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Előszó

Kedves Olvasó!

Köszönöm,  hogy  letöltötted  új  könyvemet.  E  történet  a 
Papírfigurák című könyv folytatása, és másfél évvel utána játszódik 2010 
Február 10-től 14-ig. E könyvet még 2008-ban kezdtem el, és 2009-ben 
fejeztem be, majd az első kötet újraírása miatt ebben is kellett megannyi 
változtatást  eszközölnöm,  beleértve  a  minőségi  javítást  is,  melyhez  a 
tapasztalatot  egy  tucat  másik  könyv  megírása  során  szereztem.  E 
minőségi  javítással  már  pár  hónapja  ügyködök,  magam  végeztem  a 
lektorálással együtt, igyekeztem minden hibát megtalálni és kigyomlálni, 
de ha mégis előfordul elnézést kérek. 

E könyv még sehol nem lett publikálva, de teljes megértéséhez az 
első könyv olvasása feltétlenül szükséges (vagy legalább a Papírfigurák 
1.5:  Hana  naplója).  A  történet  72  óra  eseményeit  emészti  fel,  és 
besorolása továbbra is akció/thriller/dark-fantasy/horror. 

Minden  Kedves  Olvasónak  nagyon  jó  szórakozást  kívánok  a 
Papírfigurák második részéhez. 

Leslie P. Knox
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1. Fejezet
A látogatók 

2010. Február. 10.
Kína 
Shanghai
Tian Lei fegyház, Délután 3:40 

A Tian Lei fegyházat Shanghai-tól néhány kilométerre, egy nagyobb 
sík területen építették fel Kína legelvetemültebb bűnözőinek. Szökésü-
ket közel egy méter vastag külső és belső falakkal,  kamerarendszerrel, 
vaskos rácsokkal tették lehetetlenné. Három szint a felszín felett, kettő 
pedig a föld alatt helyezkedett el. A kerítésbe magas feszültségű áramot 
vezettek; az építmény fennállása óta mindössze két rabnak sikerült a cso-
dával határos módon idáig jutnia… ahol aztán ropogósra sültek. 

Az őrség nagy kaliberű fegyverekkel és tűzparanccsal rendelkezett. 
Bárkire lőhettek, akár felszólítás nélkül is. Már a fegyház felé vezető uta-
kon elhelyezték a figyelmeztető táblákat, hogy senkinek még csak eszébe 
se jusson az építmény közelébe jönni, hacsak nincs valami különleges 
célja. Mondjuk átszállítás, vagy látogatás. Ez utóbbiakat is korlátozták: 
Papa, Mama, feleség, férj, gyerekek általában nem jöhettek, de az itt ra-
boskodó tömeggyilkosok, terroristák, kábítószer bárók, lebukott titkos 
ügynökök és egyéb elvetemült bűnözők ezeket a kötelékeket már réges-
régen eldobták életük során, vagy ha volt is, sosem értették meg jelentő-
ségüket. 

Bár a fegyházat hatalmas udvar ölelte körbe, a séták ritkaságszámba 

4



mentek.  Tervezésekor  még  azzal  is  büntetni  akarták  a  rabokat,  hogy 
megfosztják őket a napfénytől.

A cellaajtók karnyi vastag acélból készültek, fej-, és derékmagasság-
ban kis kémlelő – kintről nyitható – ablakkal. 

A cellákban plafonba süllyesztett lámpák tudtak némi fényt adni. 
Ezeket külsőleg lehetett felkapcsolni és a fegyház igazgatója úgy döntött, 
hogy – a rabok élelmiszer adagján és fürdési lehetőségének csökkentésén 
felül  –  az  elektromos  árammal  is  spórolnak.  Vagyis  a  cellákban  lévő 
elítéltek a nap 24 órájából csak összesen kettőben kaptak némi világossá-
got. Ekkor azonban nem azért kapcsolták fel, hogy például olvashassa-
nak és esetleg megpróbáljanak jó útra térni, hanem azért, hogy az őrök 
kegyetlen módszereikkel kínozzák a rabokat, akik legtöbbje itt várta ki-
végzését, vagy töltötte életfogytiglani büntetését. Más szóval, innen még 
soha senki nem távozott élve…  

Éjszakánként  kétségbeesett,  fájdalmas  sikolyok  rezzentették  össze 
még a legkeményebb kötésű bűnözőket is. Ekkor az őrök éppen beron-
tottak valamelyik rab cellájába és kegyetlenül megkínozták, mely szélső-
séges dolgokat takart: néha „csak” agyba-főbe rugdosták, időnként ujját 
törték, vagy savval öntötték le bőrét, nem kímélve az arcot sem, vala-
mint megannyi egyéb szörnyűséget követtek el, mely miatt a Tian Lei 
fegyház őreinek kegyetlensége még szakmai körökben is sok visszatet-
szést keltett. Azonban mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy azok a rabok, 
akik idekerültek, tökéletesen megérdemlik ezt a bánásmódot…

 

Ezen fegyencek közt raboskodott Yan Li Zhang, egy gyönyörű, har-
minc éves nő. Egykoron rövid, kissé fiús hajviseletet részesített előny-
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ben, ám ez a kócos, ápolatlan haj most már a válláig lenőtt. Teste izmos, 
karcsú, két karját tetoválások borították, melyek egészen a nyakáig kí-
gyóztak fel. Az idebent töltött másfél év alatt sokat vesztett súlyából, 
erőnlétéből, mindezek ellenére sosem kellett félnie senkitől. 

Már másfél éve raboskodott itt, és tudta, hogy még egy ideig fog is: 
élete végéig, hiszen életfogytiglanra ítélték…  

Mielőtt  idekerült,  egy hivatalosan nem létező  csapat  taktikai  pa-
rancsnoki szerepét töltötte be, és Hana kódnevet használt. Egyik társa 
Shaozu volt, a mesterlövész, második Feng, a pszichopata M4 Carbine 
specialista, és a harmadik a kapitány, Zhenbang, a harcművészetek és fé-
nyes logikák mestere. Egy rutinszerű megbízást kaptak egy Mr. Cheng 
nevű, befolyásos ügyvédtől, hogy szabadítsák ki elrabolt kislányát, Lilit. 
Miután az akciót sikeresen végrehajtották, Mr. Cheng „köszönetképpen” 
el akarta tenni láb alól Hanaékat, ám nem számolt azzal a ténnyel, hogy 
ez a csapat könnyedén megvédi majd magát. Ezután megpróbálta csap-
dába csalni őket, de ez sem sikerült. Ehelyett Hanaék állítottak csapdát 
váratlanul, és egy mesteri akcióban elrabolták a kislányt és magát Mr. 
Chenget is. 

A vallatások során – melynél Mr. Cheng igen készségesen segített – 
kiderült,  hogy Lili  nem is  ember,  pontosabban egy démon költözött 
bele, ami kis papírfigurákra írt parancsokkal egy szervezetet épített fel. 
Ezek a figurák természetfeletti erőket hoztak működésbe, kényszerítve az 
embereket arra, hogy a kiadott utasításokat – szóban és a figurára írva 
egyaránt – a lehető legjobb tudásuk szerint hajtsák végre. Úgy hívták 
ezeket az embereket, hogy Bábok. Ebben a szervezetben maffiavezérek és 
még a rendőrfőnök is benne volt, ők képezték a szervezet Mesterbábjait, 
alattuk pedig rengeteg további Báb sorakozott, a Szolga-, vagy Csatlós-
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bábok, akik fő-, és alcsoportokra oszlottak, több és kevesebb kiadott pa-
ranccsal a figurájukon. Mindezen Csatlós- és Mesterbábokat a Vezérbáb, 
vagyis Mr. Cheng alá rendelték, ő pedig nem másnak tartozott engedel-
mességgel, mint Lilinek, vagyis a Festőnek.  

Hana csapata a Bábok célpontjává vált, kezdetben ismeretlen indo-
kok miatt.  Miután elkezdték felgöngyölíteni az ügyet,  rájöttek kik az 
irányító emberek, vagyis a Mesterbábok. Azonban mintha valami őrült 
játék lenne, bizonyosságot nyert az, hogy ezeket nem lehet csak úgy lelő-
ni, mert akkor az eddig passzív Bábok is mind meglódulnak ellenük. 
Nem akarták teljesen felbolygatni a méhkast. Emiatt meg volt kötve a 
kezük jó ideig, de végül kitalálták azt, hogy hogyan iktathatják ki a Mes-
terbábokat anélkül hogy aktiválnának valamiféle trükkös parancsot: meg 
kellett szerezniük a figuráikat és átíratni a fogva tartott Lilivel…

Lili elmondta, hogy hol rejtezik az egyik figura, a rendőrfőnöké. A 
maffiavezérek figuráját nem tudták megszerezni, így a csapat megzsarol-
ta a rendőrfőnököt, hogy csalja el a két vezért egy bizonyos étterembe, a 
Tien Shan-ba. A vezérek nem féltek, így elmentek a találkozóra, tudván, 
hogy Hanaék fognak ott rájuk vadászni. 

Miután elszabadult a pokol az étteremben, a két vezér közül az egyi-
ket elkapták, a másik – a Triád vezér – felmenekült az emeletre testőrei-
vel. Azonban azok gyorsabban hullottak, mint remélte. Mire észbe ka-
pott,  már  egyedül  maradt.  Bemenekülvén  egy  szobába  Lilivel  találta 
szembe magát, akiről jól tudta, hogy fogva van tartva és bezárva. De az, 
hogy mégis ott van, az azt jelentette, hogy Lili alvilági mása feljött a fel-
színre. Ezt csak a már szervezetben lévő emberek közelében tudta meg-
tenni, így hamar megfordult a maffiavezérek elfogására irányuló akció. 
Lili alvilági mása a rendőrfőnököt és a rohamosztagos egységeket levitte 
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magával oda, ahonnan jött: a DIYU-ba, vagyis az alvilágba. Hanaék el-
kapták az alvilági Lilit is, azonban a kislány átverte és levitte magával 
őket is. 

Az alvilág látványa mindenkit sokkolt. Valóban létezett és valóban a 
kellős közepébe kerültek… 

És fejükben folyamatosan az a kérdés járt, hogy MIÉRT? 
Majd a két új csapattárs, Yingmei és Shaotang elvesztése után össze-

rakták a gigantikus kirakós darabkáit és rájöttek, hogy nem Lili és Mr. 
Cheng az egész balhé kirobbantója, hanem az, aki még Lilinek is tudott 
figurát készíteni. Ez pedig az alvilág királya, Yanluo Wang volt, a Báb-
mester, minden Báb irányítója Lilin keresztül. És minden eddigi akció 
azt a célt szolgálta, hogy Hanaék is lekerüljenek az alvilágba és belőlük is 
Bábot készítsenek.

Nem sokkal  később Hanaék szembekerültek az  alvilág  királyával, 
aki röhögve a kezükbe nyomta saját figuráikat. Elmondta, hogy elsőként 
a beavatási teszt lesz végrehajtva és aki nyer, felkerül a felszínre és mente-
sül a szervezet alól, a második és harmadik helyezett bekerül, az utolsó 
helyezett pedig lent marad az alvilágban. 

Shaozu  lett  az  utolsó,  Hana  ölte  meg.  Majd  miközben  Feng  és 
Zhenbang  harcoltak,  addig  ő  megnyerte  a  játékot.  Azonban  Yanluo 
Wang csúnyán átverte és egyenesen a rendőrök kezei közé küldte vissza. 
Ekkor ért véget szabad élete… 

Ezután hosszú órákig csak ütötték-verték a rendőrőrsön. Egy kihe-
lyezett ügyvédet küldtek neki, aki, Hana legnagyobb megdöbbenésére és 
bosszúságára, nem volt más, mint Mr. Cheng, a Vezérbáb…  

Hanat súlyos bűncselekményekkel vádolták, és az ítélet kimondásá-
ig kegyetlenül megkínozták, hogy elmondja, hol van a földi Lili.  De 
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nem tudták megtörni. Az ügyvédje pedig mosolyogva hagyta, hogy kli-
ensével azt csináljon bárki, amit akar. 

Hanat két héttel később és rekordidő alatt – 23 perc – a kínai törvé-
nyek alapján életfogytiglanra ítélték a szabadlábra helyezés esélye nélkül. 

Amint bekerült a Tian Lei szigorúan őrzött fegyházába, tudta, hogy 
esélytelen lesz innen megszöknie… 

Hanat a legszigorúbb megfigyelés alatt tartották, ugyanis az első he-
tekben – mire rátették a bilincset, hogy elvigyék valahová, például orvo-
si vizsgálatra, vagy egyszerű étkezésre –  a női fegyőröket könnyedén ver-
te a kórházi ágyig. 

Ezért az intézet legnagyobb termetű férfi  őreit rendelték ki neki, 
mikor elvitték valahová. És még ők is kaphattak ízelítőt a harci tudásá-
ból, ha nem voltak elég óvatosak, ugyanis Hana ügyesen használta von-
zó külsejét is a megtévesztésre…  

Hana hamar felkerült a fegyház legveszélyesebb rabjainak listájára, 
akik számára csinos magánzárkákat alakítottak ki. De nem érdekelte: ol-
vasni nem engedték, pedig szeretett, kajáját néha napokra megvonták, és 
ha már itt kénytelen letölteni élete hátralévő részét, akkor legalább már 
hadd szórakozzon egy kicsit… 

 
Február 10-én délután, majdnem pontosan másfél évnyi raboskodás 

után, a délutáni órákban kinyílt a kis kémlelő ablak Hana cellájának aj-
taján. A beszűrődő fény a nő arcába világított, aki hunyorogni kezdett. 

– 127-es, látogatód érkezett! – mondta az egyik őr úgy, mint egy ro-
bot.

Hana egy pillanatra nem hitt a fülének. Senki nem ismerte őt. Nem 
voltak barátai, családja. Senkije. 
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Tudta a teendőket ilyen esetben. Odasétált az ajtóhoz és a derékma-
gasságban kinyíló  újabb kis  kémlelő ablakon kidugta  mindkét  kezét, 
hogy egy bilincset tehessenek rá.

Az őr jól megszorította, közben a kis ablakon az arcába vigyorgott 
gúnyosan. 

Egy berregő sziréna nagy hanggal tudatta ennek a börtönblokknak a 
lakóival, hogy az egyik cellaajtó kinyílik.

A nő kilépett a folyosóra. Narancssárga kezeslábasán feliratok dísze-
legtek: „Életfogytiglanos, Különösen veszélyes, Tartson távolságot”. Az 
őrök közül hárman fegyvert tartottak a fejéhez. A többi három pedig a 
derekára tett  egy övet,  arra erősítették a kézbilincset,  majd a lábra is  
csattintottak egyet és egy lánccal a kettőt összekapcsolták. Elindultak a 
látogató blokkba. Hana csak tipegni tudott. Útközben azon gondolko-
dott, hogy ki lehet ez a látogató?! Mr. Cheng volt az egyetlen ember, aki 
az ítélet meghozatala után egyszer jött el hozzá, mindössze azért, hogy 
lássa, „jó kezekben van”. 

Felmerült még az a gondolata is, hogy Feng vagy Zhenbang. De az-
tán ezt a lehetőséget is kizárta, hiszen ők ketten már Bábok és valószínű-
leg sok „dolguk” van. Meg persze nem is valószínű, hogy életben akar-
nának hagyni őt.

Elképzelése sem volt, hogy ki érkezhetett hozzá…

Megérkeztek a látogató szekcióba. Kinyitották az ajtót, majd Hana 
apró léptekkel besétált egy speciális szobába, melyben fémszékek és egy 
csupasz fémasztal állt, egyik oldalon törhetetlen tükör húzódott. 
Leültették az egyik fémszékre, majd az őrök kisétáltak.

Hana a tükörbe nézett. Nem volt újdonság számára, hogy a másik 
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oldalon emberek állnak… 

Nyolc férfi feszengett ott idegesen. Ebből kettő éppen dohányzott.
– Ő az? – nézett egy öltönyös férfi egy katonatisztre. 
– Igen. Igazi neve Yan Li Zhang, kódneve Hana. 
– Csinos nő. De elég megviseltnek néz ki. Mióta is van itt? 
– Másfél éve. Már több őrt megölt, sokakat kórházba juttatott. Az 

öt legjobban őrzött rab közt van. 
– Remélem segít. 
– Ha a szabadságot ajánljuk neki, egészen biztosan. Innen mindenki 

ki akar kerülni. 
– Jól van, akkor induljunk, sürget az idő. 
A nyolc férfi bólintott, majd egy rövid folyosószakaszon a kihallga-

tószobához érkeztek. Egy őr strázsált kint, aki tisztelgett, és máris nyitot-
ta nekik az ajtót. 

Hana szótlanul nézte a belépő férfiakat. Öten katonatiszti egyenru-
hát viseltek: egy Őrmester, egy Zászlós, egy Hadnagy, egy Őrnagy és egy 
Ezredes. A nő jól ismerte a katonai rangjelzéseket, így kellőképpen meg-
lepődött, hogy mit keresnek ezek itt. 

A maradék három ember fekete öltönyt hordott, különböző színű 
ingekkel: fehér, kék, zöld. Hana bennük is felismerte a titkos ügynökö-
ket az üzletember külső alatt. 

– Yan Li Zhang, örvendek a találkozásnak – mondta mosolyogva a 
kék-inges férfi. 

Hana nem szólt egy szót sem, de tekintete már gyanakvóvá vált. Ta-
lán újabb kínzás lesz? Vagy… igazából semmi nem jutott eszébe. 

– Gondolom érdekli, Hana – szólította meg régi kódnevén a férfi, 
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majd felült az asztal szélére és karját összefonta maga előtt –, hogy kik 
vagyunk, de ez most nem fontos. Az már sokkal inkább, amiről akarunk 
beszélni.

Hana egy pillanatig mélyen a férfi szemébe nézett. Félelmetes intel-
ligenciát és tekintélyt látott.

A férfi ránézett az órájára. – Sajnos nincs sok időnk. Bele is kezdek 
abba, amiért itt vagyunk. – Belső zsebéből néhány fotót vett elő és szét-
terítette az asztalon. – Ismeri ezeket az embereket?

Hana továbbra is szótlanul vette szemügyre a képeket. Az elsőn Mr. 
Cheng volt. A következőn Lili. Utána a rendőrfőnök. Aztán a Tong ve-
zér. Majd a Triád vezér. Majd néhány ismeretlen arc következett. És a fo-
tók legszélén két újabb ismerős alak: Feng és Zhenbang. Szíve nagyot 
dobbant, de ugyanakkor az indulat is elragadta egy pillanatra. Még min-
dig kedvelte őket – hiszen nyolc évet harcoltak vállvetve –, és irigyelte is, 
hiszen ők szabadok, és ha épp nem a parancsaikat teljesítik, azt tesznek, 
amit akarnak. 

Ezt az érzelemváltozást a kék-inges észrevette, és szája mosolyra hú-
zódott. – Tehát ismeri őket – szedte össze a fotókat.

– De nem mindenkit – mondta a nő úgy, mintha a képek még min-
dig ott lennének az asztalon.

– Mit talált érdekesnek ezekben? 
Hana szótlanul ült egy ideig, aztán a férfi szemébe fúrta tekintetét.  

– Csak nem tudnak a Bábokról?!
– De. Csak sajnos meglehetősen hitetlenül kezdtük el  kezelni  az 

ügyüket. 
– Én sem hittem el az elején – hajtotta le Hana a fejét. – De később 

már véresen komolyan vettük és úgy látom, hogy már a hadsereg és a 
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titkosszolgálat is így tesz – sandított fel. 
Az öltönyösöket zavarta, hogy Hana átlátott rajtuk. A kék-inges tár-

saira nézett, de csak megvonta a vállát. Láthatólag ez volt most a legki-
sebb gond. A nő felé fordult. 

– Hana, míg Ön itt volt bent, addig két régi társa, Feng és Zhen-
bang hihetetlen ámokfutást rendezett bizonyos helyeken, és ők a felelő-
sek sok emberünk haláláért. 

– Hát igen, vigyázni kell velük – meredt a nő egy ideig maga elé, 
majd felpillantott. – És tőlem mit akarnak?

Most a kék-inges fúrta tekintetét a nőébe. – Segítsen elkapni őket!
– Hogyan? Ha jól rémlik, engem életfogytiglanra ítéltek. 
– Kivisszük. Néhány telefonunkba kerül, meg némi papírmunkába. 
– Hmm… Jól hangzik. – A nő megpróbált némi érdektelenséget 

színlelni, de szinte üvöltött belül, hogy máris mehetünk, akárhová, csak 
innen el. 

– Nos akkor, segít nekünk? 
– Nem is tudom – nézett a férfira úgy, mintha azt mondaná a sze-

mével, hogy „te idióta, hát persze, hogy segítek.”
– Ha véghezviszi ezt, szabadlábra helyezzük. Persze el kell hagynia 

Kínát, de úgy gondolom, túl fogja élni azt. 
– Ezzel nem lesz probléma – sóhajtott egy nagyot. Köszönöm, kö-

szönöm, köszönöm, hálálkodott magában. De csak addig, míg eszébe 
nem jutott, hogy Bábok ellen kell segíteni, ami nem egyszerű dolog. – 
Mennyit tudnak a Bábokról? 

– Eddig Mr. Cheng kislánya készítette a figurákat. Azonban ő el-
tűnt. A figurák hatékonyságáról pedig nincs kétségünk. 

– Honnan szereztek egyáltalán tudomást ezekről? 
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A kék-inges zsebre tette kezét. – Emlékszik a Tien Shan étteremre?
– Pfff, azt nehéz elfelejteni. 
– Azon estétől kezdve tudunk erről. Míg önök ismeretlen helyen 

tartózkodtak, addig az étteremben egy rendőrezredes – mutatott az asz-
talhoz lépő férfira, akinek ezredesi rangjelzés virított a vállán – vezényel-
te az akciót, mert mindenkivel megszakadt az összeköttetés. Olyan rend-
őrökkel találkoztak, akik mintha egy horrorfilmből léptek volna elő, ki 
volt kaparva a szemük, és vér helyett apró fekete féregszerű kis lények 
nyüzsögtek testükben.  Támadtak,  végül  lelőtték őket,  de  a  kis  lárvák 
más emberekbe is bemásztak. Másodpercek alatt lemásolták saját magu-
kat, majd ezek az emberek, mintha valami élőhalottak lennének, nekies-
tek a hozzájuk legközelebb állóknak. Foggal, körömmel. De egy ilyen 
embert akkor az étteremből elkaptunk. És kivizsgáltunk. 

– Harcosok… – képedt el Hana. Emlékezett arra, mikor az alvilág-
ban a rendőrök rájuk támadtak, miután egy kegyetlen testi átalakításon 
mentek keresztül.

– Nem tudom, mi a nevük ezeknek. Kivizsgáltuk a fertőzött rend-
őrtisztet. A testében lévő életforma sehol nincs regisztrálva, ugyanakkor 
nagyon intenzív és agresszív tulajdonságokkal rendelkezik. De ha nincs 
bent egy testben, akkor perceken belül elpusztul. Először izoláltuk az 
alanyt, de az néhány nap múlva életét vesztette.

– Tehát már a fenti világban is jelen vannak… jesszusom. 
A teremben lévők összenéztek és az eddigi jól érezhető nyugtalanság 

fokozódott. 
– Hana, ön még sokat tud nekünk segíteni az ismereteivel. Ezért va-

gyunk itt, és ezért fogjuk kivinni. 
Egy ideig farkasszemet néztek egymással. 
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A kék-inges tisztelte a nőt, aki intelligens volt, sokat tapasztalt és a 
róla szóló töredék értesülések alapján egy félelmetes harcos. 

A nő pedig hasonlóan vélekedett  a kék-ingesről.  Intelligens férfi, 
gyorsan vág az esze. Szakmájában valószínűleg szintén kimagasló ered-
ményeket ért el.

– Visszatérve a kérdésemre, mennyit tudnak a Bábokról? – nézett 
félre a nő.

– Annyit, hogy valóban léteznek, a papírfiguráik is, és hogy ezek va-
lóban működnek. 

– Tudják azt is, hogy mi a szervezet felépítése?
– Igen. Eredetileg Lili volt a csúcsán. Alatta Mr. Cheng és őalatta 

pedig Shanghai rendőrfőnöke, Triád vezére és Tong vezére. 
– És még kettő.
– Pardon? – hajolt előre a férfi.
– A polgármesterről és a TV igazgatóról nem tudnak?
– Azokról nem. 
– Akkor elég hiányos a tudásuk.
– Ezért beszélgetünk most itt.
– És tudnak a DIYU-ról? És Yanluo Wangról?
– Nem. 
– És miért nem tartóztatják le ezeket az embereket Mr. Chenggel 

együtt? – Hana érezte, hogy valami információ hiányzik. 
– Lehallgattunk egy beszélgetést. Ebből kiderül, hogy ha bárki ki-

esik a szervezetből, akkor beindul egy olyan reakció, ami sok áldozattal 
fog járni. Nem tudjuk pontosan, mi lehet ez, de tekintve mi mindenre 
képesek, még akár egy népes helyet is a levegőbe repíthetnek. Ez persze 
csak a legrosszabb forgatókönyv, de amilyen ütemben a szervezet terjesz-
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kedik, nem elképzelhetetlen.
A „terjeszkedik” szó hallatán Hana elképedt. 
A férfi megerősítően bólintott. – Köszönhetően a maga volt társai-

nak, a szervezet rengeteg új embert vett be. Bűnözőket, rendőröket, ka-
tonákat. Ők a képzettségük és szakértelmük miatt roppant veszélyesek. 
És szervezetileg nem Mr. Cheng, hanem valaki más alá tartoznak. Még 
nem tudjuk, hogy ki lehet ez. 

– Nekem van egy sejtésem. De úgysem fognak hinni nekem. 
– Azért csak tegyen egy próbát. 
Hana sóhajtott. – Itt el kell mondanom pár előidéző eseményt is 

nagy vonalakban. 
– Figyelünk. 
– Jó… A lényeg onnan kezdődött, mikor elkaptuk Lilit. Ő mindent 

bevallott. Még segített is, mert ő is szeretett volna véget vetni az egész-
nek. Eljött a Tien Shan éttermi akció, melynek az volt a célja, hogy el-
kapjuk a Triád és Tong vezéreket, kiszedjük belőlük, hol vannak a figu-
ráik,  majd megszerezzük azokat  és  átíratjuk Lilivel.  És  győztünk.  De 
nem számoltunk valamivel: Lilit ugyan bezárva hagytuk, de mégis ott 
cirkált velünk együtt az étteremben. Nem értettük az egészet. De aztán 
Lili  mindent  megmagyarázott  egy  papírlappal.  Eltűntünk  a  második 
emeletről és lekerültünk a… 

– DIYU-ba – fejezte be az Ezredes Hana helyett a mondatot.
– Igen, oda – nézett a nő a katonatisztre. 
– Megerősítem – nézett a tiszt  a kék-ingesre.  Az meg úgy nézett 

vissza, hogy ha ölni lehetne szemmel, akkor az Ezredes azonnal holtan 
terült volna el a padlón, ugyanis ezt elhallgatta előle. 

– És mi ez a DIYU? – Nézett a kék-inges lassan a tisztről a nőre. 
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– A DIYU az alvilág. Régebben sokat olvastam róla érdekességként, 
de azt legrosszabb álmomban sem gondoltam volna, hogy valóban léte-
zik, és hogy egyszer majd én is lekerülök oda. 

– Hogyan kerültek le?
– Lili egy papírlapra írta rá két írásjellel, hogy DIYU. Mikor ezt 

megérintette valaki, nagy zöld fény villant és utána már lent is voltunk. 
Ilyen egyszerűen. Odalent pedig…

– Már megbocsásson, de ez elég hihetetlen – vette ki zsebeiből kezét 
a kék-inges és az asztalra támaszkodott, de a tarkóján állt a szőr.

– Miért, talán a papírfigurák, a Bábok és a szervezet működése nem 
az?

Csend telepedett a teremre. Hana látta a szeme sarkából, hogy az 
Ezredes tétovázik, hogy mondjon valamit. Pillantását követve a kék-in-
ges is észrevette ezt.

– Ezredes?! – kérdezte a férfi.
– Khm, így van, ez a papírlap sok esetben felbukkant már jelenté-

sekben, tárgyi bizonyítékként eltűnt személyek esetében. 
– De aki akkor megfogta, miért nem került le? 
– Úgy gondolom, hogy csak egy bizonyos ideig hat. 
–  Míg  a  vér  meg nem szárad,  amivel  írták  –  suttogta  maga  elé 

Hana, kiegészítve a történetet. 
– Az a vér, amivel a figurákra is írtak? Lili vére? 
Hana bólintott. 
– Hogyan működik ez pontosan?
A nő felpillantott a férfira. – Maguk tényleg nem tudnak sokat. Li-

liben egy démon volt. Mikor előjött belőle, akkor készültek a figurák.
A jelenlévők suttogni kezdtek, és érezték, hogy amit hallanak, an-
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nak nagyobb súlya van mint valaha képzelték. 
Ekkor Hananak eszébe jutott egy fontos dolog. Mikor először meg-

hallotta a papírfigurák létezését és Lili nem emberi mivoltát, akkor nem 
tiltakozott sokáig az ellen, hogy ez nem lehet igaz, nagyon hamar meg-
békélt az érzéssel. Végignézett az itt lévő embereken és gyorsan rájött,  
hogy ők is ugyanezen gondolkodnak. 

– Még mielőtt folytatnám Lili témáját, hadd kérdezzem meg, hogy 
maguk most ugye mind azt gondolják, hogy ez képtelenség, lehetetlen, 
démon, alvilág, miegymás. De mégis sikítozik az agyuk, hogy ezt sebe-
sen oldják meg, ugye?

A suttogások elhalkultak. Hana rávilágított arra, amit mindenki ér-
zett. Ez némileg megkönnyítette az esetet és gyorsabban lehetett halad-
ni. 

– Úgy látom, beletrafáltam – fordult vissza a kék-inges felé széles 
mosolyra húzva száját, miután mindenkit szemügyre vett.

A férfi nem tudott megszólalni néhány másodpercig, ahogy senki 
más sem. Ez a nőnek némi felsőbbrendűségi érzést adott. És ebből nem 
is akart engedni.

– Mióta is tudnak a Bábokról?! Azt mondta, hogy az én elfogásom-
tól figyeltek fel rájuk. Annak pedig több mint egy éve. 

– Így van. Azonban elég sokáig jegelnünk is kellett az ügyet, mert 
elakadtunk. Már közel jártunk ahhoz, hogy ejtsük is ezt. De ekkor tör-
tént valami…  

– És mi? 
– Valaki betört egy bizonyos épületbe és a megfigyelő rendszer akti-

válódott. A felvételeken pedig kiszúrtuk őket – ezzel elővette ismét Feng 
és Zhenbang fotóját. 
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– Csak ketten voltak? – kérdezte Hana, le sem véve szemét a fotók-
ról. Hiányoztok, rohadékok. 

– Nem. Összesen nyolcan, két csapatban. És ami egy kicsit hátbor-
zongató az egészben, hogy belenéztek a kamerába. Egyszóval jól tudták, 
hogy felvétel készül róluk, mégsem iktatták ki a felvevő berendezéseket. 
Gyorsan összepakolták, ami kellett nekik, majd olajra léptek. Pontosan 
egy perccel azelőtt, hogy az első rendőri egység odaért. Ezek után ismét 
lehallgatásokat eszközöltünk és sikerült pár beszélgetést felvételre venni. 
A szervezet valamire készül. És bármi is legyen az, azt pontban újév éj-
félre tervezik és a Tigris Düheként emlegették.

– Tigris Dühe? – csodálkozott Hana. 
– Ez csak egy komolytalan fedőnévnek tűnik, de a szándékuk már 

korántsem ilyen. 
– Miért gondolja? 
– Olyan titkos kódszót említettek, az Fpcon Delta-t, ami egy magas 

fokú harci készültséget takar. Ezt szélsőséges dolgok aktiválják, például a 
2001-es World Trade Center. Ha ezt avatatlan fül hallja, nem ért sem-
mit belőle, így elkerülhető egy tömeghisztéria. Azonban ezek közül vala-
ki, a rendőrfőnökre gyanakszunk, ismeri ezt a kódot. És mindenkinek 
átadta tudását. Továbbá olyan bűnözők is hallhatóak a felvételen, akik 
nemrég szöktek meg szigorúan őrzött fegyházakból.

– Érdekelne engem is az hogyan lehetséges – vigyorgott Hana. 
– Mind épp átszállítás alatt voltak. Tehát igazából kiszabadították 

őket. Aztán nyomuk veszett. Továbbá feltételezzük, hogy szökésük után 
azonnal bekerültek a szervezetbe, így bárki is van annak a csúcsán, an-
nak az utasításait követik. 

– Jó is hogy mondja ezt. Eltereltük a témát a DIYU után. Tehát aki 

19



irányítja az új Bábokat és az egész szervezetet, az nem más, mint az alvi-
lág királya, Yanluo Wang. 

– Yanluo Wang?! – kérdezte hitetlenkedve a férfi. 
Hana ismét körbenézett a jelenlévőkön. Arcukról ugyanazt lehetett 

leolvasni, mint az alvilág első említésekor.
– Mi láttuk őt – merült el gondolataiban a nő. – És az eredménye 

az lett, hogy egyik társunk meghalt. Én magam öltem meg. 
– Mi vitte rá erre?
– A papírfigurám. 
– Maga Báb volt?
A nő felnézett a kék-ingesre. – Üldözésünk egyetlen célja az volt, 

hogy Bábok legyünk, de ahhoz előbb le kellett jutnunk az alvilágba is 
legalább egyszer. Csak Lili tudott volna minket levinni. De ő meg a mi 
cellánkban csücsült. Aztán mikor a Tien Shan étteremben terveztük a 
maffiavezérek elrablását, azt Lili alvilági mása kihasználta, hiszen csak 
már szervezetben lévő emberek közelében tudott a felszínre jönni. És az 
étteremben akkor három is volt ezekből. Vagyis saját magunknak állítot-
tunk csapdát, de ezt persze már csak az alvilágban tudtuk meg. Legvégül 
eljutottunk Yanluo Wanghoz, aki azzal kezdte, hogy kezünkbe nyomta a 
saját figuráinkat, és megparancsolta a labirintus játékot. Azt mondta, aki 
nyer, az mentesül a szervezet alól. Ez voltam én. De sajnos a maguk ke-
zei közé küldött vissza. Egyszóval átvert. És most itt vagyok, és beszélge-
tünk – végül szája fáradt mosolyra húzódott. 

A kék-inges sétálva tett egy kört, kezei mélyen a zsebeiben.
A dohányzó emberek újra rágyújtottak és ezúttal megkínálták Ha-

nat is. Már régen nem dohányzott, a börtönbe kerülése előtt is épp csak 
visszaszokóban volt. Most egyet örömmel elfogadott. A meleg füst átjár-
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ta tüdejét.  Egyet  köhintett  az első szippantás  után.  Előrehajolt,  hogy 
megbilincselt kezébe tegye az égő cigarettát, de az kiesett a kezéből.  

Ezt látván a Hadnagy párat dörömbölt az ajtón és levetette a bilin-
cseket. Az őr, mikor erre utasítást kapott, először elsápadt.

Hana arcán ragadozó vigyor terült szét. Az őr kinyitotta a bilincse-
ket, majd utána szabályosan hátraugrott. Végül kiviharzott az ajtón. 

A kék-inges cinkos vigyorral a nőre sandított. 
– Már kaptak pár pofont magától? 
–  Ühüm,  egyet-kettőt  –  somolygott,  felvette  a  cigit,  beleszívott, 

majd fújt egy füstkarikát. 
– Akkor most térjünk rá Lilire – mutatott a férfi a nő arca felé. – 

Miközben vallatták magát, nem kérdeztek rá?
– Dehogynem. De bírtam a strapát. Nem akartam, hogy újabb fi-

gurák kerüljenek ki a kezei közül. 
– Mi a helyzet a másik Lilivel?
– Az meghalt odalent. Ő is meg akart védeni minket – hamuzott a 

földre –, de ez nem mentette meg Xing Tiantól, a fejetlen óriástól, aki a 
baltájával úgy nyeste ketté a kisasszony fejét, ahogy egy hentes csapja 
szét a csontos disznóhúst. Majd miután engem elkaptak, én ugye nem 
árultam el, hol van a földi Lili. Azt azonban nem tudom, hogy Feng és 
Zhenbang kihozták-e őt a főhadiszállásunkról, de gyanítom, hogy igen. 

– Értem. Akkor ezért vannak új Bábok. De Lilit már régen nem lát-
tuk. Pedig figyeljük Mr. Chenget is. Biztos benne, hogy volt társai ki-
hozták? 

– Mint mondtam, csak gyanítom.
– Akkor valószínűleg nem engedik ki az utcára. Vagy pedig – huny-

ta be egyik szemét a kék-inges – a démon elhagyta a testét.  
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Most Hanan volt a meglepődés sora. 
– De miért tett volna így?
– Nem tudom. Talán azért, mert veszélybe került az élete. És inkább 

elhagyta a testet.
– Nem hinném. Mi úgy tudtuk, hogy a démon csapdába esett a 

lány testében. És aki csapdába esik, az nem igazán tudja elhagyni az 
adott helyet. 

– Az én teóriám az, hogy Lili élete a hosszas bezártság után veszély-
be került. Ezt a démon is érezte, ezért még mielőtt Lili tényleg meghal, 
például vele együtt, ezért idő előtt elhagyta a testet. És mivel Lili úgy-
mond használhatatlan, ezért nem látni őt. Kiszabadították ugyan, de be-
zárták egy másik helyre, vagy valami. Végül én úgy gondolom, hogy a 
démon talált egy másik testet. És az a valaki írja most a figurákat.

– Nagyon jó a gondolatmenete, de egy dologban nem stimmel. – 
Hana mélyet szippantott a cigiből és a plafon felé fújta a füstöt. – Lili  
kiskorától kezdve tanulta ezen ősi jelek festését. Ma már tudom, hogy 
azok az alvilág nyelvének jelei voltak. Namármost ha a démon egy másik 
testbe szállt, akkor az jó eséllyel nem ismerte ezeket a jeleket. Követke-
zésképpen lefesteni sem tudta. Éppen ezért volt Lili több mint ideális.

– Akkor valószínűleg vagy megtanították az új alanyt erre, vagy pe-
dig már tudta ezeket.

– Előbbire tippelek. 
– Rendben, Hana. Akkor tételezzük fel azt, hogy a démon másik 

testbe szállt. Ez adja az egyik részfeladatát: Meg kell találnia ezt az em-
bert. 

Mindenki a nő felé fordult. Aki egy pillanatra zavarba is jött. El-
nyomta cigarettáját.
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– Fenget és Zhenbangot kell elkapnom, az azért nem lesz rövid kis 
móka. Ha egyáltalán sikerül. 

– Előbb találja meg az új festőt. El kell kapnunk és utána már át tu-
dunk íratni figurákat is. Utána jöhet a két régi társa. 

– És még újév éjfélkor készülnek valamire.  Gondolom harmadik 
feladatként azt kell kinyomoznom, hogy mi lehet az és meg kell állíta-
nom, igaz?

– Így van – mosolygott a kék-inges. – 72 órája lesz mindezekre.
– Hohó, ezekhez kéne vagy három hét. 
– Az újév három nap múlva köszönt be. Tehát 72 óra… éjféltől szá-

mítva, mert nekünk is kell idő, míg elintézzük a papírokat, hogy maga 
kikerülhessen innen.

– 72 óra… – motyogta Hana, és maga elé meredt. – Kapok segítsé-
get? 

– Természetesen. Kap egy új csapatot – kezével intett a Hadnagy fe-
lé, aki egy laptopot szedett elő táskájából és a nő elé tette az asztalra,  
majd kinyitotta.

Miközben  Hana a  képernyőn lassan  megjelenő  oldalt  nézte,  egy 
szúrást érzett a nyakán. Odakapta a kezét és kérdően nézett a zöld-inges-
re, aki egy kis sűrített levegős pisztolyból beadott valamit neki. 

– Ez meg mi?! 
–  Egy  elővigyázatosság  –  mondta felsőbbrendű vigyorral  arcán  a 

kék-inges.  – Mint tudja,  ennek az országnak is  van biológiai  fegyver 
részlege. Amit kapott az egy tavalyi fejlesztés. Körülbelül 90 óra múlva 
elkezdi lebontani az érfalakat. Ez egy-két órát vesz majd igénybe. Ha 90 
órán belül nem kapja meg az ellenszérumot, akkor szó szerint el fog vé-
rezni. Sajnálom, hogy ilyenhez kell folyamodnunk, de nem bízunk telje-
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sen magában, hiszen ha innen kikerül, könnyedén átszökhet egy másik 
országba és nem segít majd nekünk. 

A nő szitkozódott magában.
– Lesz 90 óra előtt is valami tünetem? 
– Semmi. Csak utána. Vagyis az akcióban nem fogja zavarni. 
– És ha nem sikerül az akció? De mégis megtettem mindent? Akkor 

is megkapom az ellenszérumot?
– Ezt majd akkor eldöntjük, de most azzal foglalkozzon, hogy sike-

rüljön.
Hana most legszívesebben őrjöngött volna pár percig, de nem volt 

idő erre. De ha a jó oldalát nézzük, gondolta, legalább adni fog valami 
löketet az a tudat, hogy ha nem teszek meg mindent a siker érdekében, 
akkor meghalok. Na jó… ezzel nem tudok most sokat tenni. Koncent-
rálj! 

– Van valami nyom, amin elindulhatok?
– Igen. Egy olajfúró torony a Kelet Kínai tengeren. Azt is sikerült  

lehallgatni nemrég, hogy a Triád vezér oda készül, hogy átvegyen egy 
csomagot. Ha megtudjuk mi az, akkor közelebb kerülhetünk ahhoz a 
kérdéshez, hogy mire készülnek újév éjfélkor. És utána jöhet a festő elfo-
gása is. Aki valószínűleg Mr. Cheng közelében van… ha a feltevésem 
helyes a démon testváltását illetően… Na de most koncentráljunk a ve-
zérre. Tehát azt is számításba kell vennünk, hogy a csomag igazából vala-
mi veszélyes dolog. Mondjuk egy speciális bomba, vagy vegyi fegyver, 
vagy akármi. Ha pedig az, akkor máris lekapcsoljuk a vezért.

– Azzal csak óvatosan. Ha kiesik egy kulcsfigura, akkor valami reak-
ció beindul a szervezetben.

– Tudom, de ha tényleg bombáról vagy vegyi fegyverről van szó, ak-
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kor inkább kockáztassunk és kapcsoljuk le még az olajfúró toronynál, ne 
a városban. 

– Oké. Akkor milyen csapatot kapok? 
– Maga válassza ki őket. Jól tudom, hogy előnyben részesíti az olyan 

titkos embereket és szervezeteket, amilyen a maguké is volt… akik híre-
sek arról, hogy nem tudni merre járnak. Ezért inkább azokról gyűjtöt-
tünk egy szép nagy dossziét, akik börtönben vannak. Méghozzá itt. Kö-
zülük válogathat. 

Hana belül elmosolyodott. Tetszett neki, hogy a férfi nagyon okos 
és hogy éppen azt gyűjtötte össze, amire szüksége volt. A laptop képer-
nyőjére nézett és elkezdte görgetni azt a nagyon hosszú listát, ami hozzá 
hasonló emberek nevét, képét és szakterületét tartalmazta. 

Ragaszkodott a négyfős csapathoz. Ezen felül próbált hasonló szak-
területen jártas embereket keresni, mint amilyen régi csapata volt, Feng, 
Zhenbang és Shaozu, vagyis kellett egy jó mesterlövész, egy kiváló sofőr 
és egy jó bunyós. Ezen felül fontosnak minősült a minél sokrétűbb harci 
tapasztalat, vagyis lőjenek pontosan, lopakodjanak nesztelenül, jussanak 
be egy erődbe is, ha kell. 

Egy órányi keresgélés és olvasgatás után Hana három embert válasz-
tott ki. 

Az első egy mesterlövész volt, egy XIAO LI kódnevű lány, igazi ne-
vén Ying Choi. Pekingben született jómódú családból. Édesapja sportlö-
vész volt, édesanyja tanárnő. 

18 évesen elvégezte  a  gimnáziumot,  majd édesapja  nyomdokaiba 
lépve lövészettel foglalkozott. Kiváló eredményeket ért el ebben a sport-
ágban. 
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Édesanyját halálos autóbaleset érte, édesapja pedig idegösszeomlást 
kapott. Az ekkor 18 éves Xiao Li próbált segíteni édesapjának, aki több-
ször is  öngyilkossági  kísérletet  próbált  elkövetni,  vagyis  komoly idegi 
problémákkal küszködött: elmegyógyintézetbe kellett zárni.

Xiao Lire maradt a teljes ház, és minden költség, melyet édesapja 
nem tudott fedezni idegi állapota miatt. A lány kénytelen volt egész nap 
dolgozni, hogy a házat fenntartsa és még apjának az orvosi költségeit is 
fedezze. 

A sors fintora volt, hogy mikor Xiao Li már elkezdett gondolkodni 
azon, hogy akár még prostituáltnak is beáll, csak már menjen jobban a 
sora, és legyen elég pénze, egy telefonhívást kapott egy jó kereseti lehe-
tőséggel. Csak ennyit mondtak neki, semmi többet. Eleinte azt hitte, va-
lami átverés, de végül – lévén nem volt mit veszítenie – elment a talál-
kozóra. Egy kormánynak dolgozó ember volt, aki invitálta őt. Elmondta 
neki, hogy kimagasló lövészeti eredményei miatt már egy ideje figyelik. 

Felbérelték egy tesztfeladatra: egy autó kerekeit kellett kilőnie, hogy 
a benne utazó kábítószer kereskedőt utána lekapcsolják. 

A lány elvállalta az akciót, leginkább azért, mert egyetlen lövésért 
annyit fizettek neki, mint amiért egy egész hónapot dolgozik. 

Egy távcsöves ember segédkezett neki a lövés során, folyamatosan 
közölte az autó sebességét, a távolságot, szélerősséget. Majd a lány kilőt-
te az autó kerekeit… 

Ekkor fordult meg a világ vele. Egy tűzharc kezdődött el az autóban 
utazók és a lecsapó SWAT egység között. Egy túsz is jelen volt, aki miatt 
a SWAT egység nem tudott mit kezdeni a helyzettel, de Xiao Li még 
mindig a legjobb szögből látott rá a területre, mindenkire. 

Majd aki segített neki a lövésben, hirtelen egy pisztolyt tartott a fe-
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jéhez és kényszerítette, hogy lője le az autóban utazókat. 
A lány, hogy megmentse saját életét, engedelmeskedett. A túszt ki-

véve mindenkit megölt kegyetlen precizitással. 
Ekkor járt a 19. évében. Az eset nagyon megviselte, kis híján az ideg 

összeroppanás határára került, és félő volt, hogy bedugják apja mellé az 
elmegyógyintézetbe. De egy hónapnyi masszív ivászat és nyugtatók sze-
dése után összeszedte magát.

