyitották ki. 



Két tagbaszakadt férfi kapta el felkarját, és szinte a levegőbe 
emelve cipelték át a folyosókon. A lifthez értek, majd felmen-
tek. 

Mikor kiléptek az aulába, szinte az egész FBI iroda ott állt, 
és egy hatalmas tapsviharral köszöntötték a nőt. Elöl állt Jona-
than, Andrew és Hillary. Andrew már jobban összeszedte ma-
gát, de még mindig bűnhődött. Andrew, mostantól nem tudom  
„megkorbácsolni.” 

Samantha próbált mosolyt erőltetni arcára,  de a fegyőrök 
úgy ráncigálták,  hogy majdnem kitépték karját.  Ezen bánás-
mód láttán az FBI-osok arcán már domináns lett a sajnálat, de 
nem tudtak mit tenni a nőért. 

Kiléptek az épületből. Néhány napja Samantha itt rohant ki, 
és felpattant Tom motorjára.  Most ismét várta a férfit,  szinte 
meg is jelent szeme előtt… De felülni nem tudott a szellemmo-
torra. 

Egy rabszállító várta. A hátsó ajtót kinyitották, a két fegyőr 
beült vele. Kintről a sofőr csukta be az ajtót, majd beült a veze-
tőülésbe. A rabszállítót két másik kocsi kísérte. Samantha már 
rájött, hogy nem azért kezelték így, mert olyan veszélyes lenne, 
hanem a népszerűsége miatt, ha esetleg valaki lenne olyan elve-
temült, és kiszabadítaná a híres Rubinkirálynőt, hogy saját ak-
cióikban segítsen. 

A  rabszállító  elindult…  Samanthán  pedig  a  kétségbeesés 
egyre jobban eluralkodott. Szinte már nem is maradt számára 
semmi vigasz, csak egyetlen dolog: Amy, érted bűnhődik anya. 

 
A Rikersbe két óra múlva érkeztek meg. A kocsik behajtot-

tak a szigorúan őrzött bejáraton, és közeledtek a komplexum 



egyik lapos épületének végéhez. Itt megálltak, majd a fegyőrök 
kiszálltak és kisegítették Samanthát. Már ha ez segítségnek mi-
nősült. 

 Kinyitották az első ajtót, ami berregett hangosan. Samant-
hát hirtelen az eddiginél is nagyobb pánik töltötte el, és kapá-
lózni kezdett. Megpróbálta megtartani magát az ajtófélfán a lá-
bával. – Ne, kérem ne! Kérem, vigyenek vissza az FBI-hoz! – Jól 
tudta, hogy ez a kérés hasztalan, de nem tudta elejét venni an-
nak, hogy ne csússzon ki a száján.

Persze a fegyőrök nem figyeltek rá, és a vergődését szinte 
játszi könnyedséggel kezelték le. 

Az udvaron időző női elítéltek most odafütyültek, hogy mi-
lyen csini darab érkezett. Egyikük azonban felismerte. És a várt 
megfélemlítő üvöltésekkel szemben, míg Samantha tovább küz-
dött  a fegyőrökkel szinte őrjöngve, megkezdődött a ritmusos 
ováció. 

Saman-tha! Saman-tha! Saman-tha!
Ha nem lett volna ekkora pánikban, ennek megörült volna, 

de most az éhesen előtte tátongó ajtó továbbra is halálra rémí-
tette. Az egyik fegyőr berágott, és már nem próbálta lefogni a 
szorításból kisikló nőt, hanem hasba verte gumibottal. 

– Samantha Freeman, álljon le!
Samantha levegője beszorult. Tátogott. Térdre csuklott. 
Az elítéltek az udvaron abbahagyták az ovációt, és sajnál-

kozva nézték őt. 
Az őrök talpra állították, hátrafeszítették karját, hogy moz-

dulni se tudjon, majd bementek vele. Az ajtó úgy zárult be mö-
götte,  mintha egy barlang bejáratára ráomlana az egész hegy. 
Innen nincs menekvés. 



Samantha hasa még jó ideig sajgott a gumibottól. Hosszú 
folyosókon vitték át; minden szakaszoló rács hangos berregés-
sel tárult fel. Több helyen cellák előtt haladtak el, a bent lévő 
női elítéltek nem tudták, ki ez a csinos darab, akit úgy kezeltek, 
mintha még most is életeket oltana ki, ha a fegyőrök levenné-
nek róla kezüket. 

Egy  kisebb  terembe  értek.  Samantha  hasa  már  nem fájt. 
Ijedten nézett  körbe,  hogy hová is  érkeztek.  A teremben két 
másik férfi és egy női fegyőr várt rá, akik a Rikers egyenruháját 
viselték. Az FBI-os fegyőrök átadták a nőt, aláírták a papírt, és 
mintha egy csomagról lenne szó, úgy beszéltek Samantháról. 

– Sérülésmentesen átadva.
A  Rikers-i  fegyőrök  megköszönték,  szintén  úgy,  mintha 

csak egy csomag érkezett volna. A két FBI-os hátat fordított és 
elindult kifelé. 

– Na szépségem – markolt bele az egyik őr Samantha karjá-
ba, mikor a nő rémült arccal hátrálni kezdett. – Üdvözöljük a 
Rikersben! Vár egy szép cella innen nem messze.

Samantha nem tudott egy szót sem szólni, de pánikszerűen 
megint ficánkolni kezdett, mint Amy, mikor először már meg-
tapasztalta a vérvételt, és el kellett vinni másodszorra is. A má-
sik őr elkapta a másik karját, és – mivel a ficánkolás nem szűnt 
–  ismét  kicsavarták.  Most  már üvöltött  a  fájdalomtól.  A női 
fegyőr mindezt rezzenéstelen arccal nézte végig, holott jól tud-
ta, ki is ez a nő. Úgy látszott, nem szimpatizál vele. 

Elindultak. Samantha morogva tűrte a fájdalmat,  de nem 
tudta, hogy mikor kezd el sikoltozni. 

Megérkeztek a cellája elé. A nő kinyitotta a masszív fémaj-
tót, a két férfi pedig betaszigálta Samanthát. Bent máris a fal-



nak lökték arccal. 
– Nem mozog! – üvöltött a fülébe az egyik férfi. Samanthá-

nak ezek után esze ágában sem volt. Levették a bilincseit. Meg 
akart fordulni.

– Nem mozog még mindig! – üvöltött rá a másik.
Először a nő, utána pedig a két férfi is kiment, majd bevág-

ták az ajtót.
Samantha még mindig nem mert megmozdulni, azt hitte, 

hogy még az egyikük itt áll vele, és oldalba vágja a gumibottal. 
Óvatosan pillantott hátra a válla fölött. Majd megfordult. Végül 
egy hatalmasat sóhajtott, és a falnak vetve hátát lecsúszott a hi-
deg földre. 

Körbenézett. Ez a cella az előzőhöz képest világosabb volt, a 
berendezése ugyanolyan „gazdag”. A falak drapp színűek, az aj-
tó belső felén a festés helyenként lepattogzott, alatta rozsdafol-
tok tűntek fel. 

A  priccs  előtt  a  földön vérfoltokat  látott.  Megrémült.  Jól 
tudta,  hogy  mik  mennek  a  börtönök  mélyén,  és  most  ezek 
mind rá várnak, ha a dolgok nem mennek jól. Az ajtóhoz má-
szott négykézláb, és simogatni kezdte a felületét. Motyogott is 
hozzá. Ugye majd nem engedsz be gonosz embereket?! Ugye?! 

Kezdett megőrülni, és a legjobban az rémisztette meg, hogy 
ezzel mind tökéletesen tisztában volt, de egyszerűen képtelen-
nek érezte magát arra, hogy megállítsa a folyamatot. 

New York, hétfő, déli 12:20

Jonathan, Hillary és Andrew néhány órával később megér-
kezett. Az őr, aki bekísérte őket, séta közben elolvasta a doku-



mentumot, melyben az FBI előjogot élvez a Rikers-i fegyőrök-
kel szemben, és senki nem mehet Samantha Freeman közelébe, 
csak ők. Az őr megvonta a vállát, visszaadta a papírt. – Ha elíté-
lik, utána úgyis mindegy neki itt. 

– Nem ítélik el.
Az őr megfordult, hátrálva haladt tovább, közben pedig gú-

nyosan mosolygott. – Ezt senki nem tudja. 
Jonathan leütötte volna ezt a férfit is. Talán láthatta is, mert 

visszafordult. Az FBI-jal nem mert ő sem kikezdeni. 
Megérkeztek Samantha cellájához. 
– Jó szórakozást – vigyorgott az őr, majd elindult.
– Hé! – szólt rá Andrew. – Nyissa ki a cellát!
– Azt nem lehet. Maguk őrzik a cellát, de egy szó sem volt 

arról, hogy bemehetnek. Beszélhetnek, húzzák el a kémlelőab-
lakot.  Csak derékmagasságban van.  Azt  javaslom döntsék el, 
hogy hol fürödjön a nő. A közös zuhanyzóba maguk nem me-
hetnek be csak ő, de nem tudom, hogyan érkezik majd ide visz-
sza. Értik, ugye?! A cellában van lavór és szappan.

Jonathan és Hillary keze ökölbe szorult a tehetetlenségtől. 
Andrew megint az öklét kezdte rágcsálni. 

Az őr pimaszul mosolygott, majd sarkon fordult, és eltűnt a 
legközelebbi sarok mögött. 

A cella előtti folyosóra már tettek néhány fémszéket. Jonat-
hanék két irányba pillantottak, és hasonló cellaajtókat láttak a 
legközelebbi fordulókig. 

Samantha biztosan hallotta, hogy már itt vannak, de sem-
miféle jelet nem adott le. 

Az ügynökök egymásra néztek.  Most Hillary vállalta el  a 
„zaklató” szerepét. 



– Samantha?! Itt Hillary. – Olyan finoman kopogott, hogy 
még idekint is alig hallották. Elhúzta a kémlelőablakot,  hogy 
bekukucskáljon.

Samantha máris kidugta kezét, mely remegett, mint a ko-
csonya.  Hillary  megmarkolta,  és  vigasztalóan  megszorította. 
Még Jonathan és Andrew is talált magának „helyet” ehhez. 

Elengedték a nő kezét, majd Hillary leguggolt és bekukucs-
kált. Meglátta Samantha arcát, de az eddig erősnek ismert nő 
most halálra rémült kislány volt csupán. Ajkai remegtek, nem 
tudott megszólalni. 

– Mit műveltek magával? – kérdezte Hillary mérgesen.
– Se… semmit, csak halálra rémítettek.
– Rohadt állatok.
– Ugye itt maradnak velem?!
– Igen, Samantha, éjjel nappal. Egymást váltjuk, egy percre 

se hagyjuk magára a tárgyalásig.
– Köszönöm.
– Jonathan szeretne mondani valamit.
A nő félreállt, és most Jonathan pillantott be. – Samantha. 
Samantha most nem erőltetett mosolyt arcára, melyre szin-

te még az FBI fogdájában is maradt elég ereje. – Maga is marad, 
ugye?!

– Természetesen. Nos, ahogy ígértem, itt már jobb a hely-
zet.

– Maguknak lehet.
– Igaz… Elnézést. De igazából a kommunikációra gondol-

tam. Tessék. – Ezzel beadta a hetes számú mobiltelefont.
Samantha remegve fogta meg. Megrohanták az emlékek a 

menekülésről ismét, és hogy mennyire elrontotta, de igazából 



csak az FBI volt jó, és időben megtalálták. Andrew… Most nem 
foglalkozott a férfivel, hanem azzal, hogy végre élőben hallhatja 
Amy és Trevor hangját. Alig bírta lenyomni a hívás gombot… 

 
Spanyolország, délután 6:30

Trevor  és  Julie  az  előző  esti  csetepaté  után  válaszoltak  a 
rendőrök minden kérdésére. A mentősök eközben ellátták se-
beiket. Trevort a jegyzőkönyv felvétele után be is vitték a kór-
házba, de szerencsére nem tört el  az ujja,  csak erős zúzódás. 
Tettek rá egy vastag kötést, ami a gipsz és sima kötés közti át-
menetet képezte. Egy óra múlva hazavitték. 

Mikor újra betoppant, vigasztalnia kellett Juliet, majd elő-
kerültek az italos üvegek. Döntötték magukba a piát úgy, mint-
ha sivatagban lettek volna egy átszomjazott nap után. 

Egy szót sem szóltak a köztük lévő dolgokról, és arról, hogy 
ezt Samantha „jóváhagyta”, ugyanis a gyomruk még fájdalma-
san remegett. 

Trevor készített valami kaját, és szinte etetnie kellett Juliet, 
mert – ahhoz képest, hogy milyen talpraesetten és bátran visel-
kedett – erős sokkhatás alá került. Az evés után nem is foglal-
koztak azzal, hogy fürdeni kéne, és ágyba bújni, gyakorlatilag 
ájulásig itták magukat. 

Másnap reggel kicsit késve ébredtek, borzalmasan érezték 
magukat, és alig néztek egymás szemébe. Megreggeliztek, ká-
véztak, és mindketten leviharzottak Amyhez. A kislány kérdez-
te, hogy mi történt velük előző este, melyre Trevor csak annyit 
mondott, hogy összetűzésbe került pár rossz bácsival, és mó-
resre tanította őket. Amy szája fültől fülig ért, izgatottan hall-



gatta a kitalált részleteket. 
Amyt  rajzolni  tanították,  és  kiderült,  hogy  Julie  nem  is 

olyan  régen  képregényekhez  készített  egyszerűbb  rajzokat. 
Most tanította a kislányt. Közben ment a mese is a DVD-n, és 
az ebből sugárzó ártatlanságot most Trevor élvezte a legjobban, 
hisz még ahol biztonságosnak is érezték a helyzetet, oda is be-
került  a  gonosz.  És  még  hátravan  a  feleségére  leselkedő 
veszély…  

Már estére járt, mikor megszólalt Trevor telefonja, a hetes. 
Felvette. 

– Helló, Jonathan.
– Szia Drágám – motyogott Samantha.
Trevor felpattant a székről, és meg is szédült. Nekiesett egy 

szekrénynek. A két lány érdeklődve nézte, Julie pedig azonnal 
rájött ki van a vonal másik végén. Felragyogott az arca, melyet 
Amy észre is vett. 

– Csak nem anyu az?
– De, ő az.
Trevor máris kihangosította a telefont, letette Amy ágyára 

és körbevették. 
– Sziasztok, drágáim. Amy, hogy vagy?
– Szia, Anyu. Jól – vigyorgott. – Mikor jössz?
– Még mindig nem tudom, kicsim. Még sajnos egy ideig 

nem.
– Mmm. Képzeld, apu és Jul elfogtak pár rossz fiút az utcán.
– Micsoda? – Samanthának még nem mondták el mi tör-

tént, Jonathan úgy akarta, hogy inkább a férjétől tudja meg a 
részleteket, és ha hallja, hogy legyőzték a veszélyt, és ezt a férje 
szájából, jobban megnyugszik.  



– Így van – szólt bele Trevor. – Egész pontosan Gina és Bill 
jött el hozzám, hogy ne tanúskodjak melletted. 

– Akurvaédesanyjukat. És mi történt?
– Egy pillanat, csak kimegyünk…
Trevor és Julie kimentek Amy szobájából, hogy a kislány ne 

hallja a részleteket. 
Trevor nem akarta felesége szívét fájdítani a pontos részle-

tekkel, hogy meddig ment el Ginával, ezért csak az ajtóig me-
sélte, és közben Juliera pillantott, hogy maradjon csöndben, ő 
ugyanis látta Ginát meztelenül a szobában. – Az történt, hogy 
Gina kiadta magát kurvának, hogy te küldted, hogy kiengesz-
telj. Spanyolnak adta ki magát, de felismertem az olasz akcen-
tust. Aztán fegyvert rántott, de azt már nem tudta rám fogni. 
Aztán megérkezett Bill is, berúgta az ajtót, és sakkban tartottak. 
De közben Julie is feljött, és beszállt a bunyóba. Szétvertük a fél  
lakást, Julie elintézte Ginát, én meg Billt, de majdnem megöl-
tem. Julie állított le még időben, mert elvesztettem a fejem. 

– Aztán? Aztán? Jézusom. – Samanthának most nem volt 
olyan erőtlen hangja, hisz szerettei kerültek veszélybe.

– Aztán hívtam Jonathant, ő küldte a rendőröket. Letartóz-
tatták Ginát, Billt a kórházba vitték. A lényeg, hogy elkaptuk az 
igazi gyilkosokat, drágám.

– Idáig elmentek a rohadékok?
– Látod.
– Alig hiszem el. Na jól van, örülök, hogy épségben vagy-

tok. Figyelj! Mikor jössz?
– Holnap reggel itteni idő szerint száll fel a gépem. A műté-

tet elcsúsztattam addig, míg visszajövök … visszajövünk.
– Bár tudnám élvezni most is az optimizmusod. Sajnos ha 



most nem sikerül, akkor nem lesz másik esély.
– Tudom.
– Ott van Julie?
– Itt vagyok. Szia, Sam!
– Szia! Jól vagy, drágám? Nem sérültél meg?
– Kaptam egy két pofont, meg rugdostuk egymást Ginával, 

de kék-zöld foltokon kívül semmi.
– Imádlak. Vigyázz Amyre két szemeddel, míg Trevor nincs 

ott, rendben?!
– Ez csak természetes, Sam.
– Köszi. Hiányzol.
– Te is nekem, Sam. Mikor jössz? – ezt a kérdést úgy tette 

fel,  mintha  Samantha  tudná  a  választ,  csak  Amynek  nem 
mondja. 

– Tényleg nem tudom. Nagy szarban vagyok. Lehet, hogy…
– Ne erről beszélj – Trevor beleszólt. – Ha látja majd a bíró, 

hogy már beletörődtél abba, amit még el sem döntöttek, akkor 
biztosan nem lesz kíméletes.

– Kösz, cseszd meg. Elég nehéz most a pozitív energiáimat 
fókuszálni, ahogy „tanítottad”.

– Jó, jó, bocsi. Értem.
– Most tudunk beszélni egy kicsit hosszabban. Átvittek a 

Rikersbe, kaptam fasza vendégszeretetet. Jonathanék itt vannak 
az ajtóm előtt, és éjjel-nappal itt is lesznek a tárgyalásig. Sajnos 
nem jöhetnek be a cellámba, ezért érdekesen társalgunk majd. 

Ezután folytatták a beszélgetést, és Trevor hallotta, hogy Sa-
mantha  percről  percre  jobban  megnyugszik,  hogy  szerettei 
tényleg  biztonságban  vannak.  Majd  kötetlen  témákról  is  szó 
esett, és valamiért előjött a nosztalgia … mintha búcsúzkodná-



nak. Trevor nem akarta ezt hallani, de Samantha ragaszkodott 
hozzá: ha balul sül el a tárgyalás, akkor legalább nem lesz lelki-
ismeret furdalása, hogy ezt és azt nem mondta el. Most akart 
elmondani mindent, hogy könnyebb legyen az egész. 

 
A két órás beszélgetés végeztével Samantha hirtelen fájónak 

érezte a további perceket. Amyvel még beszélt néhány szót, vi-
gasztalta  hogy  igyekszik  menni,  amilyen  gyorsan  csak  tud. 
Majd letette. 

A nyíláson visszaadta Jonathannak a telefont. – Köszönöm. 
– Nincs mit.
Ezután ők is különféle témákról kezdtek beszélni, nem szá-

mított Samanthának miről, csak foglalják le, mert menten meg-
őrül. Készségesen segítettek neki. 

Délután négy óra tájban megérkezett Malcolm is, de őt sem 
engedték be a cellába. Közölte, hogy sajnos Barry Olson szemé-
lye  ellen  a  fellebbezést  elutasították.  Samantha  csak  annyit 
mondott, hogy neki akkor vége. 

A további beszélgetésben már csak passzív hallgatóvá vált, 
és nem tudta felidézni, miről beszéltek ott kint négyen… 

 



21. Rész
Trevor hazatér 

New York, kedd, délelőtt 10:05

Kedden kora reggel Trevor elköszönt Amytől és Julietól. Lá-
nyának azt mondta, hogy nemsokára jön vissza anyuval. Meg-
köszönte Carlosnak az eddigieket, de a férfi csak kacagott, hisz 
még semmit nem tett. Jó utat és sok sikert kívánt Samanthának. 

Trevor  a  reptéren  befalatozott,  mert  reggel  még  mindig 
nem tudott enni. Ugyanolyan géppel repült vissza, mint mikor 
idejöttek. Ez a gép örökre emlékeztetni fogja ezekre a keserves 
napokra. 

Délután érkezett  meg New Yorkba, ahol helyi  idő szerint 
még csak délelőtt volt. Jonathan már várta. 

– Trevor! – kiáltott rá a tömegből.
Trevor összehúzott szemmel közeledett. Tehát te vagy Jona-

than. Mázlid van, fáj az öklöm, úgyhogy majd később húzok be  
neked egyet. 

Jonathan eléje toppant. – Nagyon örülök, Trevor. – Kezet 
nyújtott. 

Trevor lenézett rá, de nem fogta meg. Mérgesen felpillan-
tott. Jonathan máris elnézést kért, és maga után invitálta a par-
kolóba. 

– Nos, a tárgyalás holnap kezdődik, délben. Három napos 
lesz.

– Bemehetek?
– Oda igen, de a börtönbe nem. A tárgyalás nyílt lesz, és 



biztos, hogy sokan akarják látni.
– Hogy van Samantha?
– Nem akarok hazudozni. Nagyon rosszul.
Trevor a fogát csikorgatta. – Talán mégis jobb lenne, ha egy 

kicsit hazudna. 
Jonathan nem tudott mit mondani erre. 
Továbbra is átvágtak a tömegen, majd végre kiértek a rep-

térről és a parkoló felé vették az irányt. 
Trevor megtorpant,  amint meglátta innen a felhőkarcoló-

kat. Szerette a várost, de az utolsó emlékét róla már kevésbé. És 
most ebben a szeretett városban dől el feleségének sorsa. 

A  kocsiig  csendben  lépkedtek,  ezalatt  Trevor  felkészült, 
hogy szörnyű dolgokat fog hallani Samantháról. 

– Tehát, hogy van Samantha?
Jonathan nyelt egyet,  hezitált,  de Trevor csak intett,  hogy 

„csak tessék, folytassa!”
– Nagyon rosszul van, de roppant erős nő, mások már ré-

gen hisztiztek vagy megőrültek volna. Igyekszünk még jobban 
benne tartani a lelket, hogy a szenvedése kevésbé legyen fájdal-
mas itt. 

– Óriási – Trevor köpött egyet a földre. – Most már csak azt 
nem tudom, hogy mennyire hazudott.

– Maga kérte. Na jó. Samantha rosszul van. Ez igaz. Erős és 
bírja a strapát. Ez már csak részben igaz, de eddigi teljesítmé-
nye mindenképpen bámulatos. 

Trevor nem szólt semmit. Kirántotta a kocsi ajtaját és beült. 
Jonathan is a vezetőülésbe. 

– Melyik hotelbe? – nézett kérdően Trevorra.
– Hotel? Van lakásom, minek a hotel?!



– Ó, tényleg… elnézést. Máris indulunk.
Út  közben leginkább  Jonathan  beszélt,  próbált  kérdezős-

ködni Amyről, és a dulakodás részleteiről. Trevor mindent el-
mesélt, és visszagondolva megmosolyogta azt, mikor Ginát az 
ágyhoz bilincselte. Jonathan fennhangon kacagott, és gratulált. 
Trevor kérdezte mi van velük. Holnapi nap folyamán átszállít-
ják őket Amerikába, pár napot az FBI cellájában töltenek, aztán 
utána  már  senki  sem  tudja.  Trevor  aggodalmaskodott,  hogy 
hogyan bizonyítják rájuk a bűnösséget, de Jonathan megnyug-
tatta, hisz hallotta a telefonban akkor. Trevornak ez a rész ki-
esett, de most megnyugodott. 

Megérkeztek a lakáshoz, ahol már nyolc éve éltek. Trevor 
szédelegve szállt ki. Jonathan már el akart köszönni, de Trevor 
felinvitálta egy kávéra. 

A bejárati ajtóhoz léptek. Trevor remegő kézzel nyitotta ki. 
Besétáltak a földszintre, és hívták a liftet. 

– Még most is úgy érzem, hogy Sam odafent vár.
Jonathan nyelt egyet. 
A lift felérkezett a tizennyolcadik emeletre. Trevor behunyt 

szemmel várt, majd erőt vett magán és elindult. 
A bejárati ajtó még mindig kifordítva lógott az egyik zsané-

ron, hiszen nemrég rátörték Juliera. Néhány rendőrségi szala-
got feszítettek  keresztbe.  Átbújtak alatta,  majd az  előszobába 
érkeztek. Trevor máris megfogta a cipős szekrény szélét, mert 
megszédült. 

A lakás tele volt  piciny táblákkal,  a  bútorokat lefóliázták, 
mintha valami bűntény történt volna itt. Trevor megfogta az el-
ső táblákat, kinyitotta az erkélyajtót, majd dühösen hajigálta ki-
felé őket. Letépte a fóliákat, mintha ezzel vissza tudná hozni a 



régi  állapotot,  és  megidézné  feleségét  egy  láthatatlan  síkról, 
hogy átölelhesse. Simogatta volna a hátát vigasztalóan, és töké-
letesen el tudta képzelni a kétségbeesett arcot. Remegő kézzel 
cigit vett elő. Mindig az erkélyen dohányoztak, bent sosem, és 
még most is erőt vett magán, hogy kimenjen. 

Jonathan még nem zavarta. Segíteni akart, ezért megkereste 
a kávét, és főzött egy adagot. Utána a cukrot igyekezett megta-
lálni, és a tejet, de ez már megromlott a hűtőben. Kiöntötte a 
mosogatóba, majd szortírozta az ételeket is, mely előtt még ki-
kukkantott Trevorhoz, és belegyezését kérte. Megkapta. 

Ezután együtt itták a kávét kint az erkélyen és cigiztek. 
– Szinte még most sem tudom elhinni, pedig már egy hét 

eltelt – nézett le az erkélyről Trevor. Ez Jonathannak úgy tűnt, 
mintha le akarna ugrani.

– Mi is így vagyunk vele. Sajnálok mindent. Tudom, hogy 
be akar majd mosni nekem egyet, meg is érdemlem, de amit 
most mondok, azt nem azért mondom, mert félek magától. Ha-
nem azért, mert én tényleg segítettem Samanthának. Leginkább 
Andrew volt a véreb.

– Attól még magát is megütöm, ha jobban lesz a kezem.
– Ahogy gondolja.
–  Találkozhatok  ezzel  az  Andrewval?  Még  nem  akarom 

megütni, csak látni. Meg azzal a nővel… mmm… 
– Hillary. Őt ne üsse meg, teljesen ártatlan! És nem is biz-

tos, hogy meg is tudná ütni.
– Miért?
– Hillary SWAT parancsnok, érti a dolgát.
– Mindegy.
– Ha gondolja, délután elmehetünk a Rikers elé, én beme-



gyek, hogy leváltsam őket, és ők kijönnek, beszélnek magával 
és visszamennek. Aztán mi mind ott maradunk Samanthánál, 
és holnap találkozunk a bíróság előtt. Rendben?

Trevor egy sóhajjal jelezte, hogy igen. Most fontosabb fele-
ségének védelme odabent, mint az ő vigasztalása. 

A kávé és cigi végeztével Trevor hívta a ház karbantartó sze-
mélyzetét, és kérte az ajtó megjavítását, mert este már itt szeret-
ne  aludni.  Bár  nehéz  lesz  Sam  nélkül…  Azt  mondták  neki, 
hogy délutánra kész, lecserélik az ajtót, megjavítják a zsanéro-
kat. 

Elhagyták az épületet, majd a Rikers felé indultak. 
– Biztos, hogy látni akarja a börtönt kívülről?!
Trevor  elbizonytalanodva  ingatta  fejét.  Semmiképp  sem 

mehet be Samanthához, és ha meglátja azokat a drótkerítéseket 
és szökésbiztos rendszert, talán még jobban beindul a fantáziá-
ja  és  a  mostaninál  is  szörnyűbb  sorsot  képzel  el  majd  neki. 
Ezért úgy döntött, hogy inkább nem. Kérte Jonathant, hogy in-
kább forduljon vissza. A férfi máris így tett, majd nem sokkal 
később kitette Trevort a ház előtt. 

– Akkor én most visszamegyek a börtönbe, és küldöm And-
rewt és Hillaryt.

Trevor csak biccentett. 
– Akkor viszlát holnap. Ja és Trevor… – emelte meg hang-

ját, mert a férfi már a bejárat felé fordult. – Legyen erős holnap!
– Ezt inkább Samnek mondja! – Trevor megfordult, majd 

otthagyta a férfit.
 
Egy órával később megérkeztek a javítók, és kérdezték hogy 

mi történt itt. Trevor csak annyit mondott, hogy betörés. A ja-



vítók felröhögtek, hisz ilyen módon betörni az ajtót még csak 
rendőrök tudták. Trevor már berágott a találgatásukra. – Na és 
ha rendőrök törték be, akkor mi van? Megkezdenének végre a 
munkájukat? 

Elnézést kértek, és máris nekiláttak a fúrásnak, faragásnak. 
Az új ajtót felhozták, óvatosan beillesztették a helyére, és meg-
kezdték a rögzítését. 

Trevor közben egyfolytában cigizett, már kinyitotta az er-
kélyajtót, hogy egyből kimenjen a füst. Közben megszólalt a ka-
putelefon. 

– Igen?
– Ö … Trevor Blake? Itt Andrew Bush és Hillary Adams.
– Á, hát megjöttek. Csak jöjjenek fel. – Kinyitotta nekik az 

ajtót, de a kis kamerába nézve látta, hogy a férfi hezitál, nem 
mer belépni, de a nő szinte betaszította a bejáraton. Ennek lát-
tán Trevor gonoszul kacagott. Nem bántalak, de jó látni, hogy  
félsz tőlem.

Az ajtó készen lett, Trevor elnézést kért a szerelőktől a be-
szólásért. Nem érdekes, legyintettek, majd távoztak. Egy perc-
cel később pedig megszólalt a bejárati ajtó csengője. 

Az ajtó kínos lassúsággal nyílt. Trevor enyhén lehajtotta a 
fejét, mérgesen sandított fel rájuk. 

Andrew és Hillary nem mert szólni egy szót sem. Különö-
sen Andrew, hiszen most szembe kell néznie azzal, akinek el-
fogta a feleségét. Még ha csak a munkáját is végezte. 

Hillary  látta,  hogy  Trevor  éppen  kitépte  Andrew  gégéjét 
szemével, ezért gyorsan mentette a helyzetet. 

– Mr. Blake, én …
– Trevor. Még maguknak is.



– Oké. Trevor, az én nevem Hillary Adams, az úr itt mellet-
tem Andrew Bush.

Trevor gúnyos mosolyt erőltetett arcára. – Hát maga a hős, 
aki elfogta a veszélyes ámokfutó édesanyát?! Engedje meg, hogy 
gratuláljak. – Bekötött kezét előrenyújtotta. 

Andrew nem merte megfogni. Csak nyelt egy nagyot. 
– Csak bátran, fogja meg.
Andrew kinyújtotta a kezét és óvatosan megfogta Trevorét.
– Na látja, máris jobb. Megkínálhatom egy kávéval? Mesél-

jen, hogyan sikerült ezt a hőstettet véghezvinni. Csak tessék – 
félrelépett, majd egyből a kávéfőző felé indult. – Gyújtsanak rá, 
érezzék otthon magukat! Ha már valakitől ezt az érzést elvették.

Ezek a szavak Andrew mentális énjére pörölyként zúdultak 
le. Először az összetört Samantha, majd összetört férje, a kette-
jük közti  kapcsolat.  És  ezt  mind tönkretette.  A tény,  hogy a 
munkáját végezte, magányos faházikóként próbált egyben ma-
radni egy hatalmas szökőárral szemben. Mikor összedőlt és el-
sodródott, saját lelkében próbált menekülni, de a saját maga ál-
lította  korlátok  megakadályozták  ebben.  Mintha  valaki  fallal 
vonja körbe magát a szökőártól, de a víz játszi könnyedséggel 
özönlik át a fal felett, és a túlélni igyekvő pedig fulladozni kezd. 

Andrewt elhagyta ereje, és leroskadt egy kanapéra. Trevor 
meghallotta a rugók nyekergését, hátrapillantott válla fölött, és 
fokozta a szenvedést. – Nem mondtam, hogy leülhet. Csak azt 
kaphatja, amit én kínálok. 

Andrew felpattant. 
A kávé elkészülését egy szó nélkül várták meg, majd beszél-

getésbe kezdtek, de már csak Hillary és Trevor. 
A nő igyekezett megnyugtatni, hogy vigyáz feleségére hol-



napig, nem esik bántódása. Gratulált a sikeres elfogásért, majd 
érdeklődni kezdett Amy után, melynek hallatán Trevor egy ki-
csit felengedett. Hillary látta rajta, hogy józan esze elfogadja a 
tényt, hogy Andrew a munkáját végezte és elfogta feleségét, de 
érzelmei örökös bosszúszomjjal igyekeztek újra és újra kitörni. 
A férfi nagyon erős volt, és ez imponált a nőnek. 

A  beszélgetés  további  részében  Andrew  csak  kisgyermek 
módjára figyelt, megszólalni továbbra sem mert, Trevor pedig 
egy-egy  átsuhanó pillantással  ugyanúgy érzelmileg  ostorozta, 
mint Samantha. 

Most  már  Hillary  is  úgy  gondolta,  hogy Andrew megér-
demli a szenvedést. És Andrew sem gondolta másképp. Üssön,  
Trevor, megérdemlem. 

 
Egy óra múlva elhagyták a lakást, Trevor pedig megnyitotta 

a laptopot és megnézte hogyan áll cégének árverése. A jelenlegi 
helyzet megdöbbentette: vételár 975 ezer dollár. Nem várt to-
vább, mert a pénzt már a holnapi tárgyaláson fel kell mutatni. 
Elfogadta az árat, majd felhívta a vevőt és gratulált. A vevő kér-
te a szerződéseket, és mikor megtudta, hogy a cégvezető éppen 
a Rubinkirálynő férje, hosszas ódákat zengett, és felajánlotta a 
segítségét is. Trevor megköszönte, és személyes találkozót aján-
lott. 