Az elért eredmény, mely a hadsereg legjobb mesterlövészeiével vete-
kedett, újabb munkákat hozott Xiao Linek.

Ezek pedig sajnos emberöléseket jelentettek. Mivel a kormánynak 
dolgozott, ezért a munka megtagadása vagy halállal járt volna, vagy élete 
végéig tartó börtönnel. De ha folytatja, jól kereshet, gazdag lehet. 

Ez utóbbit választotta. 
Bekerült egy Hanaéhoz hasonló egységbe, ahol ő volt az egyedüli 

női tag.
Hét  évig  dolgoztak  együtt,  szintén  Shanghaiban  tevékenykedtek. 

Nem minősültek olyan jónak, mint Hanaék, de még bőven túlszárnyal-
ták egy rendőri vagy katonai egység hatékonyságát. 

Xiao  Li  remek  mesterlövésszé  vált.  Kedvenc  fegyvere  a  Barret 
M107-es, amit sokan csak nemes egyszerűséggel légvédelmi ágyúnak ne-
veztek. Mérete és súlya ellenére a lány úgy tudott lőni vele, hogy nem 
mindig használt állványzatot. Úgy edzette magát, hogy akár órákig is cé-
lon tartotta, egy speciális fogást fejlesztett ki. 

Végül egy akcióban, melyben igazából a kormány feláldozta őket, a 
társai mind meghaltak. Xiao Linek sikerült elmenekülnie, de csak egy 
hónapig tudott bujkálni, mert egy Shanghai-ból kifelé tartó hajóra fel-
szálláskor letartóztatták. 

27



Ügyét  nagyon gyorsan megtárgyalták,  éppúgy,  mint  Hanaét.  Két 
hét alatt életfogytiglanra ítélték és ő is a Tian Lei fegyházban rabosko-
dott. 

De aztán a sorsa Hana kezébe került, így kapott egy új lehetőséget 
azzal, hogy a nő listájára került…

Ezután Hana megtalálta a sofőrt, kódnevén CHOU, születési nevén 
Biao Wu. 

Yangzhou-ban  született,  szegény  család  gyermekeként.  Születése 
után árvaházba adták, mert a családnak nem volt pénze felnevelni őt. És 
ott is hagyták.

Mikor az intézeti iskolába kezdett járni, osztálytársaival együtt a ke-
mény fiúk fajtájába tartozott. Imádott balhézni, ahol csak lehetett, köte-
kedett mindenkivel.

Verekedésében  semmi  komoly  irányzatot  nem  célzott  meg,  csak 
amolyan utcai stílust. De abban nagyon jó volt.

A kemény iskolaévek alatt ő is keménnyé vált. Mire elérte a 18 éves  
kort, már nemcsak verekedésben vált járatossá, hanem betörésekben, au-
tólopásokban is. 

Ekkor tanult meg vezetni. Az utcán bandákba verődve versenyeket 
rendeztek. Motorral, autóval egyaránt. 

Ő lett  a  korosztályából  az egyik  legjobb versenyző, csak egyetlen 
ember tudta régen őt legyőzni és Hana rögtön rájött, hogy az a valaki 
éppen Shaozu volt, a régi társa. Chou megrögzötten kutatta a legújabb 
technikai vívmányokat, érdekelték az új kocsik, motorok, és az ellopá-
sukhoz tartozó biztonsági berendezések kijátszásának tudománya…

Későbbiek folyamán rendelésre is lopott autókat. Ez lett a munkája.
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Egy szép napon egy nem hétköznapi ember autójának ellopására ka-
pott megbízást. Mikor az autót ellopta és leszállította, a megrendelés le-
adóját már holtan találta. 

Rettenetesen félni kezdett, hiszen az ügyfél hasára vérrel az ő nevét 
írták és azt, hogy el fogunk kapni. Az autót otthagyta, majd elmenekült 
a helyszínről. 

Ezután  bujkálni  kezdett,  hiszen  haverjait  és  gyakorlatilag  bárkit, 
akivel kapcsolatba lépett, egymás után kivégezték.

Kezdte azt érezni, hogy valaki csak játszik vele és nem akarja megöl-
ni. 

Igazából próbának vetették alá. Egy befolyásos rablócsapat tesztelte 
őt, hogy meddig bírja a nyomást, amit az életveszély és az üldözöttség 
okozott.

Chou jól bírta a kiképzést, holott még ekkor nem tudta, hogy ez az.
Majd egy napon, mikor már a sokadik haverjának a holttestét talál-

ta meg, megvárták a gyilkosok is. Gratuláltak neki, hogy három hétig 
remekül tudott bujkálni, rejtőzködni, és jól bírta a nyomást. Azzal érvel-
tek, hogy sokan már elrohantak volna a rendőrségre és akár le is csukat-
ják magukat, hogy ne haljanak meg, ő mégsem így tett és ezért imponált 
a  rablógyilkosoknak.  Felajánlották neki  azt  a  lehetőséget,  hogy  velük 
dolgozhat.

Először nem akarta elvállalni ezt, de aztán rájött, hogy ha a haverjai-
val könnyedén végeztek, vele sem lesz különösebb probléma. 

Ezután Chou lett ennek a rabló csapatnak a sofőrje. Bankot rabol-
tak, betörtek, kábítószert, fegyvereket szállítottak. Ha jött a rendőrség, 
Chou mindig le tudta őket rázni még azelőtt, hogy az erősítésük megér-
kezett volna. 
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Majd őket is utolérte a végzet. Egy olyan egység fegyverszállítmá-
nyát akarták ellopni, mint amilyen Hanaé volt… 

Az elviekben tökéletesnek hitt  akció vérfürdőbe torkollott;  Chou 
csapatát sebészi pontosságú lövésekkel iktatták ki. 

Chou menekülőre fogta. Eltűnt a helyszínről, még mindig sokkolva 
attól, amit látott. Nem hitt a szemének a lövések pontosságát, gyorsasá-
gát illetően, és mivel tartott már a kezében lőfegyvert, azt is tudta, hogy 
ilyen pontossághoz hosszú éves kiképzés szükséges. 

Úgy döntött, elhagyja Shanghai-t. Mikor már pakolt, akkor az egy-
ség, akik kivégezték a társait, néhány óra alatt megtalálták, nemes egy-
szerűséggel betörtek a lakásába és elkapták.…

Az egység három főből állt. A vezetője közölte Chouval, hogy az 
egyik tagjukat, a sofőrt nemrég megölték. Felajánlotta a csatlakozási le-
hetőséget. És most választhatott: hagyták volna élve elmenni, de Chou 
úgy döntött, marad és beszáll ebbe a csapatba. 

Ezután évekig  együtt  dolgoztak.  Éppolyan titkos  csapatként  mű-
ködtek, mint Hanaék. Chou megtanult fegyverekkel és robbanóanya-
gokkal bánni, csúcstechnikai biztonsági berendezések kijátszását sajátí-
totta el. 

Mikor betöltötte a 29. életévét, egyik akciójukba hiba csúszott. Ket-
ten túlélték a tűzharcot és elmenekültek. Azonban valaki elárulta őket, 
akiről azt hitték, megbízható. 

Csapdába csalta a maradék két embert és a titkosszolgálat lekapcsol-
ta őket. 

Chou ügyét  is  hamar megtárgyalták.  Két hét  alatt  életfogytiglani 
ítélet, mely a Tian Lei fegyházban volt letöltendő… 

Chou még csak egy évet töltött rács mögött, mikor aktáját Hana el-
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olvasta…
  
Utolsó tagként Hana egy jóképű srácot választott, úgy érezte, ez a 

srác az ő férfi oldala. 
Kódnevén SHEN, születési nevén Zhou Wong. 
Shanghai-ban született. Édesapja banktisztviselő volt, édesanyja or-

vos. 18 éves koráig semmi rendkívüli nem történt vele, teljesen átlagos 
életet élt, ám jóképű fiatal srácként a nők imádták.

Sokat csajozott, mindig volt barátnője, egyedül szinte sosem látták. 
A nők mellett más dolgokért is élt-halt: a fegyverekért és a harcművésze-
tekért. 

Megszállottan tanulmányozott minden pisztolyt, géppisztolyt, pus-
kát, beleértve történetüket. Harcművészetben pedig a Bruce Lee által ki-
fejlesztett Jeet Kun Do-t tanulta el. 

Beiratkozott lövészetre is, ahol sok pénzt költött arra, hogy mindent 
kipróbáljon. 

Szeretett volna saját fegyvert is, ami magánszemélyek esetében sok 
hercehurcával  járt,  ezért  beállt  rendőrnek.  Emiatt  a  barátnői  –  néha 
több is egyszerre – mindig féltették őt. 

Későbbiek folyamán a rendőri dolgokba is beleszeretett. Ott is ko-
molyabb dolgokat igyekezett kipróbálni, ezért hosszas tesztek és vizsgák 
után felvételt nyert egy SWAT egységbe. 

Már 21 éves  volt,  mikor kábítószercsempészeken ütöttek rajta.  A 
banda éppen egy garázsban osztotta tovább a drogot a dílereknek, mikor 
Shen egysége berontott.

Tűzharc kezdődött, amiben Shen – életében először – embert ölt. 
Méghozzá hármat. 

31



A csata során egyik gyanúsított elmenekült. Ezt csak Shen vette ész-
re, majd rádión közölte, hogy üldözni kezdi. A menekülő bandatag – 
egy gyönyörű lány – egyidős lehetett Shennel. 

Mikor Shen beérte, a lány sírva kérte, hogy hadd fusson el. A srác-
nak megesett a szíve rajta, mert tudta, ha most megbilincseli, a lány az 
egész életét börtönben tölti majd. 

Végül elengedte, a lány pedig megígérte, hogy amint tudja, meghá-
lálja. Mivel csak ő üldözte, így a társainak azt hazudta, hogy a gyanúsí-
tott meglógott. 

Azonban szerencsétlenségére egy kamera rögzítette ezt a jelenetet, a 
rendőrség pedig látta a felvételt… 

Shent  kirúgták,  rendőri  engedélyét  visszavonták.  Csak azért  nem 
helyezték vád alá, mert kedvelték őt. 

A srác szomorúan hagyta el a rendőrség kötelékét. Fájt a szíve, hogy 
nem foghat többé olyan fegyvereket, amiket csak a rendőrségnél lehe-
tett. De legalább örülhetett annak, hogy nem csukták le. 

A lövészetet folytatta, de azt nem érezte az igazinak. 
Bánatában klubokba járt haverjaival. Egy évvel a kirúgását követően 

egy szórakozóhelyen meglátta azt a lányt, akit elengedett. Aki miatt ki-
rúgták. A lány is  felismerte és beszélgetésbe kezdtek. Mivel már nem 
volt rendőr, így mindent elmesélt a lánynak. A lány pedig hálás volt, 
hogy akkor elengedte, máskülönben még most is börtönben lenne. 

A lány sokat titkolózott. Ezt Shen észre is vette abban a beszélgetés-
ben, de a lány végül csak annyit mondott, hogy találkozzanak másnap és 
mutat egy-két érdekességet. 

Így is történt. A lány eljött Shenért egy kocsival és elvitte egy helyre. 
A fegyverarzenál, amit Shen ott látott, megbabonázta. Majd végül a 
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lány  mindent  elmesélt  arról,  hogy  valójában  ki  ő  és  kinek dolgozik. 
Megkérdezte, hogy a srác akar-e csatlakozni. Ő boldogan igent mon-
dott. Kiválóan értett minden – ezen a rejtekhelyen elérhető – fegyver-
hez. 

Az évek során, profi módon megtanult lőni ezekkel. Villámgyors új-
ratöltés,  szétszerelés,  összerakás.  Módosítások  véghezvitele,  különböző 
lőszertípusok készítése. 

Ebben az egységben rendhagyó módon öten voltak. Két nő és há-
rom férfi. 

Shen és a lány, aki meghívta ebbe a csapatba, egymásba szerettek. 
Kapcsolatuk elmélyült az évek során. 

Egymás után hajtották végre a profibbnál profibb akciókat. Sok em-
bert kellett megölniük; legtöbbjük bűnöző, akikért nem hullattak köny-
nyeket, de akadtak azonban szolgálatot teljesítő rendőrök is, akiknél né-
mi hezitálás ütötte fel a fejét. 

Végül ők is bevégezték: egy szigorúan őrzött létesítménybe kellett 
behatolniuk és ellopni egy bőröndöt…

Az akció simán ment, egészen addig, míg ki akartak jönni…  Ahol 
már a rendőrség várta őket. A kint hagyott őrszem fejéhez fegyvert sze-
geztek, így azt kellett hazudnia, hogy tiszta a levegő. 

Az egység nem adta meg magát, így újabb tűzharcba keveredtek. A 
túszul ejtett csapattagot lelőtték, majd két másikat is. Shen és barátnője 
el tudott menekülni a helyszínről. 

Azonban mikor együtt szerették volna elhagyni Kínát, a repülőtéren 
kapcsolták le őket. 

Mind Shent, mind barátnőjét rekordidő alatt életfogytiglanra ítél-
ték. Shen a Tian Lei fegyházban, barátnője valahol több száz kilométerre 
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tőle  egy  hasonlóan  szigorúan  őrzött  létesítményben  várta  életének 
végét… 

És kettejük közül Shen volt az a szerencsés, akinek aktája olvasása 
közben Hana elismerően csettintett…

Míg Hana egy órán keresztül  olvasott és  keresgélt az akták közt, 
hogy megtalálja ezt a három embert, addig a katonatisztek és a három 
titkos ügynök folyamatosan telefonáltak és beszélgettek egymással. A nő 
figyelmét nem kerülte el a magas fokú készültség, a feszült hangulat, 
idegesség.  Úgy érezte,  hogy  van még valami,  amit  nem mondtak  el. 
Vagy csak ennyire félnek ettől az újévi merénylettől? Okuk van rá, hisz 
újévkor az alkalom több mint kiváló ahhoz, hogy a Bábok káoszt szaba-
dítsanak a városra. 

Hana számításba vette a lehetőségeket. A festő megtalálásán és elfo-
gásán, valamint a Tigris dühe terv kinyomozásán felül el kell kapni Fen-
get és Zhenbangot is. Talán a megölésük is járható út, de ekkor valami 
nem kívánatos parancs aktiválódhat. Tehát a legideálisabb lehetőség az 
elfogás… Olyan érzése támadt, mintha két grizzly medve ellen kéne in-
dulni puszta kézzel, hogy hálót dobjon rájuk. Ehhez még jött az, hogy 
ezek a „medvék” remekül értettek a harchoz is…

Hana a laptopot a kék-inges felé fordította. Az pedig csettintett ket-
tőt, jelezve a teremben lévőknek, hogy a nő végzett és folytathatják a 
tárgyalást. 

A férfi gyorsan elolvasta a három ember aktáját. Közben elismerően 
bólogatott. Jó választás. Ezért is bízta Hanara ezt. Eközben kicsapta tele-
fonját és miután bemondta kérésre azonosító kódját, elrendelte ennek a 
három embernek a kihozatalát. Mindannyian ennek a fegyháznak egy 
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sötét bugyrában némán könyörögtek a halálért, de fél óra múlva itt le-
hetnek és kaphatnak egy második esélyt. 

– Rendben, Hana – a kék-inges összecsukta telefonját és belső zse-
bébe csúsztatta. – Tehát pontban éjfélkor kisétálhatnak majd innen. Egy 
helikopter fogja elvinni önöket az olajfúró állomáshoz. Minden el van 
már intézve, az ott dolgozók majd becsukják a szemüket, míg maguk el-
rejtőznek. 

– Maga szerint azok nincsenek benne a szervezetben? Mi van, ha va-
lamelyik leadja a drótot és…

– Mindössze egy karbantartó személyzet van kint, mert az állomás 
már kiapadt néhány éve. Már csak raktárként használják. Akik ott van-
nak azok egész nap kártyáznak és tévét néznek. Mellesleg már minden-
kit kihallgattunk ott keresztkérdésekkel. Tiszták.

– És azok is maradnak, míg odaérünk?
– A Bábok nem tudják, hogy mi megyünk. Ezért igen. 
– Oké. Na és maguk mit fognak tenni?!
A kék-inges szája széles vigyorra húzódott. 
– Én magukkal megyek. 
Hana előredőlt, mintha nem értette volna mit mondott.
– Jól hallotta – szögezte le a férfi. 
– De az ellenfelek…
– Ne nézzen le ennyire, én is kaptam magas fokú harcászati kikép-

zést. Nem oly magasat, mint maguk, de többet mint egy utcai járőr. És 
mint tudja, nekem is van főnököm, aki ragaszkodik ahhoz, hogy az itt 
jelenlévők közül valaki magukkal menjen. Ne féljen, nem leszek láb alatt 
– húzta száját cinkos vigyorra a férfi. 

Hana sem bírta megállni egy pillanatra és elmosolyodott. A férfi te-
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kintetéből nemcsak, hogy intelligencia, de valami sokkal több is sugár-
zott. Egy megnyugtató érzés, magabiztosság, elszántság. 

– Na és ők is fognak tenni valamit? – mutatott Hana a többi férfira  
a teremben.

– Ők megfigyelés alatt tartják a szervezet tagjait. Mr. Chenget, a 
rendőrfőnököt, a Tong és Triád vezéreket és a maga által említett két 
újabb Mesterbábot. Ezen felül összegyűjtik az információkat arról, hogy 
kik szöktek meg, illetve kiket szöktettek meg, akik Bábok lettek. Tovább 
elemzik a felvételeket. Vészhelyzeti terveket készítenek egy esetleges eva-
kuációra, ha valami épületet akarnak felrobbantani. Megsokszorozzák a 
térfigyelő kamerákat. Ezekhez megfigyelő személyzetet rendelnek. És…

– Oké, oké – tartotta fel kezét a nő megadóan. – Csak biztos akar-
tam lenni abban, hogy nem ülnek a babérjaikon. 

– Higgye el, nem fognak. Nekik is lesz dolguk bőven. 
– Apropó, felszerelések is kellenek. Kapunk valamit? 
– Persze. Írja a gépbe. 
Hana visszafordította maga felé a laptopot és egy listát kezdett ké-

szíteni.  Fejében  még  mindig  ott  volt  minden  típusnév,  sorozatszám. 
Nem tudta, hogy milyen új fejlesztések láttak napvilágot az elmúlt más-
fél évben, de úgy gondolta, a régi adatbázis is több mint kiváló. 

Miközben  írt,  elgondolkodott.  Nem kétséges,  de  életének  legna-
gyobb mázlija érte utol azzal, hogy most kiviszik innen. Bármi is várja 
odakint, biztosan jobb, mint másfél évnyi bezártság ebben a fekete lyuk-
ban.  

Ezek voltak a dolgok jó oldalai…
A rossz pedig az, hogy olyan emberek és szervezet ellen készültek, 

akik nem riadtak vissza semmitől. A papírfigurákon keresztül élesztett 
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kötelességtudat a legveszélyesebb fajtába tartozott. Mint a sarokba szorí-
tott állatok. Egyre több életveszélyes emberből készítettek Bábot, ráadá-
sul még ott volt Feng és Zhenbang, és a velük való összecsapás gondola-
tára Hanat sok minden eltöltötte, csak épp a nyugalom nem. 

Percről percre komolyabban gondolt arra a lehetőségre, hogy ott-
hagyják a fogukat. De talán még az is jobb, mint ebben a börtönben ro-
hadni… 

Míg a nő a listát készítette, behozták az első foglyot. Ő volt Shen, az 
ex-rendőr, nőcsábász. 171 centi magas lehetett. Bár aktája 28 évesnek 
mondta, most kinézett vagy 35-nek, köszönhetően a borostának, ápolat-
lan hajnak, ám még ezek ellenére is rá lehetett aggatni a jóképű jelzőt. 
Hana most szemtől szemben láthatta a saját szépségét egy férfi személyé-
ben. Sugárzott  róla  a magabiztosság,  érdeklődés,  és mindezek mellett 
úgy mozgott, mint egy ugrásra készen álló ragadozó. 

Mikor bekísérték a terembe, körbepillantott a katonatiszteken és az 
öltönyösökön. Végül szeme megállapodott Hanan. A nő kihívó tekintet-
tel nézett vissza rá. A férfi már egy ideje nem látott nőt, most pedig egy-
ből egy olyan ült vele szemben, aki a „Kína szépe” címet még álmából 
felébresztve, táskás szemekkel, kócos hajjal is röhögve megnyerné.

A zöld-inges neki is beadott egy hasonló injekciót. Majd levették a 
bilincseit és elkezdte dörzsölni a csuklóit, nyakát. 

Nem szólt egy szót sem. Érezte, hogy itt valami rendkívüli dolog 
lesz. 

Öt perc elteltével behozták Xiao Lit is. Megkapta a maga kis injek-
cióját. Majd levették a bilincseit. 168 cm magas lehetett, aktája alapján 

37



27 éves, ám most kócos, zilált hajjal, táskás szemekkel a várt idősebb ki-
nézet ellenére még fiatalabbnak nézett ki, kábé úgy, mint egy hosszú bu-
lit átvészelő, szemrevaló tinédzserlány, aki még börtönviselt állapotában 
is kimondottan szép. Hananak eszébe jutott Feng. Azzal a nővel kelle-
mes órákat tudott eltölteni a régi szép időkben, és ahogy ránézett Xiao 
Lire,  eszébe jutott az a pár óra… És gyorsan be is  vallotta magának, 
hogy bizony összegyűrne egy lepedőt ezzel a nővel is… Ám a lány sze-
mei valami természetellenes vadászösztönt sugároztak. Egy sasra, vagy 
egy hasonló ragadozómadárra emlékeztetett, ami csak apró fejmozdítá-
sokkal  figyeli  a  prédát,  hogy  aztán  felröppenjen  és  lecsapjon.  Mikor 
Hana elképzelte, hogy ez a lány képes azt a másfél méter hosszú légvé-
delmi  ágyú  kategóriájú  mesterlövészfegyvert  mesteri  módon  kezelni, 
nem szeretett volna a célkeresztben kapálózó áldozat bőrében lenni. 

Rögtön ahogy levették Xiao Li bilincseit, újra nyílt az ajtó és bekí-
sérték Chout. 

A katonatisztek láttán nagyokat pislogott. Az öltönyösök láttán sza-
porán. Valószínűleg félt attól, hogy megkínozni viszik, de mikor meglát-
ta a másik három narancssárga ruhás embert, egy nagy sóhajt eresztett el 
és megnyugodott. 172 cm magas volt, aktája alapján 30 éves, és most 
40-nek nézett ki. Vörös haja úgy nézett ki, mintha egy parókát fordítva 
vett volna fel, minden szál takarta az arcát. Orra kissé karvaly, szemei 
most a megpróbáltatások ellenére élettel eltelve villantak, mintha folya-
matosan beszélni akarna. 

Ő is megkapta az injekcióját, melynél felszisszent, és legszívesebben 
elküldte  volna  melegebb  éghajlatra  a  pimaszul  mosolygó  zöld-inges 
férfit.  
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Hirtelen Hanaba fura érzés hasított. Szíve szaporán verni kezdett, 
tarkóján felállt a szőr. Ilyet már több mint egy éve nem érzett. 

Agyában gyorsan megpróbálta felidézni azt,  hogy mikor volt  leg-
utóbb ilyen. Mikor is… mikor is… egy éve utoljára… azóta csak őrök 
és rabok… azelőtt pedig… 

Rájött, hogy ilyet utoljára Mr. Cheng közelében érzett. Miért ro-
hanta meg ez újra? Szinte elemi erővel tört a felszínre lelke mélyéről. 

Az utolsó rabbal valami nagyon nem stimmel. Pontosabban nem is 
a rabbal, hanem az őt kísérő egyik őrrel. Megnézte őket. És valóban, az 
egyiket még sosem látta itt…

Szíve még hevesebben vert, a vért szinte a fejében is érezte lüktetni.  
Gyorsan körbepillantott, de úgy nézett ki, hogy senki más nem látott 
abban az őrben semmi rendkívülit. A férfi éppen leejtette Chou bilin-
cseinek kulcsát. Lehajolt, hogy felvegye. 

Hana kikerekedett szemmel, hevesen dobogó szívvel a laptop felé 
fordult és a lista aljára nagy betűkkel egy üzenetet írt. Mivel senki nem 
látta a képernyőt, ezért sziszegett a kék-ingesnek, aki érdeklődve odalé-
pett. Majd amint meglátta az üzenetet, majdnem elájult: 

„AZ ÉPPEN BILINCSEKET NYITÓ ŐR EGY BÁB! ÉRZEM!”
A kék-inges póker arcot vágott. Zakója alatt kicsatolta pisztolytáská-

ját. 
Hana összenézett vele, és néma egyetértésben hátratolta székét hal-

kan, hogy ugorhasson, ha kell. 
Kinyíltak Chou bilincsei. A férfi mondani akart valamit, de ekkor 

az őr pisztolyt rántott, megpördült, és egyből Hanara célzott.
Jól tudta, hogy hol ül a nő és azt, hogy csak egy lövésre van ideje, 

39



utána lekapcsolják. 
Fejre célzott…
De nő egy másodperccel ezelőtt felpattant a székből és kitért egy lé-

péssel oldalra.
Az őr reflexből meghúzta a ravaszt. Mellé. Hana elkapta a kezét és 

csuklónál fogva előrerántotta. Majd másik kezével kívülről  rásújtott a 
könyökére. 

A férfi arca eltorzult a fájdalomtól. Kiáltott volna, de Hana a jobb 
kezével már a nyakát fogta, a lábai mögé lépett és megtolta kezét. 

Az őr a padló felé zuhant, majd teljes súlyával a fejére esett. Sapkája 
elgurult. Még kettőt pislogott, majd elájult. 

Ekkor már a kék-inges is ráfogta fegyverét az őrre. Ránézett Hanara, 
majd elismerően bólintott. 

A nő kifújta a levegőt. Átkutatta az ájult őrt. És ahogy remélte, zse-
bében megtalálta azt, ami minden probléma kirobbantója. 

Kivette a zsebből, majd a kék-inges felé mutatta miközben felegye-
nesedett. 

– És itt van fejfájásunk egyik tárgya, egy papírfigura. Ez az ember 
egy Báb és az egyik parancsa valószínűleg úgy szólt, hogy konkrétan en-
gem kell figyelnie, és ha bárki ki akar hozni innen, akkor öljön meg. 

A kék-inges eltette fegyverét. – Hogyan érezte meg? 
– Ez jó kérdés – vonta meg a vállát és leült. – Mikor ez a férfi belé-

pett, elfogott egy érzés, amit utoljára Mr. Cheng látogatásakor éreztem. 
Ráadásul ezt a fickót még sosem láttam itt. Nem kétséges, hogy ebben a 
börtönben dolgozik,  csak más blokkban.  Egyszóval  az utóbbi egy év, 
míg nem volt a közelemben senki, aki Báb, felerősítette az érzékeimet. 
Mint mikor az ember dohányzik, és ha régen nem gyújtott rá, azonnal 
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megérzi a cigifüstöt. Talán ez a jó megfogalmazás… igen. 
– Tehát ez valami hatodik érzék. 
– Olyasmi – ezzel átnyújtotta a figurát. 
A kék-inges átvette, és undorodva forgatta. 
– Mintha nem is papír lenne, hanem… valami bőrdarab… 
– Akar még látni érdekességet? – kérdezte a nő sokat sejtető vigyor-

ral az arcán. 
– Ennél is érdekesebbet?
– Tépje le a figura kezét!
– Miért?
– Csak bátran, tépje le!
– Mi fog történni?
– Meghagyom a meglepődést magának.
A kék-inges megfogta a figurát és leszakította a bal kezét. 
Az ezt követő sikoly majdnem széttépte a teremben lévők dobhár-

tyáját. A földön fekvő őr magához tért, és bal karja – pontosan ott, ahol 
a figura karja – vállból leszakadt.

Spriccelt a vér a karcsonkból miközben a férfi a földön fetrengett 
kínjában. Még ebben az állapotában is Hana felé kezdett nyúlkálni. To-
vábbra is élt a parancs, hogy megölje, ha valaki ki akarja vinni innen.

Hana kivette a kék-inges kezéből a figurát, majd összegyűrte a kezé-
ben és addig szorította, míg az őr fulladozni kezdett, majd pár másod-
perc múlva koppant a feje a padlón. Elengedte a figurát és visszaadta a 
döbbenettől száját tátó kék-ingesnek. 

Az elvette tőle és úgy dobta az asztalra, mintha egy óriáspókot vett 
volna át. 

A három rab, a katonatisztek és az öltönyösök egy emberként, elké-
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pedve próbálták feldolgozni az elmúlt másodpercben látottakat. 
Elsőként a kék-inges ocsúdott a döbbenetből és azonnal orvost hí-

vott a letépett karú emberhez, de közben ő maga is próbálta elállítani a 
kulcscsonti véna elnyomásával és a kar csonkjának elszorításával a vér-
zést. 

A zöld-inges segített neki. Ez eltartott egy ideig. 
Eközben  a  Hadnagy  sápadt  arccal  újra  rágyújtott  és  körbekínált 

mindenkit. Hana és Chou elfogadták. 
Percek teltek el, míg a vérző emberhez megérkezett a börtön orvosa 

– aki igazából boncmester volt – de meglepően jól végezve dolgát ellátta 
a sérültet, majd elvitette az egészségügyi blokkba.

Chou volt az első, aki ezek után megszólalt. 
– Elnézést… mi folyik itt? 
A teremben lévők úgy fordultak feléje, mintha idegen nyelven szó-

lalt volna meg. 
Hana úgy ült a széken, mint egy uralkodó. Cigarettáját folyamato-

san pöckölte a hamutartóba, bölcs vigyor terült szét arcán, valahogy úgy 
mint mikor egy parancsnok azt mondja katonájának, aki először öl em-
bert, hogy „Erről beszéltem közlegény. Majd hozzászokik”. 

– Ha már itt meg akarják ölni magát – szólalt meg a kék-inges –,  
akkor nagyon szúrhatja a Bábok szemét valamivel. Mi az? 

Hana vállat vont. – Én voltam a stratégiai mester. És az én terveim-
mel szorítottuk sarokba a Bábokat többször is. Feng és Zhenbang tudja 
ezt, szerintem ezért rendelték el a megfigyelésemet. 

– Akkor mostantól résen kell lennünk. Ha az olajfúró toronynál 
bármi gyanúsat látunk, akkor jelt adunk, a helikopter felszed és folytat-
juk az akciót a festő elfogásával. 
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Chou  elnyomta  cigarettáját.  Próbálta  szóra  nyitni  száját,  de  úgy 
döntött,  hogy  még  vár.  Hana  végigpillantott  rajtuk.  Az  imént  látott 
szörnyűség után az öltönyösök és a katonatisztek halkan káromkodtak és 
imákat mormoltak, de ők hárman – bár egy picit meglepődtek és meg-
ijedtek és Chou egy mondat erejéig kifakadt – síri csendben figyeltek.

Tökéletesek. Hana halvány mosollyal az arcán nézett végig rajtuk és 
ezt mindhárman észrevették. Kihívó tekintettel pillantottak vissza rá. 

Majd egy hangos torokköszörüléssel most Shen vonta magára a fi-
gyelmet, így mindenki feléje fordult. Várták, hogy mondjon valamit, de 
nem szólalt meg. 

Hana sóhajtott, hogy belekezdjen az eligazításba, meg a magyarázat-
ba, hogy mi folyik itt, de a kék-inges kezdte el helyette. A nő a beleszo-
rított szó miatt szinte hátba döfte szemével. 

– Önök itt most egy szigorúan titkos akció részesei. Amit itt most 
láttak, szintén szigorúan titkos. Önök hárman ennek a nőnek – muta-
tott Hanara – az irányítása alatt fognak tevékenykedni. 72 órájuk lesz 
egy komplikált akció végrehajtására. Az injekció egy biológiai fegyver, 
mely 90 óra múlva lebontja az érfalaikat és el fognak vérezni. Ez egy óv-
intézkedés, hogy ne akarjanak megszökni. Ha 90 óra alatt nem kapják 
meg az ellenszérumot, akkor meg fognak halni. Ha nem sikerül az ak-
ció, az elért eredményektől függően mi döntjük majd el, hogy kapnak-e 
az ellenanyagból. Ha sikerül, akkor el kell hagyniuk Kínát, de szabadok 
lehetnek. Azonban odakint észrevétlenül is kell tevékenykedniük, mert a 
kihozataluk szigorúan titkos, de ha a rendőrség elkapja önöket valami 
miatt, akkor sok időmbe fog telni újra kihozni magukat. Nem pazarol-
hatjuk az időt. Tehát mindent bele. Az akció részleteit és a háttér infor-
mációkat Hana fogja elmondani önöknek. – Ismét a nőre mutatott. – 
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Van kérdés?
Válaszként olyan pillantások villantak át a termen, melyekből a kék-

inges jól tudta, hogy ha nem lenne ez a kis injekció, akkor amint lehető-
ség adódna, megölnének őt. És ehhez nem várnának meg azt sem, hogy 
hátat fordítson. Ezzel szemben Hana, bár egyáltalán nem veszélytelen, 
nem valószínű, hogy meg akarná ölni. 

Majd a férfi úgy érezte, hogy megtárgyalták ami szükséges első lé-
pésben. 

– Nos Hana, most van 5 óra. Most kapnak egy órát, hogy átbeszél-
jék a dolgokat. Aztán vissza fogják magukat kísérni a cellájukba. Készül-
jenek lelkiekben. Az engedélyek csak éjféltől lépnek életbe, csak ekkor 
hagyhatják el a létesítményt.  Nekünk mennünk kell. Én fogok majd 
magukért jönni. 

Majd néma bólintások következtek. A katonatisztek és az öltönyö-
sök kivonultak a teremből. A Hadnagy még visszasietett egy pillanatra. 
Egy fél doboz cigarettát és egy öngyújtót hagyott ott nekik. Tisztelgett, 
majd kivonult. 

A kék-inges is visszapillantott Hanara. A nő csak a válla fölött né-
zett hátra, mintha azt mondaná szemével, hogy „Menj már ki végre!”.  
Majd a férfi becsukta az ajtót. 

Ezután a nő leült a székre és a sarokban, karba tett kézzel falnak tá-
maszkodó  Xiao  Li,  a  másik  széken  lazán  keresztbe  tett  lábakkal  ülő 
Chou, és az asztalra támaszkodó Shen kérdő és átható pillantásaira rea-
gálva elkezdte felvázolni az akció hátterét és az ő feladatukat…

Egy óra múlva…
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Mindhárom elítélt a földet nézve próbálta feldolgozni a hallottakat 
és még azt is, ami nemrég történt az őrrel. 

Minden hihetetlennek tűnt elsőre, de végül ők is átélték ugyanazt, 
mint mindenki, aki meghallja ezt: eloszlottak a kétségeik.

Hana hagyott nekik néhány percet, hogy gondolkodjanak. 
Xiao Li szólalt meg elsőként: 
– És mi történt Lilivel? – fejét érdeklődően döntötte oldalra. Hana 

csak most vette észre, hogy a lány az elmúlt egy óra alatt egyetlen egy-
szer változtatott helyzetén. 

– Nem tudom – rázta a fejét. – Mi ott hagytuk bezárva. A kék-inges 
teóriája alapján a démon kiment belőle. Ha igaza van, akkor meg kell 
keresnünk az új festőt. Ha nincs igaza, akkor Lilit kell megtalálnunk. 
Remélem tévedett, hiszen akkor már tudjuk, ki a festő. 

– És ezt hogyan tudjuk kideríteni?
– Úgy, hogy elmegyünk a régi főhadiszállásra. Ha ott egy hullát ta-

lálunk, akkor van új festő. 
–  Nem  kéne  előbb  az  olajfúró  toronyra  összpontosítanunk?  – 

mondta Chou, majd fejét oldalra hajtva meggyújtott egy cigarettát. 
– Egyetértek – Shen fel-alá járkált a teremben, miközben Hana be-

szélt. 
Hana bólintott. – Kértem a tervrajzokat is a felszerelés mellé, amit 

majd éjfél után fogunk megkapni. Majd akkor beszéljük meg azt, hogy 
ki hol fog tartózkodni a megfigyelés alatt. 

– Mik is az opciók? – Shen séta közben összegezte a dolgokat. – 
Meg kell figyelnünk, miféle csomagot vesz át, és ha az valami bomba 
vagy vegyi fegyver, vagy valami, akkor lekapcsoljuk a vezért. Mindezt 
úgy, hogy a csomag sértetlen maradjon, igaz?! 
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– Aha – bólintott Hana.
– És miért épp egy olajfúró toronynál adják át ezt a csomagot? – ha-

muzott Chou.
– Ez jó kérdés – vonta meg a vállát Hana. – Én is furcsállottam. Az 

én elméletem az, hogy talán azért, mert van helikopter leszálló és kis ke-
nőpénzzel megoldható az, hogy egy leszállás ne legyen feljegyezve. Vagy-
is nem marad nyom utánuk. Tökéletes hely sok illegális dolog átadására 
és átvételére. Nos tehát… Kértem mindenféle leírást arról, hogyan néz-
het ki egy speciális bomba, hiszen ilyeneket nem mindennap látunk. De 
ha nem ilyen, csak valami információs csomag, akkor hagyjuk futni a 
vezért. 

– Én nem teljesen értem azt a részt – csapta oda cigarettáját Chou a 
hamutartóba –, hogy minek kell ez a megfigyelés. 

– Azért, mert amit átvesz, annak köze lehet a Tigris Dühéhez. 
– Jó, és miért nem kapcsoljuk le egyből a vezért? Függetlenül attól, 

mit vesz át. 
– Nem tudjuk, milyen parancsok aktiválódnak, ha ő kiesik. De ha a 

csomag veszélyes, akkor attól jobban kell tartani, mint a parancsoktól. 
Röviden szólva: megfigyelünk, de csak akkor csapunk le, ha a csomag 
veszélyes. Érthető?

Chou bólintott, majd hátradőlt a székben és a következőleg felszóla-
ló Shen felé fordította a fejét. 

– Nemsokára jönnek értünk. Milyen felszereléseket rendeltél?
–  Minden  lesz,  ami  kelleni  fog  –  mondta  szélesen  mosolyogva 

Hana.
Nem szólt ezúttal senki egy szót sem, csak a nőt nézték átható te-

kintetükkel. 
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Érezték, hogy nem lesz egyszerű ez az akció. Sőt – tekintetbe véve 
ezt a papírfigurás szervezetet, a Bábokat, és az időhiányt – inkább kezdte 
a lehetetlen kategóriát súrolni…

Nyílt az ajtó és beléptek az őrök, hogy visszakísérjék őket a cellájuk-
ba.

A négy elítélt – immáron egy új egység tagjai – egymásra nézett. 
Hana aprót bólintott mindenki felé, kimondva ezzel, hogy  nyugi srá-
cok, nemsokára kint vagyunk. 

Beérték ezzel  a pillantással.  Szó nélkül tűrték, hogy az  őrök újra 
megbilincseljék őket. 

Először Xiao Lit lökdösték ki, aki egy pillanatra még hátrafordult, 
hogy Hana szemébe nézzen. A nő pedig somolyogva nézett vissza rá. 

A két férfi esetében ugyanezek a pillantások történtek meg. 
Végül Hana kezére és lábára is rátették a bilincseket, kilökdösték a 

teremből, és elindultak vele a cellája felé…
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2. Fejezet
Újra szabadon

2010. Február. 10.
Kína 
Shanghai
Tian Lei fegyház, Éjjel 11:50

Hana narancssárga kezeslábasában állt a dermesztően hideg téli szél-
ben. A hőmérséklet mínusz 5 fok körül lehetett. A bilincsek már annyi-
ra átvették a hideget, hogy szinte forrónak érezte. 

Kikísérték  az  udvarra  társait  is.  Egymás  mellett  álltak,  a  fegyház 
nagy méretű, szögesdrótokkal körbevont kapuja előtt, melyet két torony 
fogott közre. Odafentről őrök céloztak rájuk éles lőszerrel. Alig várták, 
hogy éjfél előtt valami meggondolatlanságot tegyenek, melyből követke-
zően máris meghúzhatják a ravaszt. Azonban Hanaék nem voltak hü-
lyék, hogy megadják ezt a lehetőséget nekik. 

Remegve a hidegtől várták azt, hogy a kapu kinyíljon és kisétálhas-
sanak innen. Hogy aztán életük egyik legnehezebb akciójába kezdjenek. 
De a cél a szabadság és az életben maradás. 

Elérkezett az éjfél és a kapu automatikája működésbe lépett. A két 
szárny tárulni kezdett. Mögötte pedig meglátták az autót, ami várt rá-
juk, reflektorai a szemükbe világítottak. 

Őrök sétáltak hozzájuk és levették bilincseiket.  Majd visszaléptek 
pár lépést, hiszen elmúlt éjfél. Most már bajban lehetnek. Hana ragado-
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zó vigyorral az arcán nézett feléjük. 
Mikor Hanat visszakísérték a cellájába, kért egy ollót,  hogy saját 

magának vágja le a haját. Az elmúlt másfél évben elhanyagolta, de most 
némileg rendbe tette. Volt pár órája rá a cellában. Régi fazonra vágta, is-
mét rövid, fiús lett. Nem lett mesterfodrász munka, de több, mint ele-
gendő. 

Ezután megírta régi csapatának történetét és az utolsó 16 nap ese-
ményeit egy rövid naplóban. A lapokat összehajtotta, és magával hozta, 
hogy majd átadja valakinek… még nem tudta hogy ez ki lesz. A kék-in-
ges nem. Valaki más kell… 

Xiao Li hasonlóan rendbe tette magát. Kócos, hosszú hajából egy 
keveset levágott. Majd hátul összekötötte. Hanahoz hasonlóan ő is szá-
mításba vette azt, hogy a női vonzerőre bármikor szükség lehet akció 
közben. Volt rá néhány órája neki is a cellájában. 

Chouról első pillantásra tíz méterről bárki megmondta volna, hogy 
fegyenc, de most megborotválkozott és rövidre vágta a haját. 

Shen is  megborotválkozott, haját rövidre vágta, és ismét vadítóan 
nézett ki már két nő szemében is. 

Mikor a kapu kinyílt, kisétáltak. Egy BMW X5-ös várt rájuk, a vo-
lán mögött a kék-ingessel. 

Hana a jobb első ülés felé vette az irányt. Kellemes emlékek rohan-
ták meg az autó láttán, hiszen ez volt régi csapatának a kedvence. A mo-
torháztetőt még meg is simogatta. A többiek a hátsó ajtó felé indultak. 

A kék-inges most fekete pulóvert és sötétkék kabátot viselt. Végig-
nézett a csapaton, és a bólintásokat látva megállapította, hogy készen áll-
nak. Bekapcsolta a fűtést, majd elhajtott. 

Mind a négy elítélt tudta és érezte – főleg Hana –, hogy hamarosan 
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szinte vért fognak izzadni és 72 óráig nem fognak aludni. Ha sikerül az 
akció,  új  életet  kezdhetnek.  Ha nem,  akkor  vagy  visszakerülnek  ide, 
vagy meghalnak a biológiai fegyvertől. Csupa szép kilátás a kudarcot il-
letően…

Ez mellett Hana egyetlen porcikája sem kívánta azt, hogy szembe-
nézzen Fenggel és Zhenbanggal. Bárkivel, csak velük ne… De most nem 
kívánhatott semmit…

A kék-inges első felszerelésként mindenkinek adott vezetés közben 
egy órát. Felcsatolták és nagy számokkal, jól kivehetően a számlapján 
egy új időszámítást láthattak, mely a következő három napban fog élni. 

Hátralévő idő: 71 óra 57 perc 22 másodperc… 

A kocsi  egy  nyílt  területre  érkezett  Shanghai  külső  kerületeiben, 
ahol egy katonai helikopter – egy rotoros, zöldre festett, oldalán a kínai 
hadsereg jelzésével – várt rájuk. 

A kék-inges leparkolt a kocsival. Intett kezével a helikopter pilótájá-
nak, aki beindította a rotorokat, melyek egyre hangosabban süvítettek, 
miközben mindenki a helikopterhez futott. 

Miután beszálltak, a kék-inges is a fedélzetre lépett, berántotta a he-
likopter oldalsó ajtaját és egy perc múlva már emelkedtek is, hogy a ke-
let  kínai  tenger  felé  vegyék  az  irányt,  a  48-as  számú  olajfúró 
állomáshoz…

Hátralévő idő: 71 óra 45 perc 42 másodperc… 
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3. Fejezet 
Az olajfúró állomás 
 
Első nap, éjjel 1:44

Hátralévő idő: 70 óra 15 perc 22 másodperc… 

A helikopter közeledett a nagy sebességű szélben az olajfúró torony-
hoz. 

A másfél órás idevezető út alatt mindenki felöltözött. Hana jó me-
leg ruhákat rendelt, számítván arra, hogy a kinti hidegben is sokat kell 
majd időzniük és nem akarta azt, hogy esetleg egy elgémberedett végtag 
miatt ne tudjon valaki úgy mozogni, ahogy kell. 

Az út  során a  kék-inges  bemutatkozott  fedőnevén.  Ő volt  Shun 
Tang. A férfi egy Mp5-ös fegyvert vett magához, egy Glock-kal egye-
temben, rövid, sötét haját kínos pontossággal választotta ketté valahol a 
feje búbjának jobb oldali részén. Szemei szúrósak, vesébe látóak, csúzli 
szája néha idegesítette Hanat, szívesen behúzott volna neki egyet „csak 
úgy”, de persze nem tehette. 

Hana a kis padon ülve előrehajolt és kinyitotta a megrendelt táskát, 
melyben egy krómbevonatú Desert Eagle 50 AE lapult szétszerelt álla-
potban. Ez volt az utolsó darabja felszerelésének. Megpillantván a fegy-
vert a szíve dobbant egyet, hiszen imádta, és hiányzott neki a „kicsikéje”. 

Kiszedte a fegyver vázát, majd gyorsan a helyére kattintotta a felső 
reteszt  és  az  elsütő  szerkezetet.  A  töltényeket  három  tárba  töltötte, 
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mindezt összesen két perc alatt. Shun Tang nem jutott szóhoz a nő pre-
cíz és gyors mozdulatait nézve. 

Miután  Hana  összerakta  a  fegyvert,  kinyitott  egy  másik  táskát, 
melyben egy másik, ugyanilyen fegyver lapult. Az előzőnél pár másod-
perccel gyorsabban rakta össze, mintha az önmaga állította rekordot sze-
rette volna megdönteni. Mikor ez a fegyver is készen volt, egy pillanatra 
úgy tartotta fel, mintha valaki mérte volna az időt és a nő ezzel a moz-
dulattal jelezné, hogy „Kész!”. „Világrekord, Hana, gratulálunk!”

– Állomás öt percre! – kiáltotta hátra a két pilóta egyike. Ezzel egy 
időben vörös fények gyulladtak ki.