Egy  óra  múlva  egy  kávézóban  találkoztak,  és  aláírták  a 
nyomtatványokat. A férfi kérdezte, hogyan tudna segíteni. Tre-
vor az óvadékban kért segítséget, mert várhatóan nagy összeget 
kell kifizetniük. A férfi még újabb negyedmillió dollárt bocsá-
tott  a  rendelkezésére,  melytől  Trevor majdnem meghatódott. 
Megköszönte az üzletet, kezet fogtak, és Trevor megígérte, hogy 



ezt a segítséget a jövőben meg fogja hálálni. 
Miután hazaért, Malcolm hívta, és megbeszélték a részlete-

ket.  A  beszélgetésbe  bekapcsolódott  Jim  is,  és  összegezték  a 
rendelkezésre álló összeget, melyet óvadék gyanánt ki tudnak 
majd fizetni. Trevor nem értette, ez miért lenne ilyen magas, de 
Malcolm azt mondta, hogy az okozott kár, a hírnév, és egyéb 
dolgok összessége adja ki ezt a hozzávetőleges árat. És nem is 
biztos, hogy a bíróság elfogadja. Malcolm kiszállt a beszélgetés-
ből, hogy tovább folytassa munkáját, de Trevor és Jim még vo-
nalban maradtak. Egyszer találkoztak mindössze, mikor Trevor 
bement Samanthához egy évvel ezelőtt, a házassági évforduló-
jukon, és egy meglepetés csokor virággal állított be. Ekkor mu-
tatta be őt Samantha mindenkinek, és Jimről akkor ódákat zen-
gett. Trevor invitálta a férfit egy kávéra, de nem tudta elfogadni, 
mert még sok dolga van a holnapi tárgyalásig. Trevor ennek el-
lenére ragaszkodott ehhez, és Jim végül kötélnek állt. Estére be-
néz, ígérte. 

Már kora délután volt, mikor Trevor felhívta Juliet és be-
szélgettek egy jó álló órán át. Amy jól volt, ez volt az első kér-
dés, majd rátértek arra, ami köztük majdnem zajlott. Most va-
lahogy nyíltabban tudtak beszélni róla, mint szemtől szemben. 
Elnézést kértek egymástól, és bár Samantha jóváhagyta kettejü-
ket, mégsem forszírozták a dolgot tovább. Elfelejtették. 

Trevor a nap további részében már nem tudott tenni sem-
mit feleségéért. Megvárta Jimet este, ittak pár sört, annyit, hogy 
kellemesen elálmosodjon. Majd aludni ment. Pontosabban for-
golódni… 

 



22. Rész
Az utolsó próbatétel: 1. nap
 
New York, szerda, reggel 7:20

Samantha egy percet sem aludt az idegességtől. Mikor le-
dőlt,  szívverése felgyorsult.  Mikor felült,  bóbiskolt. Sehogy se 
volt jó. 

Kint  Jonathanék a  széken aludtak mindhárman.  Össze is 
tolták ezeket, hogy kényelmesebb legyen a helyzetük, de elzsib-
badt a fenekük, a lábukból ki is ment a vér többször is. De meg-
érdemelték. 

Reggel Jonathan ébredt Samantha halk kopogására. – Igen, 
Samantha? – lesett be a kémlelőablakon. 

– Elfogyott  a cigim – nézett  ki  a  nő, arca halálra rémült 
volt.

Jonathan máris benyújtott egy szálat, majd megfogta a nő 
kidugott kezét biztatóan. – Minden rendben lesz, Samantha. 

– Bár tudnék én is osztozni ebben.
Megjelent egy őr, és Jonatnanék elé lépett. Már Andrew és 

Hillary is felébredt. 
– Most érkeztek meg a cuccai – intett az őr a fejével a cella-

ajtóra és ledobott a földre egy fekete zsákot. – Nyitom a cellát, 
bemehetnek. Öltözés. A kíséretet a szokásos eljárásnak megfe-
lelően kell biztosítani, de maguknak. Most kaptam az utasítást.

Jonathanék szeme felcsillant, hogy ők kísérhetik Samanthát 
a bíróságra. 

Az őr elforgatta a kulcsot a cellaajtóban, de nem nyitotta ki.



– A további két napban nem itt lesz, hanem a „D” blokk-
ban. Ott tudnak beszélgetni majd szemtől szemben a rácsokon 
át. Aztán majd meglátjuk. Sok sikert – tehát ő is szimpatizált az 
üggyel. 

Sarkon fordult majd elment. Hillary kinyitotta a zsákot, és 
kiemelte Samantha nadrágkosztümjét… azt, amiben elfogták. 

Jonathanék egymásra néztek, majd kinyitották az ajtót. Sa-
mantha az előbb nem hallotta, hogy elforgatták a kulcsot, ezért 
az ajtó nyikorgására odakapta a fejét. 

– Öltözzön – nyújtotta át Hillary a ruhákat, de mikor belé-
pett, megrohanta az, amit Samantha is érzett. Jézusom, már ez  
a pár nap idebent szegénynek felért egy kínzással. Remélem jól  
végződik a dolog.

Samantha levette rabruháját, megint nem foglalkozott az-
zal, hogy a férfiak is látják. Jonathan és Andrew elfordult, Hil-
lary is. 

Samantha  még  érezte  a  parfümöt  a  ruhán,  amit  utoljára 
használt, sőt még valami úton módon Angelét is. Megrohanták 
az emlékek róla, majd magában elmosolyodott. Mikor készen 
lett, igazgatta ruháját a tükörben, a haját is, de azt már lassan 
egy hete nem mosta meg. Táskás szemei csak fokozták a szánal-
mas megjelenését. És még a rémült tekintet is.  Félek?! Hát az  
enyhe kifejezés. Rettegek. Mint még soha eddigi életemben. Is-
tenem,  nagyon szépen  kérlek  segíts,  hogy  ne  válasszanak  el  
Amytől!

Visszafordult az ügynökök felé és megköszörülte a torkát, 
jelezve hogy készen áll. 

Jonathan eléje lépett. – Nos, nem is tudom mit mondjak. 
Ha bekísérem magát … 



– Én kísérem be – vett bátorságot a felszólaláshoz Andrew.
– Egy pillanat – tartotta fel a kezét Hillary. – Inkább én.
– Maga nem tett az ügyhöz szinte semmit – pillantott rá 

Andrew.
– Maga meg talán túl sokat.
– Ez igaz, Andrew. – szólt rá Jonathan. – Ezért én kísérem 

be.
– Azért maga is részt vett a rosszban, Jonathan – szólt rá 

Hillary.
Samantha csak a száját tátva hallgatta a vitát. Úgyis két em-

ber kell, hogy bekísérjék, de ők csak egyről beszéltek. A vitát 
folytatták egymásra mutogatással, majd előkerült a büszkeség 
témája, hogy bekísérni Samanthát micsoda megtiszteltetés, de 
erre Samantha agya is eldurrant. 

– Hé! – kiabált rájuk.
Mindhárman megmerevedtek. 
Samantha a fejét csóválta. – Nem az esküvőmre megyünk, 

hogy büszkék lehessenek a kíséretemre. 
– Kit választ? – nézett rá Andrew.
– Jonathant és Hillaryt. Magának ez a további büntetése.
Andrew nyüszített, mint egy gyerek, akitől elvették a játé-

kát. Jonathan és Hillary megpaskolta a vállát. 
Jonathan Samantha felé fordult,  majd hátsó  zsebéből  egy 

bilincset vett elő. – Bocsánat, ezt fel kell tennünk. 
– Jó, ez úgyis megy a ruhámhoz – Samantha megadóan elő-

retartotta csuklóját.
Jonathan rákattintotta a bilincset. – Így jó? Nem szoros?
– Nem, kimondottan kényelmes.
– Örülök, hogy szarkasztikus énje ismét a felszínen úszkál.



– Bár tudnám, hogyan sikerült neki. De ott most fuldoklik, 
és mindjárt újra lesüllyed, ne aggódjon. 

– Nos akkor… mehetünk?
Samantha  csak  nyelt  egyet.  Szarkasztikus  énje  a  mélybe 

süllyedt, és a felszínre úszott a rémült kislány, aki sírva könyör-
gött a segítségért.  Ebből Samanthán nem sok minden látszó-
dott, de egy ember jól ismerte, és biztosan észre fogja ezt venni: 
Trevor. 

Kiléptek a celláktól. Jonathan fogta a jobb, Hillary a bal kar-
ját, majd vezették át a folyosókon. Andrew mögöttük kullogott.

Az elmúlt napokban talán körbement Samantha híre a bör-
tönben,  mert  a  fegyőrök  most  mindannyian  tiszteletteljesen 
pillantottak rá, két nő még sok sikert is kívánt. Samantha csak 
szomorkás mosollyal köszönte meg. 

A hosszú folyosók végén kiléptek a verőfényes napsütésbe. 
Samantha a napba nézett, behunyta a szemét.  Istenem, kérlek  
add, hogy ezt se vegyék el tőlem! Kérlek szépen!

Szíve szapora ritmust vett fel, szinte a halántéka is lüktetett 
a vérnyomás miatt. 

Kisétáltak a börtönből, ahol három személyautó várt rájuk, 
mind az FBI-hoz tartoztak. Beszálltak a középsőbe, hátra. Sa-
mantha  nyomorgott  középen,  mert  Jonathan  és  Hillary  jól 
megtermettek voltak. 

Andrew  előre  ült.  Egy  középkorú  férfi  vezetett,  akit  Sa-
mantha már látott az irodában többször is, de hogy pontosan 
mivel foglalkozott, nem tudta. De ez most nem is volt érdekes. 
A férfi szomorkásan pillantott hátra, mikor beültek. Samantha 
csak ártatlan arckifejezéssel megvonta a vállát, még fel is tartot-
ta megbilincselt csuklóját. Itt a rossz kislány. 



Elindultak. Az út nagyon hosszúnak tűnt Samantha számá-
ra. Főleg úgy, hogy szinte minden olyan hely előtt elhaladtak a 
városban,  melyhez emlékek fűzték.  Mintha valaki  azt  akarná 
mondani neki, hogy „nézd meg ezeket jól, mert utoljára látod 
őket egy ideig”. De nem akarta ezt. Kétségbeesetten sírni kez-
dett, és markolászta Jonathan és Hillary ruháját. De a vigaszta-
láson kívül nem tudtak segíteni rajta már többet… 

Mikor közeledtek a bírósághoz, egyre több embert láttak az 
utcákon. Sőt még transzparenseket is tartottak néhányan. „Sza-
badságot Samanthának.” Samantha szíve ettől megdobbant, de 
tudta,  hogy  a  könyörtelen  ítélkezést  felette  nem  fogják  ezek 
megmásítani. 

Mikor a bíróság bejárata elé gördültek, a tömeg hirtelenjé-
ben megszaporodott. Ott van! Ott van! Kiáltották sokan. Újság-
írók, fotósok hada intézett máris kérdéseket, amint kiszálltak a 
kocsiból. 

Samantha, hogyan érez most? Bűnösnek érzi magát? Hogy 
van a lánya? Hogyan tervelte ki a rablásokat? 

A kérdések mellett megállás nélkül kattogtak a fényképező-
gépek. Samantha csak szégyenlősen lehajtotta fejét, karjával ta-
karta arcát, így haladtak az emberek sorfala között a díszes be-
járat felé. 

Mikor beléptek, az emberek zsivaja egyszeriben megszűnt. 
A főbejárat után egy márványburkolatú aulába toppantak. 

Néhány oszlop nyúlt a magas plafonig. A bal oldali falnál egy 
hosszú pult húzódott, mögötte rendőrök ültek és mereven néz-
ték Samanthát. Két másik egy fémdetektoros kapu mellett állt. 
Jonathanék felmutatták igazolványukat,  majd átsétáltak a ka-
pun, ami a hordott fegyver és a bilincs miatt berregett, de fi-



gyelmen kívül hagyták. 
A kapu kettéosztotta a termet, aminek másik felén jobbra és 

balra  lehetett  elindulni.  Samantha  meglátta  a  tárgyalóterem 
kiírást, és újra tudatosult benne hova is érkeztek. Egy pillanatra 
ficánkolt, de Jonathanék nem állították le, magától tett így. 

Jobbra indultak egy makulátlan tisztaságú hosszú folyosón. 
A falra helyezett hirdetőtáblákon a tárgyalótermek napi beosz-
tása szerepelt. Samantha egy pillantást vetett rá, és látta, hogy 
az ő ügye után egy egyszerű gyorshajtási tárgyalás fog követ-
kezni. Ó, bárcsak ennyi lenne a bűnöm. 

A folyosó elfordult balra,  majd megérkeztek a tárgyalóte-
remhez, melynek két oldalán rendőrök álltak. Biccentettek Jo-
nathanék felé, Samanthát pedig ezután mereven nézték. 

A nő szívverése meglódult. Nyitották az ajtókat. 
A nyikorgás úgy hangzott, mintha ismét az alvilág egy elfe-

ledett katakombája tárult volna fel, hogy soha többé ne eresz-
szen ki egyetlen lelket sem. 

Beléptek. Samantha szíve pedig még egy ütemmel megló-
dult. 

A tárgyalóterem hússzor húsz méteres volt. A szemben lévő 
fal előtt állt a bíró pulpitusa, mellette a két segédé, mintha vala-
mi dobogós helyezésért küzdöttek volna nemrég valami sport-
eseményen. Ők még nem voltak itt. A pulpitus előtt egy több 
lépés széles és hosszú üres placc terült el, melyen az ügyész és 
az ügyvéd ide-oda rohangált a vádlott, a tanúk és a bíró közt. A 
placc közelebbi oldalán állt a két asztal, a vádé és a vádlotté. Ide 
egy székekkel határolt „folyosó” vezetett. 

A székeken pedig – melyeket a két oldalon kétszer hét sor-
ban rendeztek el – közel száz ember ült, a fal tövében körben 



szintén sokan álltak. A belépés után nem villantak a vakuk: itt 
tilos volt felvételeket készíteni. 

Samantha végigfuttatta rémült szemét az embereken. A há-
tul ülők most megfordultak, hogy megnézzék maguknak a hí-
res Samantha Freemant. Őket nem ismerte. Középtájon, a ne-
gyedik és ötödik sorokban már több embert felismert az FBI-
tól. Majd utána észrevette cégének embereit. Ott volt Jim, Jen-
nifer, Frank, és még legalább tízen. Samantha szíve összeszo-
rult, és azt kívánta, hogy bár gond nélkül mehessen be dolgozni 
holnap. 

Kicsit előrébb mentek, és Samantha szíve nagyot dobbant, 
mikor meglátta  Rebeccát,  aki  szomorkásan mosolygott,  nyelt 
egyet aggódóan, és tátogott: „Itt vagyok veled”. Samantha szíve-
sen elfogadott volna most egy csókot tőle, de nem tehették. 

Néhány másodperccel később pedig, mikor Samanthát már 
egészen előre kísérték, a nő meglátta Trevort. Most már ficán-
kolt, és hozzá akart futni. A férfi is felállt, hogy feleségéhez ro-
hanjon. 

Jonathanék erősen tartották Samantha karját, közben a fü-
lébe súgták, hogy nem szabad. Trevor elé is két rendőr állt, és 
visszatartották. 

Samantha torka kiszáradt. Most mindent megadott volna a 
férfi vigasztaló öleléséért.  Trevor is így tett volna, hogy töré-
keny feleségét most megóvja a bajtól. De a törvény masszív lát-
hatatlan falát nem tudták áttörni. 

Nem vették le egymásról szemüket. Mindkettejükébe köny-
nyek  gyűltek  és  szinte  némán beszélgettek  pillantásaikkal.  A 
férfi,  mint a régi szép időkben,  ezzel megmentette Samantha 
lelkét, de fizikai testét nem tudta. 



Majd az érzelmi vihart egy ember takarta el, amint Samant-
ha elé lépett. Nem esett meg a szíve az összetört nőn, ennek el-
lenére roppant gúnyosan mosolygott. 

– Samantha Freeman, hát újra találkoztunk – mondta Barry 
Olson. A férfi magas volt, a feje búbján kopasz, szemüveget vi-
selt. Zöld szeme könyörtelenül és gonoszul villant, hogy most 
elégtételt vehet azért, ami Samantha munkája volt régen. Ha a 
nő nem kapta volna el a fiát, akkor Barry nem ítéltette volna el, 
és talán ez a mostani helyzet jobban indulna. 

Samantha rémülten nézett rá, még hátra is hőkölt, sőt elfu-
tott volna. Mintha az alvilágban éppen egy démon lépett volna 
elé, hogy darabokra cincálja lelkét. 

Barry végignézett a nőn és gonoszul vigyorgott. – Remekül 
áll magának az a karperec. 

Jonathanék az ügyész elé tették kezüket, hogy nem kéne in-
zultálni a vádlottat. Barry csak megvonta a vállát és asztalához 
lépett. 

Samanthát finoman a vádlottak asztalához tolták, levették 
bilincseit, majd leültették. Jonathan és Hillary a két oldalára he-
lyezkedtek. Malcolm már ott ült,  Hillary túloldalán, tekintete 
bizakodó volt. 

– Álljanak fel! – szólt a díszes ruhába öltözött jegyző.
Mindenki így tett, közben a bíró és a segédei besétáltak. Sa-

mantha gyomra – már nem tudta milyen apró lehetett – újra 
összerándult,  mikor felismerte  Joseph Orwellt,  a  könyörtelen 
bírót, aki elől soha senki nem távozott szabadon a tárgyalóte-
remből. A férfi is magas volt, jól megtermett. Haja fekete, kínos 
pontossággal szétválasztva a feje búbján. Egy olvasószemüveg 
lógott nyakában, barna szeme könyörtelenül és szigorúan vil-



lant. Ő testesítette meg az alvilág királyát, aki most meghozza 
az ítéletet a minden ízében remegő lélek felett. 

Mindenki leült, majd a bíró belekezdett a tárgyalás megnyi-
tásába. Feltette olvasószemüvegét és felolvasta az eléje tett la-
pot. – A mai tárgyalás Samantha Freeman, ismertebb nevén a 
Rubinkirálynő ügyében fog zajlani. Kérem a vádat és a védel-
met, hogy terjesszék elő a kezdeti állapotot, és megkezdjük a 
tárgyalást. 

Barry és Malcolm papírokat vittek a bíró elé, aki átfutotta 
őket. Ezek az iratok már csak és kizárólag a nyers tényeket tar-
talmazták, melyeket még a tanúvallomások sok esetben össze 
tudtak omlasztani. 

– Samantha Freeman – szólt rá az alvilág királya a nőre. – 
Álljon fel, és mondja el a bíróságnak, hogy mi volt az ön állás-
pontja, bűnösnek vallja-e magát!

Samantha remegő lábakkal állt fel. Szóra nyitotta száját, de 
csak tátogott. Malcolm egy pohár vizet adott neki, melyet egy 
húzásra  megivott.  Köhögött.  A  bíró  pedig  türelmesen  várt. 
Nem menekülsz, kicsi lélek. 

– Tisztelt bíróság – kezdte el Samantha egy nagy sóhaj után. 
Többen látták  rajta,  hogy  erre  a  beszédre  mintha  tartalékolt 
volna egy kis energiát, mert megszakítás nélkül beszélt. – A ne-
vem Samantha Freeman. Az FBI kötelékét erősítettem szaktu-
dásommal évekig. Utána felmondtam és férjhez mentem, majd 
egy szállítmányozó céget alapítottam. Terhes lettem, és öt évvel 
ezelőtt megszületett a lányom, Amanda Blake. – Itt már egy kis 
remegés  futott  át  testén.  –  Életünk rendben  és  békésen  telt, 
mindannyian boldogok voltunk. Egy évvel ezelőtt azonban a lá-
nyom hastáji fájdalmakra panaszkodott egy hétig, de végül ez 



elmúlt. Nem éreztem biztonságban őt, ezért elvittem orvoshoz. 
Ott kiderült, hogy Amy májrákos, és már csak hónapjai vannak 
hátra. Az orvos szerint menthetetlen. Én azonban nem adtam 
fel, egyre és egyre több orvoshoz vittem el a lányomat. Szinte 
mind ugyanezt állította. Majd eljutottam a mostani orvoshoz, 
aki  hírességeket  és  gazdag  embereket  mentett  meg,  és  profi. 
Felvettem vele a kapcsolatot, el is jött New Yorkba, és kivizsgál-
ta a lányomat. Ő azt állította, hogy a lányom megmenthető, de 
borzalmas mennyiségű pénzre lesz szüksége. A határidő szűkös 
volt, ezért sietve kérelmeket adtam be segélyekre, kölcsönökre, 
de a kétmillió dolláros műtétre nem volt elegendő. Kétségbe-
esésemben a magam kezébe vettem a dolgokat, és felhasznál-
tam régi kapcsolataimat. Egyikük a rubinkereskedő volt, akivel 
megbeszéltük, hogy ha szerzek egyet, azonnal megveszi tőlem, 
és hamar meglehet a pénz a műtétre. Először próbáltam keres-
kedni, olcsón venni, drágán eladni, de így kifutottam volna az 
időből. Ezért kénytelen voltam elvenni a rubinokat. Szereztem 
négy társat, és gyűjtöttük a pénzt, melyet részletekben utaltam 
az orvosnak. Sajnos az egyik akciónál nem vettem részt, és az 
embereim nem tudták lekezelni a biztonsági őröket.  Lelőtték 
őket. Ettől a ponttól kezdve ment át hajtóvadászatba a dolog. 
Az FBI megkeresett, hogy segítsek elfogni a Rubinkirálynőt, de 
senki nem tudta, hogy én vagyok az. Segítettem, nem vezettem 
félre az FBI-t, hiszen mindig ott csaptam le, ahová mutattam, 
csak nem akkor, és nem úgy. A pénzt végül sikerült megszerez-
nünk, a lányom műtétje nemsokára kezdődik és megmenekül. 
Elismerem bűnömet, és vállalom a büntetést, melyet a bíróság 
ró ki rám ezért.

Ezt  a  beszédet  Malcolmmal  többször  gyakorolták  még  a 



cellában. 
– Köszönöm, Mrs. Freeman – biccentett a bíró. A nő sze-

mébe nézett. Talán neki is lehetett magas fokú pszichológiai ké-
pesítése és empátiája, mert Samantha úgy érezte, hogy a kopo-
nyájába most betoltak egy kopját egy vágtató ló sebességével, a 
széthasadt fegyver szilánkjai pedig a lelkébe csúsztak, és csú-
nyán összeszabdalták. 

– Kérem most először a vádat, hogy ismertesse a pontokat!
Barry felállt, és egy papírt tartott maga előtt. – Tisztelt bíró-

ság. A vádlott iménti vallomása és a tények alapján a vád a vád-
lottat csoportos rablással,  bűnszervezettel  való szövetkezéssel, 
az FBI félrevezetésével, hamis személyazonosságok használatá-
val, nagy mértékű károkozással, valamint gyilkosságra való fel-
bujtással vádolja. A vád kéri a bíróságot, hogy a vádlottat húsz-
tól harminc évig terjedő szabadságvesztésre ítélje. 

Samantha ennek hallatán sírni kezdett. Ne, kérem, ne!
– Köszönöm. Most kérem a védelmet, hogy ismertesse ál-

láspontját!
Malcolm  felállt.  –  Tisztelt  bíróság.  Ügyfelem  elismeri  a 

kényszerhelyzetből csoportosan elkövetett rablást, melyért vál-
lalja a büntetést. Minden egyéb vádpontot tagad. Kérem a bíró-
ságot,  hogy ügyfelem bűnösségét és a büntetés elfogadásának 
hajlandóságát ismerje el, és vádlottamat enyhe büntetésben ré-
szesítse egy pénzbírsággal, vagy elzárásban egy korrekciós inté-
zetben, vagy felfüggesztett börtönbüntetéssel. 

– Köszönöm. Az imént elhangzott tényekből a mai napon 
három vádpontot veszünk át, holnap a maradékot, holnapután 
pedig kihirdetjük az ítéletet. Kezdjük.

Elsőként  Barry kezdte  a  legkevésbé  súlyos  váddal,  a  sze-



mélyazonosságok használatával.  Ezért  fél   évet kért a bírótól. 
Malcolm erre azt reagálta, hogy a személyazonosságok átvétele 
teljes  mértékben a  két  félen alapszik.  Itt  Samantha csak köl-
csönvette az útleveleket, melyek ott hevertek Malcolm előtt. Ez 
a vádpont látszólag megnyerve. 

A következő a bűnszervezettel való szövetkezés. Barry azzal 
állt elő, hogy a rubinokkal való kereskedés elősegítette alvilági 
tevékenységüket, vagyis Samantha segített nekik a további ter-
jeszkedésben. Malcolm válasza erre az volt, hogy a rubinok a 
bűnszervezet egyik tagjának személyes rajongását képezték, és 
nem kereskedett velük, következésképpen nem segített elő sem-
mit. Az pedig, hogy Samantha kapcsolatba lépett vele, még ha 
ismert személyről is volt szó, nem minősült bűntettnek. Ez a 
vádpont is látszólagos sikerrel zárult. 

Samantha egyre magabiztosabbnak érezte magát Malcolm 
szárnyai alatt.  Tényleg nagyon jó ügyvéd és jó  választás volt. 
Még  előző  napon összegezték  Barry  stratégiáját,  és  sejtették, 
hogy a kezdeti három vádpontból többet is fog csinálni, de nem 
tudott többet, mint hatot. Malcolm és Samantha közösen talál-
ták ki mi lesz ez a hat pont, és mindre felkészültek. 

A harmadik a nagy mértékű károkozás volt. Barry szerint a 
biztonságot garantáló cégek megbízhatósága megrendült, ezzel 
együtt az egész biztonságtechnikai iparé. Az okozott kár milliós 
nagyságrendű, melyre Barry ismét egy éves büntetést és félmil-
liós kártérítést kért a bíróságtól. 

Malcolm erre Trevor cégének eladási jelentését hozta fel, és 
a várt csőddel szemben a cég értéke a Rubinkirálynő hírneve 
miatt a többszörösére emelkedett, ahogy minden más cégé is. 
Sőt, az egyik még az értéktőzsdén is jegyezve volt, a részvény-



árak az egekbe szöktek. Ez a pont volt a leglátványosabb siker, 
Barry már szinte mérgelődött. 

A tárgyalás délután kettőig húzódott. Samanthára visszatet-
ték a bilincseket, és kivezették. A nő még hátrapillantott a válla 
fölött, hogy férje szemébe nézzen. 

– Szeretlek, bébi – mondta neki gondolatban.
–  Én  is  szeretlek,  drágám.  Légy  erős,  itt  vagyunk  veled  

mind.
A tárgyalóterem hamar kiürült. 
Samanthát visszavitték a Rikersbe, ahol már nem magán-

zárkába, hanem cellába zárták. Ebben a blokkban három másik 
hasonló cella állt üresen, ezért nyugodt délutánjuk és estéjük 
volt.  Samantha a rácsokon át többet tudott beszélni Jonatha-
nékkal, akik az ígéretnek megfelelően továbbra is vigyáztak rá. 
Ám érdekes  módon megérkeztek a  finom ételek,  melyeket  a 
fegyőrök küldtek a nőnek. Napok  óta ez volt a legösszetettebb 
étel, melyet evett. A leves ízletes volt, a sült hús mennyei. Sa-
mantha  még  kapott  egy  ugyanolyan  narancslevet,  amiből  az 
otthoni hűtőszekrényben mindig akadt egy-két üveg, és most 
szomorkásan nyitotta ki. 

Az első nap valamiért sokkal bátrabban tudott szembenézni 
a ténnyel, hogy kap egy kis büntetést, de mikor a Barry félére 
gondolt, gyomra görcsbe rándult. Fél évet még kibír. A korrek-
ciós intézet meg szanatóriumi. A felfüggesztett büntetés tűnt a 
lehető legjobb végkifejletnek. Ami azt illeti,  ez is lehet rossz, 
mert elég egy gyorshajtás, és máris bekukkanthat ismét a bör-
tönbe. 

De a Barry-féle büntetés egyszerűen nem lehetséges. Miért 
kért mégis ennyit? Talán van valami olyan aduja, amit csak hol-



nap játszik ki? Amire nem készültek megfelelően? 
Jonathanék megpróbálták Samanthában tartani a lelket, de 

mikor eljött az este, a nő idegesen feküdt le a priccsre. Érezte, 
hogy a holnapi nap folyamán lesz valami olyasmi, amire nem 
számítottak… 



23. Rész
Az utolsó próbatétel: 2. nap 

New York, csütörtök, reggel 7:22

Samantha alig aludt az idegességtől, nem úgy, mint odakint 
Jonathanék.  A  legjobban  Hillary  horkolt,  melyet  Samantha 
normális körülmények között megmosolygott volna. 

Megérkezett a reggeli. Pirítós vajjal, teával, egy alma és egy 
szelet csokoládé. Ez utóbbi eszébe juttatta Samanthának a cso-
kis italt. Amy, ne haragudj, anyu még mindig késni fog. 

Miután befejezte a reggelit,  lemosakodott a lavórba enge-
dett vízzel, mely közben Jonathanék elfordultak. Megmosta fo-
gát  is  egy  olcsó  fogkrémmel,  majd  felöltözött.  Még  mindig 
ugyanazt  a  nadrágkosztümöt viselte,  ami  emlékeztette  utolsó 
szabad perceire, mintha valaki azt akarná ezzel, hogy még utol-
jára érezhesse milyen is volt szabadnak lenni. 

Megérkezett a fegyőr, és kinyitotta a cellát. Samantha most 
bent nagyobb biztonságban érezte magát, mint kint. Nem mert 
kilépni, de Hillary bátorította. Samantha erőt vett magán, Jona-
than pedig ismét elnézést kért és feltette csuklójára a bilincset. 
Ismét megfogták a karját és kikísérték az épületből. 

 
Egy órával később érkeztek meg a bírósághoz. Ismét hatal-

mas tömeg gyűlt össze, a transzparensek ugyanazok voltak, de 
akadtak újak is, mint például a „Legyen erős, Samantha”, „Sok 
sikert, Samantha”. Mintha ezek már tudnának, hogy nem ússza 
meg büntetés nélkül. 



A három kocsi megállt, kiszálltak. Szinte be kellett mene-
külniük az épületbe az újságírók hada elől, akik a tegnapi ese-
ményeket a ma reggeli újságban leközölték. „Megkezdődött Sa-
mantha Freeman, ismertebb nevén a Rubinkirálynő nyílt tár-
gyalása.” A címlapfotó jobb felső sarkában volt Samantha mo-
solygó arcképe, a bal felső sarokban a másik énjéé,  amit már 
eddig is sokan láttak, középen pedig a megalázott szerep, mikor 
viszik be az épületbe, és próbálja rejteni arcát. 

Mikor beléptek,  Samantha fellélegzett.  Az újságírókat so-
sem szerette,  tudta  jól,  hogy mennyire  el  tudják  ferdíteni  az 
igazságot, de ennek tényét összevetette az új transzparensekkel 
és úgy gondolta, hogy csupa pozitívat írhattak róla. 

Átmentek a  detektoros  kapun,  majd  a  tárgyalóterem felé 
vették az irányt. 

Mikor beléptek, ugyanazok az arcok fogadták őket most is. 
Mindenki felállt, mint mikor a bíró lép be. Ezzel jelezték tiszte-
letüket Samantha irányába. A nő mindenkin átnézett, Trevort 
kereste, de nem láthatta, míg nem értek előre. Addig megnézte 
magának a többieket is. Jimék feltartották hüvelykujjukat, épp-
olyan gesztusban,  ahogy Samantha  bátorította  őket  a  cégnél, 
mikor valami rosszul ment. Samantha már mosolyogni sem tu-
dott, csak a rémült kislány akart kimenekülni innen, hogy fus-
son, amíg csak erejéből telik. 

Mikor a harmadik sorhoz értek, Rebecca a tegnapi nappal 
ellentétben nem mosolygott, most komoly arcot vágott. Talán 
este beszélt Malcolmmal és mindketten tudták, hogy ma valami 
rossz dolog lesz? 

Samantha ezután meglátta Trevort. Ismét a hangtalan be-
szélgetés kezdődött meg kettejük közt. 



– Légy erős – „mondta” Trevor.
– Igyekszem, de bömbölnék.
– Szeretlek.
– Én is szeretlek.
Jonathan levette a bilincset, Samantha dörzsölte csuklóját. 

A bilincs most szorosabb volt, de nem érdekelte, Jonathan pe-
dig elnézést kért, és suttogva kérdezte, hogy miért nem szólt. 

Leültek. Malcolm Hillary háta mögött súgva foglalta össze, 
hogy mi a mai három vádpont. Arca Rebeccáéval ellentétben 
bizakodónak tűnt. 

– Álljanak fel! – szólt a jegyző.
Mindenki így tett. A bíró és segédei besétáltak, majd leül-

tek. 
Az alvilág királya a remegő lélekre nézett, hogy ma tűzkat-

lanban vagy jégveremben eltöltött napra ítélje. Samantha lábá-
ból kiszökött az erő, és míg mindenki más kényelmesen leült, ő 
a székbe hullott. 

Barry kezdte a mai tárgyalást az FBI félrevezetésének vád-
pontjában, miszerint Samantha akadályozta a bűnüldöző szer-
vet, visszaélt az itt szerzett tapasztalataival és képesítésével. Bar-
ry erre öt évet kért a bírótól. 

Malcolm következett.  Azt mondta, hogy Samantha sosem 
terelte el az FBI-t, mindig a célra vezette őket, de ezután mint a 
Rubinkirálynő másította meg a rablási terveket, ezért a félreve-
zetés fogalma nem állt helyt. Ennek megerősítésére Jonathan és 
Andrew lépett a tanúk padjára, letették az esküt, és ahogy ígér-
ték, Samantha mellett tanúskodtak. Azt mondták mindketten – 
megrendíthetetlen  határozottsággal,  melyet  Barry  keresztkér-
dései sem ingattak meg –, hogy Samantha minden lehetséges 



helyet jelzett, és mint Rubinkirálynő az utolsó két rablásnál elő-
ször megelőzte az FBI-t, másodszorra meg elterelte. Tehát Sa-
mantha mint FBI-os tiszt kifogástalanul végezte a munkáját. 

Ez a vádpont is látszólagos sikerrel zárult, Barry bosszanko-
dott, Malcolm vigyorgott, de Samantha csak kőszerű arccal me-
redt  maga elé.  Többször nézett  Trevorra,  akinek tekintetéből 
már kezdett fogyni a biztató erő. A rablás vádpontja még hátra-
van, és abban Samantha kétséget kizáróan bűnös. 

El is érkezett a perc mikor ez került terítékre. Barry most 
közvetlenül Samanthához intézte kérdéseit. Eléje állt. 