– Értettük! – kiabálta Shun Tang.
Hana a férfit nézte egy másodperc erejéig. Nem volt kétsége afelől, 

hogy jól képzett, de majd minden kiderül, ha éles helyzet áll elő… 
Megbeszélték a helikopteren, hogy Hana csak a harci helyzetekben 

lesz a főnök, minden egyéb esetben a kék-inges. Ő fogja megmondani, 
hogy az olajfúró állomás után hova mennek majd a jelen pillanatban is 
dolgozó hírszerzés információi alapján. 

Hana végignézett a csapat tagjain. Mindannyiuknak ugyanazt a ru-
házatot rendelte meg. Xiao Linek még egy plusz felsőt is, mert őt egyből 
ki fogja helyezni a hidegbe, hogy árgus szemmel figyelje a helikopter le-
szállót. 

Bakancsot és lezser fazonú, fekete, jó meleg termo ruhát viseltek. 
Egy zárt helyen majd melegük lesz kicsit, de a nő úgy gondolta, inkább 
izzadjanak, semmint hogy megfagyjanak. Kezükön meleg, ötujjas kesz-
tyűt hordtak, a ruha felett pedig golyóálló mellényt, ez alá rejtették kis 
rádiókészüléküket.  Fülükbe helyezték a pici  hangszórót,  a gégemikro-
font a nyakukra erősítették. Ez nem a levegő nyomásváltozásait, hanem 
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a gégefő rezgéseit alakította át elektromos jellé. Frekvenciamenete rossz-
nak minősült, de a beszédközvetítést nagy zajban is lehetővé tette. 

Fejükre fekete, kötött sapkát húztak, mely álarcként is funkcionált, 
ha lehúzták az arcukra. Ez fontos, hogy senki ne ismerje majd fel őket. 
Éjjellátó szemüveg is a felszerelés részét képezte, tekintetbe véve, hogy 
éjszakai harc is előfordulhat, és ha van ilyenjük és kilövik a lámpákat, 
mérföldes előnyre tehetnek szert. 

Első pillantásra ugyanúgy néztek ki, bár ki lehetett szúrni, ki a nő és 
ki a férfi, ezen felül a kézben hordott fegyverek is különbözőek voltak. 

Hana mindkét combjára pisztolytáskát erősített, benne a két, imént 
összeszerelt Desert Eagle-vel. Nem az oldalára helyezte, mert ha rúgni 
kell, akkor ott akadályozná. 

Shen egy megbízható és pontos Steyr AUG fegyvert kapott Hana-
tól. Ezt az osztrák hadsereg rendszeresítette, de a fegyverkereskedelem-
nek köszönhetően ebbe az országba is jutott ebből. Aktája alapján Shen 
mindennel jól bánt, amivel lőni lehet, nem specializálódott semmire. 

Chou egy Heckler & Koch HK 416-os gépkarabélyt kapott. Ez né-
mileg hasonlított az M4-esre, bár annál modernebb volt; lecsatolható 
vállrésszel,  a másik kézzel  a cső alatt  is  megfogható segédmarkolattal, 
könnyen kilökhető tárral, és háromféle tüzelési móddal rendelkezett. Ezt 
a fegyvert NATO katonák használták gyakran, de sok darab Kínába is 
jutott ebből szintén egy bizonyos üzletágnak köszönhetően…

Mindkét fegyver 5,56 mm-es űrméretű lőszert volt képes kiköpni 
magából, percenként akár 600-at is, de persze nem létezett hozzá olyan 
tár, amibe ennyi fért volna.

Xiao Li pedig  egy Barrett  M107-es,  50-es  kaliberű mesterlövész-
fegyvert kapott,  mely a harctéri  bevetésekben a hosszútávú hadviselés 
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császárává lépett elő. Teljes súlya 13 kilogrammra rúgott, töltve 15-re. 
Xiao Li sokáig tudta használni ezt a fegyvert úgy, hogy nélkülözte az áll-
ványzatot és alsó támasztást, ezért elég nagy meglepetésben tudta részesí-
teni az ellenséget mikor egy utca közepén állva nyitott tüzet bárkire, aki 
egy kilométernél közelebb állt. De persze ehhez a módszerhez a legvégső 
esetben folyamodott és akkor is csak rövidebb időre. 

A fegyver a másfél méteres hosszúságának és súlyának köszönhetően 
sok mindenre alkalmassá vált, csak a hosszú távú közlekedésre és a szűk 
helyeken végzett manőverezésre nem. 

Azonban mikor lőttek vele, ott kő kövön nem maradt. Sok katona 
kapott háborúk előtt olyan kiképzést, amiben egy ilyen fegyver hangját 
kellett felismerniük. Ugyanis ha az ellenség rendelkezett ilyennel, akkor 
az azt jelentette, hogy minimum egy tank kell ahhoz, hogy felfogjon egy 
ebből származó lövedéket. 

Bárki, aki értett a fegyverekhez és meghallotta egy ilyennek a hang-
ját, az utána nem gondolkozott azon, hogy hogyan vegye fel a mesterlö-
vésszel a harcot. Futott, amerre látott, mielőtt bekerül a célkeresztbe…

Repülés közben megbeszélték azt, hogy kinek mi lesz a teendője. 
Xiao Li a híradós antenna tövében fog olyan helyet keresni, ahonnan 
majd ráláthat a leszálló pályára, így onnan bárkit kilőhet. Hana és Shun 
Tang az állomás központi irodájában lesz és kamerákon fognak figyelni 
mindent, Shen és Chou pedig el fog rejtőzni a leszálló pályához legköze-
lebbi helységben. Amikor kell, kirontanak és lekapcsolják a Triád vezér 
testőrségét, Xiao Li fedezete mellett. 

Hana elgondolkodott új csapatán. Hosszas beszélgetésre nem volt 
mód eddig, így nem tudta pontosabban meghatározni személyiségüket, 
bár az akció fontosságát nézve ez most sokad rangúnak minősült. Első-
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ként a feladatra kell összpontosítani, és ha minden jól megy az elkövet-
kezendő 70 órában, akkor utána akár megihatnak egy sört is valahol… 
és a kék-inges fizet… 

Újra csattant a pilóta hangja. – Leszállás megkezdése, öveket becsa-
tolni!

Nem kérdezősködött senki.  Leültek és úgy tettek, ahogy a pilóta 
utasította őket.  

Míg a helikopter egy pillanat erejéig előre dőlt, az utasrészből is lát-
ták az olajfúró állomást és a szélén elhelyezkedő, fényekkel körbeölelt le-
szálló pályát. 

Egy ember két világító rúddal a kezében integetett odalent. A leszál-
ló terület szélén piros lámpák keltek életre, figyelmeztetve a közelben lé-
vőket, hogy légi jármű közeledik. 

Majd a helikopter orra visszaemelkedett és néhány pillanat múlva a 
pilóta egy zökkenéssel letette a gépet. 

Shun Tang csatolta ki először az övét, majd az ajtóhoz ugrott. Ki-
nyitotta és a kinti hideg, csípős szél azonnal lehűtötte a helikopter belse-
jét. 

Egyenként ugráltak ki. 
Xiao Li futva indult el hatalmas fegyverével az egyik ajtó felé, a terv-

rajzok alapján tudta, hol kell feljutni a neki szánt helyhez. Nem késleke-
dett egy másodpercet sem. 

Shen és Chou is nekiiramodtak, a kis helyiség felé, ahol el fognak 
rejtőzni. 

Shun Tang és Hana pedig követték a leszállást irányító férfit. Menet 
közben a kék-inges visszafordult és hüvelykujját feltartva jelezte a pilótá-
nak, hogy felszállhat  és körözzön néhány mérfölddel odébb, hogy ne 
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keltsen feltűnést. 
A helikopter pilóta visszaintett, a gépet szép lassan felemelte, majd 

megfordította, előredöntötte az orrát, és távolodni kezdett.
A szél a tengert is felkorbácsolta, robaját nem lehetett összetéveszte-

ni semmivel, de a leszállópálya magasságáig nem értek el a hullámok. 
Megérkeztek a legközelebbi ajtóhoz és a repülésirányító férfi kinyi-

totta Hananak és Shun Tangnak. Beléptek, majd a férfi becsukta az ajtót 
maga mögött. 

Az olajfúró torony első helységében – amolyan előszobában – egy 
kis szekrényt süllyesztettek a falba, ebben esőkabátok és széldzsekik sora-
koztak, lent pedig gumicsizmák. Fémes szag terjengett a levegőben, a kis 
szoba neonjainak csak a fele égett, mivel spórolni is kellett.

– Üdvözlöm önöket! – kezdte el a férfi levenni széldzsekijét. 
– Köszönjük az együttműködésüket – mondta Shun Tang. – Ahogy 

már beszéltük előzőleg, a saját biztonságuk érdekében maradjanak távol 
a leszállótól! 

– Rendben. Engedélykérés érkezett két ide tartó helikopterről. Tíz 
perc múlva érkezik az egyik, rá öt percre a másik. Őket említette?

– Igen. 
– Nos, miben segíthetem még a nemzetbiztonságot? – kérdezte a 

férfi. Szemmel láthatólag vagy egy kártyapartiról lett elrángatva, vagy a 
tévé elől, mert minél előbb vissza akart menni. 

– Még kísérjen el az irányító központba!
– Rendben, kövessenek!
A férfi kinyitott egy másik fémajtót és egy hasonlóan ritkásan meg-

világított folyosón elindult az említett hely felé. Lépcsőkön mentek fel, 
kaotikusan kanyargó szűk és széles folyosókon át. 
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Hana négy kamerát figyelt meg a leszállópályánál. Valószínűleg még 
sok lesz bent. 

Megérkeztek az irányítóterembe. Ez a helyiség helyezkedett el a leg-
magasabban, körben üvegablakok, alattuk a falak mentén irányítópult. 
Annyi  műszer  helyezkedett  el  itt,  hogy ennek láttán feltételezték azt, 
hogy minden irányítható innen, valószínűleg még a régi fúrórendszerek 
is, ezen felül a teljes áramellátás, víz, fűtés, kommunikáció. Egyszóval az 
egész olajfúró torony. Minden műszer kifogástalanul üzemelt, minden 
monitor működött és közvetítette az élő képeket. 

– Ott találják a kamerarendszer irányítópultját – mutatott egyik ol-
dalra. 

– Rendben. Húzódjanak biztonságba!
– Ott leszünk. Tudja, mi nem láttunk, nem hallottunk semmit – vi-

gyorgott a kék-ingesre. 
A repülésirányító férfi kisietett a teremből és becsukta maga mögött 

az ajtót. 
Hana és Shun Tang a monitorok felé fordultak. Húsz képernyőn le-

hetett figyelni az állomás mindennapi életét. Ahogy a nő már megfigyel-
te, négy monitor mutatta a leszállópályát, további kettő a személyzeti 
szállásokat és étkezdét, három ezt a helyiséget, vagyis az irányító köz-
pontot, négy a raktárakat, hat a már üzemen kívül helyezett szivattyúkat 
és a hozzájuk tartozó gépházat, és az utolsó az állomás vastag betonta-
lapzata közti háborgó vizeket.

Még mozgatni is tudták a kamerákat. Mivel Chout és Shent nem 
látta egyik képernyőn sem, Hana ráközelített Xiao Lire, aki a tomboló 
hideg szélben mozdulatlanul, készenlétben, hason fekve várt.

Hana sajnálta a lányt. Nem tűnt olyannak – persze fegyver nélkül 

57



említve –, aki könnyedén meg tudná védeni magát a rácsok mögött, 
ezért valószínűleg a bent eltöltött idő nemcsak, hogy megviselte, hanem 
meg is törte. Képességei látszólag nem látták kárát, de magába forduló-
nak tűnt. Mióta összetalálkozott vele, mindig csak némán figyelt, egy ki-
vétellel, mikor megkérdezte, hogy mi lett Lilivel, azóta semmi, mikor 
pedig Hana az akció részleteit magyarázta, akkor is csak bólogatott szót-
lanul. Hana ennek ellenére kedvelte a lány csendes stílusát. 

Régi női társa jutott eszébe, Feng, a gyerekes viselkedésű pszichopa-
ta vadállat. Mikor elborult az agya, nem lehetett bírni vele, de hatékony-
ság tekintetében – legyen szó tűzharcról vagy pusztakezes párbajról – ke-
vés párja akadt e földön, ezt senki nem vitatta. 

Összehasonlítva a két nőt, Xiao Li jobban tetszett Hananak, de ré-
gen  nem  ő  volt  a  főnök,  hanem  Zhenbang,  aki  pedig  Fenget 
választotta… Régi szép idők…

Közben Shun Tanggal megbeszélték a tegeződést pár szóban. A férfi 
jól érezhetően barátkozni akart, de ez a szándék Hana külső ridegségé-
nek masszív ellenállásába ütközött. 

A férfi a következő felszólalásával azonban már felkeltette a nő ér-
deklődését: – Nézd! – bökött az egyik monitorra és az alsó sarokra. – Ez 
a tegnapi napot mutatja. Felvételről megy. 

A nő odafordult. A személyzeti étkezőt látta. Egy TV-t szereltek a 
falra. A karbantartó személyzet szinte minden tagja egy nagy asztalt ült 
körbe és éppen kártyáztak. 

Elgondolkodott. Talán lefagyott a kamera rendszere? 
Shun Tang elkezdett beírni valamit a billentyűzeten. Ő is értett eh-

hez, így Hana első kellemes csalódása megvolt  a férfiben, és remélte, 
hogy ha majd lőni és lopakodni kell, akkor is jó lesz. 
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– Egy pillanat és átállunk élő képekre.
A megfigyelőrendszer visszaállt 2010. Február. 10-ről 11-re. Ehhez 

szerencsére csak az adott kamera kis vezérlőszoftverét kellett újraindíta-
ni, nem az egész rendszert. 

A kép villant egyet és már a jelenlegi időt mutatta…
Hana és Shun Tang pedig egyszerre kapták homlokukhoz kezüket. 

Vérükbe adrenalin tódult,  szívverésük felgyorsult,  a  hideg futkosott  a 
hátukon.

– Azonnal hívja vissza a helikoptert! – motyogta Hana, majd a saját 
nyakához nyúlt, hogy a gégemikrofonnal hangot adjon legrosszabb félel-
meinek. – Ez Csapda! Ismétlem, ez csapda! Gyertek azonnal az irányító-
terembe!

– Vettük! – szólt Shen a rádióba. Hana őt nevezte ki helyettesének. 
– De mi történt?

– Majd később elmondom. Siessetek!
Több válasz nem érkezett. A nő tudta, hogy már mindhárman ro-

hannak az irányítóterem felé.
Az élő képeken az emberek holtan feküdtek szerteszét az étkezőben. 

Kezüket lábukat erőszakosan eltávolították testüktől,  más szóval… le-
tépték. Testüket felszabdalták. Mindenütt vér. A legjobban pedig az ló-
dította meg a szívverésüket, hogy a néhány perce látott repülésirányító 
ember is a halottak közt feküdt… De akkor ki kísérte őket be? 

Hana gyorsan rájött, hogy ez az egész beszélgetés a csomagátvételről 
nem volt más, mint csali. Az akkor tárgyaló emberek jól tudták, hogy 
lehallgatják őket, és azt is, hogy valaki majd jönni fog elkapni a vezért. 

Shun Tang eközben a pilótához beszélt. 
– A helikopter tíz perc múlva itt lesz. 
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Hana bólintott majd elővette mindkét pisztolyát, felhúzta és kibiz-
tosította őket.

Szívük  még  mindig  hevesen  vert.  Azt  hitték,  majd  meglepetést 
okozhatnak, ezzel szemben pályázhatnak „az idei év leghalálosabban át-
vertjei” címre. 

A jövőben át kell majd értékelniük mindent. Hana ugyanakkor tud-
ta, hogy ilyen húzás jó eséllyel Zhenbang műve lehet, hiszen ilyen ötle-
tek az ő agyából pattantak ki. Régebben Hanaéknak megvolt azon elő-
nyük a Bábokkal szemben, hogy sokkal képzettebbek voltak mind lövöl-
dözés, mind felderítés területén. Végül a lehető legrosszabbul végződött 
sorsuk, de míg oda eljutottak, több száz embernek okoztak hasogató fej-
fájást. 

Jelen pillanatban azonban más  gondjuk akadt.  Mi történt a  sze-
mélyzettel? Kik tették ezt?

Két perc elteltével kopogtak az ajtón. 
A kék-inges indult, hogy kinyissa Shenéknek, de Hana megfogta a 

vállát és megrázta a fejét. A férfi nem értette, hogy mi lehet a baj.
A nő beleszólt a rádióba:
– Shen, merre vagytok? – közben a kérdő tekintetű Shun Tang sze-

mébe nézett dorgálóan. 
– Egy percre az irányítóteremtől. 
A férfit kirázta a hideg. Ki áll az ajtónál?
Kibiztosította fegyverét, majd idegesen nyelt egyet. 
– Kilences Kód! Ismétlem, Kilences Kód! – érvényesítette Hana a 

kódolt figyelmeztetést, ami azt jelentette, hogy ellenség cirkál a közel-
ben.

– Kilences Kód! Vettem! – szólt Shen.
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Eközben Hana és Shun Tang a bejárati ajtó két oldalára állt halkan, 
fegyvereikkel két különböző szögből fejre célozva, így ha az ajtó kivágó-
dik,  akkor  nem lesznek benne  az  elsőként  megnyíló  tűzvonalban,  és 
azonnal leteríthetnek akárkit.

– Ó a kurva… – csattant Shen hangja a rádióban. 
Rögtön ezután egy robaj hallatszott, ahogy Xiao Li elsütötte fegyve-

rét. A lövedék átvitte az ajtót, továbbrepült, majd belefúródott az irányí-
tópultba, ahol szikraeső keletkezett.

– Tiszta! – szólt a rádióba a lány.
Hana az ajtóhoz ugrott és kinyitotta. Egy hulla dőlt be…
A nő már látott ilyet. A kék overallt viselő férfi testét kegyetlenül 

szétszabdalták, szemei helyén véres üreg tátongott, mert a látószervek ki-
durrantak; a zselészerű folyadék végigfolyt  az arcon. A lövés átvitte  a 
mellkasát és kiszakította, teste körül fekete, apró lárvák százai nyüzsög-
tek, olyanok, amilyeneket régen az alvilágban is látott. Kezében egy ha-
talmas villáskulcsot tartott: ha egy ilyennel megütött volna valakit, az il-
lető koponyája könnyedén beroppanna.

A nőn kívül a többiek kimeredt szemekkel nézték a tetemet. Fegy-
vereiket még mindannyian rászegezték, mintha a hulla bármelyik pilla-
natban felkelhetne. De nem így történt.

A kis fekete férgek a legközelebb álló Shun Tang felé hömpölyögtek. 
Ezt a férfi nem érzékelte először, de Hana igen, ezért megfogta a kabát-
ját és hátrarántotta. 

– Nehogy rád másszanak. Ha csak a bőrödön vannak, nem lesz ba-
jod, de ha bejutnak a testedbe valami nyíláson vagy seben keresztül, ak-
kor neked véged. És utána te is ilyen leszel.

A férfi ellépett a tetemtől még két lépést, jól láthatóan nem hitte el, 
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amit lát, pedig ő maga mesélte el a kísérleti eredményeket, mikor egy 
ilyen Harcost elkaptak. De a jelek szerint nem látta valójában, csak fotó-
kon. 

Xiao Li rezzenéstelen arccal figyelte a hullát. Végül mikor már látta, 
hogy Hana elteszi a fegyverét, a sajátján is  visszaállította a kibiztosító 
kapcsolót, majd függőleges helyzetbe emelte. 

Chou köpött egyet a hullára és miközben ellépett mellette, fegyverét 
folyamatosan rászegezte.

Shen követte Hana példáját és leeresztette fegyverét, majd egyet hát-
ralépett, és átugrotta a tetemet.

– Ez az a Harcos, amit említettél? – kérdezte Chou. Közben ő is le-
eresztette fegyverét, de nem biztosította be, csak az ujját vette le a ra-
vaszról.

– Igen, ez az egyik ilyen. De… – Hana arca megmerevedett egy pil-
lanatra. – Ajjaj, bassza meg, bassza meg… – Pisztolyait a tokjaiba csúsz-
tatta és a monitorokhoz ugrott, majd néhány másodperc múlva pedig 
dühösen rácsapott az irányítópultra.

– Mi a baj? – kérdezte Xiao Li enyhén félrehajtott fejjel, mintha 
csak azt kérdezné, hogy Hana, miért vagy ilyen rossz hangulatban? 

– Mit mondtál, Shun Tang? Mennyi idő még a helikopter érkezésé-
ig? – kérdezte Hana a válla fölött. 

– Azt mondta a pilóta, hogy tíz perc. Ebből kábé már három letelt – 
mondta  a  férfi,  egyfolytában  figyelve  a  földön  hömpölygő  férgeket, 
amint próbáltak a közelükbe kúszni, de az ütem egyre lassult, ahogy fo-
lyamatosan pusztultak el. – Miért, mi a baj? – fordult a nő felé elsápad-
va. 

Hana még kettőt az irányítópultra csapott ököllel mérgében, majd 
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újra előkapta fegyvereit, mindkettőt feltartva csapata felé fordult. 
– A baj az, hogy a tegnapi felvételen kábé húsz embert mutatott a 

kamera. Az élőn pedig csak hatot. Most számoltam össze – intett a fejé-
vel a monitorok felé. 

– És hol a többi? – kérdezte Shun Tang, szinte az ájulás határán. 
– A dolgát végzi: keresnek minket, hogy levadásszanak. 
Újabb  kérdés  nem érkezett.  Amelyik  fegyvert  bebiztosították,  az 

most újra kibiztosításra került. 
– Nos akkor most együtt lemegyünk a leszállópályához! – Mondta 

Hana, belenézve mindenki szemébe egy másodperc erejéig. – Hét perc 
múlva itt lesz a helikopter. Amit meséltem az alvilági Harcosokról, azo-
kat idézze fel mindenki, mert most itt vannak! 

Némán bólintottak. 
Shun Tang újult erővel kezdte tisztelni a nőt. Hidegvér. Még egy 

ilyen  helyzetben  is.  Társai  úgyszintén.  A  nő  jól  összeválogatta  őket. 
Kezdte úgy érezni, hogy hozzájuk képest le van maradva, hiába volt a 
titkosszolgálatnál, hiába vetették be őt már háborúkban is, hiába volt 
sok évig rohamosztagos rendőr. De neki legalább nem jutott életfogytig 
börtön, ha hibázott. 

Azonban a jelenlegi helyzet visszatérítette a két másodperces ábrán-
dozásból. Ki kell jutniuk innen. 

A terembe vezető ajtó – bár résnyire nyitva maradt a lelőtt Harcos 
lábai miatt a küszöbön – takarta a kilátást. Hana Xiao Lire mutatott, 
majd az ajtóra. A lány tudta, hogy neki kell befognia a folyosót, az ajtó-
nyitás után. Ha már támadnak, akkor az lesz a legjobb fogadtatás, ha ez-
zel a fegyverrel és az ezt kezelő lánnyal néznek szembe. 

Xiao Li felemelte az ágyút és a vállához szorította. A fegyver csöve 
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szinte egy millimétert sem mozdult el. A többiek egy pillanatra elámul-
tak.

Hana Chou felé mutatott. A férfi bólintott, majd az ajtóhoz lépett. 
Xiao Li két oldalán egy-egy lépésre Shen és Hana álltak. Ha valami már 
a közvetlen közelükben van, akkor ők ketten leszedik. Kamerákat sajná-
latos módon nem telepítettek erre a folyosószakaszra, így nem tudták 
megállapítani, hogy cirkál-e Harcos a közelben, vagy sem. 

Chou ránézett társaira, majd kirántotta az ajtót, hátralépett és kifelé 
célzott. A folyosó üresen tátongott. A férfi kilépett és elindult óvatosan 
előre. Kb. 10 méter után egy leágazás nyílt jobbra, egy fémlépcsővel. 

Chou elérte ezt, lefelé célzott, majd egyik kezével integetett visszafe-
lé, hogy jöhetnek. Xiao Li maradt utoljára, továbbra is a folyosót pász-
tázva, míg mindenki elér a lépcsőkig és elindulnak lefelé. Akik pedig ki-
mentek a szobából, a fal két oldalához simultak, hogy a tűzív szabad 
maradjon és ne sérüljön meg senki. 

Elérték a lépcsőket, melynek fordulójában bevárták a jelenlegi stra-
tégiai helyzetben használhatatlan Xiao Lit, aki fegyverét hátára akasztot-
ta és elővette Glock-ját addig, míg nem jön el újra az ő ideje. 

A lépcsők után egy kanyargós folyosó következett. Szerencsére erről 
a szakaszról nem nyílt semmi elágazás, csak mindössze két masszív acél-
ajtó. Ezek innen a folyosóról nyíltak befelé, de most zárva tartották. 

Elöl ment Shen, utána Shun Tang, majd Hana, Xiao Li és a végén 
Chou. 

Néhány perc után megérkeztek a kinti területet és a folyosót elvá-
lasztó ajtóhoz. Mikor elhagyták az irányítótermet, a leszállópályát üres-
nek látták a kamerákon keresztül. Csak remélni tudták, hogy ez az álla-
pot még most is így van…
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Az ajtónál mindenki a két oldalsó falhoz simult és Xiao Li középen 
ereszkedett féltérdre az ajtóra célozva, hogy megfelelő fogadtatást nyújt-
son. 

Most Shenre hárult a feladat, hogy kinyissa az ajtót. Mikor megfog-
ta a kilincset, visszapillantott, hogy lássa, készen állnak-e. A válasz igen 
volt. 

Három… kettő… egy…
Lenyomta a kilincset. Óvatosan húzta befelé az ajtót.
Azonban segítséget kapott kívülről. Valaki állt az ajtó túloldalán és 

most berúgta azt. Egy Harcos… Kék overallban, és sárga, munkavédel-
mi sisakban. Hangot nem adott ki magából. Kezében egy hosszú vascsö-
vet tartva már rohant is befelé… legalábbis ezt tervezte, mert ahogy a lá-
bát visszatette a földre az ajtó berúgása után, Xiao Li fegyvere eldördült.  
A Harcos –  mellkasán ökölnyi  bemeneti  sebbel –  a  hátára vágódott. 
Mögötte pedig két újabb jelent meg, rohamra készen, kezükben egy tűz-
oltó balta és egy vascső. 

Ezeket az elöl álló Shen és Shun Tang vette tűz alá.  A bemeneti 
pontoknál fekete férgek tucatjai repültek szerteszét vér gyanánt a levegő-
ben. Shun Tang – a fegyverének kisebb visszarúgása miatt –  felvezette a 
sorozat lövedékeit a fejre, a már nem létező szemgolyók helyén is lövedé-
kek röppentek be, hátul átszakítva a koponyát, vagy megállva a csont-
ban. 

Három Harcos likvidálva. Mikor az utolsó a földre hullott, Hanaék 
hálát adtak a szerencse istenének, ha egyáltalán létezik: a fegyverek csö-
véből felszálló füst átszállingózott a bejáraton, és csak így vált láthatóvá 
az a néhány infravörös lézerfény, amik az ajtón húzódtak keresztbe. Nor-
mál esetben ez láthatatlan. Ezek ráadásul egy bombát aktiváltak volna. 
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– Te jó ég – Shun Tang leroskadt a fal tövébe.  
– Már jó ideje vártak minket.  – Shen melléje zuhant. 
– Hogy jutunk most a helikopterhez? – Kérdezte Xiao Li nyugodt 

hangon, mint aki csak egyszerűen azt kérdezi, hogy mennyi az idő.
– Körbe kell mennünk. A hosszabbik úton – Hana leguggolt Chou 

mellé, aki az ajtót vizsgálgatta. Egy perc elteltével a férfi közölte észrevé-
telét: 

– Nem tudom, ezt ki telepítette ide, de a hatástalanítást felejtsük el. 
– De mikor bejöttünk… – kezdte Shun Tang a földről esdekelve 

nézve Choura.
– … akkor nem vettük észre és még nem volt élesítve.
– És ki élesítette?  
– Ez jó kérdés. Talán valaki azok közül – mutatott Chou a Harco-

sokra. 
– Ezeknek van eszük is? – Shun Tang ezúttal Hanara nézett.
– Ezek nem ostoba zombik.
Már hallották a közeledő helikopter zaját. Itt van az orruk előtt a le-

szállópálya, és mégis elérhetetlennek tűnt. 
– Induljunk! – állt fel Hana. – Minden perc drága, és ráadásul kó-

szál egy pár itt még ezekből!
Körbenézett a csapat tagjain. Senki nem kerülte el a tekintetét. Is-

mételten elismeréssel adóztak neki, hiszen az elmesélt történet alapján 
már sok ilyennel találkozott, sőt még látta is, hogyan készítenek ilyen 
Harcost, mit művelnek az alvilágban a szerencsétlen kiválasztottal. 

A nő elgondolkodott azon, amit a kidurrant szemgolyók jelentettek. 
Vagyis ezekét senki nem kaparta ki, nem úgy, mint a rendőrökét az alvi-
lágban. Talán csak az apró fekete férgek jutottak be a testükbe valahogy? 
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De hogy? Ez még rejtély maradt… 
Ugyanazt  a  sorrendet  és  a  lopakodási  technikát  használták,  mint 

idefele jövet az irányítóteremből. Többféle útvonal állt rendelkezésre, de 
Hana azt választotta, ami a legrövidebb.

Shun Tang arra utasította a pilótát, hogy ne szálljon le, csak köröz-
zön az állomás körül, ugyanis tartottak attól, hogy ha leteszi a gépet, a 
Harcosok megrohamozzák és akkor itt rekednek. 

Csak remélni tudták azt, hogy nem fognak újabb bombákba botlani 
útjuk során. Mivel a lézerek csak füstben, vagy speciális spektrumban 
váltak láthatóvá, így a speciális szemüvegeknek és az éjjellátóknak nagy 
hasznát vették. 

Vissza kellett menniük egészen az irányítóterem közelében lévő lép-
csőig, fel, és ott fent továbbmenni. El fognak haladni a személyzeti étke-
zők mellett, majd a raktárak felé fordulnak. Onnan pedig két széles fo-
lyosó fog következni.

Ha minden rendben megy, akkor ebben a tempóban sem tart majd 
az egész tovább tizenöt percnél…

Visszajutottak  az  irányítóteremhez,  azonban  itt  megálltak,  mert 
Hana úgy döntött, hogy először meg kell figyelni merre lehetnek a Har-
cosok. 

Elfoglalták ismét a termet. Xiao Li egy asztalt húzott a bejárat mögé 
és arra állította fel fegyverét, ugyanis speciális fogás ide vagy oda, az nem 
működött két percnél tovább. Kényelmesen mögéje helyezkedett, és be-
célozta a folyosót. 

Még itt feküdt az elsőként lelőtt Harcos, a testéből kimászó férgek 
már mind elpusztultak. 
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Shen Xiao Li mellett maradt, egy pillanatra egymásra mosolyogtak, 
a többiek pedig a monitorokhoz léptek. 

–  Nahát,  nahát,  már  csak  néhány  kamera  működik  –  mondta 
Hana. – Sejtettem, hogy ez lesz.

– Miért van olyan érzésem, hogy irányítja ezeket valaki? – mutatott 
Shun Tang a kamerákra. – Túl jól szervezetten mozognak, és cseleked-
nek. Lehet,  hogy maradt bennük intelligencia,  de ilyesmihez kell  egy 
irányító.  

– Egyetértek – bólogatott Chou. – A bomba és most a kamerák. De 
ki irányítja őket?

– Nekem van egy tippem, de nem hiszem, hogy közvetlenül ő len-
ne. Mással foglalkozik szerintem – szívta meg az orrát Hana, mint aki-
nek eszébe jut egy régi rossz emlék. 

– Mi a tipped? – kérdezte a kék-inges.
– Ki áll az egész balhé mögött?  
– Az alvilág királya?
– Igen, de mint mondtam, nem hiszem, hogy ő lenne. Szerintem 

valakire, hmm… valamire ráruházta a Harcosok irányítását. Vagyis való-
színű, hogy az. 

– És az mi? – nézett ki az ablakon Chou, hátha meglát egy ellensé-
get.

– Hát erről fogalmam sincs – rázta fejét a nő lemondóan. 
Eszébe jutott, amit Lili mondott a figurákról még az alvilágban: … 

Van még Elitbáb, Dimenzióbáb, Maszkbáb, Őrbáb, Vadászbáb. És nem  
csak emberekből lehet Bábot készíteni…

Eközben a helikopter elérte az állomást. Rotorjának hangja tompán 
zúgott. A pilóta először a leszállópálya fölé repült, majd bedöntötte ol-
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dalra a gépet és eltávolodott. Onnan pedig vissza, majd újra előre, végül 
pedig köröző pályára állt. 

– Induljunk – Hana nyelt egyet –, mert a helikopternek nem végte-
len az üzemanyagkészlete!

Nem szólt senki, csak felvették az eddig használt formációt és elin-
dultak. 

Számításaik  alapján  még  körülbelül  egy  tucat  Harcos  kereshette 
őket.

A folyosók gyér megvilágítása és az állandóan vetemedő fémfalak és 
ajtók keltette zajok folyamatos feszültség alatt tartották a csapatot. Min-
den egyes fordulónál szívük a torkukban dobogott. 

Néhány perc múlva megérkeztek az étkezőkhöz. Az ajtó tárva nyitva 
állt. Az elöl haladó Shen vállhoz szorított fegyverrel fordult be és célpon-
tot keresett, őt követte Shun Tang, aki a másik oldalra lépett, és mikor 
kézjelekkel adták a többiek tudtára, hogy tiszta, mindannyian bementek 
a vérben tocsogó terembe…

Ahogy a kamerákon láthatták, hat hulla feküdt itt.  Nem találtak 
megfelelő szót arra, ahogyan elbántak velük: végtagjaikat leszakították. 
Testüket szétszabdalták, felvágták, a vér az asztalokra, székekre, falakra, 
kávéautomatára, tányérokra, poharakra, egyszóval mindenre ráfröccsent; 
néhol csak cseppek díszelegtek, máshol szabályos locsolásnyomok. A vér 
látványához már mind hozzászoktak, de ez most több volt a soknál. Ez 
már nem gyilkosság, hanem mészárlás. És a testrészek elhelyezkedéséből 
ítélve először a végtagokat tépték le, és csak ezután ölték meg a szeren-
csétleneket; a hosszas vércsík, amit maguk után húztak, egyértelműen 
azt jelentette, hogy még megpróbáltak elkúszni…

Hana  beszámolói  és  eddigi  töredéktapasztalataik  alapján  tudták, 
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hogy a Harcosok nem rendelkeznek akkora testi erővel, hogy ilyesmit 
tegyenek. Tehát van itt még valami az állomáson… Egyre jobban szeret-
tek volna már a helikopteren lenni, semmint megtudni a választ. 

A nyomokból ítélve ez öt-hat órája történhetett mindössze. Ekkor 
ők még a börtönben voltak, de már készültek elhagyni azt. 

Akik a csapdát állították, már tudták, hogy ide fog jönni valaki, hi-
szen ezért színészkedtek a lehallgatáskor. Azonban a tegnapi napon még 
rendben ment minden, egészen addig, míg nem kezdték el intézni Ha-
naék papírjait, hogy kikerüljenek a börtönből. Véletlen egybeesés, hogy 
ekkor a kék-inges és a hadsereg emberei nem voltak már ott. Ezért akár 
köztük is lehetett az, aki leadta a drótot, hogy mikor érkezik valaki az ál-
lomásra. Egyszóval, egy áruló jelenléte elképzelhetővé vált. Azonban ha 
valóban lenne, akkor annak lenne figurája. És azt Hana érezte volna. 

Végül összeállt a kép: aki meg akarta ölni a nőt a börtönben, az volt 
az áruló. Bár a beépített ember jobb kifejezés. Valószínűleg a figurájára 
festették azt a parancsot, hogy ha meg tudja ölni a nőt, akkor adjon le 
jelentést, és az állomás ez esetben megmaradt volna épségben. De mivel 
ez nem történt meg, így életbe lépett valakinek a figuráján egy másik pa-
rancs, hogy itt állítson csapdát az érkező csapatnak, bárki legyen az. 

További megerősítést nyert, hogy valóban nem bánthatnak akárkit, 
aki a szervezet részét képezi, hiszen ki tudja, miféle egyéb láncreakció in-
dul el…

Nem beszéltek egymással,  mert  tartottak attól,  hogy a  hangjukat 
meghallja valami. Hana kézmozdulatokkal irányította csapatát, muto-
gatta, mikor merre menjenek, mikor mi legyen a formáció, ki hova áll-
jon, figyelembe véve azt is, hogy folyosón haladnak, ajtó előtt mellett 
mennek el, vagy lépcsőkhöz közelítenek. 
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Elhagyták az ebédlőt és a raktárak felé vették útjukat. Ha a másik 
kijáratra is bombát telepítettek, nagy fejfájás lesz, de remélték a legjob-
bakat. Aki elhelyezte az első bombát, arra számított, hogy belesétálnak. 
Ilyet Hana utoljára Yingmei esetében látott. A nő a társával, Shaotang-
gal segített őt kiszabadítani, majd a Tien Shan étteremben is segédkez-
tek… végül kegyetlen halált haltak az alvilágban. 

De Yingmei halott. Biztosan akadt néhány másik szakértő, de Hana 
nem ismert senki mást, aki ilyen remek kis szerkentyűt tudott volna ké-
szíteni. 

Megérkeztek a többszintes raktárakhoz. Most látták azt, hogy mi-
lyen hatalmas ez az állomás. A termet a legalsó szinttől a legfelsőig olajos 
hordók katonás rendbe pakolt ezreivel töltötték fel. A belmagasság első 
pillantásra  70 méter  körül  lehetett,  három szintre  bontva.  A hordók 
közt rácsos pallók vezettek, a szinteket fémlétrákon és lifteken keresztül 
lehetett megközelíteni. A polcok szélén jelzéseket láttak, melyek osztá-
lyozták a hordókban rejlő olaj minőségét, eszerint válogatták szét és he-
lyezték el őket a polcokon. A fényt plafonról lógó tányér lámpák adták, 
ezek közül is csak minden második égett. Mindent áthatott az olajszag. 

A raktár legfelső szintjére nyílt az ajtó, amin bejöttek. Ugyanezen a 
szinten kellett maradniuk, hogy elérjék a kijáratot. 

Miután beléptek, a raktár mélyéről furcsa hangok csapták meg fülü-
ket: ezek már nem vetemedő fémelemeknek hangzottak… inkább mint-
ha lent valaki ütemesen ütlegelné az üres hordókat…

Senkit nem érdekelt, mi lehet az. Emellett a félelem – melyet ritkán 
éreztek – most egyre jobban a hatalmába kerítette őket; intenzív hatással 
kúszott fel alattomosan a gerincükön, mikor pedig elért az agyukig, ak-
kor már csak szellemi edzettségük akadályozta meg őket abban, hogy ne 
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meneküljenek ki sikoltozva innen. Ez mellett a fegyverek keltette biz-
tonság és hatalomérzés is jócskán segített: ha valami jön, csak meg kell  
húzniuk a ravaszt… elvileg… 

Egyedül csak Hana tudta azt, hogy a fegyverek nem minden esetben 
segítenek. Ezt szándékosan nem mondta el még el senkinek. Bízott ab-
ban, hogy olyan lapokra, melyeket az alvilágban kellett elégetniük hogy 
használható fegyverük legyen hazai pályán játszó lények ellen nem lesz 
szükség, mert most nem az alvilágban ügyködnek. Tehát ami feljön a 
DIYU-ból, az elméletben megsérülhet, remélte Hana.

A raktár területén gyorsabban haladtak keresztül, mint a folyosó-
kon. Szinte futottak. Szívverésük egyre gyorsult, ahogy a döngő hang 
egyre közelebbről hallatszott. Akármi is  ütötte a hordókat, az sebesen 
jött felfelé…

A memorizált térképet felidézve tudták, hogy már csak két, nagyon 
széles folyosószakasz választja el őket a leszállótól. Ezen az úton – ahol 
két autó is elfért volna egymás mellett – vitték ki targoncával a hordó-
kat. Az aszfalt burkolatot középen szaggatott vonalú festéssel választot-
ták két sávra, mert a targoncák oda-vissza közlekedtek itt. A falak és a 
mennyezet fémből készült, a folyosó felső sarkaiba helyezték a süllyesz-
tett lámpákat, amik piszkos sárga fénnyel világították meg a széles, közel 
60 méter hosszú járatot. A végét egy széles harmonika ajtó zárta le, mely 
fölfelé nyílt, két autó egyszerre kifért volna egymás mellett. Ezt követő-
en egy ugyanilyen folyosószakasz fog következni. A járatból sok kisebb 
személyzeti bejáró nyílt, mindkét oldalon, minden tizedik méterben egy. 

Stratégiai szempontból a folyosó ideális hely volt arra, ha a középen 
haladókat akarta valaki levadászni. Hana úgy érezte, mintha beterelték 
volna őket ide…
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A széles tolóajtót, ami a raktárból erre a folyosóra vezetett, vissza-
csukták, és még azon keresztül is hallották a közeledő döndüléseket. 

– Futunk mint az őrült! – Hana szemeiben, akárcsak a többiekében, 
félelem csillant. – Jobb oldalon haladunk! 

Megindultak. Az első ajtó előtt Xiao Li és Shen becélozta a szemben 
lévő ajtót. Eközben Chou ráfordult fegyverével az első jobb oldali ajtó 
mögött nyíló személyzeti folyosóra. Hana és Shun Tang elfutottak mö-
götte, majd ők fogták be a következő ajtókat. Így váltva és fedezve egy-
mást sebesen haladtak előre. 

Már közel jártak a harmonika ajtóhoz. Odaérvén Hana megnyomta 
a nyitógombot, és az ajtó emelkedni kezdett. 

Ekkor jelent meg az első Harcos, ami a legközelebbi kis ajtón ro-
hant ki feléjük. Rajta piros overall, munkavédelmi sisakja kissé féloldala-
san állt a fején és csak azért nem esett le, mert az áll alatti csat nem en-
gedte. Kezében egy tűzoltóbaltát lóbált. Hangot ez sem adott ki magá-
ból, de úgy lőtt ki, mint egy rövidtávfutó. 

Chou becélozta a szerencsétlen sorsú férfit, és egy rövid sorozattal 
mellbe lőtte. 

A Harcos hanyatt vágódott, baltája pattogva, éles csörömpölést adva 
a földre hullott, de a fegyver dördülése miatt ezt nem hallották. 

Az ajtó már félig kinyílt…
Ekkor újabb Harcosok bukkantak fel az ajtókban. Egyszerre léptek 

elő, kezeikben veszélyes  dolgokat tartottak.  És teketóriázás  nélkül  ro-
hamra indultak…

Felugattak a fegyverek; hatalmas dörrenések hangja verődött vissza a 
falakról. A legközelebbi Harcosokat a falra kente a lövések ereje és le-
csúsztak azon, a célt tévesztett, vagy testen átsikló lövedékek szikrákat 
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vetve pattogtak le az acél falakról. Azonban ez a négy harcképtelenné 
tett Harcos, még élő társaikkal egyetemben, el tudta hajítani a kezük 
ügyében lévő dolgokat…

Vascsövek, balták, franciakulcsok, kések, csavarhúzók szelték át pö-
rögve a levegőt. 

Hanaék szerencséjére ezek legtöbbje ártalmatlanul zuhant a köze-
lükben a földre, vagy csapódott a mögöttük nyíló ajtónak, egy kivétellel: 
egy franciakulcs vállon találta Shent. A férfi a fegyverét a magasba kapta, 
összerándult a fájdalomtól és nekiesett az ajtónak. 

A még élő Harcosok rohanva közelítettek. Mögöttük pedig már ki-
nyílt a raktárból ide vezető ajtó is és valami állt ott. Valami nagy… Mel-
lette éppen egy Harcos állt, aki csak a melléig ért… 

Ez a valami félelmetes tempóban lódult meg feléjük, kezében egy 
hozzá képest aprónak tűnő baltát lóbált. 

„Tiéd a nagy!” mutogatta Hana Xiao Linek. Hangot felesleges lett 
volna kiadni, mert a gégemikrofon ugyan közvetítette volna a mondan-
dót, de a zárt térben zajló fegyverropogás miatt nem hallott volna sem-
mit a fülhallgatóban. 

A Harcosok egymás után csuklottak össze, de sajnos egyik-másik a 
futásának sebességéből következően szinte a lábukig csúszott. Ez további 
problémát szült, mert a kis fekete lárvák rájuk mászhatnak…   

Az elmúlt  néhány másodperc alatt a kapu már majdnem teljesen 
felnyílt. Shen, aki nekiesett az ajtónak, guggolva, összeszorított foggal 
célzott a rohamozó Harcosok felé. 

A fegyverek dördülése  nagy  próbának tette  ki  dobhártyájukat.  A 
Harcosok közül már nyolcat terítettek le. És a baltát lóbáló nagy valami 
már vészesen közeledett…

74



Az ajtó már teljesen kinyílt, így lövöldözve hátrálni kezdtek. Shen is 
felállt közben, kissé furán tartotta fegyverét, de még így is hatékonyan 
szórta az áldást. 

A  Harcosok  elfogytak.  Közülük  kettő  már  olyan  közel  csúszott, 
hogy a fekete lárvák szinte fel tudtak mászni a bakancsokon. Mintha 
szándékosan ezt akarták volna: nem számított, ha meghalnak, csak a fér-
gek jussanak be a testükbe. De mivel már hátráltak, így erre nem maradt 
lehetőség, és egy percen belül minden apró lárva el fog pusztulni a leve-
gőn.

A lövéseket a nagy valami felé vezették, ami már tíz méteren belülre 
került. Már jobban meg tudták figyelni, miféle alvilág béli teremtmény 
ez…  A közel két és fél méter magas, indigókék bőrű lény lábai emlékez-
tettek  valami  patás  állat  hátsó  lábaira,  ezen  járt,  kissé  bizonytalanul 
egyensúlyozva. Csontos, izmos testén, a bordáknál két vékony és rövid 
kéz tekergett, de a vállakból kinövők hosszúak voltak, és szinte a földig 
értek. A feje kissé elnyújtott, állatias, valamiféle őszes hajat, vagy talán 
inkább sörényt láttak rajta, szemei aprók, feketék, pupilla nélkül pislog-
tak. A balta piros fejrésze, amit hosszú karjainak egyikében tartott, feke-
tén  csillogott  az  olajtól.  Magyarázatot  kaptak  a  raktár  mélyéről  jövő 
döndülések. Ez a valami egymás után lyukasztotta ki a hordókat, miköz-
ben jött fel. Mintha mindent el akarna árasztani olajjal, hogy felgyújt-
hassa … 

Xiao Li meglepődött saját magán, hogy miért nem sikolt kétségbe-
esetten, de gyorsan rájött, hogy a hatalmas fegyver még mindig nagy 
pusztítást  tud végezni,  és  amint  ez  tudatosult  benne,  kétszer  egymás 
után meghúzta a ravaszt és mellbe lőtte a lényt. A nagy kaliberű lövedé-
kek egy pillanatra lelassították,  teste  hullámzott  a becsapódás helyén, 
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egy pillanatra megingott, de tartotta irányát, sőt még tovább gyorsított. 
 Majd a kisebb kaliberű lövedékek tucatjai is rombolni kezdték a 

testét.
Már nagyon közel járt, Hanaék pedig egyre gyorsabban hátráltak. A 

nő hátranézett egy pillanatra és tudta, hogy nem fogják elérni a másik 
nagy ajtót anélkül, hogy ez az akármi be ne érné őket. 

Xiao Li fegyvere üresen kattant, a lány szíve kihagyott egy ütemet. 
Mióta először lőtt, még az irányítóteremnél, azóta nem töltött újra. Fel-
kapta a fegyvert, majd lekattintotta a tárat. Egy rugós szerkezet kilökte a 
hátsó résznél. A lány kikapta az üres tárat, eldobta, és egy másik után 
nyúlt a zsebébe.

Chou is kifogyott. Kilökte a tárat. Fegyverének egyik előnye a gyors 
újratölthetőség volt: mire az üres tár kettőt pattogott a földön, addigra 
behelyezte az újat. Megrántotta a zárszerkezetet, és csőre töltötte a fegy-
vert. Vállához emelte és hátrálva újra lőtt. 

A torz lény az utolsó három métert átugrotta, és a közelükben lan-
dolt. Baltáját csapásra emelte és Xiao Lit vette célba, nem tudták megál-
lítani azt, hogy ne sújtson le. A lány sem volt hülye. Még nem tudta be-
fejezni az újratöltést, de azt tisztán látta, hogy közvetlen életveszélybe 
került. Nem maradt más választása: eldobta fegyverét, hogy el tudjon 
ugrani. 

A balta fentről zúdult lefelé, de a lány félreugrott. A fegyver belecsa-
pódott az aszfaltba, a fejen lévő olaj most a szikrák miatt meggyulladt. 
Eközben a többiek megállás nélkül lőttek bele. Célozták a fejet, törzset, 
kézfejet. Nem adták fel, mert a torz alak már a végét járta. 

A lény újra felemelte a baltát, de a teste már nem bírta tovább a kö-
zel egy kilónyi acélmag testébe pumpálódását. 
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Először a csuklója szakadt szét, ahogy pár lövedék széttépte az ina-
kat és eltörte a csontokat. A balta súlyát már nem bírta megtartani, így 
az – a kezével együtt – a földre hullott. Törzsén egyre nagyobb lyukak 
tátongtak, fekete, vérnek látszó lé fröccsent ki belőlük. A fejét sem kí-
mélték, szemeibe is jutottak lövedékek, így azok kidurrantak. Pár acél-
mag keresztülszállt a fején és az általuk keltett fuvallat megemelte a fehér 
sörényt.

Végül a földre roskadt, az előzőleg leejtett balta mellé. És nem moz-
dult  többet.  A fegyverek elcsendesedtek, de még mindenki a tetemre 
célzott. 

Xiao Li felvette fegyverét, és befejezte az újratöltést, majd az átme-
neti süketség közepette mindenki követte a lány példáját. Még lihegtek a 
futástól  és  a  fegyverek  megtartása  miatti  erőkifejtéstől.  Az  adrenalin 
tombolt a vérükben, szívük hevesen kalapált. 

A lőporfelhő oszladozni kezdett. Még mindig mozdulatlanul álltak 
és fegyvereiket a torz tetem felé tartották. Már közel egy perc telt el. 

Akármilyen  jól  képzett  az  ember,  ilyesmit  nem lehet  feldolgozni 
könnyedén. Ez történt most is. Szemük kínkeserves erőkifejtéssel pró-
bálta az agyuk tudtára adni, hogy ez nem álom. Ez valóság. Valóság. Ér-
ted?! Van ilyen. Itt fekszik előtted. Lelőtted. Bele is rúghatsz. De fogd  
már fel végre, hogy van ilyen és húzz el innen, de nagyon gyorsan!

Shun Tang ocsúdott elsőként a döbbenetből, bár csak akadozva tu-
dott beszélni: – A he-he-he-likopter leszállt. 

Senkinek nem kellett utasítást adni. Először lassan hátrafelé lépked-
tek, fegyvereiket még mindig a torz alakra tartva, majd megfordultak és 
egyre gyorsítottak tempójukon a második ajtó felé. 

Mikor odaértek, Hana sóhajtott egy nagyot. Csak ő ment az ajtó-
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hoz, mindenki másnak intett, hogy maradjon távol. Halkan imát mor-
molt, hogy ne legyen másik trükkös szerkezet itt is. 

Megnyomta a nyitógombot. Az ajtó emelkedni kezdett, kintről már 
befújt a hideg, csípős szél. Ezt az arcán érezte csak, mert ruhája minden-
hol megvédte a hidegtől. Miközben nyílt az ajtó, ő is visszafutott. Fe-
szülten várták, hogy a kapu teljesen felemelkedjen. 

Már látták a piros leszállófények villogását,  hallották a helikopter 
rotorját. 

Körbepásztázták az ajtó peremét, és környékét, nincs-e újabb csap-
da. Az eredmény negatív, az út tiszta. 

A következő pillanatban egy olyan üvöltést hallottak, ami megfa-
gyasztotta ereikben a vért. Hogy nem embertől származott, abban telje-
sen biztosak voltak. Ráadásul közelről hallatszott, az egyik kis személyze-
ti járatból…

– Indulás! – suttogta Hana a mikrofonba. Szíve mint mindenkié, 
majd szétrobbant, úgy kalapált az újabb adag adrenalintól.

Fegyvereikkel a kis járatok felé céloztak és hátráltak a helikopter fe-
lé. Az előzőleg leterített torz teremtény nem adott ki hangot magából. 
Tehát amit most hallottak, az valami más…

Már közel jártak a helikopterhez. Már érezték a felpörgetett rotorok 
keltette nagy erejű szelet. A helikopter készen állt a felszállásra. 

Legszívesebben rohantak volna a gépig, de nem tették. Nem tehet-
ték. Végig befelé céloztak a folyosóba… 

Shen volt  az  első,  aki  elérte  a  helikoptert.  Megfordult,  felugrott. 
Majd  a  fedélzetről  ismét  célzott  befelé.  Hana  volt  a  második.  Majd 
Chou, Shun Tang és végül Xiao Li. 

Még mindig vert a szívük a mellkasukban. Chou berántotta a heli-
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kopter ajtaját. 
Shun Tang pedig feltartott hüvelykujjal jelezte a pilótának, hogy fel-

szállhat. Akik mit sem tudtak arról, ami az elmúlt húsz percben zajlott 
az állomáson…

A helikopter megingott egy pillanatra, majd a nagy erejű szélben 
emelkedni kezdett.

A pilóta elfordította a gépet, irányba állította Shanghai felé, majd 
előredöntötte az orrát, és eltávolodott a 48-as számú olajfúró állomástól.

Ez az esemény minden volt, csak nem épp egy jó kezdet jele…
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4. Fejezet
Az új festő 

Első nap, hajnal 2:14

Hátralévő idő: 69 óra 45 perc 22 másodperc… 

A helikopter felszállása után leültek a kis padokra, bekötötték ma-
gukat, és megkezdték a másfél órás utat  vissza Shanghai-ba. Azt még 
nem tudták, hogy a városon belül hova fognak menni, de jelen pillanat-
ban senkit nem érdekelt ez. 

Az elmúlt fél óra villámgyors eseményei egy hétköznapi embernek 
egész életre szóló elmegyógyintézeti beutalót jelentettek volna, de Hana 
csapata és Shun Tang szellemileg is  edzett  volt,  és bár súrolták józan 
eszük befogadóképességének határait, könnyebben és gyorsabban tudtak 
regenerálódni. 

A  csapdát  megúszták,  de  csak  a  szerencsének  köszönhetően.  De 
most mi a garancia arra, hogy az eredeti Tigris Dühe téma nem egy má-
sik csapda? Ennek a kérdésnek Hana hangot adott. Shun Tangra nézett 
és a helikopter mikrofonos fülvédőjének mikrofonjába szólt, így a be-
szélgetést a gépen mindenki hallotta. 

– Honnan tudjátok, hogy az első felvétel igazi és nem megrendezett, 
mint ez volt?! Mi van akkor, ha…

– Az a beszélgetés igazi – Shun Tang szemeiben fáradtság csillant. 
Pedig még csak most kezdődött az egész…  – Az egy puskamikrofonnal 
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lett felvéve, és a lehallgató embert nem szúrhatták ki. 
– Tehát a Tigris Dühe ügyet továbbra is komolyan kell kezelnünk.
– Pontosan! – Shun Tang mereven nézett a nőre. Jól láthatóan még 

akadtak gondjai azzal, amit az elmúlt fél órában látott. 
– Most jön a következő lépés, kinyomozni ki az új festő, és elkapni, 

igaz?
Shun Tang csak bólogatott.
– Van valami információ róla? – kérdezte Hana.
A kék-inges pislogva nézett rá. És nemcsak ő. A csapat többi tagja 

is. Hana ezt érzékelvén belenézett mindenki szemébe egy másodpercre. 
Egy kérdést egyértelműen kiolvasott: hogyan vagy képes újra ilyen gyor-
san a higgadt gondolkodásra?

Nem foglalkozott velük. Nem volt idő a magyarázatokra, nyugtatás-
ra, semmire. Tovább kell haladni, ha nem akarnak visszakerülni a bör-
tönbe, és nem akarnak elvérezni. 

– Tehát, van valami róla? – kérdezte újra.
– Csak képek. A szervezet tagjairól. 
– Hol vannak azok? 
– Itt, a laptopomon. 
– Láthatnám őket? 
– Hogyne! – Shun Tang még mindig nem hitte el, hogy Hana ilyen 

gyorsan összeszedte magát. Padja alól kihúzta táskáját, kinyitotta, kivette 
a laptopot, majd Hana kezébe nyomta. 

– Köszönöm! – a nő bekapcsolta a készüléket. 
Még ugyan maradt jócskán idő a repülésből, de már most el kell 

kezdeni felkészülni a következő lépésre. 
Shun Tang a nő mellé ült. Xiao Li és Shen szinte egyszerre kérdez-
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ték a pilótától, hogy ki lehet-e oldani az öveket. Igenlő válasz érkezett: a 
szélerősség lecsökkent, nem várható semmi hirtelen megdobódás, rázkó-
dás. 

A többiek is Hana mellé álltak. A nő annyira kinyitotta a laptopot, 
hogy fentről is láthassák. 

Majd végignézte a kifogástalan minőségű képeket, melyeket követé-
sek során jól képzett hírszerző tisztek készítettek az elmúlt napokban, 
mióta először elhangzott a Tigris Dühe témája. A Mesterbábokat láthat-
ták, néhányon Mr. Cheng is feszített, valamint Feng és Zhenbang, de ők 
ketten általában a Vezérbáb és Mesterbábok társaságában. Hana gyomra 
még mindig forgott, mikor nézte őket. Na most én is kint vagyok, nem-
sokára találkozunk.  Bocs srácok,  de majd rátok kell  lőnöm. Tudom,  
hogy ti sem fogtok hezitálni. 

Megfigyeltek néhány olyan embert is, akikről szinte üvöltött, hogy 
veszélyes bűnözők. Néhány európainak tűnt. Ezek láttán Hana kérdően 
a kék-ingesre sandított.

– Ezeket már azonosítottátok?
– Próbáltuk. Semmi. 
Hana nem szólt semmit. Visszanézett a laptopra és tovább lapozott 

a képek közt. 
Hirtelen  megállt  az  egyiknél.  Csettintett,  majd  a  laptopot  Shun 

Tang felé fordította. 
– Mit látsz ezen? 
– Mr. Chenget, két testőrt, és egy lányt. 
– És még? 
– Hm…  – Shun Tang összehúzta szemét. – A testőrök nem Mr. 

Chenget védik, hanem a lányt.
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– Úgy van. Mikor régen elkezdtek ránk vadászni a Bábok, mi sem 
voltunk tétlenek. Információkat gyűjtöttünk. És akkor régen az egyik 
képen, ugyanúgy, mint ezen, Mr. Chenget láttuk két testőrrel, akik iga-
zából nem is őt védték, hanem a mögötte sétáló lányát, Lilit. 

– De ez nem Mr. Cheng lánya. 
– Ami mit is jelent? – tette fel Hana a kérdést, hangját a mondat vé-

gén jól megemelve.
– Hogy… – a kék-inges szeme nagyra nyílt. – Ó a kurva élet! Az ott 

az új festő. 
Hana szélesen elvigyorodott. – Pontosan! 
– Ha ezt előbb tudjuk, már el is kaphattuk volna. 
– Előbb kellett volna kihozni engem. 
– Még nem késő. Leadhatom az információt. És behozatom.
Hana kacagott. – És Mr. Cheng majd azt fogja mondani, hogy segít 

rátenni a lányra a bilincset? 
A kérdés jogos volt. Mr. Cheng befolyásos ember, és bár a titkos-

szolgálattal szemben ugyan kevés hatalommal rendelkezett, ő állt a min-
denre-képes-Bábok élén. Vagy akár azt is lehetett volna mondani, hogy 
több ezer öngyilkos merénylő élén. 

– A démon akkor ebben a lányban van? Helyes a feltevésem? – san-
dított Shun Tang a nőre. 

– Helyesnek tűnik, de még nem száz százalék. Előbb látnom kell, 
hogy Lili meghalt-e bezárva, vagy kihozták. 

– Nem kell látnod – szólalt meg Xiao Li. Csak egyszer látta a képet 
Liliről, a börtönben, de „foglalkozási ártalomként” jelentkezett nála a 
kiváló arcmemória. A laptophoz nyúlt és ráközelített a kép egyik szegle-
tére. – Ott van.
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Mindenki elképedt. A lány kiszúrta Lilit a kép egy aprócska részén. 
Kinagyítva azt a háttérben egy autó állt Mr. Cheng háza előtt, aminek 
hátsó ülésén, a lehúzott ablakon keresztül félve nézett ki Wu Mei Lili, az 
előző festő, Hanaék időszakos társa, aki szeretett volna véget vetni a Bá-
bok mesterkedéseinek azáltal, hogy segített nekik. 

Tehát Lili él. Kihozták. És a démon kiment belőle, hiszen a képen 
egyértelműen egy másik lányba került, aki, Lili szavaival élve, testőröket  
készített magának. 

Hana elgondolkodott Lilin. Vajon még most is segítene? Jól jönne, 
mert ismeri a figurákon lévő jeleket. Tehát ha megszerzik pár emberét, 
akkor fel lehetne térképezni, milyen parancsok vannak rájuk írva. Lili 
akkor régen azt mondta, hogy mivel több mint ezer figurát készített, 
nem emlékszik minden parancsra. Ugyanakkor az a kérdés is felmerült, 
hogy vajon minden figurát újraírtak, hogy az új festőnek engedelmes-
kedjenek? Ezt végül Hana elvetette, mert az egyrészt rengeteg munkát 
jelentett  volna,  másrészt  Lilinek  közvetlenül  csak  a  testőrök  és  Mr. 
Cheng engedelmeskedtek, ezért maximum azokat a figurákat kellett új-
raírni és kész. A szervezet már akkor régen is jól ki volt építve, így hát az 
új festő elvileg csak az új Bábokkal és figuráikkal foglalkozik. 

Bárhogy is legyen, az új festőt el kell kapni. Ha már náluk van, is-
mét megadhatják azt a sakkot a szervezetnek, mint ahogy régen Hanaék 
tették. 

– Mit tudsz erről a lányról? – nézett Hana Shun Tangra. – Van in-
formáció arról, hogy hol tartózkodhat? Van, aki figyeli most is őket ta-
lán? – Hangja némileg számon kérően csengett. 

A férfi csak pislogott az első másodpercekben. Ez a nő nemcsak, 
hogy vérbeli profi, de született vezető is. Egyre inkább elgondolkozott 
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azon, hogy nem csak harci helyzetekben kéne átadni neki az irányítást, 
hanem egészen addig, míg véget nem ér az egész ügy. 

– Fellépek a hálózatra, kapcsolatba lépek a főhadiszállással és meg-
tudom a választ – a laptopot kérte kinyújtott kezével. 

Hana odaadta neki, majd hátradőlt a padon, hátát a helikopter fém 
falának támasztotta. A többiek is visszaültek padjukra, és a földet vizs-
gálgatták, Chout kivéve, aki a kék-ingeshez lépett, hogy nézze, mit csi-
nál a laptopon. Shun Tang ismét magas fokú számítógépes szakértelem-
ről  tett  tanúbizonyságot.  Ujjai  félelmetes  gyorsasággal  száguldottak  a 
billentyűzet felett. Fellépett a titkosszolgálat szerverére, amiről a friss in-
formációkat, képeket és lehallgatott beszélgetések fájljait töltötte le. Eze-
ket eltárolta a laptopban, hogy később elemezze.

Megnyitotta az új festőről szóló fájlt és odahívott mindenkit, hogy 
láthassák. 

Wu Mei Liu. 16 éves, 162 cm magas. Egy szép vonásokkal megál-
dott fiatal lány mosolygott, a kép az iskolában készülhetett róla, ugyanis 
iskolai uniformist viselt. Sötétbarna haja egyenes, elöl szemöldökéig ló-
gott, hátul hosszú, ajkai teltek, alakja formásnak tűnt, a pózolásból egy 
táncos beállása köszönt vissza. 

Születési helye ismeretlen, nevelőszüleit autóbaleset érte,  melyben 
életüket vesztették, de még ezen esemény előtt írták meg végrendeletü-
ket, melyben a lányt Mr Cheng gondnokságára bízták. 

Miközben ezt  olvasták,  mindegyikük szája  mosolyra húzódott.  A 
befolyásos ügyvéd valószínűleg felkereste a családot, és vagy megfenye-
gette, vagy lefizette őket a végrendeletért, végül eltetette őket láb alól. 
Bárhogyan is, a lány már Mr. Cheng örökbe fogadott gyermeke. És ben-
ne van a Yaoguai, vagyis a démon. 
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A fájl egy része a lány szokásait írta le: milyen italokat, ételeket sze-
retett, milyen zenét hallgatott, milyen moziba járt, minden apró ismere-
tet rögzítettek róla az adatbázisban, amit Mr. Cheng és a lány követése 
során gyűjtöttek össze, bár ekkor még nem tudták, hogy ő az új festő.

A lány fájlja után Shun Tang belépett a Mr. Cheng követéséről rög-
zített felvételekbe és képekbe. Végül eljutott a legfrissebb információkig, 
melyek a képernyőn látszódtak, de kimondta hangosan is.

– Az új festő a két testőrrel együtt jelen pillanatban a Déli Zafír ne-
vű szórakozóhelyen tartózkodik. Mr. Cheng nincs vele, ő otthon van – 
mondta, fel sem nézve a képernyőről. 

Mindenki ismerte az említett helyet. A Déli Zafír Shanghai belváro-
sának déli részén helyezkedett el. Minden nap nyitva volt délután 8-tól 
hajnalig, az óév utolsó három napján pedig éjjel-nappal, vagyis 72 órán 
keresztül. Mikor beköszöntött az újév – mely ez évben február 14. – ak-
kor a mulatozás mérséklődött, átvette helyét a régi hagyományok szerin-
ti ünnepelés 15 napig, mikor is az ország lakossága családlátogatásokat 
ejtett, díszes vacsorákra látogatott, lampionok estjén vett részt, tűzijáté-
kokon ámuldozott,  vagy  Sárkány  és  Oroszlántáncon élvezte  a  dobok 
erejét. 

Azonban február 11-től, tehát a mostani naptól számítva nemcsak a 
Déli Zafírban, hanem városszerte óriási bulik várhatóak. Sok szórakozó-
hely hosszabbított nyitva tartással várja az ünnepelni vágyó fiatalokat, 
időseket. A belvárosban még szabadtéri koncertek is szoktak lenni, ka-
mionokon, nagy sátrakban, parkokban lépnek fel különféle pop- és rock 
zenekarok. Olyan ez a három nap, mint egy város méretű zenei fesztivál. 
Mindenhol emberek, buli, ital, zene, önfeledt szórakozás. A hideg sem 
érdekli ekkor az embereket, ráadásul az időjárás előrejelzés nappalra 10-
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15 fokot, éjjelre is mindössze csak 5-8 fokot mondott, köszönhetően a 
holnaptól kezdődő melegfrontnak. Most azonban maradt a mínusz 5 
fok.

– Akkor ott kapjuk el az új festőt! – jelentette ki Hana, magabizto-
san hátradőlve a padon. 

Úgy néztek a nőre, mintha azt mondta volna, hogy „ugorjunk ki a 
helikopterből, ejtőernyő nélkül”. 

Shen nem hagyta szó nélkül ezt. – Az a hely elég népes, feltűnés nél-
kül nem tudunk sok mindent tenni. A testőrei pedig ismerhetnek téged 
régebbről. 

– Régen közvetlenül csak Mr. Chenggel kerültünk szembe, a test-
őreivel nem. Nem ismerhet senki engem. 

Néhány másodperces csend következett.
– Hogy akarod elkapni? – kérdezte Xiao Li.  
Hana a lányra mosolygott. 
– A mosdóban. Oda mindenképp ki fog menni. 
– És ott rejtőzünk majd el? – fintorgott. 
– Igen. Más hely nem jöhet szóba.
– De a testőrök – mondta Chou még mindig Shun Tangot nézve, 

amint a laptopon dolgozik –, fontos személyek esetében kiüríttetik a 
mosdót, majd őrt állnak az ajtónál 

– Pontosan – mosolygott magabiztosan Hana.
– Ráadásul, ha megszöktetjük erőszakosan és észreveszik, minden-

nek lőttek. Meg fogják tudni, hogy téged kihoztak – nézett a nőre. 
– Azt szerintem már így is tudják, hiszen az őr a börtönben nem tu-

dott megölni engem. 
– Akkor pedig ha meglátnak, ismét bajban leszünk – Chou nem 
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bírta abbahagyni az időnként hasznos akadékoskodást, hiszen így derül-
het fény arra, ha valamit nem terveltek ki megfelelően. 

– Mondtam, nem valószínű, hogy ismernek.
– És hogy akarsz a közelébe jutni? Meg hogyan akarsz bejutni a 

mosdóba, amit kiürítenek és őrt állnak előtte?
– Úgy, hogy bulizunk egy nagyot – mosolygott. 
Miközben a rendelt  felszerelések közül bulizásra teljesen alkalmas 

utcai ruhákat vett elő, elkezdte magyarázni az akció részleteit.
A csapat tagjai önelégült vigyorral az arcukon hallgatták végig Hana 

tervét, miközben átöltöztek. 
Azonban az olajfúró állomáson történtek hatása még látszódott raj-

tuk. Kezük kissé remegett. Szerencsére elfoglalták magukat a készülődés-
sel, így kikapcsolták az agyukat is. És remélték, hogy ha szembe is kell  
nézni még egyszer ezzel az érzelemmel, akkor legyen csak az, de az már 
soha többé, ami ezt kiváltotta… 

Hátralévő idő: 69 óra 35 perc 22 másodperc 
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5. Fejezet 
A Déli Zafír akció 

Első nap, hajnal 3:44

Hátralévő idő: 68 óra 15 perc 22 másodperc

Hanaék egy nagy területű autóparkolóban szálltak le,  ahol bőven 
volt elég hely a forgó rotoroknak és a három keréknek. Miután kiléptek, 
lehajolva siettek egy már őket váró autóhoz. Shun Tang már repülés 
közben leadta az információt arról, hogy hová fognak érkezni. Egy öltö-
nyös férfi jött eléjük egy Lexus terepjáróval. 

A férfi átadta a volánt Chounak, aki olyan arccal ült be a vezetőülés-
be,  mint  egy  kisgyerek,  aki  éppen  kibontotta  születésnapi  ajándékát. 
Teljesen átitatta az érzés, amit a vezetés öröme jelentett neki. 

A helikopter ekkor felszállt, és elrepült messze, de szükség esetén 
azonnal tudnak jönni. 

A többiek már bent ültek a kocsiban. Chou szinte önkívületi álla-
potban nyúlt az indítókulcs felé. Beindította az autót, majd egyből rálé-
pett a gázra, hogy a motor magas fordulatszámot érjen el. 

Senki nem siettette a férfit, hisz tudták már mind jól, mit jelent el-
vágva lenni több mint egy évig olyan dolgoktól, amiket szerettek. 

Kis idő múlva szemét behunyva, élvezettel eltelve sóhajtott, majd el-
nézést kért, sebességbe tette a kocsit és elindult a belváros déli része felé. 

Chou mellett ült Hana. Hátul jobb oldalon Shen, középen Xiao Li, 

89



bal oldalon pedig Shun Tang. 
A kék-inges néhányszor nagy levegőt vett, hogy mondjon valamit, 

de nem jutott odáig, hogy szavakat is formáljon a hangokból. 
Rajta kívül a négy fegyenc halvány mosollyal az arcán nézte Shang-

hai éjszakai fényeit. Hiányzott nekik az élet, melyet bevetéseik közt ma-
ximálisan élveztek. Keserves sors jutott nekik a börtönben, emiatt a férfi 
sajnálta őket. És ahogy nemrég megállapította, kár az ilyen emberekért. 
Nagyon jól képzettek, bármely rendőrt, katonát, titkos ügynököt maguk 
mögé utasítottak képességeikkel.

Ezzel szemben hiába a jó kiképzés, ők is hibázhatnak. Shen csapata 
ezt tette és ezért buktak le. Barátnőjével meg tudtak lépni, de később a 
reptéren tartóztatták le őket. Xiao Li csapatát feláldozták. Csak ő ma-
radt életben és mikor menekülni próbált, a kikötőben kapták el. Chou 
csapata is hibázott. Majd utána elárulták őket. Hana csapata pedig olyan 
dolgokkal került szembe, ami nemcsak az ő képességeiket haladta meg, 
hanem sok más emberét. De ehhez képest meglepően sokáig talpon ma-
radtak, sőt még ők maguk vették át az irányítást. Okosak voltak, azon-
ban mikor az alvilágba kerültek, annak a királyával szemben már nem 
lehettek eléggé azok. Újabb fejfájásra adott okot a Tigris Dühe eseten fe-
lül Hana régi csapatának két túlélője. Vajon milyen Bábok lettek? Mes-
terbábok? Szolgabábok? Vagy a már Lili  által  említett  további  Bábok 
egyike? Elitbáb… Igen, ez a típus a legesélyesebb. Első bemutatkozásuk-
ban máris átverték az egész titkosszolgálatot a hamis beszélgetéssel. Most 
ezt a két embert felvértezték azzal is, hogy akár életük árán is végrehajt-
sanak  valamit,  amire  parancsot  kapnak  az  őket  irányító  személytől. 
Hana tartott tőlük, ezt az eddigi beszélgetések alatt a kék-inges határo-
zottan meg tudta állapítani. 
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A kocsival a város forgalmasabb részeihez érkeztek. Az utcalámpák 
megszaporodtak. A főút, amin haladtak, a mostani, hajnali órákban is 
forgalmasnak volt mondható. Akadtak olyanok, akik már mentek dol-
gozni, és olyanok is, akik nemrég végeztek. Sok autóból bömbölt a zene. 
Piros lámpáknál pedig néha-néha üvegek és cigaretta csikkek repültek 
kifelé. 

Tűzijátékok robbanásai hallatszottak minden ötödik másodpercben, 
színes virágokat rajzolva az égre egy pillanat erejéig. Előfordult köztük 
olyan, ami több, egymást követő robbanásával egybefüggő csokrot alko-
tott, a szivárvány sok színében. Az ég két nappal később gyakorlatilag vi-
lágítani fog órákon át.

Hideg volt, ezért Chou a kocsiban bekapcsolta a fűtést. Ráfordultak 
egy másik forgalmas útra, ami már egyenesen a Déli Zafírhoz vezetett. 

Parkolóhely majd további probléma lesz, jó eséllyel nem fognak ta-
lálni a közelben semmit, így ha majd elkapják a festőt, akkor majd sokat 
kell cipelniük. 

A festő. Shun Tang felidézte magában a fájlt, amit olvasott róla még 
a helikopteren. Már mindenki látta a fotót így tudni fogják, hogy néz 
ki. Hana elfogó terve pedig kifogástalannak nézett ki. Még ha be is csú-
szik valami hiba, akkor is tervezhetnek egy későbbi akciót. 

Már közeledtek a szórakozóhelyhez. Az utcán egyre több ember lóf-
rált, egy részük szórakozni igyekezett, mások hazafelé tartottak. A járó-
kelők petárdákat hajítottak sokfelé,  amerre csak jártak, emiatt  szűnni 
nem akaró,  fegyverropogáshoz  hasonlító  durranások hallatszottak,  kis 
füstpamacsokat indítva rövid útjukra. Az emberek egy kis része különfé-
le  kosztümöt  és  sminket  viselt,  volt  udvari  bolond  sapkától  kezdve 
szörnyálarcon és festett arcú embereken át katonának, császárnak öltö-
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zött is. 
A  fogyasztott  italok  hatása  a  bulizni  vágyóknál  néhány  esetben 

rendbontásba fordult. Emiatt viszonylag nagy rendőri jelenlét vált szük-
ségessé az utcákon. Chou éppen két villogó jelzést használó rendőrautó 
közt hajtott el óvatosan, éppen három fiatalt vettek őrizetbe, két srácot 
és egy lányt. Hogy mit tettek, nem tudták. Mögöttük a barátaik állhat-
tak,  mert  fennhangon szóltak oda a munkájukat végző rendőröknek, 
hogy miért nem hagyják őket békén. 

Amint Chou kihajtott a két autó közül, újra felgyorsított, de csak a 
megengedett  sebességre,  bár  legszívesebben lepadlózta  volna  a  kocsit. 
Mikor közeledtek a szórakozóhelyhez, már szinte teljesen le kellett lassí-
taniuk, mert már az úttesten is sok ember táncolt, csoportosan ugrálva 
énekeltek, vagy csak egyszerűen beszélgettek. De továbbhajtani nem le-
hetett. 

A férfi talált egy szabad parkolóhelyet, így gyorsan beállt oda, éppen 
egy kis Nissan előtt, amiben az utasok hőbörögtek, míg Hanaék ki nem 
szálltak és ijesztő pillantásaik el nem riasztották őket. Körülbelül százöt-
ven méterre lehettek a Déli Zafír bejáratától. Nem hoztak meleg ruhá-
kat, mert sokat lesznek bent az épületben. Az elfogás után pedig irány a 
Shun Tang által felállíttatott mobil főhadiszállás.

Shen egyszerű fehér inget vett fel zakóval és vászonnadrággal, nyak-
kendő nélkül. Hana a felszereléssel együtt még zselét és hajhabot is ren-
delt, mert számított arra, hogy publikus helyen is kell majd valamit ten-
niük. Ebből pedig a férfi bőven használt most. Ismét jóképűnek nézett 
ki, igazi nőcsábásznak, akinek egyetlen nő sem mond nemet még akkor 
sem, ha a legextrémebb kérést közli. 

Xiao Li fehér szűk pulóvert viselt, felette fekete mellénnyel, nagyon 
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rövid nadrággal, alatta harisnyával. Lábára egyszerű utcai cipőt húzott. 
Magas sarkúval nézne ki a legjobban ez a viselet, de ez a cipő is megtette 
a magáét és most nem a kinézetre helyeződött a hangsúly, hanem a haté-
konyságra: ha valami balul üt ki, rohanniuk kell. A lány vagány tiné-
dzser benyomását keltette, mindössze szemeinek ragadozó villanása árul-
ta el azt, hogy van benne valami rendkívüli, valami halálos. 

Chou bőrdzsekit  viselt,  farmernadrággal  és  sportcipővel.  A kabát 
alatt – készülve a benti fülledt és meleg levegőre – egyszerű fekete pólót 
hordott. Nyomban cigire gyújtott, és lazára vette a figurát, mint aki ép-
pen készül bemenni és levezetni a felesleges energiáját az első útjába aka-
dón.

Hana szűk farmernadrágot, felette kivágott dekoltázsú ujjatlan fel-
sőt, rövid szabású fekete szövetkabátot viselt, és ő is olyan cipőt válasz-
tott, amiben szükség esetén könnyű lesz futni. Szemeivel az embereket 
fürkészte, figyeli-e őket valaki, de a közelben nem látott ilyet. 

Shun Tang nem öltözött át, mert ő az autóban fog maradni. Nem 
engedhetik meg maguknak azt a veszélyt, hogy a kocsit ellopják, vagy 
kiszúrják a kerekeit a balhézni vágyó részegek. Ha pedig valaki mégis 
meg akarja tenni ezt, a férfi majd elintézi őket. 

A Déli Zafír szórakozóhely négy szintjéből három a felszín felett, 
egy pedig alatta helyezkedett el. Az épületnek hátul nagy méretű, fél fo-
cipálya méretű kertje terült el, fákkal és bokrokkal teleültetve. Nyitott 
oldalú sátrak tucatjait állították fel, mindegyik belső csúcsára pici elekt-
romos fűtőtestet helyeztek, ami adott annyi hőt, hogy aki akár pólóban 
is kijön egy ilyen sátorba, az ne fázzon. Egy ilyenbe akár tizenöt ember 
is befért kényelmesen elhelyezkedve. Majdnem minden ilyen sátor ren-
delkezett egy saját italpulttal. 
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Az örökzöld fák ágain átfűzve drótköteleket feszítettek ki, rajtuk pe-
dig  piros  lampionok  tucatjai,  sőt  százai  lógtak,  az  újévkor  szokásos 
aranyszínű festésekkel, emiatt az egész kert egy enyhén vöröses fényár-
ban úszott, ahogy a kinti lámpák fényei megtörtek és átszűrődtek ezeken 
a lampionokon. 

Megérkeztek  a  bejárathoz,  ahol  tompán  döngött  az  első  szinten 
hallható elektronikus zene, egy híres európai DJ, Paul van Dyk egyik 
szerzeménye. 

Két hosszú sor kígyózott a bejáratnál, körülbelül ötven ember állt 
mindkettőben, és bár hajnali négy óra felé járt az idő, még mindig be 
akartak jutni  sokan.  Sok részeg embert  láttak,  egy kékre festett  hajú 
lányhoz – aki szemmel láthatóan elájult a fogyasztott alkoholtól, vagy a 
drogtól – éppen három mentős érkezett. Pofozgatták, de nem tért magá-
hoz. 

Hanaék elfordultak tőle, lévén más dolguk akadt…
Beálltak a sorba, ami – a remek szervezésnek és felkészülésnek kö-

szönhetően – meglepően gyorsan haladt. Körülbelül ugyanannyi ember 
hagyta el a szórakozóhelyet, mint amennyi bejutott. Kifizették a jegyet, 
majd beléptek. 

A zene az akusztikai megoldások miatt az utcán csak tompán dön-
gött, de itt bent azonnal bántani kezdte a fülüket. Az alig látható gége-
mikrofont és a fülbe dugható hangszórót továbbra is  viselték, mert a 
kommunikáció elengedhetetlen. 

A Déli Zafír négy szinten közel kétezer embert tudott egyszerre szó-
rakoztatni. 

A pincében rock és metál zenéket játszottak, a földszinten Trance, 
Goa és egyéb hasonló műfaj, az első emeleten Drum’n Bass, a másodi-
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kon pedig élő zene, ahol leginkább rock zenekarok játszottak. 
A bejáraton belépve mind a négyüket kellemes emlékek rohanták 

meg. Mikor még saját csapataikkal dolgoztak, az akciók között – melyek 
két naptól akár hetekig is tarthattak – ilyen helyekre jártak kikapcsolód-
ni.  Elvegyültek a hétköznapi fiatalok tömegében és nem tettek mást, 
csak ittak, táncoltak és jól érezték magukat. 

Most a kezükbe került a lehetőség, hogy újra elérhető legyen szá-
mukra ismét az ilyen élet. Sajnos nem Kínában, ahogy Shun Tang már 
megmondta, de túl fogják élni, hogy el kell hagyni a hazájukat. Feltéve 
persze, hogy sikerül az akció…

Most tehát dolgozni jöttek. Ha sikerül elkapni az új festőt, akkor 
meggátolhatják a Bábok további terjeszkedését, és ügyes kihallgatásokon 
keresztül – mint régen Lilinél – ki lehet deríteni, mit tud a lány és mit  
nem. Illetve ami még a legfontosabb, azt is fel kell térképezni, hogy az új 
festő is olyan-e, mint Lili, vagyis valójában segíteni akar és csak a démon 
miatt értékes, vagy pedig mindkét énje gonosz. 

Miután a lány a kezükben lesz és kivallatták, el kell kezdeni foglal-
kozni az akció legnehezebb részével, vagyis Hana két régi társának az el-
fogásával. Ha őket is sikerül elkapni, akkor még mindig ott lesz a Tigris 
Dühének témája… vagyis Liu elfogása és kivallatása után kezdődik csak 
a neheze… 

Most azonban a Déli Zafírra kell koncentrálni és az éppen itt bulizó 
festőre…

Nem állt rendelkezésre semmi egyéb információ arról, hogy a lány 
milyen személyiségű, de igazából senkit nem érdekelt. Régen Hana nem 
tudta agyba-főbe rugdosni Lilit, így kénytelenek voltak beszélgetéseken 
keresztül kiszedni belőle az igazságot. Azonban most senki sem lesz kí-
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méletes, így Liura majd keserves órák várnak, ha elkapják. 
Az eredeti tervet az elfogással kapcsolatban – vagyis hogy a mosdó-

ban rabolják el a lányt – elvetették, mert a remélt ember tömeg többszö-
röse tartózkodott ezen a helyen, tehát a testőrök nem tudják kiüríttetni 
a mosdót, hanem bemennek a lánnyal oda. Ezért nem tudnak ott sem a 
közelébe jutni. 

A lány a barátnőivel táncolni is fog, valószínűleg ott, ahol a testőrök 
csak egy karnyújtásnyira lesznek tőle. 

Nem maradt más választás, mint az, hogy akkor kapják el, mikor el-
hagyja ezt a helyet. Az utcán nem tudják ezt majd észrevétlenül megten-
ni, de ott mégis több esélyük lesz egy gyors akcióra mint idebent. Amíg 
pedig a lány elindul haza, addig … 

– Akkor most bulizunk egy nagyot – mondta Hana mosolyogva, 
normális hangerővel. A gégemikrofon közvetíteni tudta a hangot a böm-
bölő zene mellett is. Kissé tompábban hallották a fülhallgatókban, de 
nem vesztek el a szavak. 

Shun Tang is  hallotta  a  rádióadást.  Az idő ellenük dolgozott,  de 
nem tehettek semmit, ezért nem kifogásolta azt, hogy Hana az utolsó 
pillanatban megváltoztatta az elfogási tervet. Ha Mr. Cheng fülébe jut, 
hogy a lányát elrabolták, azonnal elindul a lavina. Ha azonban a testőrö-
ket is elrabolják, akkor Mr. Cheng azt fogja hinni, hogy még bulizik. A 
férfi bízott abban, hogy a Liu, ne maradj el sokáig, gyere haza hajnal öt-
re, érthető?! mondat sosem hangzott el. 

A Déli Zafír földszintjén már egy másik előadó szerzeménye hallat-
szott.

Hanaék a bejárat után szétváltak, hisz nem tudták, hogy Liu melyik 
szinten lesz. Xiao Li az első emeletre ment, Shen a másodikra, Chou a 
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pincébe, Hana pedig a földszinten maradt. 
Tíz perccel később megtalálták a lányt.
– Célszemély a földszinten! – jelentette Hana. – Ismétlem, célsze-

mély a földszinten!  A tánctér  szélén van! Két női testőre közvetlenül 
mellette áll!

Ugyanakkor megrohanta az érzés is – amit a börtönben tapasztalt az 
őrnél –, ami egyértelműen arra utalt, hogy valaki a közelében Báb. Ez 
pedig Liu volt és testőrei. És még két ember, akik valószínűleg Liu ba-
rátnői lehettek. A lány a papírfigurák segítségével „barátnőket készített 
magának”. Valószínűleg egyetlen pofonegyszerű paranccsal, ami az lehe-
tett, hogy szórakoztassák őt. Egy kicsit abszurd, hogy az új festő ilyesmi-
re használja képességeit, de Hana ennél fontosabbnak tartotta a saját ha-
todik érzékével kapcsolatos tapasztalatokat. 

Mindenki nyugtázta a hallottakat, majd néhány perc múlva már a 
földszinten vegyültek el a tömegben.

A terem közepén helyezkedett  el  a tánctér,  ahol közel  háromszáz 
ember – túlnyomórészt fiatalok és középkorú emberek – rázta testét a 
zenére, vagy egyszerűen csak kényelmesen lötyögött. Fejük felett lézerfé-
nyek szelték át a dohányfüstös levegőt, és különféle színes lámpák pö-
rögtek, forogtak, folyamatos színkavalkádban fürösztve a táncteret. Új-
évi, tradicionális piros lampionok aranyszínű festéssel lógtak a plafonról 
és keveredtek a modern megvilágítástechnikai megoldásokkal, ami egye-
dülálló képet nyújtott. 

A bejárattól jobbra ruhatár nyílt, mellette kezdődött a hosszú bár-
pult,  ami ugyanezt  a falat  a szemben lévőig elfoglalta,  és több színes  
spotlámpával világították meg.

A tánctér a szemben lévő falig tartott. A terem bal oldalán, egy fél-
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homályos részen, körasztalokat és székeket helyeztek el rendszer nélkül, 
hogy az ide ülő emberek jobban láthassák a táncteret és az ott testüket 
rázó embereket, és akár csókolózzanak itt, vagy néhányan felszippantsák 
kis kábítószer adagjukat, hogy jobban menjen a tánc. 

Parfümök és dezodorok illata keveredett a cigarettafüst és a kilöty-
tyintett italok szagával. Az illatos levegő ugyanakkor frissnek volt mond-
ható  a  folyamatos  szellőzésnek  köszönhetően;  ennyi  ember  esetén  ez 
alapvető biztonságtechnikai előírás. 

Elsőként mind a négyen a bárpulthoz mentek, hogy valamit igya-
nak. Alkoholt is bevállaltak, egy adagtól semmi bajuk nem lesz. Chou 
sört kért, Shen whiskyt, Hana vodkát, Xiao Li pedig tequilát. 

A két férfi a bárpultnál maradt, ahonnan tökéletesen ráláttak Liura, 
aki két barátnőjével teljes önkívületben táncolt. Csípőjük úgy mozgott, 
ahogy a zene döngött, karjaikat lengették maguk előtt az ütemre, testük 
vonaglott, hajuk lobogva próbálta követni a kilengéseket. 

Shen és Chou elismerte, hogy Liu nagyon szép lány. Ha minden jól 
megy, nemsokára bilincsben viszik el innen. Ugyanakkor megcsodálták 
két  barátnőjét  is.  Nagy  mennyiségű  sminket  tettek  arcukra,  hajukat 
lángvörösre festették, mindhárman fekete, csillogó nadrágot és hosszú 
ujjú felsőt hordtak, mintha valami Science-Fiction filmből léptek volna 
ki. 

A közelükben lévő két testőrnő laza utcai ruhákat viselt, de élesebb 
szemű megfigyelők rögtön kiszúrták a pisztolyt a kabát alatt és az ugrás-
ra készen álló tartást. Egy karnyújtásnyira álltak Liutól. Sokszor nézelőd-
tek körbe, de senkit nem érdekeltek. Őket viszont mindenki. 

Hana és Xiao Li pedig a  lány közelében, remekül  elvegyülve a tö-
megben olyan táncba kezdtek, amitől a két férfinak elakadt a lélegzete. 
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Még Hana rövid haja is meg-meglebbent, nem beszélve Xiao Li fekete 
hajzuhatagáról, miközben egész testükkel élvezték a zenét. 

A bömbölő zene közepette hirtelen üvegcsörömpölés hangja hallat-
szott: Shen annyira tátotta a száját, hogy kiejtette a whiskys poharat a 
kezéből, ami összetört a földön. A két testőrnő odafordult, kezeiket egy-
ből a kabát alá csúsztatták, majd mikor látták, hogy valaki csak leejtette 
a poharát, visszafordultak Liu felé. 

Chou felröhögött, hátba veregette a látványos tánc miatt száját tátó 
Shent, majd kért neki egy másik whiskyt. Nem szólt semmit, mert azt 
hallották volna a többiek. Ellenben belenézett a másik férfi szemébe és 
látta, hogy Xiao Lit nézi csodálkozó szemekkel. Már eddig is közel ültek 
egymáshoz a helikopteren is. Shennek tetszett a lány, és most, hogy látta 
káprázatos módon táncolni, csak elmélyült benne a vonzódás.

A két nő nem állt meg a táncban, és már kezdtek lihegni is. Az ilyen 
események a régi kiképzés részét képezték, éppúgy, mint a lövészet, kö-
zelharc, stratégia, miegymás. Szó szerint táncórákat vettek kiképzőtisz-
tektől, azért, hogy beépülés, megfigyelés esetén bármiféle zenei környe-
zethez illő mozgást feltűnés nélkül kivitelezhessenek. 

Liu és barátnői néha félreálltak és vigyorogva beszélgettek egy-két 
percet, kifújták magukat, majd újra beálltak és még egy szettet letáncol-
tak. 

Ez így folytatódott közel egy órán keresztül. Mikor Hana és Xiao Li 
elfáradt, a két férfihez mentek hogy igyanak egy korty ásványvizet. Már 
nem fogyasztottak több alkoholt. Elég volt ez az egy adag, hogy elkerül-
jék a feltűnő merevséget. 

Azt a szerepet játszották, hogy párként vannak itt. Hana Chouval, 
Shen pedig Xiao Livel. Átölelték egymást, puszik, csókok csattantak.

99



A börtönben eltöltött idő alatt nem volt lehetőségük semmiféle sze-
xuális  kielégülésre. Ezért most izgalomba jöttek. Szinte egy új részfel-
adatként tekintettek arra, hogy nyerjenek egy szabad órát…

Elgondolkoztak  Liun.  Köszönhetően  a  testében  lévő  démonnak, 
nagy hatalommal rendelkezett. Azonban serdülő kora miatt ilyen helye-
ken élte  mindennapjait,  így  hát  csodálták,  hogy értékes  személyét  az 
apja elengedi ilyen helyekre. De ezt  azzal  magyarázták, hogy egyrészt 
nem tud senki Liuról semmit, másrészt a két testőr mellette árgus sze-
mekkel figyelt mindent és mindenkit. Ők valószínűleg leadják a drótot, 
ha valami gáz van, és Mr. Cheng megmutathatja hatalmát azok ellen, 
akik csak egy ujjal is hozzáérnek a lányához. 

Liu és barátnői kezdtek fáradni: már több időt töltöttek a táncpar-
kett szélén mint bent. 

Jól  láthatóan  szedelődzködni  kezdtek.  Kis  táskájukat  –  melyet  a 
testőrök tartottak – magukhoz vették. Majd elindultak a ruhatár felé. A 
bulinak vége, pár óra múlva újra itt, csajok!

Miközben a ruhatárnál sorba álltak, addig Xiao Li még bent ma-
radt, de a többiek kimentek.