– Mrs. Freeman, ön elismerte a rablás vádpontját. Kérem 
mondja el a bíróságnak, miért mondja azt, hogy nem maradt 
más választása.

Samantha ismét kapkodta a levegőt, és szüksége volt némi 
folyadékra.  A  poharat  remegő  kézzel  fogta  meg,  és  Hillary 
kénytelen volt neki segíteni az ivásban. Samantha Barry mellett 
az alvilág királyára nézett, és talán most először látott rajta va-
lamiféle sajnálatot, de ez is csak a remegő kéz miatt villant át 
arcán. 

Miután sikeresen megitta a pohár vizet, kócos hajába túrt. – 
Azért nem maradt más választásom, mert az idő szűkös volt. 

– Az orvosok szerint a lánya menthetetlen volt. Miért nem 
fogadta el ezt a tényt?

– Tiltakozom, bíró úr – pattant fel Malcolm. – Ezt a tényt 
egyetlen szülő sem tudja elfogadni.

– Helyt adok. – Szólt a bíró szigorúan. – Kérem a vádat, 
hogy ne a szülői érzelmeket feszegesse, hanem a tényekre ala-
pozzon. 

–  Igen,  bíró  úr  –  bólintott  Barry,  majd  visszafordult  Sa-



manthához. – Nos, Mrs. Freeman, hogyan találta meg az or-
vost?

– Sok kutakodással.  Biztos voltam abban,  hogy a lányom 
csak egy szerencsétlen gyerek a mostani orvosok szemében, de 
abban már nem, hogy ne létezne olyan orvos,  aki a „fontos” 
emberekre koncentrál. Én megtaláltam őt, de drágán dolgozott. 
A szükséges pénzt megpróbáltam törvényes módon megszerez-
ni, de akkor kifutottam volna az időből és a lányom meghal. 
Rengeteg  helyre  nyújtottam be  kérelmet,  de  ekkora  összeget 
egyetlen intézet sem tudott adni.

– Én úgy látom – Barry visszasétált asztalához, felvett egy 
papírlapot, majd visszasétált –, hogy ez a rengeteg hely mégsem 
olyan rengeteg. Bíró úr – fordult a király felé és odalépett hoz-
zá, majd átadta a lapot –, a mellékelt lista felső része olyan inté-
zeteket, segélyszervezeteket sorol fel, melyek éppen ilyen gyer-
mekek  megmentésével  foglalkoznak.  A lista  alsó  része  pedig 
hasonlóakat, de csak ez utóbbiakhoz nyújtott be Mrs. Freeman 
kérelmeket. Mint láthatja, a felső rész sokkal hosszabb. Ebből 
úgy vélem, hogy Mrs. Freeman nem tett túl nagy erőfeszítést a 
békés módszerre, és előtört belőle lappangó bűnöző énje.

Malcolm  most  nem  tiltakozott.  Barry  hatalmas  csapást 
mért ezzel az ügyre. 

Samantha csak maga elé meredt. Bűnöző vagyok? Egy szü-
letett rossz kislány? Egy született rabló? 

Barry már átszakította a védelem vastag falait, most pedig 
egy  hatalmas  bombát  is  bejuttatott  és  felrobbantotta.  –  Mrs. 
Freeman született  bűnöző.  Lányának betegsége,  bár szomorú 
eset,  sarkallta  a  rablássorozatra.  A  benyújtott  kérelmeket 
ürügyként használta, hogy elhitesse nem maradt más választá-



sa. De mint láthatja, Bíró úr, nem tett meg mindent. Kérem a 
bíróságot, hogy Mrs. Freemanre e vádpont alapján tíz éves bör-
tönbüntetést szabjon ki. – Barry látta, hogy ezt a vádpontot si-
kerre vitte. Gonosz mosoly villant át arcán, mikor Samanthára 
nézett. 

A nő továbbra is maga elé meredt, és a fejében cikázó kér-
dések most  már tényként  hangzottak.  Tehát  bűnöző vagyok.  
Egy született rossz kislány. Egy született rabló. 

Malcolm szaporán pislogott. Neki is megvolt ezen intézmé-
nyek listája, de hiányzott a felső rész, amiket Samantha nem ke-
resett fel. Rápillantott a nőre, és úgy látta rajta, mintha ezt a 
tényt éppen feldolgozná magában. 

Trevor a feleségét nézte, és szívesen odafutott volna hozzá, 
hogy  átölelje  vigasztalóan,  de  ennek  ellenére  a  szörnyű  tény 
szorította  mellkasát.  Tehát  egy bűnözőt  vettem feleségül. Sa-
mantha pedig most meg sem rendült. Mintha ezt elfogadta vol-
na. Mintha feladná… 

Az utolsó vádpont következett, a gyilkosságra való felbuj-
tás. Barry felállt, és ismét meglepő stratégiát használt. 

–  A  vád  tanúként  szólítja  Michela  Rosellini-t,  ismertebb 
művésznevén Ginát.

Samantha mellkasa majdnem felrobbant, amikor a hátsó aj-
tó nyílt, és bekísérték a rabruhában, összebilincselt csuklóval és 
bokával lépkedő nőt. 

Többen döbbenten sugdolóztak, hogy ez ki lehet, miben ta-
núskodik. 

Samantha nem tudta elképzelni, hogy mit fog tanúskodni. 
Azt Jonathan már mondta, hogy Gina megtette a tanúvallomást 
a telefonban. 



Ginát a tanúk padjához kísérték, leültették, de nem vették le 
bilincseit. A nő gonoszul mosolygott Samanthára, aki azonnal 
kiolvasta a „jössz velem te is szépen” kifejezést. Samantha a szá-
ja elé kapta a kezét erre, de mások nem tudták miért tesz így. 

– Ms. Rosellini – lépett eléje Barry. – Ön nemrég elismerte, 
hogy Samantha Freeman rablócsapatának egyik tagja volt. Va-
lamint elismerte azt is, hogy ön húzta meg a ravaszt társával 
egyetemben, és kioltották a biztonsági őrök életét. Továbbra is 
ezt állítja?

– Igen – bólintott a nő, de csak Samanthára nézett.
– És miért húzták meg a ravaszt?
– Mert az aznapi rablás előtt Samantha azt mondta, hogy 

ha valaki akadékoskodik, öljük meg.
Samantha felüvöltött,  majd elemi erővel  pattant fel,  hogy 

megrohamozza Ginát. De Jonathan és Hillary még időben le-
fogták. 

– Nem mondtam ilyet – üvöltötte Samantha és igyekezett 
kiszabadulni a szorításból. – Nem mondtam ilyet te büdös kur-
va, ááá!

Kicsúszott Hillary és Jonathan szorításából, de megint le-
fogták, újra kiszabadult, újra lefogták, ezért egy kisebbfajta bir-
kózás zajlott az asztalnál. 

A bíró verte a kalapácsával az asztalt, csendet kért a terem-
ben, mert már mindenki zúgolódott, ketten pedig ki is mentek, 
mert már tudták, hogy Samanthának ezzel befellegzett. 

Samanthát percekig nyugtatták, szeme szikrákat szórt, Gina 
pedig pimaszul vigyorgott. 

Ám Malcolm csak mosolygott. Tollát pörgette kezében ma-
gabiztosan. 



Gina most  Trevor kővé vált  arcába nézett,  gonoszul  mo-
solygott, és küldött neki egy puszit. Majd előrehajolt, kezével 
orális szexet imitált, ajkait nyalogatta. 

Samantha ezt is érzékelte, és már valami történhetett a fejé-
ben, mert folyt az orrából a vér. Nem is döntötte hátra a fejét, 
hogy elállítsa a vérzést, csak az asztal lapját markolta, Hillary és 
Jonathan pedig most erősen fogták karját, hogy maradjon ülve. 
Samantha úgy fújtatott dühében, mint egy ló, szinte a nyála is 
fröcsögött. 

Ez  a  tanúvallomás  Samantha  egyértelmű végét  jelentette. 
Ám Malcolm még csak most vette át a tanút. Magabiztosságát 
látva Samantha nem értette, mi zajlik itt. 

– Ms. Rosellini. Mikor tette Samantha ezt a kijelentést?
– Hmm, azt hiszem szombaton este.
– Akkor kérem megmagyarázná ezt? – ezzel elővette tele-

fonját. Jeremy egy fájlt küldött nemrég Malcolmnak, mert tud-
ta, hogy szükség lehet rá. Igaza is lett. – A következő felvételt 
Samantha  csapatának  hackerétől  kaptam nemrég.  Ő minden 
egyes beszélgetést, ami a rejtekhelyen a raktárban zajlott, titok-
ban felvett. Nos, halljuk, hogy Mrs. Freeman hogyan adott uta-
sítást az őrök megölésére. 

Samantha hangját hallották, amint éppen azt közli minden-
kivel, hogy a vasárnap esti akcióra nem tud elmenni, sok sikert 
kívánt,  és  kérte,  hogy  az  őröknek  a  haja  szála  se  görbüljön, 
mint eddig is. Gina hangját is hallották, hogy megígéri, semmi 
probléma nem lesz, hallatszott még Bill és Tom is. Rögtön ez-
után  Malcolm  egy  másik  felvételt  játszott  le,  hétfő  estéről, 
melyben Samantha őrjöngve vette tudomásul, hogy mit tettek 
emberei, egy pofon csattant, majd a további veszekedés hang-



zott. 
Malcolm megállította a felvételt, és Gina elé állt karba tett 

kézzel. – Ms. Rosellini, az ön ügye nem áll a legjobban, és ha-
mis  tanúzásért  újabb éveket  kaphat.  Bíró  úr  –  fordult  hozzá 
Malcolm –, kérem tekintse érvénytelennek a tanú vallomását. 
Nincs több kérdésem. 

Most Gina kezdett őrjöngeni, neki akart támadni Malcolm-
nak, de a bilincsei miatt ebből csak egy erőtlen ugrabugrálás 
lett. 

Barry szinte az asztalt csapkodta mérgében. Ginát elkezdték 
kivezetni, és még inzultálóan Samanthának kiabált. – Várunk 
bent, te sem úszod meg! A férjedet pedig leszoptam, hallod?! 
Élvezte, tudod?! És azt… Hé, ne lökdössön már! És azt is tud-
nod kell, hogy… Hagyjon már! Hé ne! 

Szinte kifutottak vele. 
Samantha kapkodta a levegőt, és már egy zsebkendővel tö-

rölgette a vért, de az még dőlt az orrából. Hátrahajtotta a fejét, 
és most sípoló hanggal lélegzett, közben a plafont nézte nagyra 
nyílt szemmel. Jonathan és Hillary a vállát simogatta, és súgták 
neki, hogy minden rendben. Malcolm a nő elé állt, arcán győ-
zedelmes mosoly terült szét. A nő rápillantott fejmozdítás nél-
kül, majd feltartotta hüvelykujját. 

A zúgolódás egyre jobban halkult, közben pedig a bíró a két 
segédjével diskurált. Majd berekesztette a tárgyalást, hogy hol-
nap meghozzák az ítéletet. 

A kalapács most nagyot dörrent.

Samanthát visszavitték a börtönbe, ahol már sírva vette tu-
domásul, hogy az ügyet biztosan elveszítette és el fogják ítélni. 



Jonathanék vigasztalóan szorították a kezét, és minden se-
gítséget megígértek a szabadulás után és az újrakezdésben. Ez 
Samanthán nem segített, megállás nélkül zokogott. Közben az-
zal is szembe kellett néznie, amit Barry mondott. Hogy vérében 
folyamatosan ott  csörgedezett  a  bűnözési  szándék.  Samantha 
ebben csak részigazságot ismert el, mert ha már sikerült volna 
az első kérelem, nem kezdett volna rabolni. A szörnyű kilátás 
csak még rosszabbá tette ezt az önmarcangolást. Mikor Jonat-
hanék nem fogták a kezét, fel-alá járkált cellájában, de megnyu-
godni nem tudott. 

Mikor leszállt az este, a Rikers itteni blokkjára síri csend te-
lepedett. Jonathanék finoman szuszogva aludtak, Hillary néha 
felhorkantott. 

Samantha pedig már csak azt kívánta, hogy legalább zárják 
kevésbé szigorú helyre,  hogy büntetése, melyet magában már 
elfogadott, ne legyen túl fájdalmas. 

 



24. Rész
Az utolsó próbatétel: 3. nap 

New York, péntek, reggel 7:15

Samantha egyetlen percet sem aludt. Szeme táskás volt, szá-
ja kipállott, haja zsírosan állt össze-vissza. A bezártságot már 
kezdte megszokni, főleg a szörnyű tudattal,  hogy semmiképp 
sem kerülheti el. 

Megérkezett a reggeli, de Samantha nem tudott enni. Ellen-
ben cigizni igen. Csak az este alatt egy egész dobozzal elszívott, 
és míg a reggelit piszkálta abban a reményben, hogy talán meg-
jön az étvágya, még három szál égett el a kezében. Többnyire 
csak a falat bámulta tátott szájjal, és mellkasát szíve döngette 
belülről. 

– Készen áll? – nézett be Jonathan aggodalmasan.
Samantha  csak  a  fejét  rázta  és  lehajtotta  fejét.  Sírni  már 

nem tudott,  de tudta,  hogy ha kihirdetik az ítéletet,  biztosan 
fog. A legszörnyűbb, hogy ott lesz férje karnyújtásnyira, és nem 
ölelhetik meg majd egymást. Ha pedig még Amy is ott lenne, az 
felérne egy mellkasában felrobbantott gránáttal, ezért most egy 
kicsit örült, hogy Amy nincs itt. Nem is szerette volna, ha látja, 
hogy anyját elráncigálják előle ki tudja milyen hosszú időre. 

Az őr kinyitotta a cellaajtót, és Samantha ijedten a sarokba 
húzódott. A könnyek már elő akartak törni, de sikerült vissza-
tartani őket. 

Jonathanék nem sétáltak be, mert az erőszakosnak tűnhet, 
ezért megvárták, míg magától kijön. 



Mikor Samantha az ajtóhoz totyogott, még fogta a rácsokat, 
és simogatta őket. Szeme rémülten villant. Előretartotta kezét, 
de Jonathan most nem tudta rátenni a bilincset. Átadta And-
rewnak, aki meg úgy dobta a földre, mintha egy hatalmas pók 
lett volna. Hillary végül felvette. 

– Bocsánat – motyogta, majd óvatosan feltette.
Samantha csak nyelt egyet és nem nézett a szemébe. 
Megfogták a karját és elindultak vele… 
 
A bíróság épülete előtt a tömeg már százas nagyságrendű 

volt; a transzparensek közt feltűnt az „Imádunk, Samantha”, „Te 
vagy az igaz anya” felirat is. Ez utóbbi láttán Samantha szomo-
rúan nézett ki a kocsi ablakán, mikor a sofőr megpróbált ara-
szolva áthajtani az emberek közt. 

A kocsi megállt, Jonathanék óvatosan kisegítették Samant-
hát. Az újságírók elől ismét elbújt, de mikor bal oldalra nézett, 
a tömeget látta, akik szinte kántálták a nevét. Szomorkás mo-
solyt villantott, amitől szinte őrjöngve kezdtek el még hango-
sabban kántálni. Már meg is akarták érinteni,  de a rendőrök 
visszatartották őket. 

Az ajtóhoz értek, de Samantha megtorpant. Felnézett a be-
járat fölött magasodó domborműre, majd az égre. Kérlek, iste-
nem, légy kegyes ma hozzám és könyörülj rajtam!

A tárgyalóteremben mindenki felállt, mikor Samantha be-
lépett. Jonathanék lassan kísérték előre, Samantha pedig lehaj-
tott fejjel kullogott. Összetört látványa kicsalt néhány könnyet 
egyesek szeméből, különösen Rebeccáéból. Trevor arca rezze-
néstelen volt. Felkészült a rosszra. 



Levették Samantha bilincseit,  majd leültették. Miután egy 
ideig csak maga elé nézett, lassan Trevor felé fordult. De most 
nem „beszélgettek”. 

– Álljanak fel! – szólt a jegyző.
A  bíró  besétált,  közben  egyfolytában  Samantha  szemébe 

nézett. A nő vissza, de nem látott túl biztató jeleket. 
Mindenki leült, majd Barry és Malcolm az ügy végét lezáró 

javaslatokat tették meg a bírónak. Samantha nem tudta, mi lesz 
a végső stádium, még Malcolm se,  hogy hány vádat ejtettek, 
vagy hány miatt rónak ki valami büntetést. 

A teremben síri csend volt, míg a bíró olvasta a papírokat. 
Ez jó tíz percig tartott, közben diskurált segédeivel is. Ezután 
mindhárman felálltak, hogy kihirdessék az ítéletet.

– Samantha Freeman, álljon fel! – dörgött az alvilág királyá-
nak hangja.

Samantha rémülten nézett a férfira. Szíve torkában dobo-
gott, kiverte a víz. Megpróbált felállni, de lábából kiszökött az 
erő. Megpróbálta magát feltolni úgy, hogy az asztalra támasz-
kodott, de kezében sem maradt sok erő. 

Jonathanék megsimogatták a vállát, majd kezük Samantha 
hóna alá csúszott és felsegítették. A nő szédelgett, ezért tartani 
kellett. A bíró még várt szigorú tekintettel. Samantha nem az 
első ember, aki összetörik ebben a teremben. 