A csípős hideg azonnal bekúszott a kabátok alá, melyet le sem vet-
tek, hiszen alatta rejtőzött valami szükséges…

– Célpont indul kifelé! – jelentett Xiao Li.
– Értettük! – válaszolt Hana. A bejárattal szemben, az utca másik 

oldalán helyezkedett el Chouval, míg Shen zsebre tett kézzel ezen az ol-
dalon várakozott, toporogva, mintha várna valakit. 

Megjelentek Liuék. A két testőr szótlanul nézelődött körbe, de a há-
rom lány vigyorogva beszélgetett, mintha csak átlagos tizenévesek lenné-
nek… 
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Lesétáltak a lépcsőn és elindultak abba az irányba, ahol Hanaék au-
tója is parkolt. 

– Látom a célszemélyt! – hallatszott Shun Tang hangja a rádióban, 
ahogy a Lexusból egy távcsövön keresztül nézte az embereket a bejárat-
nál.

– Értettük! Követés indul! – válaszolt Hana. 
Xiao Li is kisétált a bejáraton, megfogta Shen kezét és úgy indultak 

el, mint egy átlagos szerelmespár. Hana és Chou ugyanígy tett az utca 
másik oldalán. Shun Tang pedig készítette azt, amire szükségük volt… 

Liuék egyre közelebb értek a Lexushoz. Az ő kocsijuk akkor érke-
zett, mikor a buli a tetőfokára hágott, így még messzebb találtak parko-
lóhelyet. Ezt Shun Tang pontosan tudta már a helikopteren, a titkos-
szolgálat információi alapján. 

– Célszemély 20 méterre! – hallatszott Shun Tang hangja. 
– Vettem! – válaszolt Hana. – Akció indul a jelzésemre!
Mindannyian benyúltak mellényük, kabátjuk és zakójuk alá, hogy 

elővegyék a sűrített levegős oltópisztolyokat, amik altatófolyadékot tar-
talmaztak. 

– Három… Kettő… Egy… Most! 
A Lexus résnyire  lehúzott  ablakán egy pici  petárda füzér  esett  ki 

meggyújtva.  Ezeket  az  újévi  Oroszlántáncnál  szokták  használni,  ahol 
szimbolikusan  Nian-t,  a  bestiát  űzik  el  minél  nagyobb  zajt  csapva. 
Azonban egy ilyennek a hangja hasonlított egy automata fegyverből le-
adott sorozathoz, főleg így, hogy egy bizonyos vegyszerrel még át is itat-
ták…

A durranásokat követő pillanatban mindkét testőr Liura vetette ma-
gát és a földre teperték. Barátnői egy másodperc késéssel, de követték 
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példájukat. Néhány arra járó másik ember is  összehúzta magát,  majd 
jobbnak látták, ha hasra vetődnek. 

Ennyi  kellett  Hanaéknak.  A földön fekvőkhöz rohantak,  és  apró 
szisszenésekkel mindegyikük nyakába beadták az altatókat. 

Majd nyikorgó gumikkal lefékezett egy Range Rover a Lexus mel-
lett. 

Ahogy megbeszélték, Shun Tang iderendelt még egy autót, ami ké-
szenlétben állt nem messze, hogy mindenkit el tudjanak vinni. Az alvó 
Liut a Lexusba fektették, a két testőrt és a két barátnőt pedig a Range 
Roverbe.  Mindegyikük  kezét  hátrakötötték  kábelkötegelővel,  fejükre 
zsákot húztak. 

A petárdák még mindig durrogtak, így az utcán a közelükben lévő 
emberek még lehasalva várták, hogy „kiürüljön a tár”. Ebből következő-
en nem maradtak szemtanúk, mivel az egész művelet néhány másodper-
cet vett igénybe. 

A Lexus és a Range Rover elindult a Déli Zafír szórakozóhelytől. 
Az akció további fázisába léptek. Most jön a kihallgatás, amivel – 

mint minden egyébbel – sietniük kell, mielőtt Mr. Cheng gyanút fog…

Hátralévő idő: 67 óra 10 perc 22 másodperc…
 

102



6. Fejezet
A vallatás 

Első nap, reggel 5:04

Hátralévő idő: 66 óra 55 perc 28 másodperc… 

A Déli Zafír szórakozóhelytől negyed óra alatt elérték a titkosszolgá-
lat mobil főhadiszállását, amit Shanghai belvárosának déli-délkeleti ré-
szén állítottak fel. Több forgalmas út futott a közelben, így ha bármit si-
kerül kideríteni, vagy bármi történik, a főutakra gyorsan feljuthatnak, 
ezáltal bármely célterülethez előbb odaérhetnek. 

A mobil főhadiszállást a Xujiahui park egy részében állították fel. 
Három kamionból állt, melyek egymás mellé parkoltak, a hosszú után-
futó mindkét oldalát felnyitották, ezáltal egy egybefüggő termet alakí-
tottak ki. 

A park egy részét lezárták, bejárataihoz öltönyös, meleg ballonkabá-
tot viselő, titkosszolgálatnál dolgozó, nagydarab, fegyverek és közelharc 
terén jól képzett férfiakat állítottak. Mivel a város még nyüzsgött, és egy 
ideig még fog is, ezért felhatalmazást kaptak a fegyverek használatára, 
arra az esetre ha bárki a mobil főhadiszállás közelébe szeretne menni a 
felszólítás ellenére.

A park többi részét kerítés határolta, így csak az őrzött három bejá-
raton át lehetett bejutni. 

A Lexus és a Range Rover vezetői felmutatták igazolványaikat, me-
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lyek láttán az öltönyös férfiak elhúzták a kordont. Behajtottak.
A kamionokhoz érve leállították a motorokat és kiszálltak. Újabb 

emberek léptek elő, hogy segítsenek az alvó foglyokat becipelni. Ezek 
úgy néztek négyükre, mint háborús veteránokra. Egyikük még tisztel-
gett is.  Hanaék csak a fehér- és zöld-ingest vélték felfedezni azokból, 
akik a börtönben meglátogatták őket, a magas rangú katonatisztek he-
lyett pedig csak alacsonyabb rangú őrmesterek, tizedesek voltak jelen.

A mobil főhadiszállás – valójában egy parancsnoki harcálláspont – 
tele volt csúcstechnikai berendezésekkel, amiket komoly harci szituáci-
ókban és háborúkban szoktak használni. Egy üvegből készült, négy mé-
ter hosszú és három méter magas tervtábla foglalt helyet középen, alul-
ról és felülről egy-egy neoncsővel megvilágítva, rajta Shanghai teljes tér-
képével. 

Shun Tang és Shen becipelte Liut egy már előre elkészített vallató 
szobába. Levették a zsákot a fejéről, leültették egy fémszékre, melynek 
lábait rögzítették a padlóhoz. Kezét eloldották, majd a karfához kötöz-
ték, lábát a szék lábához. Feje oldalra dőlt, így aludt, haja arcába lógott. 

Mindenki kivonult. 
Liu barátnőit és női testőreit egy kamerák által megfigyelt terembe 

zárták, kezeiket hátul összekötve hagyták, fejükön is fent hagyták a zsá-
kot,  szájukat  beragasztották.  Velük  nem  terveztek  semmit,  csak  azt, 
hogy fogva tartják őket addig, amíg Liut. 

A lány cellájának egyik falába egy nagy üvegtáblát építettek be, mely 
az ő oldaláról a tükör, a másikról az ablak szerepét hivatott betölteni.

Hanaék az ablak oldalon álltak.
– Hana – nézett a nőre Shun Tang –, te már kihallgattál egy festőt  

régebben. Mit kell tudni róla, azon felül, hogy nagy hatalma van? 
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Rajtuk kívül még a fehér- és zöld-inges, egy őrmester és egy zászlós 
lépett hátratett kézzel, érdeklődően melléjük. 

Egy tizedes kis széthajtható székeket hozott azok számára, akik le 
szeretnének ülni. 

Mielőtt a nő válaszolt volna, végignézett mindenkin. A zöld-inges 
már kitett egy kis aktatáskát az asztalra, melyet kinyitott. Rengeteg fecs-
kendő és tű lapult  benne, ez  utóbbiakban Scopolamin és  Barbiturát. 
Színük alapján nem csak Hana, de mindenki más felismerte ezeket a 
szereket – igazságszérumokat –, amik a befecskendezés után elernyesztik 
az alanyt, aki ezután készségesen válaszol minden kérdésre, és ami a leg-
fontosabb, az igazat. A többiek karba tett kézzel figyelték az alvó Liut. 
Olvasták Hana beszámolóit és tudták, hogy milyen hatalma van. A ben-
ne szunnyadó démon létezésének ténye még érdekesebbé tette, de ezt 
persze külsőleg nem lehetett észrevenni. De ott volt belül, érzékelt min-
dent, amit a lány is. És akkor jött elő, amikor akart. Éppen ez volt a  
probléma, hogy Hanaék régen Lilivel kapcsolatban nem tudták, hogy 
amit  mond azt a kislány mondja, vagy a démon. Most ez újra gond 
lesz…

– Elsőként annyit kell tudni róla, hogy azok nem fognak használni 
– mutatott Hana a zöld-inges játékszereire. Az pedig csalódott arccal né-
zett rá. „Hát ma sem játszunk?!”

– Miért nem? – Shun Tang tekintete a zöld-ingesről a nőre siklott.
– Mert azok ott a tudatára hatnak. De neki abból, mint tudjuk, ket-

tő van. 
– Akkor mit javasolsz?
– Azt, amit Lili esetében nem tudtunk megtenni. Megkínozzuk egy 

kicsit.
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– Magam is erre gondoltam, de az igazságszérumot akartam először. 
– Felesleges, egyből kezdhetjük a kínzást. 
– Kiváló! – mosolygott a férfi. 
Nem esett meg senkinek a szíve a lányon. 
– De mielőtt bármit teszünk vele, mit kérdezzünk majd tőle? – Kér-

dezett ismét Shun Tang. 
Hana az öklét gondolkodóan a szája elé tette, másik kezét kabátjá-

nak zsebébe dugta. Déja Vu érzése volt. Lili régen meztelenül ült a cellá-
jukban, és még hisztizett is a ruháiért. 

– A nagy kérdés az, hogy mi lehet a figurájára írva. Ha van olyan, 
hogy mindenáron titkolnia kell a szervezetről mindent, akkor akár halál-
ra is kínozhatjuk, nem fog semmit mondani. De ha semleges dolgokat 
kérdezünk tőle, amik nem hozhatóak közvetlenül összefüggésbe a szer-
vezettel és azzal, amire készülnek, akkor válaszolni fog. Persze arra is va-
lószínűleg csak némi kínzás után. Egyetlen esélye lesz ezt megúszni, az 
pedig az, hogy segít nekünk. 

– És hogyan tudjuk meg, hogy az igazat mondja? 
– Jó kérdés. Lilinél viszonylag könnyű dolgunk volt, mert ő alapban 

segíteni akart. De benne a démon már nem igazán. Most az a lehetőség 
is fennáll, hogy még Liu sem akar segíteni. Ezért kellenek a semleges 
kérdések, melyekre a válaszadást nem tilthatja semmilyen írott parancs. 

– Mik lesznek ezek? – kérdezte Xiao Li. Kezei mellényének zsebei-
ben voltak és kis terpeszben állt. Semmiféle sajnálatot nem érzett a lány 
irányában. 

– Ezt rám kell bíznotok! – fordult a lány felé Hana, majd körbené-
zett mindenkin. – Ez rendben van mindenkinek?

Bólintottak. 
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A nő az aktatáskáért nyújtotta a kezét. A zöld-inges összecsukta és 
úgy adta át, mintha nitroglicerin lenne benne, ami a legkisebb rázkódás-
ra felrobban. 

Hana sóhajtott egy nagyot és elindult a cella felé. 
Közben ellenőrizték a hangszórót,  a  mikrofont,  hogy minden jól 

hallható legyen. 

Hana a kulcsot a zárba tette, kinyitotta a cella ajtaját, belépett, majd 
bezárta  maga mögött.  Előzőleg behozatott  egy  széket  magának,  amit 
most támlájával a lány felé fordított és úgy ült rá. Az aktatáskát maga 
mellé tette a földre, majd ránézett az alvó lányra.

Szép arcvonások, telt keblek, formás lábak. Fiatal volt, szinte még 
gyerek.

Kopogtak a cellaajtón. Hana kinyitotta és egy másik, nagyobb akta-
táskát adtak be neki. A nő letette ezt is maga mellé, de kinyitva. Ebben 
már fogók, szikék, ollók, kések, kanalak, kis kalapácsok rejteztek; sok 
apró szerszám, amik irtózatos kínokat tudtak okozni. 

Kinyitotta a fecskendőkkel teli táskát, melyekben illó anyagot tar-
talmazó piciny kapszulák is lapultak. Ezeket széttörve és egy alvó vagy 
ájult  ember  orra  alá  nyomva az  egyből  felébredt.  Hana kivett  egyet, 
majd széttörte és Liu orrához tartotta. 

A lány – miután felpattant a szeme – hátrahőkölt a kellemetlen, 
erős szagtól. Néhány másodpercig az agya azon dolgozott, hogy felfogja: 
felébredt. Először nem tudott fókuszálni. 

Majd eltelt pár másodperc és az előtte ülő nő szemébe nézve nagyo-
kat pislogott…  
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Az üveg mögött álló emberek egytől  egyig feszülten mocorogtak. 
Ha szerencséjük van, akkor a lány tudja mire készülnek újév éjfélkor, se-
gíthet Feng és Zhenbang elfogásában és végül átírhatja a szervezet tagjai-
nak figuráját, hogy ne induljon el semmiféle láncreakció ha valakit kiik-
tatnak. Ezzel mind akár le is tudják zárni az ügyet, vége a rémálomnak 
és a papírfigurás szervezetnek. 

Liu néhány másodpercig Hana arcába nézett. Még nem fogta fel, 
mi történik vele. 

– Helló, Liu! – szólalt meg mosolyogva a nő. 
Néma csend és pislogás…
– Tudod-e, hogy miért  vagy itt?!  – előredőlve hintázni  kezdett  a 

székkel. 
A lány  válasz  helyett  mozgolódni  kezdett.  Hana hagyta,  hogy  ő 

maga ismerje fel azt, hogy milyen helyzetben van. Beletelt néhány má-
sodpercbe, míg rájött, hogy kiszabadulni nem tud. 

Megrázta fejét,  hogy haja eltűnjön arcából, majd kissé előredőlve 
megszólalt.

– Hana?! Csak nem te vagy az?!
Több nem kellett senkinek. Csak a démon ismerhette Hanat még 

Lili testéből. A nő visszadőlt a székkel, minden erejét össze kellett szed-
nie ahhoz, hogy ne mutassa ki ijedtségét. Az ablak mögött álló emberek 
még egy biztos fal mögött is furán érezték magukat. Shun Tang hátán a 
hideg futkosott, lehajtott fejét egyre csak rázta. Xiao Li felvonta szemöl-
dökét, egy egész hangyasereg vándorolt bőre alatt. Chou leroskadt egy 
székre és kezét  tarkójára tette,  szinte óvta  a fejét,  úgy érezte,  hogy a  
hangtól összecsuklik a kocsi. Shen elfordult, látni sem bírta a benti jele-
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netet, és hirtelen azon aggódott, nehogy leszakadjon Hana feje, ha eset-
leg Liu „átváltozna”. A többi jelenlévő szája tátva maradt, megszédültek. 

– De, Liu, én vagyok az – Hana sok izmát megfeszítette, ugrásra ké-
szen állt. 

– Jól nézel ki – vigyorgott pimaszul a lány. – Nem viselt meg annyi-
ra a börtön, ahogy elnézem. 

Hana felállt és egy óriási pofont kevert le a lánynak. A vörös hajzu-
hatag lobogva követte a fejet. Ezt látván az ablak mögött figyelők újfent 
kényelmetlenül mozgolódtak, de ez csak egy másodpercig tartott. 

– Ejha, de agresszív lettél – hozta testét egyenesbe a lány. – Látom, 
velem nem akarsz beszélni, de majd még találkozunk. 

Liu szemei megváltoztak, a gonosz vigyor eltűnt, csak egy fiatal lány 
ijedt arca maradt.

– Ho… hol vagyok? Ki maga? 
Hana visszaült a székre. Lilibe négy éves korában szállt a démon, de 

ebbe a lányba csak nemrég. Mivel ekkor már kiforrott személyiségről le-
hetett beszélni, a változás jobban láthatóvá vált. De legalább tudni fog-
ják, hogy mikor kivel beszélnek. 

– Nem fontos, hogy kik vagyunk, Liu – Hana kezét a szék támláján 
nyugtatta. 

– Várjunk csak, ismerem magát! Valahol láttam már – húzta össze 
szemét a lány. 

– Mm-hmm. – Hana tudta, hogy a démon emlékeit a lány is látja, 
de az erőteljesebb – két személyiség közti – határvonal miatt a démon 
emlékei  a  lánynak  mindössze  csak  halvány  emlékeket  jelentettek.  Ez 
persze csak a régi dolgokra volt jellemző, hiszen ami most történik ve-
lük, az már éles emlék. 
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– Megvan, ismerem magát!
– Óriási!
– Mit akar tőlem? 
– Azt, hogy válaszolj pár kérdésre. 
– Rendben, válaszolok. 
– Tényleg?
– Igen – bólogatott Liu ijedten. 
– Így görbülj meg? – mutatta fel egyik ujját Hana behajlítva.
– Úgy görbüljek meg – mosolygott Liu. 
Hana ezúttal nem pattant fel, hanem kényelmesen felállt, de ugyan-

azzal a célzattal: a lány egy újabb hatalmas taslit kapott, haja lobogva 
szállt feje után. 

Nem kiáltott fel a fájdalomtól, hanem dühös arccal nézett Hana fe-
lé. Szemével meg tudta volna ölni. De nem tudott tenni semmit. 

– Csak hogy tudd, hányadán állunk veled. – Hana visszaült a székre 
és oldalra hajolt, hogy kivegyen egy fecskendőt és egy tűt az aktatáská-
ból. Ennek láttán Liu szeme kikerekedett, arca elfehéredett. 

– Azzal mit akar? 
– Doktornénit játszok. – Rezzenéstelen arccal feltette a fecskendőre 

a tűt, majd megnyomta a végét, hogy a benne lévő Scopolamin kispric-
celjen. 

Az üveg mögött a zöld-inges kérdő arccal fordult Shun Tang felé. 
– Nem azt mondta, hogy nem fognak használni azok a szerek elle-

ne, mert két tudata van?
– De, azt. Szerintem csak ijesztgeti – mozgolódott kényelmetlenül a 

kék-inges, mert már ő sem tudta, hogy mire készül bent Hana. 
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A nő Liu alkarjához tartotta a tűt. 
– Tudod mi ez? – pillantott fel. 
A lány úgy nézett a tűre, mintha valami hatalmas pók mászna alkar-

ján és szuggerálná, hogy másszon le róla. Lassan megrázta a fejét. 
– Ez itt igazságszérum. Először csíp, mikor beadjuk, majd utána szé-

pen elernyedsz. Ha véletlenül túl sokat nyomok beléd, akkor kómába is 
eshetsz. Akár meg is halhatsz. De ha jól eltalálom az adagot, akkor a leg-
apróbb titkaidat is elmondod majd nekem.

Liu dühös volt. Láttak már ilyen vallatást sokan, de az alanyok arca 
először félelembe fordult a hatalmas tűt látva. Ellenben az övé nem. 

– Nem csináltam semmit. 
– Ó, hát persze,  hogy nem. Csak most te fested az új figurákat, 

nemde?!
Liu meglepődött arcot vágott. 
– Milyen figurákat?! Nem tudom, miről beszél. 
– Ne vesztegesd az időmet légy szíves! – Hana a tűvel megérintette 

az alkarján a bőrt. 
– Esküszöm, hogy nem tudom, miről beszél! – kiabált a lány mérge-

sen. 
Hana visszatette az aktatáskába a tűt és helyette a másikból elővett 

egy szikét. A lány alkarját kezdte simogatni az oldalával. 
– Nézd. Én most azért vagyok itt, hogy kiszedjek belőled egy-két in-

formációt. Ne aggódj, tudok annyit az apádról és a szervezetről, hogy ha 
a figurádon rajta van a parancs, hogy nem beszélhetsz, akkor akár az 
egész arcodat is  szétszabdalhatom, nem fogsz beszélni.  Azonban most 
olyan  dolgokat  fogok  kérdezni,  amik  teljesen  semlegesek,  vagyis  erre 
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egész biztosan nem kaphattál parancsot, hogy magadban tartsd. Egyszó-
val  rajtad  múlik,  hogy  ha  legközelebb  szórakozni  mész  és  táncolni 
akarsz, akkor azt egészségesen tedd, vagy pedig maszkot kell húznod, 
mert  szörnnyé  varázsoltalak  ezzel  –  meglengette  a  szikét  a  lány  arca 
előtt. 

Folytatta volna, de hirtelenjében vörös vészjelző fények gyulladtak 
ki a kamionok belsejében. Mindenki kapkodta a fejét értetlenül.

– Uram, behatolás az északi kerítésnél! – állt fel az egyik számítógép 
mögül egy tizedes, aki a park bejáratánál őrt álló férfiakkal tartotta a 
kapcsolatot és Shun Tangnak címezte mondandóját. 

A kék-inges a vallatóteremben szikét lóbáló nőhöz szólt a hangosbe-
mondóba. – Hana, gyere ki! Társaságunk akadt!

A nő feltartotta hüvelykujját, becsapta a két táska fedelét és elindult 
az ajtó felé.

Liu nem tudta szó nélkül hagyni a jelenetet. 
– Jönnek értem. Nem fogják megúszni ezt. Az apám majd…
Hanat nem érdekelte a lány mondandója. Kiviharzott és becsapta 

maga mögött az ajtót. 
A többiek eközben fegyvert ragadtak, azokat, amiket az olajfúró to-

ronynál is  használtak – kivéve Xiao Lit, aki most az egyik fegyveráll-
ványról egy PSG-1-est vett le, egy kisebb kaliberű és méretű mesterlö-
vészfegyvert mint az M107-es. Ez nem rendelkezett akkora rombolóerő-
vel, nem tudta átvinni egy jármű burkolatát, nem ment át egy falon, de 
ha valakit bárhol törzsön talált, akkor annak életbe lépett a végrendelete. 

A mobil főhadiszállás tervezése során ilyen események eshetőségét is 
számításba vették. A belső fények leoltódtak, kint pedig reflektorok kap-
csolódtak fel.  Ezeket  a  kamion fenti  sarkaira  erősítették,  és  elég  erős 
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fényt bocsátottak ki magukból, el tudták vakítani a sötétben lapuló el-
lenséget és az esetleges éjjellátó berendezéseik is használhatatlanná vál-
tak. Mindemellett szinte teljes mértékben láthatatlanná tette a kint lé-
vők számára a kamionból kilépő és szétszóródó embereket…

Xiao Li felmászott a kamionok tetejére, az északi kerítés felé célzott 
fegyverével. Hana a kocsi kerekei mögé rejtőzött, Chou egyből begör-
dült az autó alá, Shen a legközelebbi fához rohant és mögötte bújt el, 
Shun Tang pedig a kamion ajtajában maradt a katonatisztekkel együtt. 

Xiao Li azért választotta a PSG-t, mert távcsövébe éjjellátó optikát 
szereltek. Ezzel tökéletesen tudta pásztázni a terepet a kamion tetejéről, 
azokat a területeket is, amikre árnyék vetült. 

– Ellenség északi irányban! Két ember! Közelednek!
– Vettem! – szólt Hana. – Bekerítjük őket! Shen kelet felé, Chou 

nyugat felé!
– Értettük! – szólt a két férfi egyszerre. Előbújtak fedezékükből és 

sebesen elindultak a megadott irányokba. 
Néhány másodperc múlva elérték mindketten azt a helyet, ahonnan 

oldalirányból rá tudtak lőni a két behatolóra, akik valahol a fák közt 
bujkáltak. Szemből majd Xiao Li intézi el őket. 

– Pozícióban! – jelentette Shen és Chou. Fél térdre ereszkedtek és 
vállhoz szorították fegyvereik tusát. 

A háromszög, amit így kialakítottak hárman, már most halálra ítélte 
a bent lévő két behatolót. Feltéve, ha ellenséges tevékenységbe kezdenek. 

– Ellenség újra mozgásban! Két ember! Mozgásuk képzetlen! – Hal-
latszott Xiao Li hangja. Az utóbbi mondat akár egyszerű fiatalokat is je-
lenthetett, akik átmásztak a kerítésen. Vagy pedig valami mást… Nem 
mertek belegondolni abba, hogy mi van akkor, ha már nem ember az a 
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két alak, aki közelít…
Xiao Li kiválóan látta, amint a behatolók néha beugranak egy fa 

mögé,  néha  kúszni  próbálnak,  össze-vissza  kacsáznak.  De a  lényegen 
nem változtatott: közeledtek. 

– Fegyver jelenlét negatív! Ismétlem, fegyver jelenlét negatív! – je-
lentette a lány. 

– Vettem! – állt fel Hana. – Bekerítés és elfogás indul! Xiao Li, tűz! 
– majd a nő rohanva indult el egyenesen az ellenség pozíciója felé. 

A lány a kamion tetejéről elkezdte húzogatni a PSG ravaszát. Ezzel a 
két célpontot fedezékbe kényszerítette,  míg oldalról  és szemből pedig 
bekerítették őket. 

A lövések hangjára a két behatoló fák mögé húzódott és nem mer-
ték kidugni még az ujjukat sem. 

Míg a PSG másodpercenként egyet dörrent, feltépve a behatolók 
közelében a földet és széthasítva a fákat, addig a többiek egyszerre köze-
lítettek. Már látták a két behatoló sziluettjét. 

– Tüzet szüntess! – adta ki a parancsot Hana. 
Az ez utáni másodpercben egyszerre bukkantak elő a két alak köze-

lében, lövésre kész fegyverekkel. 
– NE MOZDULJ! – üvöltötték egyszerre. 
A fekete ruhába öltözött behatolók feltették kezeiket. 
– Felállni! – adta nekik parancsba Hana, majd lassan eléjük sétált, 

két társával együtt a fejüket célozva sakkban tartották őket. 
A két alak felállt. Megadták magukat. Ez volt a második megköny-

nyebbülés. Az elsőn már átestek: ezek emberek.
Egy fiú és egy lány. Fejükön sapkát hordtak a hideg ellen. Minden 

ruhájuk fekete, mintha kimondottan ide készültek volna, hogy a sötét-
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ben jól elrejtőzhessenek. Mindketten 16 év körüli, 160 centi magas gye-
rekek, akik ismeretlen céllal vezérelve bemásztak a lezárt parkba. Arcu-
kat nem lehetett rendesen kivenni a félhomályban. 

Hana közelebb lépett hozzájuk, és mikor már ki tudta venni az ar-
cukat, tátott szájjal eresztette le fegyverét, majd ennek tetejébe az elfo-
gott lány megszólalt:

– Szia, Hana! – hajtotta le fejét Lili és szégyenlősen pislogott. 
– Te meg … hogy … hogy kerülsz ide?
– Már észrevettem egy ideje, hogy valaki figyeli aput és a testvére-

met, és tudtam, hogy nemsokára el fogják kapni majd őt, ezért már jó 
ideje követem Liut. Aztán elkaptátok, így követtük a kocsit motorral, de 
azt nem gondoltam volna, hogy te is itt vagy. Azért jöttem, hogy segít-
sek. 

– Segíteni? Miért? 
– Azért, mert Liu nem fog segíteni. El kell mondanom vele kapcso-

latban néhány dolgot, amik segítenek a Bábok ellen.
– Na, ezt bent folytatjuk! – ezzel eltette pisztolyát a kabátja alá a 

pisztolytáskába. 
Míg Shen és Chou becélozva tartotta a két gyerek fejét, addig Hana 

összekötötte kezeiket hátul. 
– Déja Vu érzésem van – mosolygott Lili félénken. 
– Hiányzott? 
– Nem egészen. Inkább… 
– Na jó, most csend! Majd bent beszélünk, addig pedig megpróbá-

lom felfogni, hogy újra találkoztunk. 
Elindultak a kamion felé. 
– Terület biztosítva, behatolók elfogva! Visszatérés a bázisra! – jelen-
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tett Hana. 
Mikor a kocsikhoz értek, Xiao Li éppen akkor mászott le a tetőről. 

Fegyverét jobb kezében tartotta és csövét felfelé irányította, fejét kissé 
oldalra döntötte és Lilit figyelte, amint közeledik. Már hallott róla sok 
mindent, és most itt áll vele szemtől szemben. 

Lili  észrevette  ezt  a  pillantást  és  félénken  rámosolygott  a  lányra, 
majd besegítették őt és a fiút. 

Bent levették a kezéről a műanyag kötegelőt. Megdörzsölte csuklóit. 
Hana eléje lépett, elővette fegyverét és a fiú fejéhez tartotta. – Ő ki? 

– kérdezte úgy, hogy ha erre nem megfelelő választ kap, azonnal meg-
húzza a ravaszt. 

– Jaj, ne, ne, ne bántsd, légyszi! Ő a barátom, Huang. Már egy éve 
járunk és megkértem, hogy jöjjön velem és…

– Ezt elbasztad. De nyugi, nem bántjuk! – vetett véget a könyörgés-
nek Hana és eltette fegyverét. 

– Tényleg nem? – Lili nagyokat pislogott. 
A barátját pedig a sírás környékezte. Még sosem tartottak fegyvert a 

fejéhez, még sosem érezte magát ilyen életveszélyben. 
– Tényleg nem. 
A fegyvereket már senki nem tette vissza az állványzatra, hanem ma-

guk mellett tartották, hiszen ha két suhanc be tudott jutni, akkor egy 
komolyabb támadó egység akár véget is vethet az egész újévi fegyveres 
mulatozásnak. 

Eközben Shun Tang erősítést hívott, hogy a parkot jobban levédjék. 
Huangot megkötözve hagyták, és bevitték abba a szobába, ahol a 

testőröket és Liu barátnőit tartották fogva. Az ő fejére is zsákot húztak 
és beragasztották a száját. Lili aggódó tekintetére reagálva Hana meg-
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nyugtatta a lányt. 
– Ne aggódj, nem fog baja esni. Ha azonban valami mérhetetlen os-

tobaságot csinálsz, akkor megmutatjuk neki is és neked is, hogy milyen 
kegyetlenek vagyunk. 

A lány nyelt egyet és bólintott, hogy megértette. 
Ekkor  azonban  észrevette  az  üveg  mögött  ülő,  székhez  kötözött 

Liut. Kárörvendően mosolyogva integetett neki. 
– Ne fáradj, nem lát bentről téged – Hana az üvegnek támaszkodott 

karba tett kézzel és jobban szemügyre vette a lányt. 
Az elmúlt másfél évben egész szemrevaló nő lett belőle. Még kicsit 

gyerekesen viselkedett, de ezt azzal magyarázta, hogy négy éves korától 
egy komoly pszichikai traumán esett át az osztott személyiségnek kö-
szönhetően. Tíz kerek évig így élt, ami nemcsak, hogy egy kislánynak, 
de bárkinek komoly gondot jelentett volna mentálisan. Ehhez képest 
mindössze csak a gyerekes viselkedése maradt meg, ami valóságos csoda 
számba ment. 

– Nem lát? Hehe – ekkor a nyelvét kezdte nyújtogatni neki. Tényleg 
gyerek még.

– Lili,  nézz ide!  – lépett Hana a lányhoz, megfogta két vállát és  
maga felé fordította. Régen a nyakáig, most az orráig ért. – Hogy találtál 
meg minket és mi történt veled eddig?

Lili végignézett a jelenlévőkön, akik érdeklődően helyet foglaltak, 
vagy nekitámaszkodtak valaminek, de még mindig szorongatták fegyve-
reiket. 

A lány nyelt egyet és lerázta Hana kezét a vállairól. Háttal az üveg-
nek dőlt, és sóhajtott egy nagyot.

– Mikor ti lejutottatok az alvilágba, éreztem sok mindent, ami ott 
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történt, hogy sokan mások is lejutottak, és azt is, hogy zombik készül-
nek a lejutott emberek egy részéből.  Azt is  érzékeltem, amit  a másik 
énem művelt, kezdve a segítségtől egészen Xing Tian második támadásá-
ig. De aztán a lenti oldalam meghalt, így elvesztettem érzékeimet. Ti pe-
dig eltűntetek. Ezután két napig kétségbeesetten dörömböltem a cellám 
ajtaján,  ahol  hagytatok,  majdnem éhen  pusztultam odabent  –  ezt  a 
mondatot durcás, sértődött kifejezéssel az arcán mondta Hana felé for-
dulva. 

– Ottfelejtettünk – vigyorgott pimaszul a nő. 
Lili egy pillanatig csendben maradt és végignézett a jelenlévőkön. 

Titokban remélte, hogy valaki melléáll, de senki nem sajnálta meg azért, 
ami történt vele korábban. Mikor erre rájött, sóhajtott és folytatta. 

– Izé… szerencsére két nap múlva Feng és Zhenbang eljött értem. 
Azonban az volt érdekes, hogy a démon eltűnt belőlem. Ennek ellenére 
is  magukkal vittek, nem hagytak meghalni ott. Aztán apu visszafoga-
dott, de mikor rájött, hogy már használhatatlan vagyok, akkor eleinte 
bezárva tartott, de szerintem azért, mert remélte, hogy a démon vissza-
száll belém. De nem így történt. Egy másik testet talált, azt – mutatott a 
másik lányra.

Hana felidézte Shun Tang börtönben elhangzott teóriáját a démon 
testváltását illetően. Mindenben igaza volt. Ránézett a férfira, aki sanda 
vigyorral nyugtázta, hogy „ugye, ugye?”.

– Na és akkor hogyan tudtál elszökni? – fordult vissza Hana Lili fe-
lé. 

– Nem szöktem el. Mikor apuék megtalálták az új festőt… vagyis a 
festő megtalálta apuékat, akkor már kimehettem, tehettem ezt-azt, me-
hettem sok helyre. Egyszóval maradtam apu örökbe fogadott gyermeke, 
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de nem foglakozott velem semmit. Úgy gondolta, hogy ha már nincs 
bennem a démon, akkor nemcsak hogy használhatatlan vagyok, de ve-
szélytelen is. Ám ebben nagyot tévedett – Lili dühösen a levegőbe suhin-
tott egyet öklével. 

Chou felröhögött. Tetszett neki Lili stílusa, a hisztérikus hercegnő, 
aki nem raplizik, hanem ő maga intézi el az arcátlankodót és arcon csap-
ja. De ezzel egyedül maradt, mert mindenki más csendben feléje fordult 
és leszúrták szemükkel. A férfi azonnal abbahagyta a röhögést és megkö-
szörülte a torkát, majd elnézést kérve feltartotta kezét. 

Visszafordultak Lili felé. Shun Tang akarta feltenni a következő kér-
dést, de mielőtt megszólalt, szeme kiguvadt mikor meglátta azt, ahogy 
Shen és Xiao Li álltak egymás mellett. Ők ketten is észrevették, hogy a 
férfi őket nézi, de nem foglalkoztak vele. Shun Tang aztán rájött, hogy 
ezek az emberek továbbra is jól képzett harcosok és nem kell attól tarta-
ni, hogy egy esetleges érzelmi szál megzavar valamit. 

– Lili, mit értesz az alatt, hogy nem vagy veszélytelen? 
– Hát azt, hogy még tudok festeni – bólogatott hevesen.
– De ahhoz kell a véred is, nem? – vágott bele Hana. – Az pedig 

már nem jó. 
– Ahhoz a festő és a démon vérének keveréke kell – ezzel megbö-

ködte az üveget, Liura mutatva –, vagyis azé ott bent is kiváló. 
– Úgy érted, ha vért veszünk tőle, azt te tudod használni? Akár úgy 

is, hogy valakinek a figurája itt van?!
– Pontosan – Lili kihúzta magát és mosolyogva, büszkén felszegte a 

fejét.
Chou  feltartott  hüvelykujjal  mutatta  neki,  hogy  király  vagy.  De 

megint csak ő.
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Hana ugyanazt a kislányt látta, mint azt, akit régen elfogtak és az al-
világban is segített. Egyszóval a termetén kívül semmit nem változott. 

Azonban a többiek is elgondolkoztak azon, hogy amit most mon-
dott Lili, az megkönnyíti az akció sikerét. Mindössze csak egy kis vért le 
kell csapolni a benti lányból és el lehet engedni.  Persze előbb ki kell  
szedni belőle, hogy hol vannak a figurák és mit tud a Tigris Dühéről. 

Azonban nem bíztak teljes mértékben Liliben sem, ezért valahogy 
sakkban kellett tartani. Hana világított rá először a lényegre.

– Lili, ez a fiú… Huang…  a barátod? Jártok és szeretitek egymást?
– Igen, a barátom. Szeretem őt és ő is engem. Tetszem neki úgy, 

ahogy vagyok. Apunak sem volt kifogása a dolog ellen és sokszor elenge-
dett vele régebben. 

– Tehát, megtennél érte bármit, ha úgy adódik? 
– Igen, bármit, sőt… jaj… jaj ne… – Lili rájött, hogy csőbe húzták. 

Ismerte Hanat annyira,  hogy ugyan számít a segítségére,  de nem fog 
megbízni benne, pusztán azért, mert ígéretet tett. 

A többiek szája szélén cinkos mosoly jelent meg. Sakk-Matt. 
Lili vállai tehetetlenül előregörnyedtek, kétségbeesett arccal halkan 

motyogva maga elé, hogy ne bántsák a fiút, akármi is lesz. 
Hana lépett hozzá és a vállára tette a kezét. – Sajnos szükség van 

erre az óvintézkedésre. Meg kell értened!
– Megértem. Megteszem, amit tudok – motyogta megadóan. 
– Kiváló – Hana elmosolyodott és megcsapkodta a vállát. 
Shun Tang kérdezett ezúttal. – Lili, mit tudsz az újév éjfélre terve-

zett dologról? 
– Semmit. Hallottam, hogy sokszor emlegetik, de sosem tudtam el-

kapni részleteket, amit meg nagy nehezen sikerült, azt meg hülye kód-
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szavakkal illették. Gőzöm sincs mit jelentenek.
– Mit tudsz a kulcsemberek figuráiról? Kié hol van?
– Régen tudtam a rendőrfőnökét, meg a testőrökét. Ez utóbbiakkal 

nem lehetett sokat kezdeni, azonban az elsővel igen, de valaki a terem-
ből régen betört a rendőrségre és ellopta a figurát, ezért a rendőrfőnök 
más helyre rejtette. 

Hana elhúzta a száját, amint mindenki feléje fordult elképedve, sza-
vak nélkül kérdezve: Te tényleg betörtél oda?

Shun Tang folytatta néhány másodperc után. – A testvéred vajon 
tud valamit a figurák hollétéről? 

– Az már könnyebben elképzelhető, most körülötte forog úgyis a 
papírvilág. De ezt tőle kell megkérdezni. 

Hana vágott bele. – De ezt nem tudjuk kideríteni. Lehet, hogy a fi-
guráján van egy parancs, ami megtiltja, hogy beszéljen. 

– Hogy mi? – Lili elképedve nézett Hanara. – Ezt a sületlenséget 
meg honnan veszed?

– Számításba vettük csupán és…
– Ne aggódj, nincs semmi ilyen parancs a figuráján. Ezt azért gon-

dolom, mert az enyémen sem volt ilyesmi. 
– Apropó! Mi van a te figuráddal?
– Már nem működik. Minden a démonnal kapcsolatos dolgokra 

irányult, de mivel az már kiment belőlem, így Yanluo Wang érvénytele-
nítette. Tehát, visszatérve Liura, a lényeg az, hogy nincs semmiféle pa-
rancs a figuráján arról, hogy nem beszélhet… Vagyis inkább úgy mon-
danám, hogy az enyémen nem volt, ezért szerintem az övén sincs. 

– Hogyan lehetünk biztosak ebben? – kérdezte Shun Tang. 
– Maguk a vallató mesterek. Én csak azt mondom, ami velem tör-
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tént. Ez ugyan nem garancia arra, hogy az ő esetében is így van – muto-
gatott Liura. 

Hana sóhajtott egy nagyot. – Akkor folytassuk. Lili, meg ne szólalj, 
ha valaki kintről beszél, nem akarom, hogy a tesód megtudja, hogy te is 
itt vagy. 

A  lány  hevesen  bólogatott.  De  még  egy  aggodalmának  hangot 
adott. 

–  Mielőtt  bemész,  beszélhetnék  a  barátommal?  Csak  hogy  meg-
nyugtassam.

– Rendben, de siess!
Lili katonásan tisztelgett, majd Chou elkísérte őt a másik cellához… 

Néhány perc múlva mindketten visszatértek. A lány kihúzta magát, 
és rendíthetetlenül mondta. – Készen állok. Figyelem majd a kihallga-
tást, és ha bármi olyan gyanús dolgot észlelek, akkor rajta keresztül – 
mutatott Shun Tangra, de nem tudta a nevét – majd beszólok.

– Oké – mondta Hana, majd megfogta a két aktatáskát és elindult a 
cella felé…

Nyílt az ajtó és Liu gyűlölködő tekintettel nézett a belépő nőre. Ha-
nat nem érdekelte. Ugyanúgy elhelyezte székét előtte és kinyitotta a két 
táskát. 

– Nem érted jöttek, sajnálom – mondta Hana olyan hangsúllyal, 
mintha csak azt közölné, hogy nem érkezett leveled, sajnálom.

Liu hisztérikusan rángatta tagjait. – Az apám meg fogja találni ma-
gukat. És akkor meg fognak halni.  

– Ő most nincs itt. És mire megtalál minket, te elég rosszul fogsz 
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kinézni, ha nem válaszolsz a kérdéseimre. 
– Nem félek! – vicsorgott Liu. 
– Hűha, milyen kis bátor – Hana ragadozó módon belevigyorgott a 

lány arcába. Ekkor a már kezében tartott fogót rátette Liu hüvelykujjára. 
A lány abbahagyta a hasztalan rángatózást, teljesen lemerevedett. – 

Mi… mit akar azzal? Ne, ne, ne, várjon! – A fogó megszorult. – Én… 
És ekkor Hana egy gyors mozdulattal megcsavarta…
Egy  reccsenés,  ahogy  az  első  ujjperc  eltekeredett.  Elszakadtak  az 

inak, a köröm a bőrrel együtt lecsavarodott a csontról. 
Liu üvöltött a fájdalomtól, szemei könnyekkel teltek meg. 
Hana letette a fogót idegesítő lassúsággal. Felállt a székről, és a lány 

körül járkálni kezdett. – Mit tudsz a Tigris Dühe nevű akcióról, amit 
apád tervez a szervezettel? 

– Rohadjon meg! Semmit nem tudok – sziszegte fájdalmasan a fo-
gai közt. 

Hana megfogta a lány haját és hátrarántotta a fejét, másik kezével a 
száját kapta el és összeszorította ujjait. – Kedves Liu. Ismétlem maga-
mat, ha nem válaszolsz, akkor fájni fog az a pár óra, amit itt velem ket-
tesben el fogsz tölteni. 

– Esküszöm, hogy semmit nem tudok arról – préselte ki a szavakat 
az összeszorított arca miatt. 

Hana elengedte a lány száját és haját is. Az üveg felé nézett, majd 
megcsóválta a fejét.  

– Rendben.  A következő kérdésem, hogy mit  tudsz a  figurákról. 
Kiéről tudod, hogy hol van?

– Csak a sajátomat tudom. Azt meg úgysem hiszi el, hogy az hol  
van. 
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– Csak nem az alvilágban?  
Liu fájdalmas arccal képedt el, hiszen ő nem tudta, hogy Hana min 

ment keresztül régen.
– Honnan tud az alvilágról? – pislogott könnyes szemmel. 
– Magam is tettem egy látogatást odalent. Tehát kiét tudod még, 

hogy hol van? 
– Senki másét. 
Hana ezúttal egy kis kalapácsot vett elő, leült, és közel húzta székét 

Liuhoz, mintha fogorvos lenne, majd ütésre készen a másik kézfejéhez 
tette. – Tehát, kiét tudod? 

– Senki másét. Esküszöm! – nézett könyörögve a nőre. 
Hana lesújtott. Liu ismét felüvöltött. Ezúttal nagy mennyiségű nyál 

is elhagyta száját, ezután fújtatott, majd ismét üvöltött. A kalapácsütés 
legalább két csontot eltört a kézfejében. 

– Tehát, kiét tudod? 
– Senki másét. Esküszöm, hogy senki másét – szemébe újra köny-

nyek szöktek a fájdalomtól és az önsajnáltatástól. 
Hana ismét ütésre emelte a kalapácsot. 
– Nee! 
A szerszám ezúttal a kézfej még sértetlen részén landolt, szinte min-

den csontot eltörve. Liu szájába a fájdalomküszöb átlépése miatt már 
hányás is került, ami kibugyogott a száján.

Hana újra ütésre emelte a kalapácsot. 
– Várjon! – kiabálta Liu sírva, bugyogva, gyomrának tartalma az 

ölébe loccsant. 
A nő a szilánkosra tört kézcsontokról felpillantott a lányra. 
– Tessék? – kérdezte, mintha nem hallotta volna jól. 
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– Vá… várjon, ké… kérem! 
– Mire? 
– Tudom, hogy hol van pár figura – nézett könyörögve a nőre. 
– A mindenit. Ehhez a kézfejedet kellett szilánkosra törnöm. Elhi-

vatott egy festő vagy, az biztos. 
– Ké… kérem…
– Na szóval, kiét tudod?
– Jaj istenem, jaj istenem! – zokogott a lány. 
– Mond már! – ezzel a másik kéz fölé emelte a kalapácsot.
– A Triád és Tong vezérekét tudom. De senki másét nem e… e… 

esküszöööm – ezután hisztérikus sírás uralkodott el rajta.
Hana leeresztette a kalapácsot. Igazából nem akart idáig jutni, mert 

ez már neki is sok volt. Remélte, hogy a lány megijed, és egyből beszél, 
de sajnos tévedett. Ha pedig mást bíztak volna meg ezzel a feladattal, 
akkor az nem tudna ilyeneket kérdezni.

Majd Hana ezúttal injekciókat vett elő, melyekbe nem igazságszéru-
mot, hanem olyan folyadékot töltöttek, amitől az alany úgy érezte pár 
percig, mintha belülről meggyulladna mindene. 

Hana még kikészítette a „további használatra” szánt eszközöket. Liu 
már beszélt ugyan, de még nem eléggé. A lány felé fordult a sárga folya-
dékot tartalmazó injekciós tűvel. 

Liu felsikoltott, ahogy Hana a széttört kézfejébe szúrta a tűt és be-
fecskendezte a szert. Majd további kérdéseket zúdított felé…

Hátralévő idő: 66 óra 25 perc 45 másodperc… 
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7. Fejezet
Titkok 

Első nap, reggel 6:14

Hátralévő idő: 65 óra 45 perc 14 másodperc… 

Hana kijött Liu cellájából a két aktatáskával a kezében, letette őket, 
és visszazárta az ajtót. 

A lány negyvenpercnyi kínzáson esett át, végül nem bírta már to-
vább a beadott injekciókat, a további eltört csontokat, az azokról fogóval 
lecsavart bőrdarabokat. Elájult. 

Hanat is megviselte a kínzás kegyetlensége, és az, hogy ezt ő volt 
kénytelen megtenni, hisz ő tudta a legtöbbet a Bábokról, az alvilágról, 
nem mellesleg pedig ő volt a taktikai parancsnok, akinek terveihez első 
kézből származó információk kellettek. 

Lili sem bírta sokáig. A törött kézfejbe való injekciózás látványa és 
az azt követő fájdalomsikoly után elájult. Még egyszer magához tért, be-
nézett a cellába, de újra összecsuklott. Fejében lejátszódott az, hogy ré-
gen vele is ezt csinálták volna, ha nem beszél. 

Shen arcára sajnálat ült ki, nagyon megesett a szíve Liun, de tudta ő 
is, hogy nincs más választás. 

Chou sokszor elfordult. Mikor fültépő sikoly hallatszott, mindig el-
terelte figyelmét a mobil főhadiszállás berendezéseinek megfigyelésével. 

Xiao Li is  elfordult többször és ő kétszer ki  is  ment a teremből. 
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Nem bírta sem a sikolyt hallgatni, sem Liu arcán a fájdalmat látni. 
Shun Tang rezzenéstelen arccal nézte végig, mit művel Hana a lány-

nyal. Valószínűleg már nem először látott kínzást. 
Az őrmester és a tizedes engedélyt kértek a távozásra a kis megfigye-

lő teremből akkor, mikor Hana a lány másik kezébe kezdte el szurkálni a 
kötőtű vastagságú hegyes szerszámokat az ujjbütykök között. 

A zöld-inges sok esetben élvezte a számára szemet gyönyörködtető 
látványt: a megkínzott ember szenvedését. Igazi hóhér. Hana a szemébe 
nézett és látta, hogy a férfi elismerően tekint rá. Szép volt, Hana, én se  
tudtam volna jobban csinálni!

Miután gondolatban elküldte a fenébe a férfit, Shun Tang felé for-
dította a fejét. – Azt hiszem, mindent megtudtunk, amit akartunk. – 
Remegő kezét zsebre tette.

Shun Tang behívta az egyik női tizedest és utasította, hogy takarítsa 
fel a cellát a lány után: nem csak hányt, hanem vizeletét és székletét sem 
tudta visszatartani a hatalmas fájdalmai miatt.

A tizedes tisztelgett, majd takarítószerekért ment és belépett a lány-
hoz. Végignézték, ahogy leveszi a hevedereket a végtagjairól. A lány ki-
zuhant a székből a földre. 

A tizedes levetkőztette és lemosta a testét, kitakarította a ruháját is, 
majd a padlót kezdte el feltörölni.

Úgy beszélték meg, hogy a vallatás után Liut és testőreit elviszik in-
nen.  Autóbalesetnek  fogják  álcázni.  Mindenki  elveszti  az  eszméletét. 
Persze nem a baleset, hanem a nagy dózisú altatók miatt. Ez majd Liut 
elég sokáig kivonja a forgalomból és mire magához tér, addig már elér-
kezik az újév éjfél. Addig pedig vagy meg lesz állítva a Tigris Dühe, vagy 
pedig megtörténik. De a lényeg, hogy kiszedtek Liuból mindent, ami 
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kellett, és amit tudott. 
Az információk sokrétűek voltak és meglepődtek, mennyire egysze-

rűen működik a szervezet, ugyanakkor éppen ennyire kijátszhatatlan sok 
esetben. 

Ha valakit megölnek a szervezetből, a halott ember lelke lekerül az 
alvilágba, majd magának az alvilág királyának számol be arról, hogy ki 
ölte őt meg. Ekkor Yanluo Wang nemes egyszerűséggel utasítást ad a dé-
monnak, ezáltal Liunak, ő pedig Mr. Chengnek, és már áll is a bál. Liu 
még annyit mondott a halottakról, hogy azok az alvilágba kerülés előtt 
mindenképpen megtudják, ki ölte meg őket. Hiába a maszkok és a fe-
dőnevek…

A letartóztatása  ezeknek  az  embereknek  megint  nem járható  út, 
mert hatóránként egymásnak kell üzenniük. Ha bárkinél elmarad ez, ak-
kor máris beindítják a Tigris Dühét. Bár arról, hogy az mi, Liu nem tu-
dott semmit. 

Arra a kérdésre, hogy a figurák átírásakor mi történik, a lány annyit 
mondott, hogy Yanlou Wang megemeli a kalapját azok előtt, akik figu-
rát tudnak szerezni. Ez egyfajta őrült etikett, amit valami oknál fogva 
még az alvilág királya is tiszteletben tart. Nevetségesnek hangzott elsőre, 
de  magyarázatot  adott  sok mindenre.  Régen ugyanis,  mikor  Hanaék 
megszerezték a rendőrfőnök figuráját, akkor Yanluo Wang azonnal bein-
díthatta volna a hajtóvadászatot ellenük.

A két legveszélyesebb elem, a Triád és a Tong vezérek – akiknek a 
legtöbb köze lehet  a Tigris  Dühéhez – figuráinak hollétét szintén el-
mondta.  Mindkettejüké  egy  olyan  szórakozóhelyen  –  egy  gigantikus 
pincerendszerben – van, ahol illegális szerencsejátékokat, kutyaviadalo-
kat, utcai harcot tartanak. Ez a hely Shanghai alvilágának a gyűjtőhelye. 

128



Itt szokta múlatni idejét a bűnözők jelentős része, aki a városban élt. A 
rendőrség – már azelőtt is, mielőtt egy része Báb lett – úgy volt vele, 
hogy inkább ide jöjjenek és egymást üssék és öljék, mintsem hogy bezá-
rassák a helyet és ezek az emberek ártatlan fiatalok közé menjenek ké-
sekkel és pisztolyokkal. Vagyis a hatóságok visszafogták magukat, majd a 
papírfigurák felbukkanása után már teljes mértékben passziválódtak.  

Megtudták még azt,  hogy Feng és Zhenbang közvetlenül Yanluo 
Wangnak engedelmeskedik. Az alvilág királya nagyon tisztelte őket. Mi-
kor Hanaval együtt eljutottak a király tróntermébe, akkor ott már csak a 
„formalitásnak” kellett eleget tenniük és végigjátszani a labirintus játé-
kot. Yanluo Wang megtartotta szavát és aki nyert, mentesítette a szerve-
zet alól. Más kérdés volt, hogyan mentesült a szerencsétlen nő ebből…

Végül, amit Hana a legkevésbé akart hallani, az volt, hogy Feng és 
Zhenbang elfogása legjobb eséllyel a figurájuk megszerzésén és átírásán 
múlik, és ebben az volt a baj, hogy a két figurát olyan helyre rejtették, 
melynek hallatán ő maga is majdnem elájult…

Shun  Tang  irányításával  a  hírszerző  tisztek  már  azon  dolgoztak, 
hogy  beszerezzenek a  Triád  és  Tong vezérek figuráinak  rejtekhelyéről 
minden információt. 

Még sokan a kínzás látványa miatti sokkhatástól szenvedtek. Hana 
csak állt  karba tett kézzel  az üvegnek támaszkodva, és a földet nézte. 
Shen és Chou léptek hozzá és vigasztalni kezdték. 

– Jól csináltad – mondta Shen, megnyugtató hangja most jól esett a 
nőnek, de ezt még legalább egy teljes napig kellene hallgatni, hogy érjen 
is valamit. – És ne legyen lelkiismeret furdalásod sem amiatt, hogy ez 
egy 16 éves lány, mert ez valami más is egyben – ezzel kezét a nő vállára 
tette. Chou egyetértően bólogatott. 
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– Túl leszek rajta – mondta Hana határozottan. Nagy levegőt vett és 
a két férfi szemébe nézett. – De most meg kell szereznünk két figurát. 
Majd jobban magamba nézek – órájára pillantott – hatvanöt és fél óra 
múlva. – Utána pedig Choura nézett. – És most adj egy cigit!

Hana remegő kézzel vette el a cigarettát és fejét oldalra billentve rá-
gyújtott. Jó mélyen szívta be a füstöt, majd kifújta. 

A két férfi erőltetetten elmosolyodott. 
Xiao Li egy kis széken ült. A PSG-t az ölébe tette és elmélyülten 

vizsgálgatta  a  zárszerkezetet.  Látszott,  hogy  ez  csak  egy  pótcselekvés, 
semmi más. Nem akart senkivel beszélni. 

Shen melléje ült, de nem szólt egy szót sem. A férfira nézett és ő is 
eleresztett egy erőltetett mosolyt. Ezután becsukta szemét és aprókat bó-
lintott, közölve ezzel némán, hogy mindjárt rendben lesz. A férfi megsi-
mogatta a hátát, majd magára hagyta.

Shun Tang egy kicsit meglepődött. Hanaék kapásból öltek, ha kel-
lett, de az elmúlt negyven percben történteket nem szívtelen robotok-
ként dolgozták fel.

Végül megvonta a vállát és visszaemlékezett arra, hogy ő is hogyan 
reagált, mikor az első kínzást látta és arra, amit ő maga csinált. 

Míg Liu kínzása folyt,  megérkezett  a  Shun Tang által  iderendelt 
mobil  főhadiszállás erősítése, hat katonai dzsip. Szétszóródtak a park-
ban. Sátrakat állítottak fel szerteszét a fák közt. Mivel az utcáról nem le-
hetett látni ebből semmit, így egy esetleges kíváncsiskodó újságíró épp-
úgy távol maradt, mint bárki más. A park három bejáratát továbbra is 
öltönyös férfiak őrizték, és aki esetleg kérdezősködött, hogy mi történik 
a parkban, annak vagy nem válaszoltak, vagy pedig bűncselekményre 
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fogták, hogy éppen helyszínelés van. Ezáltal a civileket távol tudták tar-
tani. Azonban ha majd nemsokára felkel a nap, akkor majd más mesét 
kell kitalálniuk. Az álcázott katonai sátrakat továbbra is nehéz lesz ki-
szúrni a fák közt, de a sok autót már kevésbé. Ekkor majd a katonai gya-
korlatozás meséje fog előkerülni…

Shun Tang és két hírszerző tiszt lázasan dolgozott az információk 
beszerzésén. A Liu által említett szórakozóhely egy második világháború 
előtt épült óvóhely volt. 1933-ban nyitotta meg kapuit, mikor Japán le-
rohanta Kína északkeleti területeit. Már akkor készültek egy olyan eshe-
tőségre, ahová magas rangú katonatiszteket és politikusokat kell mente-
ni.  A  második  világháború  kitörését  követően  a  helyet  kibővítették, 
újabb szinteket nyitottak a föld alatt. Miután japánra két atombombát 
dobtak 1945-ben, valamint az azt követő hidegháborús években a nuk-
leáris bombák megszaporodtak, az óvóhelyet kiegészítették olyan egysé-
gekkel is, amik élelem raktárként is funkcionáltak, arra az esetre ha egy 
komolyabb felszíni katasztrófa lépne életbe. Az ide menekített emberek 
akár évtizedekig is képesek lettek volna életben maradni. Minden meg-
volt, ami kellett: élelem, víz, levegőt biztosító berendezések. 

A helyet végül 1989-ben ismeretlen okok miatt bezárták. Semmiféle 
támadás nem volt feljegyezve ellene. Ez összefüggésben állhatott a Szov-
jetunió összeomlásával. 

2005-ben azonban újra megnyitotta kapuit szórakozóhelyként. Sen-
ki nem tudta az igazi történetét, de nem is voltak rá kíváncsiak. Maga a 
Triád vezér vásárolta meg a területet a kormánytól, nem kevés pénzért. 
Azt azonban nem lehetett tudni,  hogy már ekkor is  Báb volt-e, vagy 
sem, de ez nem is tűnt lényeges információnak. 
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A megnyitást követően hatalmas botrányokról röppentek fel hírek, 
ugyanis kezdetben ártatlan fiatalokat késeltek meg, lőttek le, vagy csak 
egyszerűen a kórházi ágyig verték. Ebből következően a békés szórakozni 
vágyók más helyeket kerestek maguknak, de a balhézni szándékozók ide 
csődültek. 

A szórakoztatóipart a maffia tartotta kézben, így a Triád és a Tong 
vezérek a békés helyekről kitiltatták a balhélistán szereplőket, és várták 
őket szeretettel és csőre töltött fegyverekkel a pince buliba, ahol aztán 
azt csináltak, amit akartak, de már a bejárathoz kitették a hirdetést nagy 
plakáton: Belépés csak saját felelősségre! A maffiavezérek a polgármester-
rel és a rendőrfőnökkel megegyeztek abban, hogy a hatóságok nem há-
borgatják ezt a helyet, hisz úgyis egy kisebb hadseregre lett volna szük-
ség, ha itt razziát akarnának tartani. Ez végül stabilizálódott ott, hogy 
verekedéseknél még nem szállt ki a rendőrség, de ha lövöldöztek, vagy 
valakit megöltek, akkor már kénytelenek voltak ott lenni. 

Egy év alatt az Óvóhely – ez volt a neve – gyorsan elhatárolódott a 
szórakoztatóipar keretein belül. Ezáltal lehetőség nyílt különféle illegális 
dolgok űzésére és a velük való kereskedelemre is: kábítószerek, kutyavia-
dalok, utcai harcok, prostituáltak, fegyverek. Aki ide betette a lábát, fel 
kellett készülnie, hogy könnyedén balhéba keveredhet. Egy békés estén 
mindössze  csak  két-három verekedés  történt,  egy  durván  pedig  több 
embert lyuggattak ki lövedékekkel. 

Mindezek mellett, ha túlságosan elszabadult a pokol, akkor lépett 
színre a két házigazda, a Tong és a Triád. Úgy el tudtak tüntetni valakit,  
hogy az az ember utána kutyakonzervekben végezte, vagy pedig valami 
épület talapzatát erősítette testével a betonban. Vagyis a Belépés csak sa-
ját felelősségre felszólítás leginkább ezt takarta… 
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Az épület legalsó szintjén rejtezett a bűnözők elitjének a paradicso-
ma, ahová csak kevesen léphettek be. És Liu elmondása szerint ezen a 
legalsó szinten rejtették el a két figurát, amire szükségük volt, bár a lány 
sem tudta, hogy pontosan hol. Talán egy széfben, vagy csak egy egyszerű 
fiókban. Ezt majd ott kell kideríteniük…

Liut, két barátnőjét és testőreit újra bealtatózták. Be fogják ültetni 
őket a kocsiba, majd az egyik katonatiszt kiviszi őket egy némileg elha-
gyatott helyre, ahol belehajt egy oszlopba. Ezután teszik be őket, nehogy 
meghaljon Liu, majd visszatérnek a bázisra. 

Remélhetőleg ezt Mr. Cheng nem veszi észre újév éjfél előtt…
A katonák elindultak az alvó lánnyal és társaságával a kocsik felé…

Hanaék még  néhány percig  csendben a  gondolataikba  merültek. 
Eközben egy szót sem szóltak. Az ő szemszögükből nézve ez a kínzás át-
ment azon, amire ki lettek képezve. 

Természetesen a legjobban Hanat viselte meg ez. Pár perce még azt 
mondta, hogy majd máskor foglalkozik ezzel, de most visszazuhant abba 
a tudatba, amit tett, és hogy hogyan volt képes erre. Elvette az eszét az, 
hogy a lányon keresztül érhetik el a szabadságukat. 

De nem tudtak mit tenni. Nem szabadott ezen fennakadni. Halad-
ni kell tovább…

Egymás után kezdtek magukhoz térni a lelki sokkból.
Először Chou rakta magában rendbe a dolgokat. Leült egy szabad 

számítógéphez és dolgozni kezdett. 
A következő Xiao Li volt. A PSG-t visszatette az állványra és Chou 

mellé állt, hogy figyelje, amint a férfi az Óvóhelyről szóló információkat 
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böngészi, melyet minden gépen elérhetővé tettek. 
Shen is összeszedte magát, majd Hanara nézett. Felállt, és odasétált 

hozzá. Karba tett kézzel állt elé és a földet vizsgálgatta, várta, hogy Hana 
lereagálja azt, hogy mondani akar valamit. 

– Tudom – mondta a nő. – Még egy perc és megyek. 
– Oké – bólogatott a férfi fel sem nézve, majd elfordult és csatlako-

zott Chouhoz az információk böngészésében. 
Percek teltek el, mire Hana észbe kapott, hogy már csak ő az, aki  

magába fordulva még mindig a történteken rágódik. Nagyot sóhajtott és 
a többiekhez lépett. Munkára fel!

Fél óra alatt összeszedtek minden információt, ami kellett: tervraj-
zok, műholdfelvételek a bejárat környékéről, fotók a helyiség belsejéről. 

A mobil főhadiszállás egyik részén egy tervező asztal helyezkedett el, 
amire digitális adatokat lehetett kivetíteni. Az ide küldött képeket egy-
más mellé tehették, rendezgethették, egyszóval jól áttekinthetővé tehet-
ték.  

Ide  csoportosult  két  tizedes  kivételével  mindenki:  Hanaék,  Shun 
Tang, a zöld-inges és a fehér-inges – akik nem árultak el még fedőnevet 
sem magukról –, továbbá a kopasz Mei Shun zászlós, a nagyon rövid ha-
jú Li Yong hadnagy és az alacsony és jól fésült Fu Sheng őrmester. Mind 
harminc év körüliek voltak. 

Mikor az utolsó ember is odalépett, némán mindenki Hana felé for-
dult. A nő elmélyülten figyelte a tervező asztalt. Egy egész perc kellett 
neki, míg észrevette, hogy mindenki rá vár. 

Megköszörülte a torkát, majd belekezdett beszédébe. 
– A teljes épület a Triád és Tong irányítása alatt van. Fegyveres test-
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őrökkel és egyéb veszélyes elemekkel lesz tele a hely. A tárgyalás termé-
szetesen nem járható út. Ezért erőszakkal hatolunk be, és átkutatjuk a 
szintet. Mindezt a lehető leggyorsabban. Aki az utunkban lesz, likvidál-
juk. Elsődleges prioritás az altatás, másodlagos a gyilkosság, mert mint 
tudjuk, a figurákon lévő parancsok meglehetősen nagy káoszt eredmé-
nyezhetnek. Tudom, hogy testőrök esetében nincs semmi különleges pa-
rancs, de ne is most próbáljuk kideríteni, hogy ez valóban így van-e vagy 
sem. Hangtompítós fegyvereket viszünk. Ha beindítanak valami riasz-
tót, akkor a fegyveres gárda teljes armadája fog ránk vadászni odalent, 
tehát ameddig csak tudunk, maradjunk észrevétlenek. 

Shun Tang vágott bele.
– Miért nem gázosítjuk el az egész szintet altatóval?
– Egyrészt azért, mert ennyi nem áll rendelkezésre. Másrészt, ha len-

ne még, ami plusz időt venne igénybe, míg ideérkezik, akkor sem lenne 
teljesen garantált a hatás, ugyanis ez a bunker… hát elnézést, de kurva 
nagy. Míg a gáz betöltené teljesen a szintet, addig a szellőző berendezé-
sek már kiszívják a nagyobbik részét. 

– Egy bunkerben nem nagyon szoktak szellőzők lenni – akadékos-
kodott Shun Tang.

– Nézd meg ezt! – mutatott a nő egy tucatnyi négyzet alakú foltra.  
A férfi az asztal szélén lévő gombokhoz nyúlt és kinagyította a ké-

pet. Végül beletörődően bólogatni kezdett.
Hana folytatta. 
–Tehát a behatolás a szellőzőkön keresztül fog történni. A nyílásuk 

kiemelkedik a földből. Az oldalát kivágva tudunk majd bejutni. Azon-
ban ez olyan típusú, amit vész esetén be tudnak süllyeszteni a földbe. De 
mivel kamerák nincsenek a felszínen, így senki nem fogja észrevenni, 
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hogy mit teszünk. Kivágjuk, leereszkedünk és ezzel vége az „A” fázisnak. 
A következő fázis a „B”. Ebben elfoglaljuk a szintet és biztosítjuk az ide 
vezető utakat. A „C” fázisban megkeressük a figurákat. A „D” fázisban 
pedig lelépünk. Érthető mindenkinek?

Az asztal körül állók bólogattak.
– Részletesen a „B” fázist kell megtárgyalnunk. Mivel nincs semmi 

információnk arról, hogyan helyezkednek el az őrök, sem arról, hogy 
mennyiben építették át a szintet, ha egyáltalán átépítették, ezért java-
részt improvizálnunk kell. Két csapatra oszlunk. Alfa csapatban lesz Xiao 
Li, mint Alfa 2, Chou, mint Alfa 3, Shen, mint Alfa 4, és én, mint Alfa 
1. A Bravo csapatban lesz Shun Tang, mint Bravo 1, Li Yong hadnagy, 
mint Bravo 2, Mei Shun zászlós, mint Bravo 3 és Fu Sheng őrmester, 
mint Bravo 4. – Hana hangja már magabiztosan, határozottan és tekin-
télyesen csengett. 

Újra bólintott mindenki. 
– Nos akkor a „B” fázisra a tervem az, hogy…
Hana elkezdte felvázolni az alaprajzok alapján a taktikai vektorokat, 

mint haladási irányt, a fedezékeket, a szükséges fegyvereket és menekü-
lési útvonalakat…

Fél  órával  később mindenki  elegendő információval  rendelkezett, 
hogy az „Ásatás” fedőnevű akcióba kezdhessenek. 

Nyíltak a fémszekrények, ládák, előkerültek a felszerelések, majd az 
Alfa és Bravo egységek készülődni kezdtek…

Hátralévő idő: 64 óra 28 perc 10 másodperc… 
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8. Fejezet 
Az „Ásatás” 

Első nap, reggel 7:51

Hátralévő idő: 64 óra 8 perc 15 másodperc… 

A felszerelések felvétele után, mikor kiléptek a kamionokból, szemet 
gyönyörködtető látvány tárult eléjük: a napfelkelte. Lezsibbadtak, hirte-
len mindent elfeledtek. Még ha hideg is volt, érezték a napsugarak gyen-
géd melegét. Becsukott szemmel álltak, mindössze csak két percig, hogy 
ezt élvezhessék. 

Shun Tang most sem siettette őket. Megint megértette érzéseiket az-
zal kapcsolatban, hogy milyen érzés újra a szabad levegőn lenni. És ilyen 
napfelkeltét már több mint egy éve nem láttak. A zászlós sürgetni akarta 
őket, de a kék-inges megfogta a karját és visszahúzta, közben a fejét csó-
válta. A katonatiszt először nem értette, mi történik, majd Hanaékra né-
zett, és eszébe jutott a róluk szóló akta. Pedig nem is rossz emberek…

Hátralévő idő: 64 óra 6 perc 48 másodperc… 

Reggel 8:52

Hátralévő idő: 63 óra 8 perc 15 másodperc… 

Közel  egy órás  utat  kellett  megtenni  az  Óvóhelyig.  A helikopter 

137



gyorsabb megoldás lett volna, de könnyebben is észrevehető, emiatt az 
autós megoldást részesítették előnyben. 

A Lexus-ban ült az Alfa csapat, a Range Rover-ben a Bravo. 
Az Óvóhely Shanghai északi részén helyezkedett el, a főhadiszállás 

pedig a belváros déli-délkeleti részén, így majdnem a fél városon át kel-
lett vágniuk. 

Az utazás közben a napkorong már a horizont fölé emelkedett, a tű-
zijátékok megszűntek, hogy majd este folytatódjanak tovább. Még tom-
pán hallottak egy-két eldurranó petárdát, a reggeli forgalomhoz tartozó 
dudaszót. 

Bulizó fiatalok tértek hazafelé a csak-hajnalig nyitva tartó helyekről. 
Most alszanak egyet, aztán este folytatják a mulatozást. Az emberek na-
gyobbik része azonban munkába sietett, gyalogosan és autóval, sőt még 
ebben a hidegben is akadtak olyanok szép számmal, akik fittyet hánytak 
a mínusz 5 fokra és kétkerekű járműveikre ültek. 

A főhadiszállás és az Óvóhely közt a GPS 25,2 kilométert jelzett. Az 
autósok a megkülönböztető jelzés miatt amennyire tudtak, félreálltak, 
így az út során csak két helyen ütköztek akadályba: egy hatalmas útke-
reszteződésnél és egy útépítésnél, ahol a sofőrök sehogy sem tudtak fél-
rehúzódni. 

Közeledvén az Óvóhely felé már kevesebb embert láttak az utakon. 
A város északi területén gyárak, raktárak, és megmunkálás alatt lévő föl-
dek terültek el. 

Megérkeztek a bunkerhez. A fél sportstadionnyi területet drótkerí-
téssel zárták le, a felszín felett a szellőzőnyílások és a két lejárat árulko-
dott arról, hogy van valami létesítmény a föld alatt. A kerítésen belülre 
egyetlen bejáraton lehetett bejutni, melyet egy sorompó zárt le, mellette 
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egy kis őrépület állt, melyben akár három éjjeliőr aludni és tisztálkodni 
is tudott, a tévénézés és kamerák figyelése mellett. 

A két csapat a kocsikból tisztes távolságból figyelte távcsövekkel a 
kamerák elhelyezkedését a gigantikus területen. Kettőt szereltek az őr-
épület tetejére, és még egy tucatnyit a kerítésre. Ezek pásztázni tudták a 
belső területeket, és a kerítés külső részét is, ám ez nem volt más, mint 
csak paranoia a maffia részéről, hiszen ki akarna betörni egy olyan hely-
re, ami a város legveszélyesebb bűnözőit gyűjti össze?! Hát persze, hogy 
senki. Még Hanaék is hezitáltak egy kicsit, mivel tisztában voltak azzal, 
hogy itt szinte mindenkinél lesz valami lőfegyver. Ám sajnos nem tudták 
megkerülni ezt az akciót. 

– Hana, nem azt mondtad, hogy nincsenek kamerák? – kérdezte a 
hátul ülő Xiao Li a jobb első ülésen ülő nőtől. 

– Nem gondoltam volna, hogy ennyire paranoiásak. 
A bunkerbe két széles rámpán keresztül lehetett lejutni, ezeken akár 

egy kamion is lehajthatott volna. Az egyik kelet felé, a másik nyugat felé 
nézett. Végüket sugárbiztos ajtók zárták le, amit egyből kinyitottak ha 
egy autó állt elé. 

Az Óvóhelyet kétpercenként autók hagyták el. Ez a hely is éjjel nap-
pal üzemelt az újév előtti napokban; akadtak jócskán bulizók, de közel 
sem annyi, mint mondjuk a Déli Zafírnál. Ebből következően befelé – 
mivel már reggel kilenc óra volt – kevesebb autó ment. 

– Bravo 1, itt Alfa 1, vétel! – szólt Hana a gégemikrofonba. 
– Bravo 1, vétel! – válaszolt Shun Tang.
– Ásatás megkezdése két perc múlva! Mindenki a helyére!
– Vettük!
A két  csapat  szétvált,  elindultak körbe a  kerítések mentén.  Apró 
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mágneses korongokat lőttek rá a kamerákra, megbénítva ez által őket 
pár percre. 

Mikor  mindegyik  a  helyére  került,  a  két  csapat  újra  találkozott, 
ezúttal a kis őrépület előtt. Azt az alkalmat használták ki, mikor épp 
nem haladt erre keresztül egy jármű sem. 

A sorompóhoz parkoló Lexus vezető melletti ablaka lehúzódott. A 
kihajoló öltönyös őr szóra nyitotta volna száját, de Chou egy légpisztolyt 
emelt fel és meghúzta a ravaszt. Az altatólövedék a férfi nyakába fúró-
dott. 

Eközben a többiek kiszálltak, és a sorompó alatt átlépve körbevették 
a kis őrépület ajtaját. Hana visszaszámolt.

– Három… Kettő… Egy… 
Kirántották az ajtót és azonnal lelőtték a meglepődött két maradék 

férfit. Eltették a fegyvereket, és behúzták az alvó őröket oda, ahol senki 
nem láthatja őket  az autókból.  Shen kinyitotta a sorompót és úgy is 
hagyta, így majd nem tűnik fel senkinek, hogy az itt lévő emberek alsza-
nak. 

Visszaszálltak a kocsiba, majd megérkezett a Range Rover is. Behaj-
tottak. 

Újra kétfelé váltak. A Lexus a keleti rámpa felé indult, a másik autó 
egy szellőzőnyílás felé vette az irányt. Mivel egy ilyen gigantikus épület-
komplexum szinte állandó karbantartást  igényelt,  ezért senkinek nem 
tűnik majd fel, hogy először egy, majd később egy másik autó fog par-
kolni az egyik szellőzőnyílás mellett. 

A Lexus lehajtott a rámpán. A sötétített üvegen keresztül benézve 
senki nem láthatta, hogy az utasok állig fel vannak fegyverkezve, egyikü-
ket kivéve, aki most szexis szűk nadrágot, magas sarkút, csípőjéig érő 
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bőrkabátot és napszemüveget viselt, haját szorosan copfba kötötte. 
Hana is a lánnyal tartott volna szívesen, de tartott attól, hogy a két 

maffia vezér fel fogja ismerni őt. 
Xiao Li kiszállt, majd Chou azonnal tolatásba kezdett, hogy csatla-

kozzon a Range Roverhez.  
Kis kamerákat építettek az ajtó mellett a falba, amik a képeket a 

belső oldalra vetítették. Bent pedig szintén öltönyös férfiak kezelték az 
ajtó mechanikáját,  akik most mindössze csak annyit  láttak, hogy egy 
roppant  csinos  lányt  hoztak ide,  aki  valószínűleg bulizni  akar.  Mivel 
nem számítottak semmi veszélyre, beengedték. A sugár biztos ajtó moz-
gásba lendült, felfelé húzódott.

A lány belépett a hatalmas bejáraton, majd az ajtó záródni kezdett. 
Egy pillanatra úgy érezte magát, mint a Star Wars film aranyszínű tol-
mácsrobotja, mikor meglátogatja Jabba palotáját. 

Körülnézett. Az ajtó két oldalán egy-egy jól megtermett öltönyös 
férfi állt, zakójuk alól kidudorodott egy fegyver.

Ez volt a legfelső szint, egy óriási parkoló. A tartóoszlopokra és a 
földre sebességkorlátozó-, liftek felé útbaigazító-, parkolók típusait jelző 
ábrákat festettek. Szürke betonfalak húzódtak mindenhol; a négyzetmé-
ter  alapterületű  tartóoszlopokat  sárga-fekete  vészjelzésekkel  festették 
körbe. A fényt a födémet nyújtó betongerendák közti plafonról lógó ne-
onlámpák adták, melyek néhány helyen villództak, kissé apokaliptikus 
érzést kölcsönözve a helynek. Dohos szag terjengett a levegőben némi 
benzin és olajszaggal, kipufogógázzal keveredve. A lány tompán hallotta 
a lenti szintekről a zene bömbölését a szellőzőkön át. 

Kényelmesen  sétálva  indult  el,  hogy  az  egyik  liften  keresztül  az 
Óvóhely mélyebb szintjeire jusson el. 
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A parkolóban sok helyen éneklő, vagy beszélgető fiatalok csoporto-
sultak. Egy távoli oszlop tövében éppen egy fiatal srácot vertek ketten. 
Senki nem szólt bele abba, ami történt vele, hiszen ide mindenki saját  
felelősségére lépett be. 

Ezután egy autó mellett haladt el, amiben éppen szeretkeztek. A ko-
csi fel-le mozgott finoman, ahogy a bent ülő – látszólag túlságosan fiatal 
– lány egy középkorú férfi ölében ülve fel le mozgatta testét. A fiatalko-
rú prostitúció országos probléma volt…

Xiao Li már látta a parkoló autók sokasága felett elpillantva a nyu-
gati liftet, a földre festve pedig már a „lépcsőház” feliratokat is. Tovább-
haladt. 

Hanaékkal a hely árnyékolása miatt nem tudta tartani a kapcsola-
tot. Ők le fognak ereszkedni a legalsó szinthez egy szellőzőn keresztül, és 
mikor majd ő is ott lesz, akkor már újra tudnak beszélni. 

Xiao Li feladata a legalsó szintre jutás volt és a felderítés, mert Hana 
túlságosan kockázatosnak ítélte az improvizációra alapozást. 

A lány elérte a liftet. Már nyúlt a hívógombért, de éppen nyílni kez-
dett  az  ajtó.  Három öltönyös kidobó ember „diszkréten” kikísért  egy 
férfit innen: három pisztoly csöve irányult a fejéhez. A férfi – inkább fia-
tal srác – első pillantásra egy narkós benyomását keltette. Valószínűleg 
bent érték tetten, miközben belőtte magát. Rendőrt azonban nem hív-
tak, hanem egyszerűen csak kikísérték. A srác esdekelve kihátrált. A ki-
dobók eltették fegyvereiket, majd félreálltak, hogy Xiao Li beléphessen. 

A lány félénken mosolygott a kidobókra, majd belépett közéjük. Az 
ajtók becsukódtak, és a lift megkezdte az ereszkedést. 

– Hova? – kérdezte az egyik kidobó a lánytól, miközben visszagom-
bolta zakóját, hogy elrejtse fegyverét. 
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– Ahol sok ember van dagadt pénztárcával, és kellemes órákra vár-
nak – mosolygott Xiao Li bájosan. Ez régen nem esett nehezére, köny-
nyűszerrel elcsábított bárkit, bármikor, de most valahogy félt attól, hogy 
elrontja.  

– Értem – mondta az egyik férfi, aki láthatóan a másik kettőnek 
volt a főnöke. – Azt ugye tudod, hogy belépőt kell fizetned nekünk?

– Belépőt? Mennyi? – kérdezte Xiao Li. Egy pillanatra megrémült, 
hogy nem sikerült a csábos mosoly, de aztán rájött, hogy itt valami rosz-
szabbat kell tennie. 

– Nem pénzben kell fizetned – húzódott széles vigyorra a férfi szája. 
Xiao Li gondolatban szitkozódni kezdett: Így jártam… bassza meg!  

Kellett nekem elfogadni a felderítő szerepet!
Sóhajtott egyet, jelezve ezzel, hogy nem szívesen, de megfizeti a „be-

lépőt”. Megbékélt, hogy egyrészt senki nem fogja megtudni ezt, más-
részt most a legfontosabb az akció sikere. És ezáltal a szabadulás. Úgy 
tervezték, hogy Xiao Li mint prostituált megy majd le, de arra nem szá-
mítottak, hogy valóban el kell játszania ezt a szerepet. Ám kiképezték 
erre régen, így most felidézte magában a „csak nőknek” szánt leckéket. 

Az egyik öltönyös férfi megállította a liftet. A lány el tudta volna in-
tézni mindhármat, de akkor lebukik. Ezért nem tehetett mást, csak azt, 
hogy a kéjesen mosolygó férfiak elé letérdelt. És készen állt arra, hogy 
kifizesse a „belépőt”…

Az Alfa és Bravo csapat az egyik szellőzőnyíláshoz parkolt. Kivették 
a kocsikból a lemezvágó eszközöket és nagy zajjal kivágták a rácsot, hogy 
bemászhassanak. 

Shen és Shun Tang a környéket figyelték. Az autók zavartalanul ki-
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be hajtottak mindkét alagútból és haladtak keresztül megállás nélkül a 
sorompónál. 

Amint végeztek a rács kivágásával, rögzítették a vékony drótkötele-
ket, tapadókorongokat, melyekkel le fognak ereszkedni. 

Az első ember – Chou – belépett a rácson, a derekán lévő övhöz 
csatolta a drótkötelet, majd elindult lefelé. Hana követte, majd a többi-
ek is.

Eddig minden a terv szerint halad…

Az Óvóhelyen három lift biztosította a szintek közti mozgást: egy 
teherlift az északi oldalon, a nyugati és keleti oldalon személyliftek. A 
liftakna mögött lépcsőházak futottak, a teljes bunker magasságában, arra 
az esetre, ha a felvonó valamiért üzemen kívül lenne. 

A nyugati oldalon nyílt a liftajtó és Xiao Li sétált ki rajta. Visszamo-
solygott a három öltönyös férfira, akik önelégült vigyorral az arcukon 
köszöntek el a lánytól. Szerették behajtani a lányoktól a „belépőt”. 

Xiao Li hamar túllépett  azon, amit  kénytelen volt megtenni.  Ha 
nem ő, hanem Hana jön le helyette, vagy ketten együtt, ugyanez törté-
nik meg.

A lényeg azonban az volt, hogy lejutott.  
Vett egy nagy levegőt, behunyta szemét, és egy percig koncentrált, 

hogy kiűzze a képeket fejéből. Bevett egy rágót a borzalmas íz miatt. 
Köpdösött. Mikor ezzel végzett, körülnézett. 

Az Óvóhely legalsó szintjére érkezett. A lift két oldalán hasonló ki-
dobó emberek álltak, mint akik lekísérték. A lányra vigyorogtak, tudták 
mi történt a liftben, de láthatóan nem gyanakodtak semmire. A lány 
emlékezetébe véste ezek arcát is, és egy pillanatra azt kívánta, hogy lég-
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védelmi ágyújának távcsövéből is megnézhesse őket.
Emlékezett a térképre: a nyugati szektorban volt. A figurákat pedig 

feltételezhetően a déliben rejtették el.
A lifttől jobbra és balra vezetett tovább a folyosó. A szemben lévő 

betonfalra két irányba mutató nyilakat festettek, mosdók, raktárak, szál-
lások és egyéb feliratokkal. A széles folyosó plafonján csövek és kábelkö-
tegek húzódtak, melyek az Óvóhely víz-, gáz- és áramellátásában segéd-
keztek. A neonlámpákat az oldalfalakra szerelték, egy kicsivel fejmagas-
ság fölé. A zenét itt is tompán hallotta a szellőzőknek köszönhetően. A 
folyosóknak hűvös és nyirkos levegője volt. 

Xiao Li elindult a „szobák” feliratú irányba. A két kidobó figyelem-
mel kísérte őt, míg be nem fordult a legközelebbi sarkon. 

A lány emlékezett arra, hogy ez a szint elég egyszerű elrendezésű, 
ugyanakkor hatalmas terület. Az északi szektorban nagyméretű raktára-
kat alakítottak ki, melyekben élelmet, bútorokat, karbantartási eszközö-
ket és pótalkatrészeket rendeztek el nagy polcokon. Őrök nem lófráltak 
arrafelé. 

A keleti szektorban rendezték be a szállásokat, közel hatvan szobát, 
melyeknek rémségesen egyszerű elrendezése kimerült egy ágyban és egy 
szekrényben.  A  mosdók  közösek,  minden  ötödik  szobára  jutott  egy. 
Ezekben a helyiségekben javarészt az elit prostituáltak éltek és itt fogad-
ták kuncsaftjaikat. Amelyik férfi volt annyira kiváltságos és betehette a 
lábát ide, az valóságos mennyországi örömként élte meg az itt eltöltött 
órákat. Gyönyörű nők hívogatták be szobáikba őket. Mikor Xiao Li erre 
járt, a nők nagy része elismerően nézett rá, egyik-másik pedig majd fel-
robbant az irigységtől, mert a lány sokkal szebb volt náluk. Menet köz-
ben egy férfi, aki éppen kijött egy szobából és meglátva őt azonnal meg-
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lódult a szívverése, leszólította, de a lány mosolyogva azt mondta, hogy 
éppen megy valakihez. 

A déli szektorban megfigyelő termeket rendeztek be, melyeken ke-
resztül a külvilággal lehetett kommunikálni, ezen felül az egész bunker 
kamerahálózatát és biztonsági berendezését is elérhetővé tették itt. Ebből 
a szektorból dél felé vezetett tovább egy folyosó, mely a térkép szerint 
pár teremhez vezetett. Azonban az előtte álló őrök száma megakadályoz-
ta a lányt abban, hogy tovább vizsgálódhasson. 

A nyugati szektorban volt az Óvóhely mini erőműve. Aggregátorok 
– hozzájuk üzemanyaggal, ami több évre elegendő – és bojlerek – a me-
leg víz miatt – helyezkedtek el itt. Errefelé kevés őr járkált.

A középső szektort pedig – egy egybefüggő hatalmas játéktermet – 
tömérdek kártyaasztallal, rulettel, nyerőgéppel rendezték be. Idebent pe-
dig hemzsegtek a kidobó emberek, hiszen nagy pénzek forogtak, szükség 
volt egy tekintélyes felügyeletre.

Sokfelé járkáltak emberek, a részeg és belőtt állapotban lévők tánto-
rogtak, vagy feküdtek a folyosókon, egészen addig, míg rájuk nem talál-
tak és ki nem penderítették őket. Aki pedig józan volt, az értékelte, hogy 
Shanghai legnagyobb játéktermében és kuplerájában ott lehet és nem 
itta le-, vagy nem lőtte be magát öntudatlan állapotig. 

Xiao Li a felderítéssel – az őrök számának meghatározásával és hely-
zetük felmérésével  – fél óra alatt végzett. Ezután megpróbálta felvenni a 
kapcsolatot Hanaékkal – elvileg ők már erre a szintre ereszkedtek a szel-
lőzőkön keresztül –, miközben az egyik mosdóba húzódott be.

– Alfa egység, itt Alfa 2, vétel!
Semmi válasz.
– Alfa egység, itt Alfa 2, válaszolj! 
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– Itt Alfa 1, vétel! – jelentkezett be Hana. 
Xiao Li megkönnyebbülten felsóhajtott. – Felderítés befejezve! Be-

hatolási pont északi szektorban lehetséges! 
– Vettem Alfa 2! 
A lány kijött a mosdóból. A nyakláncába épített mikrofonba beszél-

ve nem kellett nagy hangot kiadnia, azonban mikor kinyitotta a kis fül-
ke ajtaját, szembetalálkozott egy piros kosztümöt viselő nővel, aki része-
gen imbolygott, de azt hallotta, hogy ez a lány az imént sustorogva rá-
dióadást adott le. Csak nem rendőr vagy szépségem? Értetlen és ittas ar-
cáról ezt a kérdést lehetett leolvasni. Szédelegve rámutatott Xiao Lire, 
hogy most bizony ki is fogja mondani ezt a kérdést, de mire levegőt 
vett, hogy bármit is mondjon, addig a lány gyomorszájon rúgta. A nő 
összegörnyedt, beszorult a levegője. Xiao Li ekkor megfogta a fejét és lá-
bát felhúzva beletérdelt az arcába. Valami finoman reccsent egyet. 

A nő szeme fennakadt, kontyba kötött haja kibomlott. Az orra való-
színűleg betörhetett, mert dőlt belőle a vér. Majd összecsuklott. 

A lány megfogta és az egyik wc-be húzta. Ráborította a kagylóra, 
mintha éppen hányni akarna, a vérével körbefestette a peremet, hogy 
úgy nézzen ki megcsúszott és beverte az orrát. 

Mikor végzett, rácsukta az ajtót. Megmosta a kezét, megigazította a 
haját,  majd kilépett  a folyosóra,  hogy az  északi  szektor  felé  vegye  az 
irányt. 

A folyosón nem látott senkit. Visszacsukta a mosdó ajtaját és elin-
dult. Útja zavartalanul telt, nem számítva azt a néhány embert, akik bó-
lintottak feléje, vagy invitálták jó pénzért az egyik szobába. Ez utóbbia-
kat mosolyogva utasította vissza. 

Megérkezett a raktárakhoz. Körülnézett, de nem látott senkit a fo-
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lyosón errefelé, így belépett. Bent azonban két férfiba botlott, akik ép-
pen ki szerettek volna cserélni egy lámpát és jöttek a tartalék izzókért. 
Hanaék már itt vannak valahol az egyik szellőzőjáratban, de nem tud-
nak úgy kijönni, hogy ne vegyék észre őket. 

A lánynak intézkednie kellett. Mivel fegyverrel nem engedték volna 
be az alsó szintre ezért a puszta kezeire és lábaira kellett hagyatkoznia.

Az egyik őr egy létrán állt, a másik pedig ez előtt karba tett kézzel 
ácsorgott. Beszélgettek.

Xiao Li a közelükbe lopódzott és meglepetésszerűen kisöpörte a lent 
álló férfi lábait. A test a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve a föld 
felé zuhant. A férfi nem ocsúdott elég gyorsan, nem tudta kitámasztani 
magát, így lefejelte a létrafokokat: az elsőnél betört az orra, majd to-
vábbpattant a feje, a második foknál a homloka ütődött a fémlétrához, 
ezután elterült a földön. Elájult. 

A lány a létrához ugrott és teljes erőből megrántotta az alját. A fent 
lévő férfi még nem fogta fel, mi történt a társával, csak azt érzékelte, 
hogy hirtelen megindul alatta az, amin áll. Zuhanni kezdett. Éppen a 
kezében fogott egy lámpatestet – valószínűleg ezt akarták cserélni – ezért 
megkapaszkodni az első pillanatban nem tudott. Aztán kiejtette a kezé-
ből ezt és pánikszerűen a polcok felé kapott. A fizika törvényei miatt az 
elért sebesség nem tette lehetővé, hogy megtartsa magát, ezért a csöröm-
pölő fémlétra mellé esett. Egy reccsenés hallatszott, ahogy eltört a lába. 

Az első hatás miatt nem tudott hangot kiadni magából, csak szája 
maradt tátva egy fájdalmas arckifejezéssel együtt. Ezt a nem egész egy 
másodpercet használta ki a lány, hogy fejbe rúgja. Egy újabb reccsenés 
hallatszott, ahogy betört az orr. Majd a férfi szemei fennakadtak és a há-
tára dőlt. 

148



– Itt Alfa 2! Behatolási pont tiszta!
– Vettem Alfa 2! Bejövünk!
A következő másodpercben a félhomályos raktárhelyiség mélyéről 

nyikorgó hangok hallatszottak, ahogy a szellőzőrácsokat kivágták és ki-
emelték a helyéről. 

Xiao  Li  eközben  az  ajtónál  hallgatózott,  nehogy  meglepetés  érje 
őket.

Az Alfa egység bemászott a szellőzőn, ami az egyik fal  oldalában 
nyílt. Egy szó kimondása nélkül odaadták a lánynak a felszerelést és vil-
lámgyorsan öltözni kezdett. Hana rápillantott, látott rajta valami furcsa-
ságot, de gondolatban megvonta a vállát. Nem tartotta kizártnak, hogy 
valami undorító dolgot kellett tennie azért, hogy lejusson, de ez a mun-
kájukhoz tartozott, és most ez nem csak egy egyszerű megbízás, hanem 
terrorelhárítás, élet-halál harc és szabadságért való küzdelem is egyben. 

Mind az Alfa, mind a Bravo egység SWAT csapatok által hordott 
egyenruhákba bújtak, azt akarták, hogy a gengszterek idelent azt higy-
gyék, hogy a rendőrség tör be ide, ami elviekben lehetetlenség az egyez-
ségek miatt. Azonban azt is tudták, hogy ha a rendőrség mégis lesz oly 
merész és lejön ide, akkor innen senki sem menekül, egyből mennek 
börtönbe. 