Samantha az asztal szélét fogta, hogy megtartsa magát, Jo-
nathanék elengedték. Malcolm és Barry is felállt, és vártak az 
ítélet elhangzására. 

– Samantha Freeman – dörgött a bíró hangja. Felemelt egy 
papírt,  feltette  olvasószemüvegét.  –  Az  elmúlt  két  napon  el-
hangzott hat vád ön ellen különböző perspektívákból lett meg-



vizsgálva. Elsőként a hamis személyazonosságok használatában 
a bíróság nem találta bűnösnek. Az FBI félrevezetésében nem 
találta bűnösnek. A bűnszervezettel való szövetkezés vádjában 
nem találta  bűnösnek.  A  biztonsági  cégeknek  okozott  károk 
vádpontjában nem találta bűnösnek. A gyilkosságra való felbuj-
tás vádjában nem találta bűnösnek. Azonban a csoportosan el-
követett rablás vádpontjában bűnösnek találta. Ehhez még hoz-
zájön az, hogy az ön vérében van bűnözői hajlam, de ugyanak-
kor látom magán a megbánást, és azt, hogy felismerte rossz út-
ra tért.  A kétségbeesését enyhítő körülménynek tekintem. Az 
ügyvédje által rendelkezésre bocsátott óvadékot elfogadom, de 
nem tartom elegendőnek. Ezért ezen összeg megfizetésén felül, 
a New York-i bíróság által rám ruházott hatalommal élve önt, 
Samantha Freeman, egy év és kilenc hónap letöltendő szabad-
ságvesztésre ítélem, melyet a New York-i Rikers fegyházban kell 
letöltenie. Büntetése alatt nem fogadhat látogatókat, nem tele-
fonálhat, csak havonta egy levél küldésére és fogadására jogo-
sult.

Samantha orra vére eleredt. Nem fogadhatok látogatókat… 
– Samantha Freeman, megértette az ítéletet?
A  nő  összecsuklott.  Jonathanék  megpróbálták  felállítani, 

Samantha tapogatta az asztal lapját. Végül előbukkant, és újra 
kiegyenesedett. 

– Samantha Freeman, megértette az ítéletet? – dörrent újra 
a bíró hangja.

Samantha  szóra  nyitotta  a  száját,  de  nem  jött  elő  hang. 
Megint megszédült. 

Még csak nem is telefonálhatok… 
– Samantha Freeman, megértette az ítéletet? – a bíró mér-



gesebb lett.
És mindezt egy év és kilenc hónapig… 
– Samantha Freeman, megértette az ítéletet? – a bíró már 

szinte kiabált.
– I… i… – Samantha fuldoklott.  Majd nagy levegőt vett, 

mintha víz alatt töltött volna el egy percet, és révetegen maga 
elé nézve szinte kiabált. – Igen, megértettem! – a plafon felé né-
zett  és  fennhangon  folytatta.  –  Amy,  érted  bűnhődik  anya. 
Megmentettelek, és csak ez számít. Szeretlek, kicsim. Nagyon, 
nagyon, nagyon és örökké szeretni foglak.

Samantha aztán vett pár mély lélegzetet és lehajtotta fejét. 
Állva maradt. Jonathanék felálltak, és vigasztalóan simogatták a 
vállát. Samantha csak a földet nézte maga előtt, és pityeregni 
kezdett. Egyik oldalról a bűnöző hajlamával szembesítés segí-
tett az ítélet elfogadásában, de a másik oldalról, hogy nem talál-
kozhat Amyvel és nem is beszélhet vele … ez volt az igazi bün-
tetés. 

Jonathanéknak odébb kellett  állni,  hogy a rendőrök átve-
gyék a nő felügyeletét. Samantha mögé léptek, kezét finoman 
hátrahúzták, megbilincselték, és egy oldalsó ajtó felé indultak 
vele.  A teremben lévők szíve megszakadt a szerencsétlen nőt 
nézve. Mindenki megértette, hogy mi neki az igazi büntetés. 

Samantha hátranézett a válla fölött, hogy elkapja férje pil-
lantását, aki még most is azzal küzdött, hogy közel kerülhessen 
hozzá, de a rendőrök nem engedték. Találkozott a pillantásuk, 
és Trevor azonnal abbahagyta az őrjöngést. 

– Ég veled, Drága Trevorom! Vigyázz Amyre, mint a sze-
med fényére, és kérlek ne akarj ennyire közel jönni, mert csak  
fájdítod a szívem.



Trevor nem tudott „válaszolni”. 
Samanthát kivezették az ajtón, hogy az épületből egy másik 

kijáraton át távozzanak. 
A nő még mindig a földet nézte maga előtt pityeregve. 
Amy, érted bűnhődik anya… 
 



25. Rész 
Utóhatások 
 
Miután  Samanthát  kivezették  a  bíróságról,  és  elindultak 

vele a börtönbe, hogy megkezdje büntetését, a teremben lévők 
még mindig tátották a szájukat az ítéleten. 

Rebecca sírt, és Malcolm lépett hozzá, hogy vigasztalja, de 
nem sikerült. Rebecca kirohant a teremből. 

Jim, Frank és a többiek a QuiDeltől leroskadtak a székbe. 
Megtettek mindent,  amit lehetett,  és végső soron ha nem te-
remtik elő ezt a sok pénzt, Samantha akár öt évet is kaphatott 
volna. 

Barry és segédje mosolyogva kezet fogtak. Barryt megelége-
dettséggel töltötte el az ítélet. Samantha pedig elfogadta. Ez így 
van rendjén. 

Trevor  tehetetlenül dühöngött, csapkodott, és a közelében 
a rendőrök készen álltak arra, hogy lefogják, ha valakinek eset-
leg neki akarna menni. Sokáig tartott, míg lenyugodott, ponto-
sabban míg abbahagyta az őrjöngést, ennek ellenére Jonathan 
és Andrew megkapták a maguk jobb egyenesét,  és valamiért 
még a rendőrök sem mozdultak, hogy ezt megakadályozzák. 

A tárgyalás után Trevor még nem hívta fel Juliet, személye-
sen akarta közölni vele a rossz hírt, és leginkább azon járatta az 
agyát, hogyan adja ezt mind Amy tudtára. Először a műtét vé-
gét kell megvárni, és majd utána közli… vagy hazudik folyama-
tosan, valahogy úgy, hogy „jövő héten már jön anyu.” „Ó, anyu 
elnézést kért, még egy kicsit késik, de jövő héten már biztosan 



itt lesz.” De hogy ez meddig mehet el, nem tudta. Ha elmondja 
Amynek az igazságot, akkor meg abban nem volt biztos, hogy 
meg fogja érteni.  Sehogy sem volt  jó.  Samantha büntetésével 
együtt másokat is ugyanúgy büntettek. 

Trevor bezárta a lakást, majd elhagyta a várost. Helyi idő 
szerint  Szombaton  délután  érkezett  vissza  Spanyolországba, 
Carlos pedig javasolta a műtét hétfői kezdetét. De ez már nem 
számított. 

Trevor félt  belépni  a  kórterembe.  Úgy döntött,  hogy vár, 
míg Amy elalszik, és először Julieval közli, mi történt. 

Mikor a kislány elaludt, és Julie mit sem sejtve lépett be a 
fenti lakásba, nyomban megtorpant. Normális esetben megle-
pődött  volna,  és kérdezte volna mikor érkezett,  de ehelyett  a 
férfi bánatos szemébe nézett, majd körbe a lakáson, hátha meg-
pillantja Samet. Megértette szavak nélkül is, mi történt. 

Élőhalottként lépkedett Trevor felé. – Me… mennyit… 
– Egy év és kilenc hónap.
– Jézusom – Julie nem ment tovább, a szőnyegre csuklott 

ott ahol volt és kezét arcába temette.
– És nincs telefon, se látogatás. Csak levél.
Julie zokogni kezdett, majd Trevor felállt, mellé ült, és át-

ölelték egymást. Fél perccel később Trevor sem bírta visszatar-
tani könnyeit… és ez még néhány óráig így is ment… 

 
Hajnaltájban már több üveg ital  fogyott,  és egyetlen szót 

sem szóltak egymáshoz. Majd Trevor előhozakodott azzal, hogy 
ezt hogyan adják Amy tudtára. Julie azt javasolta, hogy mond-
ják el neki az igazságot. Úgysem fogja megérteni, anyját folya-
matosan hiányolni fogja, és nem tudták, hogy ez meddig fog 



tartani.  Egy biztos,  a  műtét előtt  semmiképp sem szabad el-
mondani neki. Úgy döntöttek, hogy csak akkor, mikor már a 
lábadozás is jól halad, mert ebben az időszakban, az első héten 
Amy gyakorlatilag napokig aludni fog. 

Vasárnap egész nap Amyvel voltak, és próbáltak jókedvű-
nek mutatkozni, de a kislány érezte, hogy valami nem stimmel. 
Rá is kérdezett, és meglepő dolgot mondott. 

– Apu, anyu most ugye rosszat tett?!
Trevor szeme kiguvadt, mikor ezt meghallotta. – Ezt miből 

gondolod, kicsim? 
– Hát abból, hogy… mmm… nem tudom. Anyu mindig azt 

mondta, hogy vannak dolgok, amiket érzünk. Mintha érezném 
amit te érzel. És nagyon szomorú vagy.

Trevor  szeméből  kibuggyantak  a  könnyek,  ahogy  Amy 
máris megmutatta hogy anyjától örökölte az empatikus gondol-
kodás képességét. Megölelte lányát, és zokogott. Julie csak meg-
kövülten állt. 

– Anyu valami rosszat tett, ugye?!
Trevor sírva üvöltött, és egyre csak szorította lányát. 
– És anyu ezt értem tette, ugye?!
Trevornak már a szájából is csöpögött a nyál. 
– És anyu sokáig nem jön, ugye?!
– Igen, kicsim, sokáig.
– Mmm. – Amy hangját alig hallották, de látszólag elfogad-

ta ami történik körülötte. – Ha anyu rosszat tett értem, és ezért 
bűnhődik, akkor én hálás leszek neki. 

Trevor biztos volt benne, hogy ezt Amy nem értheti  még 
meg, ezért arra gondolt hogy csak úgy „érti”, mint valaki más 
például a félelmet. Tudja mit érez, de azt nem, hogy miért. 



A kislány  most  is  próbálta  nézni  a  mesét,  kikukucskálva 
Trevor és Julie karjai közti réseken, ugyanis már Julie is ölelte 
őt. 

Miután Trevor abba tudta hagyni a sírást, úgy döntött, hogy 
most meséli el Amynek mi történt. Kikapcsolta a tévét, hogy ne 
vonja el a kislány figyelmét, majd belekezdett a történetbe, le-
egyszerűsítve. Amy ámuldozott, hogy milyen ügyes volt az any-
ja, és milyen okos. Trevor persze nem mondott el minden rész-
letet, például a Rebeccás részt kihagyta, a gyilkosságot is. Amy 
közben le sem vette róla a szemét, és bár kis butus pillantásnak 
tűnt, Trevor érezte, hogy turkál a fejében, de nem olyan mód-
szeresen,  mint  Samantha,  hanem  csak  úgy  ahogy  szétdobált 
minden játékot a szobájában.

Julie a sírást továbbra is igyekezett visszatartani, kezét szin-
te folyamatosan a szája előtt tartotta. 

Amy úgy aludt el, hogy büszke volt anyjára, és arra, hogy 
milyen sokan próbálták elkapni őt, de sokáig nem sikerült. Tre-
vor magára hagyta, és Julieval fent újra leitták magukat. 

Hétfőn délelőtt a körmüket rágva várták a műtét végét, ho-
gyan sikerült. Carlos két és fél órát volt bent, majd mikor kijött, 
szája fültől fülig ért. 

– Nos, Trevor, ahogy ígértem, a műtét sikerült. Mondtam, 
hogy száz százalék – mosolygott pajkosan. – Amy állapota sta-
bil. Az első héten szinte egész nap aludni fog, utána mehetnek 
csak be hozzá.

Trevor magához rántotta a férfit, megölelte, és zokogott az 
örömtől. Julie szintén csatlakozott hozzájuk, Carlos pedig nem 
akart kiszabadulni a szorításból, mert jól tudta hogy mit érez-



nek most a szülők. 
Mikor Trevor hálásan mondogatta sokszor,  hogy „Köszö-

nöm!”, Carlos kérdően nézett rá. – Hol van amúgy Samantha? 
Még mindig ilyen sok dolga van, hogy elhalasztotta ezt a fontos 
pillanatot? 

Trevor mindent elmesélt Carlosnak, az orvos pedig már az 
első mondatok után érdeklődően helyet foglalt. A Rubinkirály-
nő híre már nem jutott el ebbe az országba, ezért aprólékosan 
taglalni kellett mindent. Összességében Carlos lazán vette. 

– Trevor, a felesége egy igazi hősnő – állt fel a székről, és 
láthatóan dolgára akart indulni.

– Akit most megbüntettek azért, amit tett.
– Hmm. Csak egyszer találkoztam Samanthával, de az első 

benyomáson alapján elfogadja a büntetést, ha Amyről van szó. 
– Igen… legalábbis próbálja.
–  Mostantól  naponta  vizitelem Amyt  a  teljes  felépülésig. 

Addig érezzék jól magukat. Ja, és ha beszél Samanthával, adja át 
az üdvözletemet.

– Majd levélben. De átadom.
Carlos sarkon fordult, majd magukra hagyta őket. Trevor és 

Julie megölelték egymást, és a lány vigasztalta a férfit, csitítgat-
ta, mert most megint összetalálkozott a mennyei öröm a végte-
len szomorúsággal. 

Trevor elengedte a lányt, megszívta orrát, megtörölte a sze-
mét, majd kivette zsebéből a hetes számú telefont. Lenyomta a 
hívás gombot.

Bár még csak hajnal volt ekkor New Yorkban, Jonathan már 
várta a hívást. Az irodában ült Hillaryvel. Szintén megtartotta a 



telefont, ami most berregett. Felvette, és Trevor közölte vele az 
örömhírt. Jonathan és Hillary ujjongtak. Trevor kérte, hogy va-
lami úton módon juttassa be a hírt Samanthához, mert valószí-
nűleg már lyukat kapart a falba az idegességtől. 

Jonathan hosszasan telefonált,  próbálta  Samanthát  a  tele-
fonhoz kérni, de nem engedték, még akkor sem, ha az FBI-tól 
hívták és rendkívüli esetről volt szó. Aztán más módon próbál-
ta. Emlékezett a Samanthának sok sikert kívánó női fegyőrre, 
ezért őt kérte a telefonhoz. Vele sikerült üzennie, a nő pedig 
megígérte, hogy átadja az üzenetet. 

Jonathan lelkén végtelen megkönnyebbülés lett úrrá. De azt 
Hillaryvel együtt nagyon szerették volna, hogy ők vigyázhassa-
nak Samanthára…  

Amy a műtét után egy hétig nem tért magához. Trevorék 
minden nap többször lementek, faggatták Carlost, hogy min-
den rendben van-e. A férfi csak nevetett, és szinte röhögve kö-
zölte, hogy minden oké, Amy gyógyul. 

A második héten Amy már magához tért, és napról napra 
tért vissza ereje. Már kapott enni, sőt már kért csokis italt is. A 
hét közepén már mosolygott is. 

A harmadik héten ismét előkerültek a mesék, a rajzolgatás, 
Trevor és Julie pedig reggeltől estig a kislánnyal voltak. Amy 
egyre jobban elfogadta anyjának sorsát, bár néha szerette volna 
látni őt. Trevor abban biztos volt,  hogy lánya sokkal erősebb 
lelkileg, mint ő maga. De talán csak azért, mert még nem érti 
mi is történik pontosan. 

A  felépülés  rendben  ment,  Amy  már  többször  ki  tudott 
szállni az ágyból, és az utolsó héten már – mikor Trevorék épp 



nem  voltak  vele  –  egymagában  bebarangolta  a  kórházat. 
Carlosnak köszönhetően mindenki tudta, ki ez a kislány, de an-
golul  kevesen  beszéltek.  Amy  érdeklődve  figyelte  a  spanyol 
nyelvet,  sikerült  elsajátítania sok szót és  kifejezést.  Mindenki 
nagyon megkedvelte a gyereket, és egyik nap talált egy közép-
korú  női  beteget,  aki  Angliából  érkezett  Carloshoz.  Amy  az 
utolsó héten szinte beköltözött a nőhöz, és remekül érezték ma-
gukat. 

A búcsúzkodás nem volt érzelemmentes; Carlos már szinte 
menekült Trevor hálája elől. 

Összepakolták amire szükségük volt, megvásárolták a visz-
szaúthoz a jegyeket, majd maguk mögött hagyták Spanyolor-
szágot… 

 
Miután visszaérkeztek New Yorkba, hazamentek. Julie jött 

velük, de már elnézést kért, és távozni akart, mert barátjától so-
káig volt távol.  A srácnak nem mondott el semmit,  mi zajlik 
körülötte. 

Julie  még jött  Trevorékkal  a  lakásig,  Trevor  benyitott,  és 
már majdnem el akart köszönni, mikor a levelesládában a sok 
számla közt meglátta a különleges feladót: Rikers fegyintézet. 

Julie maradt. Felmentek a lakásba a lifttel, majd együtt ültek 
le a kanapéba, és Trevor felolvasta Amynek Samantha levelét, 
mely már az első sorok után könnyeket fakasztott. 

Drága Amy, Trevor, Julie. 

Nehéz elkezdenem ezt a levelet. Mikor ezt írom, 
már három hete vagyok bent. Nem is tudom, ho-



gyan mondjam el, mit éreztem akkor, mikor Jona-
than bejuttatta a hírt hozzám, hogy Amy műtétje 
sikerült.  Nem érdekelt  hol  vagyok,  nem érdekelt 
semmi, csak két napig sírtam az örömtől. 

Idebent a várttal ellentétben nagyon tisztelnek, 
és sok nő segített, vigasztalt, és fogták a kezem. Nem 
is olyan elvetemült emberek ezek. Vagy talán csak 
azért érzem így, mert én is közéjük tartozom? Hisz 
bűnöző vagyok, nem igaz?! Na mindegy. 

Szóval mikor az első nap behoztak, egyből be-
vágtak egy cellába, egymagamban. Ez a „C” blokk 
azt hiszem. Az itt lévő elítéltek – fura így beszélni 
magamról is  – elég békések, az agresszió szint a 
sok  mendemondával  szemben  nem  olyan  magas. 
Vannak persze bunyók, már belém is kötöttek két-
szer. Először magam ütöttem le a csajt, a másiknál 
többen a védelmemre keltek. Hallottam rémhíreket 
arról  is,  hogy  a  női  elítélteket  időnként  a  férfi 
őrök meg szokták erőszakolni. Ez sem történt meg. 
Persze hozzá kell tennem, hogy még, de ők is na-
gyon tisztelnek. 

Ezt a levelet a cellámból írom. 23 órát vagyok 
bezárva  minden  nap.  Reggel  hétkor  kelünk,  de 
nem jöhetünk ki, csak délután hatkor egy fél órás 
sétára az udvaron, majd utána zuhany és vissza a 
cellába. Nem bántanak a zuhanyzóban sem, ahogy 
rettegtem. 



Félek megkérdezni hogy vagytok. De persze tud-
ni akarom, hogy nyugodtan üljem le a huszonegy 
hónapomat.  Mint  nemrég  a  telefonbeszélgetésben 
engedélyeztem,  a  szavam  továbbra  is  áll.  Tehát 
Julie,  Trevor,  összejöhettek,  míg haza nem jövök. 
Ha rád gondolok, Julie, egyáltalán nem fáj a gon-
dolat,  hogy  Trevor  nem velem van.  De  hogy  ezt 
miért  érzem így,  továbbra sem tudom.  Ja,  és  ha 
hazaérek, akkor Julie, előlem sem menekülsz ám. 

A következő sorokat ne olvasd fel Amynek! Van 
idebent barátnőm már. Az udvaron szoktunk csó-
kolózni, a csaj egyszer megkérte az egyik őrt, hogy 
bejöhessen  hozzám.  Ez  néha  megesik,  szimpátia 
kérdése. Hú … rohadt jó volt. Ha régen nem jövök 
össze Rebeccával, akkor idebent tapasztaltam vol-
na meg, hogy milyen a „másik éned ébredése”. Már 
ha érted.  A csajomat Tracynek hívják, és  Trevor, 
szerintem még te is kivernéd rá ha meglátnád. A 
csaj hat évet kapott, mert részegen vezetett, és ko-
csijával  beleállt  egy  buszmegállóba.  Ketten  meg-
haltak, heten súlyosan megsérültek. A csaj már itt 
van másfél éve, ő ismertetett össze sokakkal. Na in-
nen már folytathatod a felolvasást.

Persze a nagy semmittevés közepette igyekszem 
magam képezni. Olvasok sokat és nyelveket tanu-
lok. Most épp spanyolt és kínait. Csak mikor a szö-
vegben szó esik a gyerekekről, akkor azt úgy tanu-



lom, hogy közben halálra kínzom magam felülé-
sekkel, a könyv meg a térdemen van. Fura, de ez 
csak így működik. 

Mint  Rubinkirálynő,  ahogy  mondtam,  nagy 
tiszteletnek örvendek. Sokan próbálnak az udva-
ron faggatni, hogyan csináltam, hogyan tettem lóvá 
mindenkit, de nem szeretek róla beszélni. Tracyvel 
megosztottam, de ő más. Sőt már invitáltak is egy 
balhéba, amit pár velem egy időben szabaduló csaj 
tervez,  de  persze  nemet  mondtam.  A  tanácsomat 
persze kérik. Azt megkapják, csak a közvetlen se-
gítségemet nem. 

Ez a havi egy levél, hülyén hangzik, de pont 
megfelelő. Ha túl sok lenne, türelmetlenné válnék, 
és  félnék attól is,  hogy nem lenne miről beszél-
nünk. Ha kevesebb, akkor meg az aggodalom ölne 
meg. A válaszlevelet egyszerűen Samantha Freeman 
nevére küld, a Rikers fegyházba. Más nem kell. 

Várom leveleteket. 

Csókol benneteket
Samantha

Trevor máris megnyitotta a laptopját, hogy megírja a levelet 
és majd kinyomtassa, de úgy döntött, hogy sokkal közelebbinek 
érezheti Sam, ha kézzel írja. 

Hárman fogalmazták meg, Amy még kis ábrákat is firkan-
tott ide-oda, a fejlécre, az oldalak hátoldalára. Biztosították Sa-



manthát, hogy engedély ide vagy oda, Trevor és Julie nem fog-
nak ágyba bújni. Trevor tudta, hogy ez Samanthának sokat fog 
jelenteni. 

Megírták  mi  mindent  ment  a  kórházban,  Amy  hogyan 
épült fel, és a felfedezést is, mikor kiderült, hogy mit örökölt az 
anyjától. 

A levél három oldalas lett, majd még aznap Trevor rohant a 
postára, hogy feladja. 

A  Samanatha  Freeman  ügyében  érintett  emberek  élete  a 
tárgyalás  után  visszatért  a  régi  kerékvágásba,  de  már  senkié 
sem volt ugyanolyan, mint előtte, és szívükben szorítottak egy 
pici helyet Samantha számára, hogy emlékezzenek rá,  míg ki 
nem szabadul. 

Jim csődöt jelentett,  majd újraalapította a céget a megbe-
széltek szerint. RubyDel. Amint híre ment annak, hogy ez Sa-
mantha egykori cége, Jim egy héten belül minden elbocsátott 
alkalmazottat  visszavett,  és  a cég robbanásszerű növekedésbe 
kezdett. Barátnőjét fél év után eljegyezte, de az esküvővel úgy 
döntött, hogy megvárja Samanthát.

Malcolm egy nagyobb nyaralásra ment Rebeccával, de a nő 
folyamatosan sajnálta Samanthát, hogy most bűnhődik, és nem 
lehet velük. Rebecca többet nem feküdt le egyetlen nővel sem, 
mert  úgy érezte  megcsalja  ezzel  Samanthát.  Nem. Meg fogja 
várni és visszafogadja karjaiba. 

Malcolm sem erőltetett a továbbiakban semmiféle hármas 
játszadozást, mert megértette Rebecca érzéseit. 



Malcolm tervei  bejöttek,  elképesztő mennyiségű munkája 
lett, és Rebecca is felmondott az FBI-nál, hogy férjének segít-
sen. 

Andrew a  tárgyalás  után teljesen letargikus állapotba ke-
rült, és közel két hónapos kényszerszabadságra ment, mert kép-
telen volt még egy embert elfogni. Mikor újra munkába állt, a 
Samanthától  eltanult  „gondolkozzunk a  más fejével”  taktikát 
használta,  egyfajta  tisztelgésként,  és  minden esetben,  mielőtt 
valaki  nyomába  szegődött,  kellően  utánanézett,  nehogy  még 
egy családot tönkretegyen. 

 
Hillary visszaszokott a dohányzásra, és kilépett a SWAT kö-

telékéből.  Átment az FBI-hoz, ahol végül Jonathan titkárnője 
lett Rebecca helyett. 

Jonathan egy fotót tett az asztalára Samantháról, és sokáig 
kereste a lehetőséget arra, hogy mégis meglátogathassa a nőt, 
de erre nem volt mód. Munkája további részében Andrewhoz 
hasonlóan a bűnözők fejével gondolkodott,  és ha ezek bűnét 
egy kényszerhelyzet idézte elő, futni hagyták őket. Fél éven be-
lül két ilyen rablóval tették meg ezt, akik végül a szökésük után 
felhívták őket, és hosszas beszélgetés kezdődött. Mi több, egyi-
kük meg is hívta Jonathant Mexikóba. 

Jonathan  közben  feleségével  elhidegült  viszonyba  került, 
mert a nő örült, hogy Samanthát lecsukták. Néhány hónappal 
később el  is váltak. És mire Jonathan észbe kapott,  már Hil-
laryvel ült abban a bárban, amiben Samantha és Rebecca össze-
jöttek. És most ők is így tettek. Fél év múltán Jonathan eljegyez-



te Hillaryt, és már tervezték az esküvőt, melyre Samantha Free-
mant – hiszen ha ő nincs, nem jönnek össze – mindenképpen 
meg fogják hívni. 

2013 Szeptember 

Trevor munkát keresett, olyat, melyet otthonról is el tud vé-
gezni, mert semmi pénzük nem maradt. Jim segített Trevornak 
az  újra  elhelyezkedésben,  és  munkát  ajánlott  a  RubyDelnél. 
Trevor elvállalta, és ő felelt a New Yorkon belüli kisebb csoma-
gok szállításáért.  Nem kellett  mást  tennie,  csak egy speciális 
programokkal ellátott laptop felett ülnie egész nap, és kapcsola-
tot tartani a szállítókkal, vevőkkel. Megkedvelte a munkát. 

Julie közben folytatta tanulmányait, de szakított barátjával, 
mert kiderült, hogy míg Spanyolországban időzött, a srác félre-
lépett, melyet csak ekkor vallott be. Julie nem hibáztatta, és az, 
hogy esetleg Samanthát okolja ezért, meg sem fordult a fejében. 

2013 Október 

Amy egyetlen egyszer sem sírt anyja után, csak rajzolgatott 
neki képeket, melyeket Trevor a havi levélbe, mely mindig vas-
kos volt, betett. Samantha továbbra is mesélt a börtönéletéről, 
és arról, hogy egyre több balhéba akarják bevenni, miután ki-
szabadul, de mindig nemet mondott, csak és kizárólag tanácso-
kat adott. Közben bevallotta azt is, hogy beleszeretett Tracybe, 
és ez egy kis vigasz a lelkének,  hogy nincs egyedül.  Elnézést 
kért ezért Trevortól, de a férfi csak mosolygott, és egyre jobban 
szerette feleségét. 



2013 November

Julie egyre szebb eredményeket ért el az egyetemi vizsgá-
kon, és sikerült találnia magának egy részmunkaidős állást egy 
kávézóban. Összejött egy ír fickóval, akivel egyre több időt töl-
tött  el,  már sokszor mondta Trevornak, hogy ekkor és ekkor 
dolga  van,  nem  tud  jönni.  A férfi  erre  már  számított,  hogy 
majd elválnak útjaik.  A lányt sosem bébiszitternek tekintette, 
hanem barátnak, és mint ilyen, megbocsátotta. 

2013 December

A karácsony közeledtével Julie megígérte, hogy Trevorékkal 
lesz. Amy izgatott volt, és rajzolt szép képeket anyjának, mely 
levelet karácsony előtt két héttel küldtek el neki. Továbbra sem 
hullajtott egy könnyet sem, melyet már Julie is szóvá tett,  és 
gyanúsnak találta. 

A karácsony békésen telt, Amy rengeteg ajándékot kapott, 
Trevor és Julie is megajándékozták egymást. Julie még meghív-
ta az ír srácot vacsorára Trevorékhoz. Trevor időközben még 
jobban megtanult főzni, és Amynek a lehető leggazdagabb ét-
rendet biztosította minden nap. 

2014 Január

Az új év Trevor számára remekül indult, mert egy bizton-
ságtechnikai cég kereste meg, hogy tervezzen nekik egy teljes 
rendszert. Mikor megtudták, hogy ő a Rubinkirálynő férje, sze-



mélyes  találkozóra  hívták,  de  az  időpontot  sokszor  kellett 
csúsztatni, mert Julie egyre kevesebbszer ért rá. Végül Trevor 
Amyvel ment el a találkozóra, és elmesélte min mentek keresz-
tül. 

2014 Február

Az új munka Trevornak eddig remekül haladt, de többször 
kellett kimennie a helyszínre,  és Jimtől elnézést kért,  de már 
ennyi szállításra nem tudott figyelni. Jimnek esze ágában sem 
volt győzködni a férfit, vagy bármi más. 

Azonban Julie  már  csak  egy  héten  egyszer  jött.  Elnézést 
kért, sok tanulnivalója volt, az új barátjába piszkosul beleszere-
tett.  Trevornak  nem  volt  más  választása,  mint  új  bébiszitter 
után nézni. 

Egy  svéd  lányt  talált.  Platinaszőke  haj,  kissé  szeplős  arc. 
Trevornak tetszett, de a lány már el volt jegyezve. Amy is hamar 
megkedvelte a Dana nevű lányt, és Dana most zenélni tanította 
Amyt, egy pici szintetizátort hozott neki, hogy ezen gyakorol-
jon. Amy egyre kevesebbszer rajzolgatott…  

2014 Március-Július 

Julie már felmondott,  mint bébiszitter,  már csak a család 
barátja maradt, és mindannyian tudták, hogy ez örök barátság. 
Dana hamar belopta magát mindenki szívébe.  Trevor ódákat 
zengett róla, de Samanthát már nem töltötte el olyan boldog-
ság, hiszen még nem látta a lányt és talán ébredezett is benne a 
féltékenység. Kért egy fotót, de erre egy hónapot kellett várnia. 



Dana hozta a gitárját, és Amyvel szinte naphosszat zenéltek 
egyszerűbb dalokat. Amynek már csak azt kellett mondani me-
lyik hanggal kezdünk, és máris olyan dallamokat hozott össze, 
hogy Trevor kezéből egyszer ki is esett a kávés pohár. 

Dana semmiféle érdeklődést nem tanúsított Trevor irányá-
ba, de a férfinek már egyre jobban hiányzott a szex. Nem is ér-
tette, hogyan bírta ki eddig. 

Egyik este Julie sírva érkezett meg, és közölte, hogy a barát-
ja kidobta őt. Pontosabban megcsalta, és az új lány hamar el-
csavarta a férfi fejét. Trevor leitatta Juliet, hogy nyugodjon meg, 
majd mikor már aludni akart menni, a lány most már kímélet-
lenül jött utána. Trevor már nem tudott ellenállni. Megtörtént. 

Másnap reggel furán ébredtek, ugyanis úgy simogatták egy-
mást, mintha egy pár lennének. Mikor erre rájöttek, szinte ki-
ugrottak az ágyból zavarukban, és gyorsan megbeszélték hogy 
ez mi lehetett. Szeretethiányra fogták, majd lezárták az esetet. 
Jól érezték magukat, más nem számított. 

2014 Augusztus-Szeptember 

Amy  már  egyre  nagyobb  érdektelenséget  mutatott  anyja 
irányába, és ez már Trevort és Juliet nagy aggodalommal töltöt-
te el. Trevor felkeresett egy gyermekpszichológust, és tanácsot 
kért tőle. Az orvos azt mondta, hogy készüljön fel erre, mert 
ugyan felettébb ritka eset,  mégis megeshet.  Volt  egy hasonló 
eset, szintén egy bebörtönzött anyukával, és mikor a nő kijött, a 
férje és lánya ott várta a börtönnél, de a kislány elbújt az apja 
mögött.  Trevor jól  tudta,  hogy ha ez megtörténik, Samantha 
egészen biztosan öngyilkos lesz. Egy másik eset is hasonló volt, 



ahol a gyermek anyja meghalt, és a gyerek folyamatosan abban 
a hitben ringatta magát, hogy anyja nemsokára jön. Már tiné-
dzser volt,  és még mindenkinek azt  mondta,  hogy „majd ha 
anyu visszajön…” 

Trevor felkészült  a legrosszabbra,  és úgy döntött,  elhozza 
ehhez az orvoshoz Amyt. Az orvos először nem tudta mire vél-
ni a kislány frappáns kérdéseit, és sokszor nem is volt benne 
biztos, hogy ki vizsgál kicsodát. Ismerte a jelenséget, és gyorsan 
elvégzett egy empátia tesztet, melyhez a kérdéseket Trevor ol-
vasta  fel.  Ugyanolyan  eredményt  kaptak,  mint  Samanthánál, 
aki jegyezve volt ebben az adatbázisban. Az orvos kellőképpen 
meglepődött, és gratulált, mert ez a képesség nagyon ritka. De 
segíteni nem tudott, csak azt tanácsolta Trevornak, hogy készít-
se fel feleségét is a legrosszabbra. Ezt Trevor nem merte meg-
tenni,  legalábbis  nem most,  mert  Samantha  a  börtönben öli 
meg magát.

Trevor közben beíratta Amyt egy magániskolába, és a kis-
lány megkezdte tanulmányait a felnőtté váláshoz. Rendkívül él-
vezte az iskolát, az új gyerekeket, akikkel nagyon ritkán találko-
zott eddig. Képessége miatt a tanárok hamar felfigyeltek rá, és 
behívták apját, aki persze tudta már, mire képes a lánya. Gratu-
láltak neki, és anyjának is. Majd Trevor nekik is elmondta, ki 
Amy anyja. Hatalmas tisztelet övezte ezután őket. 