Sötétkék színű egyenruha képezte a felszerelés alapját, rajta golyóál-
ló mellény, erre rácsatolva a bal vállnál egy rádió, a derékon bilincsek, 
pisztolytáska, gázálarc tok. Felszerelésüket kiegészítették végtagpáncélok-
kal is: sípcsont-, térd-, könyök- és alkarvédőkkel. Sisak helyett csak feke-
te sapkát hordtak, ami maszk gyanánt lehúzható. 

Mindannyian  M4A1 Carbine  típusú fegyvert  használtak,  melyek 
hosszúsága 80 cm, válltámasza lecsatolható. A ravasz és a tár mellett a 
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csövének közepén egy segédmarkolat helyezkedett el, ami által gyorsab-
ban célra lehetett rántani a fegyvert, ha például hirtelen egy sarkon be-
fordulva céloz valaki. A tetején lévő kis távcső segítette a célzást. Még 
nem tudott versenybe szállni egy mesterlövészfegyverrel, de közepes tá-
volságokra – ha pontos találatot  akart  valaki elérni és nem csak arra 
menni, hogy eltalálja a célpontot – kiváló volt. A bunker kiterjedése és 
hosszú egyenes folyosói miatt ezt a fegyvert választotta Hana mindenki-
nek. 

Ezen felül  kis  sűrített  levegős  pisztolyt  tartottak maguknál,  hogy 
amíg csak lehet, észrevétlenek tudjanak maradni. 

A kivételt megint Xiao Li képezte, akinek szétszerelt állapotban hoz-
ták le a légvédelmi ágyút. A lány – miután felöltözött – fél perc alatt  
összeszerelte a fegyvert. 

A többiek eközben biztosították az ajtót: ha valaki belép, elég csú-
nya meglepetésben lesz része. 

A lány egy pisztolyt is magához vett, egy Glock 35-öst. Hana kivé-
telével mindenkinek ez volt a másodlagos fegyvere, az övé pedig a szoká-
sos „kicsikék”.  

– Bravo egység, itt Alfa 1, vétel! – szólt Hana a rádióba. 
– Itt Bravo 1, vétel! – válaszolt Shun Tang. 
– Haladási vektor északi szektoron át nyugati, és randevú a délinél!  
– Randevú délinél! Értettem Alfa 1! Bravo 1 vége! 
A haladási  irány Xiao Li felderítése  alapján lett  meghatározva.  A 

szellőzőjáratokat nemcsak függőlegesen alakították ki, hanem még körbe 
is ölelték a szinteket. Az Alfa csapat a nyugati szektoron a folyosókon 
fog átvágni, ahol kevés őr tartózkodott. A Bravo egység eközben a déli 
szektorhoz jut a szellőzőjáratokban. Ezzel úgymond bekerítik az ott lé-
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vőket, és várhatóan a vezérek is ott lesznek a figurákkal együtt. 
Xiao Li a fegyverét a hátára tette és elővette Glock-ját. Felcsavarta rá 

a hangtompítót, majd feltartott hüvelykujjal jelezte, hogy készen áll. 
Az M4A1-esek elejére is felkerültek a húszcentis fekete kiegészítők, 

valamint a sűrített levegős pisztolyokat a gépkarabély elülső markolatá-
hoz erősítették, hogy ha kell, egyazon célzópozícióból süthessék el. 

Rákészültek az ajtónyitásra, hogy minden szög felé lőhessenek, majd 
Hana bólintására Chou nyitotta az ajtót. 

Becélozták a tűzíveket, melyeket senki nem keresztezett. 
A férfi kinézett egy gyors mozdulattal jobbra, majd visszahúzta a fe-

jét és balra. Még mindig senki. 
A zene tompán bömbölt a fentebbi szintekről, itt pedig kiabálásokat 

hallottak,  melyek  a  játékteremből  szűrődtek  ki,  ennek  köszönhetően 
nem kellett halotti csendben mozogniuk, nyugodtan tudtak szaladni is. 

Az északi szektorban lévő teherlift tűnt az egyik legnagyobb veszély-
forrásnak: ha valami balul sül el, és jön az erősítés, akkor feltételezhető-
en ezen érkeznek majd le, és bár ugyanez a személyzeti liftek és lépcső-
házak esetében is megtörténhet, onnan csak kis számban, vagy egyesével 
érkeznek majd.  Mivel  a  teherlifttel  a  bunker  erőművéhez  szállítottak 
nagyméretű alkatrészeket is, így ez az északi és nyugati oldal találkozásá-
nál helyezkedett el, hogy ha például egy targonca hajt ki ezen, akkor az 
egyenesen tudjon haladni ha kell. Ugyanakkor a felvonónak éppen ez az 
elhelyezkedése volt a legideálisabb, ha egy mesterlövész akarta kezelésbe 
venni a bent lévőket…

Shen kihajolt az ajtón és balra célozva fedezte a másik férfit, míg az 
elindult az ellentétes irányba. 

Chou elérte a folyosó sarkát. Gyors kipillantás.
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– Sarok tiszta!
A két nő is elindult, hogy csatlakozzon a férfihez, a falhoz lapulva 

haladtak előre,  majd Shen is  becsatlakozott,  és  együtt  nyomultak to-
vább, elkerülve mindent feltűnést… 

Hátralévő idő: 61 óra 56 perc 55 másodperc… 

…

Hátralévő idő: 61 óra 48 perc 50 másodperc… 

Nyolc perc kellett az Alfa egységnek, míg a nyugati folyosón halad-
va elérte a fordulót, ahonnan már ráláttak a déli szektor előtti folyosóra 
és az ott időző őrökre. Útjuk során két öltönyös, fegyveres férfit és egy 
nőt  lőttek  le  altatólövedékkel,  majd  elrejtették  testüket.  Néhány  óra 
múlva majd felébrednek, a fejük fájni fog, de más bajuk nem lesz. 

Hana egy pici tükröt tartott ki lábmagasságban, hogy azon keresztül 
figyelje meg a terepet. Eközben a többiek minden oldalról fedezték. 

Hat fegyveres férfit látott, akik beszélgettek egymással és egy éppen 
erre járó lánynak szóltak be valamit. A lány – öltözéke alapján kimerítet-
te a prostituált fogalmát – megállt egy pillanatra, majd ő is szólt valamit 
és harsányan felnevettek mind a heten. Majd a lány továbbindult. Egye-
nesen Hanaék felé… 

– Valaki jön! Készenlét! – jelentette halkan Hana. 
A lány mit sem sejtve fordult be, magában mosolygott az előbb el-

hangzott viccen. Ekkor meglátta Hanaékat és a fegyvereket, amik a fejé-
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re és felsőtestére irányultak. Nagyra nyílt szemmel cövekelt le. 
– Pszt! – pisszegte Hana a lánynak és a saját szája elé tette mutatóuj-

ját. Maga felé intette. 
A prostituált odalépett hozzájuk, takarásba került az őröktől. Kér-

dezni akart  valamit,  de Hana gyorsan a szájára tapasztotta a kezét  és 
Chou a hasába lőtt egy altatólövedéket. 

A lány összecsuklott. Shen a hóna alá nyúlva a legközelebbi helység-
be – egy aggregátor terembe – húzta, majd rázárta az ajtót, ezután sebe-
sen visszatért a társaihoz.

Hana ránézett. Majd sapkáját lehúzta, hogy most már maszkként 
funkcionáljon. A többiek követték példáját. Számítottak kamerákra ott, 
ahová menni fognak és a nő nem akarta, hogy még egy problémájuk le-
gyen azzal, hogy meglátják az arcukat. Mégiscsak a rettegett Triád ellen 
készülnek, nem?! Továbbá a SWAT-os álca csak így hiteles. 

– Bravo egység, kész vagytok? – suttogta Hana a rádióba. 
– Kész! – válaszolt Shun Tang. 
– Akkor elterelés indulhat!
– Vettem! Elterelés indul… három, kettő, egy! Most! 
Egy másodperc múlva a kint lévő őrök mind a fülükhöz kaptak, 

hogy jobban hallják a rádióadást, majd előkapták fegyvereiket. Egyikük 
lehúzta kártyáját az olvasó berendezésen, majd a modern biztonságtech-
nikai megoldásokkal ellátott ajtó sziszegve oldalra húzódott. Négyen be-
rohantak, kettő pedig kint maradt… 

– Kettő… Egy… Most! – Adta ki emelt hangon az utasítást Hana. 
Kifordultak a  fegyverekkel és  mire a  két  maradék férfi  észrevette 

őket, addigra már átfúrta fejüket két 5,56 mm-es lövedék. Chou halán-
tékon találta az egyiket, Shen a homloka közepén a másikat. 
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– Mozgás, mozgás, mozgás! – kiabálta Hana. 
Kirohantak a sarok mögül az ajtó felé. Az egyik őr zsebéből kivették 

a nyitó kártyát, majd lehúzták az olvasón. Az ajtó sziszegve behúzódott a 
falba. Mögötte egy rövid folyosószakasz nyílt, melyen senki sem állt. Lö-
vésre kész fegyverekkel, rohamtempóban haladtak befelé. Néhány méter 
után megálltak és fél térdre ereszkedve a benti folyosók felé céloztak.

– Bravo 1, könnygáz indulhat! – Hana a derekához nyúlt, hogy elő-
vegye a gázálarcot. 

– Értettem, könnygáz indul! 
Felvették a gázmaszkokat. 
Xiao Li nem tartott velük, ő már a déli és nyugati folyosók találko-

zásánál, a fordulóban várakozott, rálátva a teherliftre. Tudták, hogy ezen 
keresztül néhány percen belül megérkezik a fenti szintekről az erősítés. 

A lány a fegyvert a kétlábú támasztóira tette és lehasalt mögé. Vállá-
hoz szorította a fémtust, kibiztosította az ágyút, majd belenézett a táv-
csőbe és várt. A leérkezőknek meglehetősen csúnya fogadtatásban lesz 
részük… különösen azoknak, akik a liftben lekísérték.

Hana, Chou és Shen már gázálarcot viselve haladtak tovább. A kis 
folyosó kiszélesedett, ajtókat fedeztek fel két oldalon, amik a kommuni-
kációs termekbe vezettek. 

Mindegyik előtt megálltak, gyors egymásutánban kinyitották őket, 
és benéztek. Mind üres volt. 

A folyosó kettéágazott. Itt vették észre az első embert, aki prüszköl-
ve és köhögve a könnygáztól rongydarabokat próbált a szája elé tartani. 
Kísérlete közben szeme kikerekedett, amint meglátta a behatoló SWAT 
egységet. Végül egy altatólövedék találta karon és a fal tövébe roskadt. 

Jobbra indultak. Tudták, hogy erre található egy nagyobb terem: a 
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papírfigurákat feltételezhetően ide rejtették. 
A saroknál kipillantva már több őrt láttak egy ajtó előtt. Ezek ha-

sonlóan cselekedtek, mint az előbb lelőtt kollégájuk. Újra szisszentek a 
sűrített levegős fegyverek. Minden öltönyös a padlóra hullott. 

Körbevették az ajtót. Hana nyitotta, majd hátralépett. 
Bepillantva a káosz szó új értelmezést nyert. A nő felismerte a bent 

lévők közt Jian Hua Xut, a Triád vezért, és Shao Jun Zhangot, a Tong 
vezért, körülvéve tucatnyi elit testőrrel. Mivel azt hitték, hogy a rendőr-
ség jön, ezért a két vezér azon munkálkodott, hogy elrejtsen, vagy meg-
semmisítsen minden bizonyítékként felhasználható dolgot. A testőreik 
pedig próbálták védeni őket a láthatatlan ellenségtől, ugyanis a Bravo 
egység a szellőzőből kidobott néhány villanógránátot is. E gránátok dur-
ranása 170 decibel körül lehetett, ami duplája annak, amit egy emberi 
dobhártya sérülés nélkül el tud viselni. Elviekben néhány ilyen gránát 
után az ember megsüketülhet. A magas hangtartomány a hallószervek 
további részeit is igénybe vette. Itt található az egyensúlyközpont is, és 
mivel ez is kapott egy nagy löketet, ezért néhányan még azzal küzdöttek, 
hogy megtartsák magukat két lábon. Másik probléma volt a gránátok-
ban rejlő, 4,5 grammos magnézium adag, ami némi vegyszer segítségé-
vel hirtelen és nagy fénnyel égett el. Más szóval felvillant. Akár fél percre  
is meg tudott vakítani bárkit. 

A Bravo egység a villanógránátok után könnygázzal árasztotta el a 
helyet, ami már teljes harcképtelenséget idézett elő. Jajveszékeltek, átbo-
rultak bútorokon, hánytak, szemüket takarták, fülük vérzett. 

– Bravo, itt Alfa! Randevú! – Hana odalépett az első testőrhöz, aki 
úgy törölgette arcát, mintha hangyák másznának rajta. Még nem látott 
sokat. Mivel ezek elit testőrök voltak, akiknek a figuráján előfordulhat 
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egy trükkös parancs, Hana inkább lelőtte altatóval. 
Shen és Chou követték példáját. Mint halálosztók léptek a kínok-

ban fetrengőkhöz, és átmenetileg kivégezték őket. Az ajtónál lévő két 
őrön felül már senkit nem öltek meg idebent. 

Néhány másodperc múlva már csak a két vezér maradt jajveszékelő 
állapotban ébren. 

Nyikorgás hallatszott, ahogy a Bravo egység kivágta a szellőzőrácso-
kat, hogy bejöhessenek. 

Eközben az Alfa csapat a vezérekhez lépett és hasra fektették őket. 
– Maguk… halottak! – prüszkölt könnybe lábadt szemmel a Tong 

vezér. 
Hana nem mert megszólalni, mert félt, hogy felismerik a hangját. 

Fegyverét a két vezérre fogta, miközben Shen és Chou megkötözték őket 
és fejükre zsákot húztak. 

Egy nagy csörömpölés hallatszott: a szellőzőrács kihullott a helyéről 
a földre. A Bravo egység bemászott a terembe. Shun Tang feltartott hü-
velykujjal jelezte, hogy minden rendben. 

Mindannyian  a  terem  átkutatásával  foglalatoskodtak,  és  néhány 
perc elteltével megtalálták mindkét papírfigurát egy nyitott páncélszek-
rényben, amiből éppen el akartak tüntetni különféle dossziékat és két 
laptopot. 

Hana felmutatta mindkét figurát a csapat tagjainak. Húsz centis, 
sárgás színűek voltak, a fejen, testen, kezeken és lábakon összesen több 
mint ötven, sötétvörös színű gyönyörű szép írásjel díszelgett. A festést 
valószínűleg tűecsettel végezték, mert a jelek mindössze néhány millimé-
teresek voltak. 

Az egyiket Hana tette el, a másikat Shun Tang. 
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– „C” fázis  vége.  Kezdhetjük „D” fázist.  – Ez a  lelépést  takarta. 
Mindössze csak visszamásznak a szellőzőn és már kint is vannak…

Shen lelőtte a nyöszörgő vezéreket altatóval. 
Míg a Bravo csapat első emberei visszamásztak a légcserélő járatba, 

addig Hana és Shun Tang visszafutott a nem messze lévő kommunikáci-
ós  terembe,  hogy  megnézzék  a  felszíni  kamerákon  át,  hogy  minden 
rendben van-e még. Mivel a bejutáskor senki nem számított behatolásra 
a maffia fészkében, így ahogy Hana kisakkozta, nem is figyelték a fel-
színt, csak a belső termeket, ahol még nagyban ment a mulatozás. 

Azonban amit ennek ellenére a nő a kamerákon látott, attól lecöve-
kelt… 

A szellőzők felszíni járatait behúzták a talajba, ezáltal lehetetlenné 
téve a kijutást ezeken keresztül. Mikor az első villanógránátokat bedob-
ták, a két vezér tudta, hogy támadás lesz és valószínűleg ők záratták le. A 
nyitópanelt pedig összetörték.

Ki kellett volna támasztaniuk a mechanikát. Sok mindenre számí-
tottak, de erre aztán nem.  

Nem volt jobb szó arra, ami történt: hibáztak. Legfőképpen Hana, 
hiszen ő tervelte ki azt, hogy hogyan jutnak majd be és ki. 

– Itt Alfa 1! „D” fázis módosult! Kijutási vektor féreglyuk! – adta ki 
a parancsot, megnevezve a liftet kódnevén, de úgy gondolta, hogy ezt 
majd akció közben kell használni, és nem a „D” fázisban. 

Az Alfa és Bravo csapat kiviharzott a teremből, ott hagyva a maffia-
vezéreket és testőreiket. Kirohantak a folyosóra, hogy minél előbb a lif-
tek felé vegyék az irányt, hogy elcsípjenek egyet, hiszen tudták, csak má-
sodpercek kérdése és itt lesz az erősítés. 

Mikor újra kiléptek a déli szektor folyosóira, láthatták a tőlük kö-
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rülbelül húsz méterre hasaló Xiao Lit. Kiáltása hirtelen belehasított a rá-
dióba.

– Itt vannak!
Rögtön ezután dobhártyáikat rombolni kezdte a 3600 kilométer per 

órával száguldó lövedékek indulásának robaja. Rohantak a mesterlövész 
felé, hogy besegítsenek, ha kell.

A lány folyamatosan húzta a ravaszt.  A fegyver  félautomata volt, 
vagyis csak az első lövés előtt kellett felhúzni, utána csak pufogtatni. 

Hanaék fedező pozícióba helyezkedtek, hogy arra is tudjanak lőni, 
amerre a lány, és arra is, ahonnan még várható egy esetleges támadás. 
Fegyvereik távcsövébe nézve látták azt, amit Xiao Li fegyvere művel a 
lifttel leérkező tucatnyi testőrrel… 

A lány már a hatodik lövedéket küldte útjára, ami a hatodik halot-
tat jelentette. Ezt éppen vállon találta. Ökölnyi bemeneti seb keletke-
zett, hátul jóval nagyobb; izmok és csontok loccsantak véres massza for-
májában a lift belső falára. Ez a testőr is eldőlt, mint egy zsák, öt másik 
kollégája mellé. 

A még életben lévők nem tudtak megoldást találni erre a fenyegetés-
re. Az egyik férfi pánikszerűen a lift záró gombja felé nyúlt, hogy biz-
tonságban legyenek, azt azonban nem érte el, mert egy nagy erő a hasá-
ba markolt és magával rántotta a lift másik oldala felé. Ott lecsúszott a 
földre. Hetedik. 

Hanaék közben a folyosó két falához tapadva libasorban a lift felé 
indultak. Alfa egység jobb oldalon, Bravo egység bal oldalon. Az elöl ha-
ladó emberek a lift felé céloztak, de nem lőttek. Az ellenfelek vaktában 
tüzet akartak nyitni a mesterlövész felé, de csak a célzás folyamatáig ju-
tottak. 
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A nyolcadik lövedék hagyta el nagy robajjal a csövet. Átszáguldott a 
levegőn, nyakon találta a nyolcadik testőrt, akinek a feje hirtelen oldalra 
zuhant, mivel a tartószövetek már a lift falán csorogtak lefelé. Ő is el-
dőlt, mint egy zsák. 

A még életben lévő férfiaknak sem volt már sok hátra. Az Alfa és 
Bravo csapat már kevésbé pontos lövésekkel, de sorozatokat eresztettek a 
felvonó felé; szikrák pattogtak a fémfalon és vöröses foltok loccsantak a 
földre és a falakra. Néhány másodperc múlva mindenki meghalt a lift-
ben. 

– Gyerünk! – kiabált Hana.
Mindkét egység megindult, Xiao Li is felpattant a földről, fegyverét 

felkapta és két kézzel tartva rohant. 
A nyugati folyosó oldalfalán lévő személyzeti lift előtt haladtak el 

éppen,  legalább négy ember  mindig az  ajtaja  felé  tartotta  a  fegyvert, 
hogy ha bárki váratlanul kilép, azonnal a lövedékek martalékává váljon. 
Előttük a hullákkal teli teherlift már nem volt messze. 

A lövöldözést az egész szinten hallani lehetett, ezért akik a szobák-
ban vagy a játéktermekben tartózkodtak, már valószínűleg biztos helyre 
rejtőztek. 

Mindkét  egység  belépett  a  liftbe.  Chou  nyomta  meg  a  záró 
gombot… de semmi nem történt. 

– Asszem megrépáztuk az elektronikát a lövésekkel – hangja a rádi-
óban tisztábban csengett mint a gázálarc mögül, és csak nyomkodta a 
gombot eredménytelenül. 

Hana idegesen sóhajtott. – Oké, akkor Alfa egység irány a nyugati 
lépcsőház, Bravo, északi! – Elindult a nyugati oldal liftje melletti lépcső-
ház felé. 
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Nem akarta a személyzeti lifteket használni, mert tartott attól, hogy 
valaki leállítja és bent ragadnak. A lépcsőházban is  fennállt  a veszély, 
hogy rajtuk ütnek, de ott könnyebben lekezelhetik a helyzetet és jobban 
szét is tudnak szóródni. 

Hana a fal mellett rohant előre déli irányba, mögötte Chou, majd 
Shen és végül Xiao Li, míg a Bravo osztag tagjai is egymást követve ira-
modtak a másik lépcsőház felé. 

Az Alfa egység az ajtó közelébe érve látta a lift  melletti  kijelzőn, 
hogy az már csak egy emeletre van. 

Körbevették az ajtót, hogy minden oldalról be tudjanak lőni. Shen 
és Chou szemben, fél térdre ereszkedett, Hana és Xiao Li oldalirányból 
célzott. 

Csilingelés. A lift megérkezett. Az ajtó oldalra húzódott. 
Meglepődtek, hogy nem öltönyös emberek érkeztek a lifttel, hanem 

éppen a bulit félbeszakító fiatalok. Három férfi és egy nő. Egyik kopasz 
férfi egyszerű farmernadrágot viselt, felette trikót, karján tetoválások. A 
másik bőrkabátot hordott, hosszú haját hátul összekötötte. A harmadik 
fekete pólóban és farmernadrágban, néhány milliméteres hajjal, a nő pe-
dig bőr miniszoknyában, harisnyában és melleit jól kiemelő zöld felső-
ben. Haja az álláig ért, csattal feltűzve az egyik oldalon. Mindegyikük 
kezében pisztoly: ők valószínűleg a testőrség sorait erősítették, úgymond 
civilként, és nagy meglepetést tudtak okozni. 

Most azonban rajtuk volt a meglepődés sora, mert a felvonó ajtaja 
még ki sem nyílt teljesen, máris lövedékek tucatjai repültek befelé a ré-
sen. 

Testük szinte vonaglott a bőrüket átszakító acélmagoktól. Egyikük 
halálgörcsében meghúzta fegyverének ravaszát, de a lövedék csak a pla-
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fonba csapódott, kilőve az egyik fényt adó, süllyesztett lámpát. 
Mire a lift ajtaja teljesen kinyílt, addigra mind a négyen meghaltak. 

A kopasz férfi fejjel előre dőlt ki a liftből, így az ajtó nem tudott vissza-
csukódni. 

– Húzzuk ki! – mondta Shen. – Ha nem tud visszamenni a lift, ak-
kor mindenki a lépcsőn akar majd lejönni, amit mi is akarunk használ-
ni. 

Hana a hátára csapta a fegyvert, hogy segítsen a hulla kicipelésében. 
A másik hármat bent hagyták. 

Ahogy kihúzták a halott férfit a folyosóra, a lift ajtaja máris becsu-
kódott, és elindult fölfelé. 

Hana levette a gázálarcát, ezt látván a többiek is. – Gyerünk, moz-
gás tovább! 

Chou nyitotta a lépcsőház ajtaját és hátralépett. A többiek befelé cé-
loztak, majd elsőként Shen lépett be és elindult fölfelé, a többiek pedig 
követték. Az utolsóként belépő Chou visszazárta az ajtót. 

A Bravo csapat incidens nélkül érte el a lépcsőházat, így ők is elin-
dultak fölfelé. 

Az Óvóhely legalsó szintje egy felbolygatott hangyabolyhoz hasonlí-
tott. Rengeteg kiabálást hallottak, amiben arról próbáltak informálódni 
egymástól,  merre vannak a behatolók, hogy lelőhessék őket. De azok 
már a felszín felé robogtak…

A lépcsőházban senkivel nem futottak össze. A testőrség erősítése 
valószínűleg  elsőként  a  liftekkel  próbált  lejutni.  A  szétlőtt  teherliftet 
ugyan nem lehetett elindítani bentről, de felhívni igen, és aki meglátta a 
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bent fekvő hullákat, erősen csökkent a harci morálja.
A lépcsőházban az Alfa egység rákészült az ajtónyitásra. Chou visz-

szanézett és mikor látta, hogy mindenki készen áll, lenyomta a kilincset 
és halkan kinyitotta az ajtót. 

A parkoló is felbolydult. A lenti támadás híre már eljutott sokakhoz 
a  létesítményben,  ezért  civil  testőrök  – férfiak  és  nők  egyaránt  nagy 
fegyverekkel – már a parkolóban próbáltak kisebb csoportokban helyez-
kedni és elrejtőzni, hogy megfigyelhessék a lifteket és lépcsőházakat, és 
semmi esetre se engedjék élve meglépni a betolakodókat. 

Azonban ellenfeleik jóval képzettebbek voltak mint egy átlagos fegy-
vert lóbáló fiatal. A kinyíló ajtó mögötti sötétségből apró pukkanással 
útjára induló lövedékek átszáguldottak a parkoló nyirkos levegőjén és a 
még elrejtőzésen gondolkodó fejekbe csapódtak. 

A parkoló autók közt néhányan eltűntek a többiek szeme elől. 
– Bravo, itt Alfa 1, vétel!  – próbálta Hana felvenni a kapcsolatot 

Shun Tangékkal. Ha jelentkeznek, ők is feljutottak. 
– Itt Bravo 1, vétel! – válaszolt Shun Tang. 
– Szerezzetek autót!  A felszínen átszállunk!
– Vettem!
Shen, Chou és Hana lelapulva az autók takarásában kijött a lépcső-

ház ajtajából és szétszóródtak. Xiao Li még bent maradt a sötétben és 
ágyújával próbált célpontokat keresni. Többet is látott ilyenekből, azon-
ban a fegyvert nem merte elsütni, mert egyrészt azonnal elárulja hol van, 
másrészt már kezdett fáradni. Az ő speciális technikája csak pár perc ere-
jéig működött. Ha pedig már fárad, akkor lehet, hogy mellélő. 

Az autók legtöbbjét nem zárták be, hiszen egyrészt a parkoló őrzött, 
másrészt ki merne lopni a maffia fészkében? 
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Chou kinyitotta a legközelebbi jármű – egy egyszerű Volvo – veze-
tőülés  melletti  ajtaját  és  bemászott.  Elővett  zsebéből  egy speciális  kis 
szerkezetet, amit az indítókulcs helyett lehetett használni. Benyomta a 
helyére, de mielőtt indított volna, megvárta hogy a többiek is bemássza-
nak. 

– Itt Alfa 1! Van autónk! 
– Itt Bravo 1! Mi is most szerzünk egyet!
– Mi előremegyünk az ajtóhoz, hogy kinyissuk!  
Miután mindenki beszállt, halkan becsukták az ajtókat. Senki nem 

vette észre egyik csapatot sem, mivel egyrészt a zűrzavar továbbra is a te-
tőfokára hágott, másrészt a káosz közepette a fegyveresek azzal is foglala-
toskodtak, hogy kiabálva megfelelő lövési  pozíciót  vegyenek fel.  Még 
nem tudták, hogy az ál-SWAT egység tagjai már köztük cirkálnak…

A Bravo egység egy Toyota-t szerzett magának. Ha most nemes egy-
szerűséggel elindulnának, akkor mindenki tüzet nyitna az autókra. Ezért 
várták a taktikai parancsnok jelét.

– Itt Bravo 1! Kész vagyunk az indulásra!
– Elterelés indul! Három… Kettő… Egy! Most!
Az ablakokon füstgránátokat dobáltak ki, a lehető legtöbb irányba. 
A fegyveresek legtöbbje megmerevedett: azt hitték, gránát landolt a 

földön,  de  egy apró szisszenés  után mindössze csak füst  áramlott  ki. 
Azonban több köbméternyi…

Míg a gránátok okádták a füstöt, addig mind a két autó sofőrje az 
utat memorizálta. Mikor, hol, merre kell fordulni majd, hol vannak em-
berek, és végül azt, hogy hol kell megállni. 

A sugárbiztos ajtóig akartak eljutni a füstön keresztül, kihasználva, 
hogy senki nem lát majd semmit, mely alól ők sem kivételek. 
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A füst már derékmagasságig emelkedett. A fegyveresek nagy része 
már megtalálta a megfelelő fedezéket és készen álltak a harcra.  

A füst már mellmagasságig ért. Ideje indulni. 
– Mehetünk! – mondta Hana. 
Chou beindította a kocsit, előremenetbe tette az automata váltót, 

majd rálépett a gázra. Lassan indult el. Kihajtott az autók közül és egy 
90 fokos jobbos kanyart vett. Ezután gyorsított. Nemsokára balra kell 
fordulnia megint 90 fokkal majd már csak egyenesen, és ott lesznek. 

A fegyveresek végül rájöttek arra, hogy a célpontjaik éppen kocsik-
kal próbálnak olajra lépni. 

Már az 50 kilométer per órás sebességet érték el. Chou ekkor balra 
rántotta a kormányt a tömény füstben. Sajnos nem voltak tökéletesek az 
érzékei: egy parkoló autó hátuljába hajtott, és eltolta néhány méterrel. 

Hátramenetbe kapcsolt és a gázra lépett. Mindössze csak egyetlen 
métert távolodott el, majd újra előremenetbe tette a váltót. Ismét a pe-
dálra taposott, majd a Volvo ezúttal nyikorgó gumikkal indult el. 

A fegyveresek lőni kezdtek a hang irányába. A kocsit eltalálták, de 
semmi komoly kár nem keletkezett benne és a bent ülőknek sem esett 
baja. 

Chou a gyorsítás után hirtelen fékezni kezdett. Nem láttak semmit 
még, de a férfi tudta, hogy itt van a közelükben az ajtó. 

Jobb oldalon ült Shen. Kivágódott a kocsiból, majd az ajtó nyitó-
mechanizmusa felé vette az irányt. Félig tapogatózva kellett haladnia. 

Megtalálta a nyitópanelt. Belülről egyszerűen volt nyitható, de kí-
vülről kódokat kellett volna beütni. 

Az ajtó emelkedni kezdett. 
A férfi futásból ráugrott a kocsi motorháztetejére, majd a másik ol-
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dalon lecsúszott, és villámgyorsan beszállt. 
– Bravo, itt Alfa 1! Mi a pozíciótok? 
– Jövünk! Már látjuk a fényt!
– Autóknál találkozunk! 
Amint  kifért  az  ajtó  alatt  a  kocsi,  Chou azonnal  a  gázra  lépett. 

Ahogy kihajtottak a keleti rámpára, szinte megvakította őket a szembe 
sütő nap. Egy-két lövedék pattant le a karosszériáról, vagy ütötte át a le-
mezeket, de továbbra sem okozott semmi kárt senkiben. 

Felértek  a  rámpa  tetejére,  majd  Chou  azonnal  elrántotta  a  kor-
mányt, hogy saját autóik felé vegye az irányt és minél gyorsabban át-
szállhassanak. 

Mögöttük felbukkant a Toyota-ban ülő Bravo csapat is. Shun Tang 
ült a volánnál és elképesztő sebességgel hajtott ki. Menet közben elütöt-
tek egy pólót viselő, pisztolyt lóbáló férfit. Lábszárai furcsa szögben áll-
tak. A feje betörte a szélvédőt, a szélvédő pedig a fejét. Shun Tang úgy-
mond lerázta a testet a motorháztetőről jobbra-balra kapkodva a kor-
mányt.

Az Alfa egység az egyenetlen területen áthajtva megérkezett a Lexus 
és a Range Rover mellé. A talajba süllyedt szellőzőjáratok teteje jól lát-
szódott innen. 

Kivágódtak a kocsikból és átszálltak a Lexusba. 
Eközben melléjük ért a Toyota is. A Bravo csapat átszállt a Range 

Roverbe. 
Hana átkiabált nekik. 
– Mindjárt jönnek! Csak akkor megyünk vissza a főhadiszállásra, ha 

biztosan nem követ senki! Világos? 
A  másik  autóban  mindenki  feltartotta  hüvelykujját,  majd  Shun 
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Tang a gázba taposott. A kerekek felkaparták a fagyott földet és a so-
rompós kijárat felé vették az irányt. 

Chou  is  elindult.  A  kocsi  kerekei  kipörögtek,  majd  követték  a 
Range Rovert.  

Miután mindkét autó kihajtott a kapun, kelet felé vették az irányt. 
Mögöttük néhány száz méterrel pedig felhajtottak a rámpáról az első ül-
döző autók. Nagy sebességgel közeledtek…

Hátralévő idő: 61 óra 23 perc 42 másodperc… 
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9. Fejezet 
Gyorshajtás 
 
Első nap, délelőtt 10:39

Hátralévő idő: 61 óra 20 perc 18 másodperc… 

A tiszta égen a napkorong már jóval a horizont fölé emelkedett. Va-
kítóan tűzött, de gyenge téli sugarai csak néhány fokkal emelték a hő-
mérsékletet a nulla fok fölé. 

Az északi városnegyed egy része – ahol az Óvóhely helyezkedett el – 
építés vagy átépítés alatt álló utakkal, parkoló munkagépekkel, félkész 
épületekkel és alapzataikkal, bevásárló vagy gyártócsarnokok némán álló 
oszlopaival volt tele több négyzetmérföldnyi területen. 

A téli időszakban csak jelképesen folyt az építkezés; csökkentett lét-
számmal dolgoztak a hideg miatt és ekkor is leginkább csak a munkagé-
pekkel. 

A két terepjáró mögött nem sokkal lemaradva néhány hétköznapi 
jármű száguldott, minden másodpercben lefaragva valamennyit hátrá-
nyukból…

– Hajts a 107-es útra! – mondta Hana Chounak. A rádión keresztül 
a másik autóban ülő Bravo egység is hallhatta ezt. 

A férfi elrántotta a kormányt és ráhajtott egy aszfalt útra. A kocsi a 
szintkülönbség miatt még hullámzott, kerekei a sáros földet a betonra 
szórták, majd a férfi a gázra lépett és felgyorsított. 
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Mögöttük a Range Rover követte őket, Shun Tang vezetett. 
Az S107-es út Shanghai északkeleti részén húzódott. A sebességha-

tár ezen a kétszer két sávos úton nem 50, hanem 80 kilométer per óra 
volt, és ezen keresztül el lehetett érni a városon belül húzódó A30–as au-
tóutat, ahol a sebességhatár már 100 kilométer per óra. Persze nem ma 
lesz az, mikor ügyelni fognak arra, hogy a mutató ne menjen a jelzett ér-
tékek fölé… 

A 107-es út az építési területeken kezdődött és sok kisebb mellékút 
csatlakozott rá, így viszonylag gyorsan lehetett haladni rajta, mert a for-
galom a város belseje felé haladva kezdett csak sűrűsödni. Az utat közé-
pen fél méter magasságú, betonkockákkal körberakott zöld sávokkal – 
kis szigetekkel – választották ketté, ezekbe a kis szigetekbe fákat és bok-
rokat ültettek, itt-ott villamos kapcsolószekrényeket, jelzőlámpákat, út-
jelző táblákat helyeztek el. 

Egyre távolodtak az építkezési területektől. Az út egy rövid hídra ve-
zetett fel, ahonnan látták a várost északról határoló folyót és a torkolatá-
ban fekvő két nagy szigetet a Changzing Dao-t és a Heng Sha-t. Előbbi 
nagy részét kikötőkkel és raktárakkal építették tele, a másik az útról néz-
ve még nagy részben zöld volt. 

Már két kilométert hagytak maguk mögött. 
– Be fognak érni – mondta a hátul ülő Xiao Li ismét olyan nyugodt 

hangon, mintha csak azt mondaná, hogy Nahát, de szépen süt a nap.
– Hana, merre menjek? – kérdezte Chou, mert leágazások közeled-

tét jelezték a táblák. Eközben kivágódott egy lassan haladó kamion mö-
gül, hogy megelőzze. 

– Fel az A30-asra, tovább kelet felé és megkerüljük a belvárost. Ha a 
déli részre érünk és addig nem rázzuk le őket, akkor elhagyjuk a kocsi-
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kat! 
Shen a jobb oldalon elöl csak kapaszkodott, fegyvere az ölében fe-

küdt. Hátul Hana is bekötötte, és mindkét kezével kitámasztotta magát. 
Xiao Li fegyvere a csomagtartóban pihent, és most ő is bekötött és 

kitámasztott állapotban készült arra, hogy ha hirtelen fékezés, kanyar, 
vagy baleset történik, a lehető legkisebb baja essen. Ő egy PSG1-est vett 
magához a csomagtartóból, olyat, amit Lili felbukkanásakor is használt. 

Az üldöző autók már egyre jobban látszódtak a visszapillantóban. 
Már ki lehetett venni a típusaikat is. Volt egy BMW, egy Nissan, egy To-
yota Land Cruiser, egy Mercedes, egy Renault és egy Ford. Ezen felül 
további járművek becsatlakozását is elképzelhetőnek tartották, de azok-
nak egyelőre semmi nyomuk. Szerencsére, mert ez a hat üldöző két me-
nekülő ellen nem a legsportszerűbb arány. 

Chou megelőzte a kamiont és bevágott elé. Megint nem haladt előt-
tük senki, így még tovább tudott gyorsítani, sőt még a megkülönböztető 
jelzést is bekapcsolta, hogy nyerjenek egy kis előnyt. 

A Range Rover-ben Shun Tang ugyanígy tett. Néha lemaradt, de 
aztán egy egyenesebb szakaszon az ő autójuk is megmutatta erejét. 

Sajnos a két terepjáró sebessége nem bizonyult elegendőnek ahhoz, 
hogy lerázzák üldözőiket, akik egyre közelebb értek és most már azt le-
hetett mondani erre a távolságra, hogy lőtáv. Csak idő kérdése és zápo-
rozni kezdenek a lövedékek. 

Ennek tudatában már olyan helyzetben ültek, hogy a lehető legke-
vesebb rész látszódjon ki belőlük. Ez mellett pedig már nem is támasz-
tották ki magukat, hanem inkább megmarkolták fegyvereiket: ahogy le-
hetőség adódik, viszonozni fogják a tüzet…

A száguldás közben Hana egy pillanatra elgondolkodott azon, hogy 
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mekkorát hibáztak… jobb kifejezést nem talált rá: kijött a gyakorlatból 
az elmúlt másfél évben.

Az üldözőkről  pedig sejteni  lehetett,  hogy még ha a várost  nagy 
mértékben uraló Tong és Triád tagjai, akkor sem kéne SWAT-os egység-
gel felvenniük a harcot, üldözni őket pedig végképp nem kellene, senki 
nem lenne olyan hülye. Hacsak nem készteti őket valami erre…

A nőt a gondolataiból Chou hangja rángatta vissza, aki a visszapil-
lantó tükörbe nézve láthatta, hogy a legközelebbi autó, a Nissan négy 
utasa közül ketten – két férfi, az egyik fejkendőben és kabátban, a másik 
egy rövid hajú, pulóverben – épp kihajolnak a hátsó ablakon. Mindket-
ten Heckler & Koch gyártmányú, alkar hosszúságú MP5 K fegyvert szo-
rongattak, mely ilyen helyzetben kiváló fegyvernek minősült. 9 mm-es 
lövedékeket köpött ki magából, percenként akár 900-at is, de a tárkapa-
citás miatt ez a számlálás 30 lövedéknél megállt. 

– Bravo egység, tűz alatt lesztek! – kiabálta Chou.
A következő pillanatban már meg is érkezett az áldás. Mindkét férfi 

kieresztette a teljes tárat a Range Rover hátsó üvegeire, remélve, hogy a 
mögéje röppenő lövedékek szétszedik a sofőr fejét és az autó meg fog áll-
ni. 

Ahogy az első lövedékek elhagyták a csöveket, Shun Tang elrántotta 
a kormányt és egy belső sávban haladó Mercedes Sprinter elé vágott be. 
A töltények nagy része feltépte a kék kisbusz hátsó- és oldalsó lemezeit,  
további golyók repültek el a kocsi mellett és ismeretlen helyekre csapód-
tak be. 

A Range Rovert mindössze csak néhány lövedék találta el, ezek a 
hátsó ajtóba fúródtak, és egyetlen egy vitte át a szélvédőt, ami nem tört 
be, mindössze csak bepókhálósodott. Az autóban senkinek semmi baja 
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nem lett. 
A kék kisbusz sofőrje annyira megijedt – vagy megsérült –, hogy el-

rántotta a kormányt oldalra és nekicsapódott egy kis szigetnek. Néhány 
betonkocka kifordult a helyéről és a mögötte földdel feltöltött talaj egy 
része ökölnyi darabokban a levegőbe repült. Az autó bal eleje összegyű-
rődött, a fara kiperdült és egy mögötte már pánikszerűen kormányt kap-
kodó Suzuki sofőrje egyenesen belehajtott. 

Többet nem láttak abból, mi történt a két sofőrrel, Chou és Shun 
Tang tovább hajtottak, mint az őrültek. 

A Nissan sofőrje még közelebb került a Range Roverhez, ezalatt a 
két hátul ülő férfi újratölthetett, mert ismét készültek kihajolni az abla-
kokon. 

Shun Tang megvárta, míg teljesen kilógnak mindkét oldalon, majd 
hirtelen beletaposott a fékbe. A Nissan sofőrje nem reagált olyan gyor-
san, így elszáguldott közvetlenül a Range Rover mellett. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a jobb oldalon kilógó fejkendősnek nem volt ideje vissza-
bújni, így teljes felsőtestével a terepjáró hátsó ajtajának csattant. Szét-
loccsant a feje, a gerince eltört, és a testéről lehorzsolódott bőr és hús 
szétkenődött a két autó oldalán. 

Shun Tang a gázba taposott és ezzel együtt ráhúzta a kormányt a 
másik autóra. A nagyobb erejű terepjáró vastag gumija ellentmondást 
nem tűrően kényszerítette a másik autót a saját nyomvonalának felvéte-
lére, és beletolta egy kis zöld szigetbe. A Nissan eleje összerongyolódott, 
alkatrészdarabok és üvegszilánkok repültek szerteszét.  Megállt  és  nem 
ment tovább. 

– Nissan elintézve! – jelentette Shun Tang.
Hana már nem tudott válaszolni, mert a mögöttük száguldó Re-
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nault-ból tüzet nyitottak. A lövedékek három helyen betörték a hátsó 
szélvédőt, továbbiak pedig az ajtóba csapódtak. 

A jobb első ajtón kilógó kopasz bőrkabátos férfi visszabújt, hogy új-
ratöltsön. Ebben az autóban csak ketten ültek. 

Chou egy pillanatra levette a lábát a gázról, hogy a Renault köze-
lebb kerülhessen. 

A sofőr így is tett. Vesztére…
– Kapaszkodjatok! – kiabálta Chou.
A fékbe taposott és a Renault belehajtott a Lexusba. A légzsákok ki-

nyíltak, és mindkét bent ülő férfi nekifeszült. Majd az autó lassítani kez-
dett. 

A Lexus-nak ugyan a hátsó ajtaja és lökhárítója behorpadt, de ez ko-
rántsem volt akkora sérülés, hogy az autó ne tudjon tovább száguldani.  

– Renault is vége! – jelentette Chou.
Ez után reflexszerűen rántotta el a kormányt oldalra, hogy a Ford-

ból érkező ólomzápor nagyobbik része célt tévesszen. 
Újabb pókhálók kerültek a hátsó szélvédőre. Az egyiknek a közepén 

átrepülő lövedék az utasok feje felett száguldott el és belecsapódott az el-
ső szélvédőbe Shen előtt, a többi lövedék a lemezekbe fúródott, vagy át-
ütötte, vagy az autó mellett száguldott el. 

– Ford jobbról közelít! – kiabálta Shen, egy pillanatra kidugva fejét. 
A bent ülők éppen töltöttek, miközben sofőrjük jobbról próbált a 

Lexus közelébe kerülni. 
Shen csőre töltötte fegyverét, majd balkezes lövéssel kifordította a 

fegyverét és tűz alá vette a kocsit.
Az első pár lövedék a bal első ajtóba csapódott, majd a továbbiak 

berobbantották az üveget. Csodával határos módon a sofőr nem sérült 
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meg, de arca kővé dermedt, hiszen pár nagy sebességű lövedék az orra 
előtt száguldott el, némi üvegszilánkkal megszórva az arcát. Hosszú ha-
ját már lobogtatta az üvegen befújó szél. 

Az utasok már befejezték az újratöltést, ezért a sofőr most nem rán-
gatta a kormányt, hanem próbálta egyenesben tartani az autót a pontos 
tüzelés érdekében.

A bal hátul ülő pisztolyos férfi kilógatta a fegyver csövét, a másik ol-
dalon elöl utazó pedig az ablakba ült, hogy a tető felett lőhessen. 

Shen és Xiao Li látták mindezt és egyszerre kiabáltak fel.
– Húzd jobbra!
Chou így is tett. A belső sávban éppen egy felüljáró alatt haladtak 

el. A Ford sofőrje próbált egy teli talpas féket nyomni, de elkésett vele. 
Az út széle felé sodródtak. Majd hirtelen arcuk elé kapták kezüket: a ko-
csi jobb eleje egy tartóoszlopba csapódott, és a szélvédőig összegyűrő-
dött. Senki nem élte túl.

Chou pedig visszarántotta a kormányt, a Lexus ide-oda himbálózott 
az úton, majd végül egyenesbe állt. 

– Ford is vége! – kiáltotta Chou, de azonnal le kellett húznia a fejét.
Pár lövedék keresztülhasította az utastér levegőjét, még jobban ki-

lyukasztva az első szélvédőt. Ezek a Land Cuiserből érkeztek. Míg ketten 
lőttek az autóból, addig a sofőr a külső sávban jobbról a Lexus közelébe 
ért és egy nagy puffanás kíséretében belehajtott a jobb hátuljába…

Chou egy pillanatra elvesztette uralmát az autó felett. A Lexus jobb 
hátsó sárvédője és a hátsó ajtó egy része összegyűrődött, a lámpa pedig 
ezer darabra tört, a hatalmas lökés következtében a kocsi fara a belső 
zöld sáv felé csapódott. Egy nagy durranás után a bal hátulja is megsé-
rült, ahogy nekilökődött az egyik kis szigetnek, onnan pedig visszapat-
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tant és már csak Chou vezetési tudása mentette meg az autóban ülők 
épségét. 

A Land Cruiser utasai az első kitárazás után megtartották magukat a 
kocsiban és újratöltöttek.