2014 Október-November 

Az őszi napok depresszióssá tették Trevort, főleg, hogy lá-
nyát már nem is érdekelte Samantha levele. A férfi még úgy írta 
a  levélbe,  hogy  Amy nagyon örült  megint.  De  persze  tudta, 



hogy Samantha képes még az írott szavak közt is észrevenni mi 
történik valójában. Elég volt csak egyetlen rosszul húzott vonal 
az írásban. Ezt a grafológia tudományának hívták, mely a pszi-
chológia alá tartozott, de sokszor nem vették komolyan. De Sa-
mantha mindig így tett. Ezért Trevor a levelet úgy írta, hogy 
bevett pár nyugtatót, hogy semmi ne látszódjon hangulatából 
az írásban. A válaszból látta, hogy ez bejött. 

2014 December

Julie még egyszer lefeküdt Trevorral,  majd egy héttel  ké-
sőbb új barátot talált magának, és hamar beleszeretett. Remélte, 
hogy az a srác nem fogja megcsalni, ahogy eddig minden barát-
ja. 

Amy már nem készített anyjának karácsonyi rajzokat, leg-
inkább a zenére koncentrált, ezért Trevor pánikba esett. Szinte 
könyörgött  lányának,  hogy  rajzoljon  anyjának  valamit.  Amy 
megvonta a vállát, és rajzolt autókat, épületeket, és egy csoport-
képet Julieról, Danáról és Trevorról. Míg modellt álltak a kis-
lánynak, halkan diskuráltak, és Trevor csak most mondta el ne-
kik, hogy mit mondott a pszichológus. A két lány szíve össze-
szorult, ösztönösen érezték, hogy mit érezhet Samantha, ha ez-
zel majd szembesül. Valahogy segíteni akartak, és egyre több-
ször hozták fel az anya témát, de ezzel is vigyázni kellett, mert 
az orvos szerint át lehet esni a ló túloldalára is, és Amy hirtelen 
őrjöngve kezdheti keresni anyját, mely megint nem fog jóra ve-
zetni. Már senki nem tudta, hogy mi lenne a megfelelő megol-
dás. 

A karácsonyt együtt ünnepelték, Julie, az új barátja, Dana és 



párja, valamint Trevor és Amy. 
Az újévet is közösen itták át, Amy nagyon megkedvelte a 

két harminc év körüli srácot, ők is a kislányt, és először jókat 
röhögtek, mikor Amy kitalálta mi jár a fejükben, de az ötödik 
alkalom után már kezdtek megijedni. Trevor elmesélte mi ez a 
képesség, és a srácoknak eddig azt mondta, hogy felesége bör-
tönben van, de azt nem, hogy kicsoda. Mikor megtudták, egy 
erőteljes kézfogással tették le tiszteletüket a férfinek és Samant-
hának. 

2015 Január 
Három hónap Samantha szabadulásáig… 

Trevor úgy döntött, hogy Samanthának csak az utolsó levél-
ben szól arról, hogy Amy már teljesen elhidegült tőle. Ezért ta-
lán még látni fog esélyt arra, hogy megfordítsa a dolgot, mert 
már közel a szabadulás. Jelen helyzetben csak ennyit tudott ten-
ni. A leveleket továbbra is úgy írta, hogy nyugtatókat szedett, és 
Samantha szerencsére semmit nem vett észre a vonalakban. 

Dana és Amy elkészítették első közös dalukat, melyet egy 
csoportos  összejövetelen  eljátszottak  Julienak  és  barátjának, 
Dana barátjának és Trevornak, sőt még Jim és barátnője is tisz-
teletét tette ezen az estén. Trevor még gondolkodott, hogy meg-
hívja Jonathant, de inkább nem feszegette a dolgot, mert kezd-
hetne minden mentális felépülést magában újra. 

2015 Február
Két hónap Samantha szabadulásáig… 



Trevor a februári levélben leírta a szörnyű tényt. A válaszle-
vélben  azonban  Samantha  meglepő  dolgot  közölt:  Tudom, 
Drágám.  Tanultam  erről.  Felkészültem  rá,  hogy 
megeshet. Ha kijövök, újraépítem a kapcsolatunkat. 
Tudom, hogyan kell.  Ha nem sikerül, akkor sem 
változtat a dolgon. Megmentettem őt. Csak ez szá-
mít. 

Trevor megnyugodott, de mikor Amyre nézett, szíve össze-
szorult. Talán még ennél is nehezebb lesz, gondolta. 

2015 Március 
Egy hónap Samantha szabadulásáig… 

Trevor és Julie már kezdett izgatottá válni. Közeledik a nagy 
nap. Már tervezték az „Isten hozott itthon” partit, melyre meg-
hívtak mindenkit, akit csak tudtak. Még Jonathanékat is… Sen-
ki nem mondott nemet, csak azt, hogy máris átszervezik prog-
ramjukat, hogy ott lehessenek. 

Amy  érdeklődését  Trevor  nem  tudta  felkelteni,  még  úgy 
sem,  hogy  mosolyogva  közölte,  anyu  nemsokára  itthon lesz. 
Nehéz dolga lesz Samanthának az anya-lánya kapcsolat újra ki-
alakításában,  az  biztos.  Ha  egyáltalán  sikerül.  Ebben  Trevor 
máris hívta a pszichológusokat, és tanácsot kért, de aztán rá-
jött, hogy ez felesleges, hiszen Samantha tökéletesen tudja mit 
kell majd tennie. Az már más kérdés, hogy bírni fogja-e lelki-
leg. 

2015 Április 
Két hét Samantha szabadulásáig… 



Trevorék már kezdték megrendelni a lakásba a díszítéseket. 
Dana és Julie sokat segítettek, de Amy nem értette, minek ez a 
nagy felhajtás.  A két  lány  ennek ellenére  örömöt imitált,  de 
Amy átlátott rajtuk. Sokat nem tudtak tenni, ezért fenntartották 
a látszatot.  Ám Julie Samanthával szembeni érzelme mit sem 
változott.  Már  alig  várta,  hogy  megöleljék  egymást  újra,  és 
ahogy Sam a levélben írta, Julie sem menekül, a lány izgatottan 
várta és máris megadta magát ennek a még ismeretlen érzelem-
nek. 

2015 Április 
Egy hét Samantha szabadulásáig… 
 
Már  lassacskán  érkeztek  a  sütemények  Jim  barátnőjétől, 

melyekkel  a hűtőszekrény alsó része  teljesen tele  lett.  Trevor 
rendelte az italokat is, elsőként azt, amit Samantha szeretett, a 
vodkát,  és  ehhez különféle  koktélkészítéshez  alkalmas segéd-
anyagokat. A lakást már feldíszítették, és már minden este úgy 
mentek aludni, hogy szájuk örömteli mosolyra húzódott… míg 
Amy meg nem kérdezte újra, mit fogunk ünnepelni. 

Szegény Sam… 
 



26. Rész
Amy

A szabadulás napján Trevor öltönyt vett fel, megborotvál-
kozott. Julie és Dana már korán átjöttek, hogy készen álljanak 
az indulásra a börtönhöz, még jött a két srác is, hogy élőben 
láthassák a híres Samantha Freemant. 

Jonathan hívta  Trevort,  a  hetes  számú telefonról,  melyen 
kéthavonta megejtettek egy beszélgetést, és Trevor értesítette a 
férfit, hogy Samantha jól van… úgy ahogy. Jonathan felajánlot-
ta, hogy jönne szívesen ő is Hillaryvel és Andrewval, de ehhez 
kérte  Trevor  beleegyezését.  Megkapták.  Trevor  még  hallotta, 
hogy a háttérben ujjonganak. 

Ezután Jim hívta, hogy jönne ő is. Trevor szinte lehülyézte, 
hogy ilyet merészel kérdezni, végül kacagtak egy sort. 

Mikor Trevor Samanthára gondolt,  szíve hevesen vert,  de 
mikor Amyre nézett, összeszorult. A kislány sokat nőtt, most 
egy pár számmal nagyobb kertésznadrágot vett fel, haját Julie 
két copfba kötötte. És Amy semmiféle izgatottságot nem muta-
tott… 

A lány próbálta jókedvét rávetíteni, de ez úgy pattant le a 
gyerekről, mint kavics a sziklafalról. Samantha kegyetlen szen-
vedésen fog átmenni, de legalább nem fogja váratlanul érni. 

Trevor a múlt hónapban vett egy új autót: jól ment az utób-
bi hónapokban az üzlet. 

Danáék egy másik kocsival érkeztek a lakáshoz, majd feljöt-
tek. Itt gyűlt össze mindenki. Jim és barátnője metróval érkez-
tek, hogy majd kocsival menjenek tovább. Jonathanék egy har-



madik  autóval  érkeztek  a  ház  elé.  Mikor  feljöttek,  őket  még 
csak most ismerték meg sokan, és bár pillantásaikban volt vala-
mi ellenséges, mégis elfogadták őket, hisz a munkájukat végez-
ték, és Samantha az eddigi leveleiben jól kihangsúlyozta, hogy 
egyáltalán nem neheztel már rájuk. 

Trevor csak most vette észre, hogy Jonathan és Hillary ösz-
szejöttek. Felmutatták a gyűrűt, és közölték, hogy az esküvővel 
csak Samanthára vártak. Jimék csatlakoztak ehhez, mely a han-
gulatot vidámmá tette, de csak addig, míg nem látták újra Amy 
érdektelenségét.  Mikor  pedig  abba  gondoltak  bele,  hogy  Sa-
mantha nemsokára szembesül ezzel, talán majd jobban fog fáj-
ni neki, mint a bíróság ítélete, mert ez akár örökké tarthat. 

Az indulás vészterhes volt. Szinte szótlanul mentek le. Amy 
kezét Trevor fogta, a kislány érdeklődve pillantott az emberek-
re, és tudta mi bajuk, de nem értette. 

Trevor kocsijába ült Amy, Julie és barátja. Danáékhoz ültek 
be Jimék, Jonathanék pedig egy harmadik autóval jöttek utá-
nuk. 

A börtönhöz dél előtt néhány perccel érkeztek meg. A főka-
pu előtti üres téren több autó parkolt, és újságírók hada várta 
Samantha Freemant, hogy lencsevégre kapják, mikor újra meg-
öleli lányát. Ám ők nem tudták, hogy ez nem valószínű, hogy 
megtörténik. 

A  transzparenseket  lóbálók  közel  ötvenen  voltak  jelen, 
„Üdv újra köztünk, Samantha”, „Isten hozott újra a szabad vi-
lágban, Samantha” kiírásokat lengettek. 

A Rikersből ma sokan szabadultak, közel húszan, ezért a tö-
meg egy része nem csak Samanthára várt. Az azonban minden-



kit büszkeséggel töltött el, hogy láthatják őt. 
Pontban délben a kerítésen át látták, hogy civil ruhába öltö-

zött nők sétálnak ki az épületből, és katonás rendben sorba áll-
nak.

Trevor szíve kalapált, kereste Samanthát. Meglátta. Szemé-
be könnyek szöktek, és csak azt kívánta, hogy legyen erős. Amy 
csak félredöntött fejjel nézte a nőket, akik már közeledtek a ka-
puhoz. 

Az újságírók készültek a nagy pillanatra, próbáltak Trevo-
rék mögött elhelyezkedni, oldalt, és a legjobb szögekben. 

A nők sora megérkezett a kapuhoz. A fegyőr eredményes 
életet kívánt, és azt, hogy viselkedjenek jól, ne jöjjenek ide visz-
sza már. 

Samantha arcát még nem tudták kivenni innen, csak azt, 
hogy ugyanazt a nadrágkosztümöt viselte, amiben elfogták. 

A kapu kinyílt, a nők szinte kifutottak, és megölelték férjü-
ket,  barátjukat,  szüleiket és  gyermekeiket.  Kivéve Samanthát. 
Lassan közeledett. Jó száz méter választotta el őket egymástól.

Az újságírók megrohamozták, de Samantha csak félrelökte 
őket. Már ki tudták venni az arcát. Nem mosolygott. Semmi ér-
zelmet nem mutatott. Haja kissé lenőtt, most az álláig ért. Fo-
gyott jó tíz kilót. Ruhája gyűrött volt. 

Közeledett. 
Trevorék nem tudták, mit kéne tenni, csak álltak megkövül-

ten. Amy pedig … elbújt Trevor mögött. 
Ennek láttán Samantha megtorpant. Nyelt egy nagyot, majd 

újra elindult. És csak lányát nézte mereven. 
Amy még jobban elbújt apja mögött. Trevor ki akarta pen-

deríteni maga mögül, hogy fusson anyjához, de nem szabadott 



így tenni. Ha erőltetik, csak még rosszabb lehet. Sőt Trevor azt 
is tudta, hogy senkinek sem szabad egy szót sem szólnia. Ezt 
már a tudtukra hozta. És ő maga is türelmesen kell, hogy vár-
jon, míg a kritikus pillanatok – jól vagy rosszul – véget nem ér-
nek. 

Samantha lassan közeledett. Már csak húsz méterre volt tő-
lük. Mikor nem látta Amyt, gyorsan körbenézett mindenkin, és 
érzelemmentesen biccentett. Ezzel letudta a köszönést, és min-
denki tudta, hogy most csak egy ember érdekli őt igazán. Még 
Trevor szemébe is csak egy pillanattal tovább nézett, és némán 
szólt neki. 

– Várnod kell, Trevorom. 
– Tudom, Sam. Nekem is most a ti kapcsolatotok a legfon-

tosabb. 
Amy kikukucskált, elkapta anyja pillantását, majd visszahú-

zódott.
Samantha öt méternél megállt. Mellkasa ütemesen emelke-

dett, ahogy lélegzett, de alig észrevehetően rázkódott is a szapo-
ra szívveréstől. Csak egyetlen kívánsága volt. 

Amy újra kikukucskált, majd elbújt. 
Samantha  könnye  majdnem  kicsordult,  de  bírnia  kellett, 

mert ez egy kritikus pillanat. 
Az  újságírók  talán  látták  az  érzelmi  hurrikánt,  mert  egy 

szót sem mertek szólni. Még a transzparenseket lóbálók is visz-
szafogottan figyeltek, mert ilyet nem látnak minden nap. A kis-
lány elhúzódásának láttán szívük majd megszakadt. 

Anya  és  lánya  most  olyan  volt,  mint  két  gyertya.  A pici 
nagy lánggal égett, a nagy apróval. Ha a nagy közeledne, a ki-
csinek a lángját eloltaná a huzat. De a nagynak is szüksége volt 



a kicsi lángjára, mert már kezdett kialudni. 
Samanthának minden erejét össze kellett szednie, hogy vár-

jon, és ezzel betörje Amy lelkét, amiben az anyja iránti érzelmi 
csatornák elhaltak, de csak úgy nyílnak meg újra, ha maga Amy 
nyitja meg őket azzal, hogy közeledik, vagy hozzámegy. És még 
azután is kellett valami jelet adnia. Csak egyetlen szót…  

Amy ismét kikukucskált … és most villantott egy mosolyt. 
A nagy gyertya lángja fellobbant, Samantha szemébe köny-

nyek szöktek. 
Amy elengedte apja kezét, és félénken előresétált. Samantha 

nem mert megmozdulni, csak várta, hogy lángját még maga-
sabbra emelje a pici gyertyáé. 

Amy az anyja elé állt, és mosolygott felfelé. Mielőtt bármit 
is mondott volna, egy összehajtott rajzot vett elő kis nadrágjá-
nak zsebéből, majd kinyitotta és felmutatta. 

Samantha szíve  majdnem felrobbant,  mikor meglátta ezt: 
egy rubinkoronát viselő vörös hajú nőt ábrázolt. 

– A… anyu… – motyogta Amy, majd előrelépett és átnyúj-
totta a rajzot.

– I … igen, kicsim? – Samantha elvette, és egész testében 
remegett. Még nem szabadott megmozdulni… még nem… 

– Kö … köszönöm, amit értem tettél.
Samantha  térdre  hullott,  vett  két  mély  levegőt,  lángja  az 

egekig ért. Kezét széttárta… Amy pedig odalépett hozzá és át-
ölelte. 

Samantha  óvatosan  fonta  lánya  köré  karját,  és  finoman 
megszorította…  közben  szinte  fulladozott…  végül  zokogni 
kezdett, melyet nem tudott abbahagyni. 

Amy a hátát simogatta. – Most már ugye velem maradsz, 



anyu?
– Örökké, kicsim, soha de soha nem hagylak már el.
Amy egy kis puszit adott anyja arcára, és mosolyogva hátra-

nézett apjára, aki a száját tátotta. 
Amy lelkében valóban elhaltak csatornák, de sosem felejtet-

te el anyját, csak apjától érezte, hogy hogyan lehet átvészelni a 
hiányát. Az érdektelenség ennek a velejárója volt. Sőt Amy még 
hatásosabbá is akarta tenni ezt a meglepetést, mert apjától érez-
te,  hogy ez milyen jól esne anyjának. A rubinkirálynőről ké-
szült rajzot titokban készítette ma reggel a szobájában. 

Az újságírók pedig alig tudtak képet készíteni a megható je-
lenetről. Akinek esetleg sikerült, az pedig a közzététel után az 
év fotója elismerést zsebelhette be a végtelen szeretet és önfelál-
dozás lehető legtökéletesebb és legtisztább megnyilvánulásáról. 

Samantha csak zokogott, hosszú-hosszú percekig. 
Amy, édes kislányom, érted bűnhődött anya… 

VÉGE