Shen a gépkarabéllyal és Xiao Li egy Glock pisztollyal a kezében – 
mert menet közben rájött, hogy ugyan fegyvert váltott, de a PSG-t sem 
tudja kifordítani az ablakon – a mozgó autóban próbáltak célra tartani. 

A kérdés az lesz, ki lő előbb, mert már mindkét autóban készen áll-
tak a tüzelésre…

Ekkor Shun Tangék autója csapódott bele egy durranás kíséretében 
hátulról a Land Cruiserbe, megtolta előre pár métert. Az egyik hátsó 
utas annyira megfejelte az ablak peremét, hogy elájult. 

Chou pedig a melléjük lökött autó felé rántotta a kormányt, neki-
nyomta a szalagkorlátnak; az oldala szikrákat szórt. Shen és Xiao Li pe-
dig szitává lőtte az utasokat.

Chou visszarántotta a kormányt és a Lexus újabb előzések közepette 
nagy sebességgel távolodni kezdett, a Range Rover pedig követte őket. 

Shun Tang néhány perccel ezelőtt lövések nélkül intézte el a BMW-
t és a Mercedest: egyszerűen kihasználta a nagyobb autó adta előnyöket 
és letolta őket az útról, bele a zöld sávba. Végül pedig éppen időben se-
gített be az Alfa csapatnak. 

További üldözőknek nem volt nyoma egyelőre. 
Miután elhagyták az S107-es utat, ráfordultak az A30-as autóútra, 

hogy ott folytassák útjukat az eredeti terv szerint. Ezúttal üldözők nél-
kül…

Hátralévő idő: 61 óra 15 perc 10 másodperc… 
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10. Fejezet 
Egy kis vita

Hátralévő idő: 60 óra 55 perc 4 másodperc … 

Húsz perc elteltével a Yangpu híd alatt, annak keleti tövében, a rak-
parton álltak meg. Újabb üldözőknek nem látták nyomát; az előbbi hat 
autó most az S107-es úton rommá törve akadályozta a forgalmat. 

A  rövid  rakpartra  rengeteg  konténert  helyeztek,  a  híd  megvédte 
őket az esőtől. 

A vízben uszályokat és sétahajókat nagy számban lehetett látni. A 
vízi rendőrség – aki jelen pillanatban nem tette tiszteletét itt – veszélyes 
elemnek minősült, főleg akkor, ha a maffiavezérek felvették a kapcsola-
tot  a  rendőrfőnökkel.  De ez  eleddig valószínűtlen,  hiszen akkor  már 
még nagyobb erőkkel menne a keresés és a vízben cikáznának a motor-
csónakok. 

A folyó elég mocskos volt a bele eresztett szennyvíz és kémiai anya-
gok miatt. Több helyen rozsdafoltokkal tarkított táblák tiltották a für-
dést, de valójában senkinek nem jutott volna eszébe megmártózni. 

A víz a kinézete ellenére nem volt büdös. Vagy talán csak az enyhe 
szél vitte el az orrfacsaró szagokat? Így vagy úgy, ezt nem most akarták 
megtudni. 

A hőmérséklet 5 fok körül lehetett, az ég tiszta volt, a nap vakítóan 
sütötte a folyó másik partját, ahol talán még magasabb lehetett a hőmér-
séklet. 

A hídon közlekedő autók zaja összekeveredett a folyón haladó hajók 
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kürtjeinek hangjával.
Mindkét autó utasai egy percnyi várakozás után kiszálltak a kocsik-

ból. 
Jelen pillanatban minden nyugodtnak tűnt, de Hana úgy döntött, 

hogy még ne menjenek vissza a főhadiszállásra. Annak az esélye, hogy 
rájuk találjanak itt a híd alatt, még ha műholdakkal is keresik őket, a 
nullához közelített, főleg azért, mert a Bábok biztosan nem rendelkez-
nek ilyenekkel. Legalábbis remélte… Így volt egy kis idő megbeszélni, 
hogy most hogyan tovább.

Elméletileg az arcukat nem látták az Óvóhely béli akció alatt, kivéve 
Xiao Liét, de míg rájönnek, hogy ő volt a beépített ember, az sok idő 
lesz.  A rendőrök legfeljebb annyit  tudhatnak, hogy egy Lexus és egy 
Range Rover a célpont, benne SWAT-osoknak öltözött emberek. Egy 
egyszerű járőr nem fogja megállítani őket, de ha olyan jön, aki Báb, ak-
kor nem marad majd tétlen. 

Hana feltette a Lexus tetejére fegyverét és kezeivel leszedegette a ki-
robbant bal hátsó üveg szilánkjait, majd háttal nekitámaszkodott az aj-
tónak. A csillogó víztükröt nézte hunyorogva. 

Shun Tang karba tette kezét, fejét lehajtotta, és nekidőlt a vezető ol-
dali ajtónak. Majd érdekes teóriával állt elő. – Ez a második hiba, amit 
az elmúlt tíz órában elkövettél, Hana. Kaphatnék némi magyarázatot, 
hogy miért történt ez? Nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal az érzés-
sel, hogy a következő hibánál valaki otthagyja a fogát. 

Hana szeme nagyra nyílt, szája tátva maradt. Egyáltalán nem erről 
akart beszélni, hanem inkább például arról, hogy mit írjanak a figurák-
ra. 

– Nem akarok mentegetőzni, hogy mindenki hibázhat, de ha valaki 
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jobban tudja, felőlem csinálhatja – Shun Tang felé fordult kötekedően, 
és karba tette kezét. 

Egy ideig farkasszemet néztek egymással. 
Shen is feltette fegyverét a kocsi tetejére és tenyereivel finoman do-

bolt rajta. Húzta a száját, hogy ilyesmi szóba került, hiszen tisztában volt 
vele, hogy Hana mindent belead, és bizony előfordulhat, hogy hibázik. 

Xiao Li leguggolt a kocsi másik oldalánál, fegyverét a tusnál tette a 
földre és a csövét fogta, úgy támaszkodott. És szúrós szemekkel nézte a 
kék-ingest. Benne is hasonló gondolatok játszódtak le: nem vádolta Ha-
nat, sőt még azt sem hozta fel, hogy a liftben mit kellett tennie az akció 
érdekében. Amiről rajta kívül senki nem tud még… De végül is mind-
egy volt, mert azok a bizonyos arcok megjelentek a távcsőben… 

Chou nagy terpeszben állt, keze mélyen zsebében, és száját húzva 
nézett a kék-ingesre. Talán te jobban csinálnád?! tette fel magában a kér-
dést neki. 

Még a három katonatiszt is kérdőn nézett Shun Tangra, hogy miért 
veszi elő ezt a kérdést éppen most. Nem ér rá majd akkor, mikor vége az 
akciónak? Ugyanakkor az is felmerült bennük, hogy a következő hiba 
akár végzetes is lehet. E két kérdés miatt zavarban voltak, egymásra néz-
tek, keresve valami biztos pontot a tekintetekben, de ezt mindössze csak 
a fegyencekében találták meg.  

Shen törte meg a néma szempárbajt Hana és Shun Tang között. 
– Az óra ketyeg. Mi lenne, ha inkább kitalálnánk, mit írunk a figu-

rákra? Zárjuk le ezt a részét is az akciónak és utána foglalkozzunk in-
kább Feng és Zhenbang figuráival. Oda majd Lili is kell. 

Mindenki némán fordult a férfi felé, Hana és Shun Tang pedig le-
szúrták szemeikkel. Láthatóan élvezték a néma szempárbajt, és nem tet-
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szett nekik, hogy valaki megzavarja őket. 
Néhányan  azonban  helyeslően  bólogattak,  jelezve,  hogy  valóban 

nem most kéne a hibázásokról beszélni. 
Xiao Li összehúzta szemét és a rakpart egy távolabbi része felé pil-

lantott.  Felállt,  fegyverét vállához emelte,  majd belenézett a távcsőbe, 
mintha csak egy ritka madarat lesne meg…   

Shun Tang folytatta a kötekedést: – Mostantól minden tervedet át 
fogjuk beszélni. Meg szeretném érni a következő évet is. 

Hane epésen válaszolt vissza: – Rendben, de ne felejtsd, hogy ha én 
egyet hibázok egy tervben, akkor te sokkal többet fogsz. Nem érdekel, 
hogy nagyképűnek tűnök, de az én terveimért komoly egységek könyö-
rögtek, olvastad az aktámat, tudod, hogy én ehhez értek a legjobban, de 
hiba akármikor becsúszhat. Így hát legközelebb, ha tervezünk, és észre-
veszel valamit, ha egyáltalán észreveszel valamit, közöld akkor, és ne utó-
lag okoskodj. 

– Hana! – szólt halkan Xiao Li, folyamatosan a fegyver távcsövébe 
nézve, de senki nem figyelt rá. 

A kék-inges folytatta megadóan feltett kézzel. – Oké! Elfogadom, 
hogy te vagy a legjobb és…

– Hana! – motyogta ismét Xiao Li, de továbbra sem hederített rá 
senki.

–  Ha valóban elfogadod – folytatta  Hana,  –  akkor  mit  művelsz 
most? Te jobbat tudnál összehozni? Azt hiszed, hogy…

– HANA! – Xiao Li már üvöltött.
– MI VAN!? – Kiabált vissza a nő, és szikrákat szóró szemekkel for-

dult feléje. 
A lány nem mondott semmit, csak szigorú pillantással elvette sze-
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mét a távcsőtől és a nőre nézett. Ez azonnal eszébe juttatta Hananak, 
hogy be kéne fejeznie ezt a hisztéria határát súroló veszekedést és kiabá-
lást. És legfőképpen arra emlékeztette, hogy ne kiabáljon még egyszer 
erre a lányra. 

Xiao Li csak egyetlen másodpercet várt, majd nyugodt hangon kö-
zölte azt, amiért eredetileg szólt: – Megtaláltak minket! – Majd vissza-
fordította fejét a távcsőhöz és újra belenézett. 

Hana kapkodta a  levegőt,  majd reflexszerűen fegyveréhez kapott, 
akárcsak a többiek. 

Mindenki a lány által megfigyelt irányba nézett, előkerültek a táv-
csövek is a kocsikból. 

A rakpartot több kilométer hosszan be lehetett látni, a messzeség-
ben pár száguldó autót vett észre Xiao Li sasszeme. Ekkor nézte meg kö-
zelebbről őket a fegyver távcsövével és adta le jelentését… 

Nem volt kétséges: valahogyan valaki észrevette őket. Talán a kocsi-
kat?

– Mennyi időnk van? – kérdezte Chou. 
– Kábé három perc – Hana a gépkarabély távcsövéből nézte a forga-

lomban ide-oda cikázó autókat. 
– Már megint egy hiba? – nézett hátra a válla fölött Shun Tang, sze-

meiben pillanatnyi öröm csillogott, hogy a jelen helyzet alátámasztja vá-
daskodását, de ezután realizálta ezen helyzet komolyságát is, így tekinte-
te aggódóvá vált. 

– Ezt majd megbeszéljük később! – a nő elvette a fegyvert a vállától.
– Kocsikkal megyünk? – Shen ellenőrizte a fegyverét és csőre rántot-

ta. 
– Nem. Gyalog. 
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Chou szomorú pillantással nézett a Lexus műszerfalára.  Ég veled,  
kicsike.

– És gyalog mennyire jutunk messzire, ha ezek kocsival jönnek? – 
folytatta Shen a kérdezősködést, eközben fegyverét a hátára kapta és a 
csomagtartó felé indult, hogy kinyissa. Mivel egy autó már beleütközött, 
így Chou felé intett fejével, aki ment segíteni neki. 

Ketten a nyitógombot megnyomva erősen megrántották a hátsó aj-
tót, hogy az eldeformálódott lemezekről lefeszítsék a beragadt zárat. Egy 
halk pattanás hallatszott, ahogy a zárnyelv elengedte a lemezt, majd az 
ajtó kinyílt és mindketten behajoltak, hogy kivegyék a felszerelés mara-
dékát. 

Shen halkan pisszegve szólt Xiao Linek. A lány odanézett és a férfi a 
csomagtartóba  mutatva  kérdő  tekintettel  nézett  rá.  „Kell  a  nagy 
fegyver?”

Xiao Li megrázta a fejét, majd tovább folytatta a közeledő autók 
megfigyelését. A fegyvert már kibiztosította. 

– Szóval, Hana, hogyan megyünk tovább? – csapta le a hátsó ajtót 
Shen.

– Oda megyünk be! – mutatott a nő a rakpart alatti köves sávra, 
ahol valami az alattuk lévő helyről, csatornából folyt ki. – Hozzatok gáz-
álarcokat is!

Még két percük maradt. 
Elsőként a zászlós ugrott le, majd segített elvenni a felszereléseket a 

többiektől, hogy könnyebben lemászhassanak. 
Mindannyian lejutottak és néhány fáradt sóhaj közepette felvették a 

gázálarcokat.
Nem tudták, hogyan találtak rájuk, de valószínűleg észrevehette va-
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laki a kocsikat. Hogy honnan, az rejtély. Feszültté tette őket az előbb el-
hangzott vita, amiben Shun Tang Hana terveit tette megkérdőjelezhető-
vé, kialakítva ezáltal egy bizalmatlanságot. De majd megbeszélik ezt is, 
ahogy végre lerázzák az üldözőket…

Majd az előttük lévő, három méter átmérőjű betoncső koromfekete 
mélysége felé indultak, hogy ott próbáljanak egérutat nyerni a Tong és 
Triád vezérek figuráival a zsebükben…

Hátralévő idő: 60 óra 46 perc 57 másodperc… 
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11. Fejezet
Buli a csatornahálózatban 

Első nap, déli 12:07

Hátralévő idő: 59 óra 52 perc 10 másodperc… 

– Itt már jártunk kábé harminc rohadt perce, nem?! – kérdezte ide-
gesen Shun Tang, mert eltévedtek.

– De! – mutatott a plafonra Chou. – Emlékszem erre a szakaszra. 
Éppen a harmadik lámpa villódzott. 

– Jelöljük az utat! Próbáljunk valamiféle irányítótermet keresni! – 
Hana felemelte gázálarcát. – És itt most végre nincs büdös. 

Ha  valamit  semmiképpen  nem  akartak,  akkor  az  az  volt,  hogy 
Shanghai csatornahálózatában kelljen akár egy lépést is tenni. 

A főbb alagutak nem kevesebb, mint 30 kilométert tettek ki, szerte-
szét cikázva a város alatt. Több százezer tonna vizet vezettek el naponta. 

A csatornahálózat járatait négy osztályba lehetett sorolni, leszámítva 
azokat a helyeket, ahová ember nem fért be.

A negyedik osztályú járat volt a legkeskenyebb, ami mindössze csak 
két méter széles, boltíves építésű. A fényt egyszerű csupasz kábeleken ló-
gó villanykörték adták. Középen folyt a víz, a járat két oldalán fél méter 
széles kis perem futott. Ha ezeken állt az ember, nem lett vizes. 

A harmadik osztályba a tágasabb kanálisok tartoztak, amik helyen-
ként akár tíz méter szélességgel és öt méter magassággal rendelkeztek. A 
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szélükön lévő peremen akár két ember is elfért volna egymás mellett. 
A második osztályba tartoztak a modern építésű és bővítésű terüle-

tek. Egy ilyenen keresztül jöttek be a hálózatba. Két métertől akár nyolc 
méteres átmérőig terjedő csövekből állt ez a szakasz. Ennek az osztály-
nak a járatai önmagukban alkottak külön szekciókat. Csak az egyes osz-
tályú kanálisokból lehetett ezekbe bejutni.

Az első osztály pedig csatlakozási pont volt a csatornarendszerben. 
Mint egy gigantikus kút, oldalában csigalépcsők vezettek fel a felszínre 
és a hálózat más szintjeire is. Olyan is akadt ezen osztályon belül, ami 
saját lifttel rendelkezett, hogy az embereket lejuttassa. Méreteit tekintve 
közel ötven méter magasak és ugyanilyen szélesek voltak. Nem egynek a 
teteje fedetlen volt, közvetlenül a felszínre nyílt, nappal beengedve a ter-
mészetes fényt, míg néhányat csak a betonfalba süllyesztett lámpák vilá-
gítottak meg. 

A jellegzetes csatornaszagot szerencsére nem érezték mindenhol, sok 
helyen csak poshadt víz szaga keveredett a penészes falakból áradó, tü-
dőt szorító nyomasztó levegővel. A többi helyen azonban gázálarc viselé-
se nélkül képtelenség volt megmaradni. Az irritáló szagokat még tovább 
fokozta a rothadó állat tetemek – kutyák, macskák, patkányok – keltette 
bűz. Ezeket vagy nem találták meg, vagy pedig valami olyan kis járatban 
pusztultak el, ahová senki nem fért be.  

A falak és a mennyezet szinte csöpögött a nyirkosságtól. A kettes 
osztályú járatok hengeres járataiban sok helyen még a fönti részről is kü-
lönféle  hínárok  és  egyéb élősködő növények  csüngtek.  Akadt  köztük 
mindössze csak néhány centiméteres, és olyan is, ami szabályosan akadá-
lyozta  a  közlekedést.  A  csatornahálózat  karbantartói  sokat  küzdöttek 
ezekkel, mert annyira gyorsan nőttek, hogy mire száz métert megtisztí-
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tottak néhány nap leforgása alatt, addig pár kilométerrel odébb már újra 
karvastagságban lógtak. 

Az Alfa és Bravo csapat már közel egy órája keringett a hálózatban. 
Térképük nem volt és a járatok nem mindig követték a felszíni utakat. 
Könnyen el lehetett tévedni. 

Egy térképet akár az internetről is be lehetett volna szerezni ide, de 
senki nem gondolt arra, hogy itt fognak kikötni. Arra pedig végképp 
nem,  hogy  miután  lerázták  az  üldözőket,  újra  rájuk  találnak  majd. 
Ugyanakkor ennek volt jó oldala is, hiszen ha a kocsikkal egyből a főha-
diszállásra hajtottak volna, akkor ott találnának meg őket, elsöpörve az 
egyetlen és utolsó védelmi bástyát. 

Ám a kérdés – hogyan találtak rájuk? – megválaszolatlan maradt. 
Elsőként az jutott eszükbe, hogy a kocsikat szúrta ki valaki. Azonban di-
rekt a híd alá álltak be velük. A folyón nyüzsögtek a hajók, ezért onnan 
bárki észrevehette a kocsikat, de annak az esélye, hogy egy éppen ott 
utazó ember Báb, és leadta a drótot felfedezéséről, gyakorlatilag nulla 
volt. 

Éppen ezen tények miatt Hana egyetlen dologra tudott gondolni: a 
Bábok érzik hol vannak a figurák. Ha pedig így van, akkor nem szabad 
még visszamenni a főhadiszállásra, mert akkor ott találnak rájuk. Abban 
pedig már senki nem kételkedett, hogy vajon megtámadják-e majd a ka-
mionokat…

Shun Tang a főhadiszállástól eligazítást szeretett volna kérni rádión, 
de a föld alatt nem volt mód a kapcsolattartásra. 

Egyetlen lehetőség maradt, az, hogy betájolják magukat, majd olyan 
messzire jutnak idelent, ameddig csak lehet. Ha azonban Hananak igaza 
volt, akkor itt is rájuk fognak találni. Ezt azonban csak egyetlen módon 
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tudhatják meg, mégpedig úgy, hogy addig maradnak lent, ameddig bír-
ják gyomorral. 

– Ez dél felé vezet – mutatott Chou egy hármas osztályú kanálisra. 
– Honnan veszed? – kérdezte Hana. 
– Nézd, hogyan szűrődik be a fény! – mutatott a férfi egy függőle-

ges, mindössze fél méter átmérőjű aknára.
Tetején a fedél csak egyszerű rács, a felszínre nyílt, de hogy hova, azt 

csak találgatni lehetett. A nap fénye szemből vetült be a nyíláson, sok 
méterre a fejük felett. Le már nem ért, de megadta a kellő alapot a meg-
felelő orientálódáshoz. 

Újra elindultak, ezúttal már magabiztosabban…  

Még egy óra telt el. 
Mindegyik  típusú kanálison  legalább  kétszer  áthaladtak,  eközben 

mindvégig tartották a déli irányt. Elméletben már közel lehettek a déli 
városrészhez, és ezáltal a főhadiszálláshoz. 

Menet közben Hana felvázolta tervét: keresnek egy olyan nyílt víz-
tározót, ahová kilépve kapcsolatba lépnek a főhadiszállással. Helikoptert 
kérnek és várni fognak. Ha követik őket, akkor kitartanak a gép érkezé-
séig. Utána pedig lelépnek, de nem a főhadiszállásra, hanem máshová. 

Ha pedig nem követik őket, akkor biztosak lehetnek abban, hogy 
nem a figurákat tudták követni, hanem csak egyszerűen a kocsit szúrták 
ki. Mindannyian ez utóbbit remélték…

Elérkeztek  egy  első  osztályú  kanálishoz,  egy  gigantikus  kúthoz, 
melynek teteje fedett volt, így a fények az oldalfalakba süllyesztett, rá-
csokkal védett lámpákból érkeztek. 

A kút magassága egy négyemeletes épületével egyezett meg, míg át-
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mérője szerint két lekapcsolt metró kocsi is befért volna. 
Oldalában csigalépcső kígyózott fel, a sáros talaj tele volt zsákokkal, 

szeméttel,  rothadó  dolgok  maradványaival,  ennek  ellenére  semmiféle 
bűz nem terjengett a levegőben. További járatok nyíltak különféle ma-
gasságokban, melyeket a csigalépcsőkön lehetett megközelíteni. 

A kút aljának keleti részén egy nagy méretű, négyszer három méte-
res, karvastagságú acélból készített zsilipkaput építettek a falba, amely-
nek felületét rozsdafoltok tarkították. Feliratai alapján a másik oldalán 
víztározó medence helyezkedett el. 

A csatorna rendszert úgy alakították ki, hogy az esővizet gyűjtő tá-
rozóból  időnként beengedték a  vizet  a  hálózatba a  zsilipen keresztül. 
Mivel ez a kanális némileg magasabban helyezkedett el az ide vezető já-
ratokhoz képest, ezért a beengedett víz a gravitációnak engedve minden 
lehetséges irányba folyni kezdett, egy úgynevezett takarítást elvégezve. 

Két nyitó elektronikája közül az egyik közvetlenül a zsilip mellett, 
egy víztől védő fedőburkolattal, a másik egy emelettel feljebb, a falban 
helyezkedett el. 

A víztározó medencéhez a kút oldalában nyíló kisebb ajtókon át is 
ki lehetett jutni, ezek feljebb nyíltak és a medence fenti peremére vezet-
tek. 

Shun Tang felment az egyik ilyenhez és kiment a felszínre a víztáro-
zóhoz. Helikoptert rendelt a főhadiszállásról. Majd miután megbeszélte 
az érkezési időpontot, visszament a kútba. 

– Oké, harminc perc múlva itt lesz a helikopter. 
– Rendben – Hana fáradtan sóhajtott. – Ha követtek, akkor ez idő 

alatt beérnek majd. Kitartunk és olajra lépünk.
Xiao Li és Shen az északi járatot kezdték el figyelni, Mei Shun zász-
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lós és Fu Sheng őrmester a délit, Chou és Li Yong hadnagy pedig a nyu-
gatit. 

Shun Tang pedig mintha már alig várta volna, hogy legyen lehető-
ség  beszélni,  ismét  letámadta  Hanat.  –  Na  tehát,  most  van  egy  kis  
időnk, térjünk is vissza a terveidre! – terpeszbe állt, fegyverét úgy mar-
kolta és tartotta két kézzel, mintha éppen őrt állna. 

– Oké! – Hana pimaszul mosolygott,  fegyverét a vállára fektette. 
Kötekedve állt, mintha csak azt mondaná testével, hogy „Gyere csak!”.

Shun Tang egy pillanatra elbizonytalanodott. A nő laza, ugyanakkor 
kihívó tartása miatt majdnem elszállt a harci kedve, de mindez csak né-
hány másodpercig tartott. Összeszedte gondolatait, majd szavakkal neki-
esett a nőnek. 

– Tehát, kétszer hibáztál. Ha lesz egy újabb, akkor akár meg is hal-
hat valaki és nem tudjuk megakadályozni a Tigris Dühét. Sok-sok élet 
fog a lelkünkön száradni. És mindez miattad – húzta fel a szemöldökét 
kérdően, várva valami magyarázatot.

– Igen, kétszer hibáztam. Már mondtam is, olvastad is az aktámat, 
tudod, hogy én stratéga vagyok. Ha hiba csúszik egy tervembe, akkor az 
két okból lehet. Egyik az, hogy másfél évig rács mögött voltam. Ez idő 
alatt pedig – megadóan széttárta karját, kezében a fegyverrel – nem tu-
dok jobb szót találni rá, de kijöttem a gyakorlatból. – Ezzel félrehajtotta 
a fejét és belemosolygott Shun Tang arcába. 

– És mi lenne a másik ok? – kérdezte a férfi mozdulatlanul. 
– Az, hogy bármikor előfordulhat hiba. Nincs tökéletesen kitervel-

hető akció. Ha pedig mégis megesik, akkor jön képbe az, hogy ki meny-
nyire képzett. És itt  az az érdekes, hogy sem Xiao Li, sem Shen sem 
Chou egy szót sem szólt ez ügyben nekem, csak te. De még Fu Sheng 
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őrmester, Li Yong hadnagy és Mei Shun zászlós is csöndben maradtak. 
Vagyis egy jól képzett embernek nem esik nehezére az improvizálás. Ha 
létezne tökéletes terv, akkor nem lenne szükség jól képzett emberekre és 
akár egy lánygimnázium tanulóit is magammal vihetném. Bár talán azok 
is jobbak lennének nálad, mert nem akadékoskodnának ennyit. És…

Shun Tang egy hirtelen mozdulattal állon vágta a nőt a puskatussal.
Hana nem számított erre, így nem tudott kitérni. Egyetlen szeren-

cséje, hogy a férfi csak „finoman” koccintotta meg az állkapcsát…
A nő szája belül felrepedt, szabad bal kezével oda nyúlt és míg ízlel-

gette a vért és kiköpte, addig gyilkos pillantással nézett a férfira. 
A férfi  hasonlóképpen viszonozta  ezt  a  tekintetet.  Nem tűrte  el, 

hogy bárki is így beszéljen vele, a titkosszolgálat egyik vezetőjével. 
Néhány másodperc múlva Hana megadóan széttette kezét.
– Úgy látom ezzel nem sokra megyünk. Elfogadod azt a tényt, amit 

mondtam előbb? Miszerint hibázhatok, de ha mégis becsúszik valami 
baki, akkor nektek is a legjobbat kell hoznotok?

– Elfogadom – Shun Tang szemei kifogytak a töltetből. Már nem 
szórtak szikrákat.

– Ezért vagyunk egy csapat. És ezért választottam őket – mutatott 
társaira. – Mert ők tudják, ez mit jelent.

A három említett ember rá sem nézett a nőre. Némán lehajtották 
fejüket, hiszen fájó emlékek rohamozták meg agyukat régi csapataikról.

A nő folytatta:
– Mielőtt engem elkaptak, azelőtt rengetegszer voltak problémáink 

a terveinkben. De sokszor improvizáltunk és így éltük túl. Ha most eset-
leg más készítené a terveket, akkor többször kéne improvizálni. Minél 
gyakrabban tesszük ezt, a hibázás esélye annál nagyobb. Ha a terv jó, ak-
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kor ezt az esélyt a lehető legminimálisabbra csökkentjük. Ez az egyetlen 
módja és működési elve az ilyen csapatoknak, amikben mi voltunk ben-
ne. 

– Ezért kötöttetek ki börtönben? – folytatta Shun Tang újult erőt 
beleadva a kötekedésbe. 

Hana szavai elakadtak. Szeme sarkából látta, hogy csapatának többi 
tagja már mind a férfi felé fordul. Pillantásaikból sok mindent ki lehe-
tett olvasni, de a jóindulathoz egyiknek sem volt köze. 

A nő tudta, hogy ha Shun Tang nem fejezi ezt be, de nagyon gyor-
san, akkor komoly problémája lesz azzal, hogy életben kikerüljön a csa-
tornából. 

Ugyanakkor a férfi sem volt hülye. Tudta, hogy az ő kezében van a 
kulcs, hogy életben maradjanak. Ha meghal, akkor Hanaék is meg fog-
nak, mert a biológiai fegyver végezni fog velük nem kevesebb, mint 77 
óra múlva. 

Néhány másodpercig vibrált a levegő Shun Tang és Hanaék között. 
A férfi megbánta, hogy a börtönös dolgot felhozta. Ezek az emberek 

rengeteget szenvedtek odabent. Kétségtelen, hogy nagyon jók sok min-
denben, de képességeiken a börtönben töltött idő nyomot hagyott. De 
még ezzel a kis hátránnyal együtt is félelmetesek. Mást pedig úgysem ta-
lált volna az akcióra, mert a rendőrség megbízhatatlan, a titkosszolgálat 
kevés, a hadsereg pedig általános pánikot eredményezett volna. Más csa-
pat pedig azért nem jöhetett szóba mert ilyen rövid idő alatt egyet sem 
tudott találni és felbérelni.

A csendes, feszült hangulatból már két perc telt el. 
Shun Tang végül nem feszítette tovább a húrt és egy sóhaj közepette 

feladta. 

189



– Rendben, Hana, te nyertél. Nem fogom megkérdőjelezni a továb-
bi döntéseidet továbbra sem, de én is jobban oda fogok figyelni. Több 
szem többet lát. – Eddig a férfi arcán önelégült vigyor terült szét, de hir-
telen valami eszébe jutott és arcából kifutott a vér. – Amúgy pedig észre-
vetted, hogy idelent százával dolgoznak emberek, mégsem találkoztunk 
egyikükkel sem?! 

A nő szíve kihagyott egy ütemet. A helyzet kísértetiesen hasonlított 
az Olajfúró Állomáson történtekhez. Ott a személyzet tagjai nem a régi 
viszontlátásból fakadó öröm miatt rohantak feléjük… 

A többieknek már leesett a tantusz. A fegyvereket csőre töltötték, 
kibiztosították. 

Hana  is  felhúzta  fegyverét.  Nem kellett  semmit  mondania,  már 
mindenki készenlétben állt, hogy feltartson egy esetleges támadó zombi 
csoportot. 

– Mennyi idő még a helikopterig? – kérdezte Hana. 
– Még 24 perc – sandított az órájára Shun Tang. 
– Ezek éppen ebédelnek, vagy mi a fene?
– Ennyi az előkészület és a repülési idő. Az a harminc perc a mini-

mum volt. 
– Remek! És nem tudtad volna előbb közölni mit vettél észre? 
– Nekem is csak akkor jutott eszembe, mikor mondtam. 
Feszült percek teltek el. Nem akartak újra szembekerülni zombik-

kal, ugyanis ha véletlenül pár kis fekete lárva rájuk mászik, választ fog 
adni minden kérdésre a következő 60 órát érintő dolgokban. 

Most tehát minél előbb ki kell jutniuk innen. Utána pedig majd 
úgy fogják kezelni a helyzetet,  mintha tudnának a figurák hollétéről. 
Vagyis amíg náluk van, nem fognak tudni elrejtőzni. 
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Egyetlen lehetőség,  hogy  Lilit  is  odaviszik,  ahová  majd mennek, 
ami nem a főhadiszállás lesz. Ott gyorsan átírja a figurákat és lelépnek 
majd. 

Hana az órájára nézett. Még 20 perc a helikopterig. 
Feszülten lesték a járatokat. Teltek a percek…

Már csak 16 perc maradt a helikopterig érkezéséig…

Majd Xiao Li szólalt meg:
– Mozgás az északi járatban! Hú… kurva sokan vannak! 
– Többi járat? – kért jelentést Hana, majd futva indult el feléjük. 
– Nyugatról tiszta! – hallatszott Fu Sheng őrmester hangja. 
– Délről is tiszta! – közölte Chou. 
– Akkor mindenki az északi járathoz! 
Csobogó léptekkel, futva tették meg a néhány tíz méteres utat a sá-

ros vízben az északi járat szájához. Eközben félelmetes iramban rohanó 
alakok árnyéka vetődött az északi járat falaira. 

Hana másodpercek alatt elrendezett mindenkit, hogyan helyezked-
jenek, hova álljanak. 

Már hallották a csobogó lépteket, a célpontok némelyike a vízben 
futott – ezek lassabban haladtak –, mások a kanálisok peremén – ezek 
már sebesebben. 

– Lőjetek, ahogy csak tudtok! Xiao Li, te védd a hátunkat! Állj kö-
zépre és figyeld a nyugati és déli járatokat!

– Értettem! – szólt a lány, majd felállt és a kút közepére futott. Táv-
csövén bekapcsolta az éjjellátó üzemmódot, hogy jobban lásson. 

– Lőtávolban vannak! – kiáltott Shen.
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Hana felüvöltött: – Tűz!
A következő pillanatban egy fegyver kivételével mindegyik kiokádta 

magából a halálos lövedékzáport. A dobhártyák majd beszakadtak, tor-
kolattüzek világították meg az északi járat száját, lőporszag kezdte csípni 
az orrokat. 

A hét fegyver csövéből kiszáguldó ólomzápornak nem sok minden 
tudott volna ellenállni, ahogy a folyosón rohanó zombisereg sem…

Némelyikük már látható közelségbe ért. Zöld vagy narancssárga, ri-
kító munkavédelmi ruhákat hordtak, amit a csatornában dolgozóknak 
kötelező viselniük. Vagyis ezek karbantartók. 

A töltények fejeket  robbantottak szét,  lábakat,  karokat  téptek le, 
lyukakat fúrtak a törzsekbe, vízoszlopot emeltek a magasba, vagy szik-
rázva pattantak le a falakról, mikor nem találtak célba. 

A rohamozó sereg egyre csak közeledett… legalább ötvenen voltak.
Mikor az első pár tucat zombi a folyosó peremére és a vízbe zuhant, 

Hanaék egymás után kezdtek kifogyni a töltényekből. Mivel gránátot 
nem hoztak az akcióra, így most már kezdtek izzadni az idegességtől a 
nyirkos hideg levegőben.

Aki kifogyott, nem teketóriázott, azonnal kilökte a tárat fegyveré-
ből, nyúlt egy másik után, becsapta, csőre töltött és már lőtt is. 

A fegyverben lévő táron felül mindenki két tartalékot tartott magá-
nál, melyek egy részét már az autós üldözés során kilőtték. 

A zombik hulláma nem állt meg, mint hömpölygő sáskahad halott 
társaikon másztak vagy ugrottak át.  

Éppúgy, mint az Olajfúró Állomáson, a személyzetből itt is Harco-
sokat „készítettek”, ebből következően az irányítójuk is itt kószálhat va-
lahol. Csak remélni tudták, hogy a helikopter érkezéséig nem fog fel-
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bukkanni…
Most már világossá vált számukra az is, hogy elhagyatott és kietlen 

helyeken tudott előfordulni ilyesmi. A csatornahálózat ilyennek minő-
sült. Ugyan rengeteg ember dolgozott idelent, de azt, hogy mi történik 
velük, azt a felszínről nem lehetett megtudni. Elég volt egy ilyen zombit 
készíteni, a testében lévő férgek másokat is ilyenné tettek. 

A második tárak is fogyni kezdtek. Összeszorított fogakkal húzták a 
ravaszt,  így  próbálva  kibírni  a  visszarúgó fegyver  okozta  fájdalmat,  a 
mennydörgő hangokat és a szúrós lőporszagot. 

Az  őrmester  kifogyott  a  második  tárból  is.  Kilökte  fegyveréből, 
majd az utolsó után nyúlt a derekához, és belekiabált a rádióba is, de 
alig hallották a hangját: – Utolsó tár! 

Majd vállához szorította a fegyvert és ismét lőni kezdett. 
Egymás után fogytak ki. Mindenki jelezte, ha a fegyverbe töltötte az 

utolsó tárat. 
Azonban az alvilági  fekéllyel  fertőzött  emberek egyszeriben abba-

hagyták a rohamot: elfogytak.
Egymás után hallgattak el a fegyverek. A nyirkos levegőben szinte 

vágni lehetett a lőpor miatt keletkezett füstöt. A fülük még mindig csen-
gett. A szemük már könnyezett a szag és a villódzás miatt. 

Néhány másodperces csend állt be. 
Az ide vezető járatban nem kevesebb, mint ötven zombi holtteste 

hevert. Szétrobbant és kilyukasztott fejekkel, leszakadt végtagokkal, vagy 
testükben golyókkal egymás hegyén-hátán feküdtek. Szinte eltorlaszol-
ták az alagutat. 

Továbbra is feszülten figyelték az északi járatot, Xiao Li pedig egye-
dül a nyugatit és a délit. 
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Már két perc telt el az utolsó rohamozó zombi leterítése óta. 
Hana az órájára nézett. Még 12 perc a helikopterig…
Ha még egy ilyen hullámban fognak támadni, akkor az utolsó tárak 

nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy megállítsák őket és el fog érkezni 
az a bizonyos halálos ölelés. 

Még lihegtek a fegyverek megtartása miatti erőkifejtéstől és a magas 
adrenalin szinttől, ami csak fokozatosan apadt le vérükben. Imákat mor-
moltak magukban, hogy ne jöjjenek újra. 

Még 10 perc…
Idegességükben úgy szorították a fegyverek markolatát, hogy ujjaik 

elfehéredtek. 
Még 9 perc…
Majd meglátták az első árnyékot, ami az egyik ide vezető folyosó fa-

lára vetült. Majd még egy… És még egy…
– Mindenki fel a lépcsőkre! – kiabálta Hana, ezzel együtt szitkozó-

dott magában, hiszen már először is ezt kellett volna tenniük. – Oda, 
ami a víztározó pereméhez vezet! Chou, Shun Tang, nyissátok ki a zsili-
pet! Mozgás!  

A nő még figyelte a járatot, miközben mindenki más már a csiga-
lépcsőkhöz rohant. 

Shun Tang a fenti automatikához futott, Chou a lentihez. Ezt úgy 
lehetett csak kinyitni, hogy két ember egyszerre nyomja meg a nyitó-
gombokat mindkét panelen. A mellé falra szerelt fémtáblán a használati 
utasítás úgy szólt, hogy egy perc után nyílik ki a zsilip, hogy még a lenti  
ember is biztonságosan ki tudjon jutni.

Még 8 perc a helikopterig…
– Bravo 1 pozícióban! 
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– Alfa 3 is pozícióban!
– Vettem! Nyitás a jelzésemre! – Hana még egy utolsó pillantást ve-

tett a folyosóra, amin az újabb zombi sereg készült rohamra. Félelmetes 
sebességgel közeledtek…

A nő hátrafelé tett két lépést, majd megfordult és nagy iramban a 
legközelebbi  csigalépcső  felé  futott,  hogy  csatlakozzon  a  többiekhez. 
Léptei fémesen kopogtak, ahogy rohant felfelé. Futás közben pedig ki-
adta a parancsot.

– Oké, nyithatjátok! 
Megnyomták a nyitógombokat. 
A zsilip két felső sarka mellé felszerelt piros lámpák életre keltek, 

mint szirénák, forogni kezdtek, élénkvörös, egymást üldöző fénysávokat 
futtatva a hatalmas kút falain. 

Hana még rohant felfelé, mikor megszólalt egy visító hangjelzés, va-
lamint egy kijelző is  életre kelt: ZSILIP NYITÁS TÍZ… KILENC… 
NYOLC… 

Mi a franc? Hát nem egy perc, míg nyílni kezd?
Chou pánikba esve rohant a lépcső felé. 
A többiek a korláton áthajolva aggódó arccal figyelték. Egyre köze-

lebb ért. 
KETTŐ… EGY! ZSILIP NYÍLIK!
Ezt követően nagy robaj hallatszott, ahogy a vastag fémajtó emel-

kedni kezdett.  A víztározóban lévő rengeteg köbméternyi víz zúdulni 
kezdett befelé. 

Chou már nem volt messze a lépcsőtől. A leghátul lévő Hana már 
rohant vissza érte. Talán még segíthet neki. 

A bezúduló víz elérte Chout, kisodorta alóla a lábait, így egész testé-
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vel a vízbe zuhant. A nagy sebesség és nyomás már vitte is az északi járat 
felé, a zombik karmaiba…

Azonban a férfinek volt némi szerencséje is. A víz ugyan elsodorta, 
de először a fal felé, a csigalépcső alá, és a falhoz csapta. Hátába nagy fáj-
dalom hasított, de szerencsére nem ájult el. 

Hana lenyújtotta fegyverét, hogy Chou elkaphassa. A férfi megmar-
kolta, és a nő segítségével felhúzta magát addig, hogy el tudja kapni a  
korlátot. Kiemelte testét a vízből, lábait a lépcsőre tette, majd kimászott. 

– Jól vagy? – kérdezte Hana vizes arccal, mert őt is beterítették a 
hullámok. 

– Igen, csak a hátam – sziszegte Chou. 
– Bírd ki egy kicsit! Gyere! 
Hana  felsegítette  a  férfit,  akinek  mozdulataiból  látszódott,  hogy 

bordatörés esete állhat fent. Remélték, hogy tévednek, és csak egy zúzó-
dás, ami később elmúlik. 

A vízszint egy méteres magasságig emelkedett, miközben folyamato-
san zúdult a három járaton lefelé. 

De ezzel már senki nem foglalkozott. 
Még 6 perc a helikopterig…
Kinyitották a víztározó pereméhez vezető ajtókat, majd kiléptek a 

hatalmas medence szélére. 
A víztározó akkora volt, mint egy focipálya. Régen nem nyithatták 

ki a zsilipet, talán több, mint egy éve, mert a víz szintje magas volt. És  
most folyamatosan apadt lefelé. 

A nap csodálatosan sütött. A hőmérséklet már 10 fok fölé emelke-
dett. A víz poshadt szaga megcsapta orrukat, de örültek, hogy épségben 
kikerültek a csatornából. 
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Két perc késéssel megjelent a helikopter, majd felmásztak a legördí-
tett kötéllétrán. 

Mikor  az  utolsó  ember,  Hana  is  bemászott,  a  pilóta  a  magasba 
emelte a gépet, előredöntötte az orrát, majd távolodni kezdett…

Hátralévő idő: 58 óra 46 perc 24 másodperc… 
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12. Fejezet 
Figura átírás

Hátralévő idő: 58 óra 40 perc 18 másodperc… 

A helikopterben mindenki bekötve ült, fejükön a rádióval ellátott 
fülvédővel. 

– Mindenki jól van? – kérdezte Hana. Hangját a fülvédő hangszó-
róiból és a még bekapcsolva lévő rádióból egyaránt hallották. 

Xiao Li behunyta a szemét és pár aprót bólintott. 
Chou fájdalmasan fészkelődött az ülésben, de feltartotta hüvelykuj-

ját.
Shen a nő szemébe nézett határozottan és egyet bólintott. 
Shun Tang is feltartotta hüvelykujját.
Fu Sheng őrmester tisztelgett.
Li Yong hadnagy és Mei Shun zászlós nem válaszoltak. 
– Uraim, jól vannak? – kérdezte ismét tőlük a nő.
Mindketten felkapták fejüket és egy pillanatig zavarodottak pillan-

tottak rá, de végül bólintottak. 
– Vigyen a Nicheng városrészbe és keressen egy tiszta helyet, ahol ki 

tud tenni minket! – kérte Hana a pilótától.  
– Értettem! – válaszolt a férfi.
A Nicheng városrész – leginkább lakónegyed – Shanghai délkeleti 

részén feküdt. Keleti részén hullámzott a mesterséges, szabályos kör ala-
kú Dishui tó, mely nagy turista látványosságnak számított. Közepén egy 
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nagy, álló, gyűrűszerű építmény díszelgett. Csónakázni, hajókázni is le-
hetett, de ha az ember kikapcsolódásra vágyott, a tó körül tett séta is 
ideális volt erre. 

A nap besütött a helikopter ablakain. Aki tehette, úgy helyezkedett, 
hogy sugarai elérjék, vagyis a napsütötte oldalon ültek Hanaék, a mási-
kon Shun Tang és a katonatisztek. 

Hanaék még mindig nem tudtak betelni a napfény adta kellemes 
érzéssel. 

Kis ládákban élelmiszer is lapult, egyszerű szendvicsek, melyekből 
most mindenki kettőt befalt, hogy üres és idegességtől háborgó gyomru-
kat lenyugtassák. 

Ezután nem volt kedve senkinek beszélni. Az életösztön és az adre-
nalin mindennél erősebb mozgatórugója volt az emberi testnek, de ezek 
csak akkor kezdtek dolgozni, ha közvetlen veszélybe kerültek. Mivel je-
len  pillanatban  nem leselkedett  rájuk  semmilyen  veszély,  a  fáradtság 
azonnal elő is jött. Amit ez alatt a 12 óra alatt tettek, azután egy kis pi-
henő nem ártott volna.  

Az út a Nicheng negyedig helikopterrel mindössze tíz percig tartott, 
amit Hana furcsállott volna – vagyis hogy előzőleg miért volt szükség 
harminc percre – ha nem bóbiskolt volna el, akárcsak Shen és Xiao Li.  
A lány a férfi vállára hajtotta a fejét, úgy aludt, a férfi pedig igyekezett  
függőlegesben tartani a sajátját. 

Kettejük esete érdekes volt. Jól látták már mindannyian, hogy von-
zódnak egymáshoz, de mindezt úgy, hogy szinte alig beszélgettek. Shen 
egyszerűen csak közeledett a lányhoz, aki pedig – annak ellenére hogy a 
börtönben magába fordulóvá vált – ezt érezte és nem futott el. 

Hogy mi volt ennek az oka, nem lehetett tudni, de mindenesetre jól 
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mutattak együtt.  Hana két  rövid szunyókálás  közt  azt  kívánta nekik, 
hogy legyen legalább egyetlen szabad óra, amit kettesben eltölthetnek… 

Ha pedig nekik lesz, akkor lesz neki is és Chounak is, és ő sem lesz 
tétlen, hogy segítsen a férfinak levezetni a tesztoszteron mennyiséget, na 
meg ami azt illeti, már neki is „hiányzott valami a lába közül”, szokta 
mondogatni régen. 

Hana már a börtönben készített listára ráírt néhány stimuláló szert, 
adrenalin injekciókat és drogokat is. Ez utóbbitól még nem lesznek füg-
gők, de segít majd ébren maradni. Azonban ésszel kell ezeket használni, 
mert ha a szervezet energia tartalékai kimerülnek, de az agy még tovább 
akarja vinni a testet, akkor könnyen összeeshetnek, érzékcsalódások lép-
hetnek fel sok egyéb más, szellemi károsodást előidéző dologgal együtt.

Shun Tang is bóbiskolni kezdett. 
Az őrmester, a hadnagy és a zászlós azonban még éberek voltak, hi-

szen ők csak nemrég csatlakoztak az őrületbe. 
A pilóta hangja mindenkit felébresztett. 
– Nicheng negyed! Leszállás két perc múlva!
Xiao Li felemelte fejét Shen válláról. Egymásra néztek és halvány 

mosoly jelent meg arcukon. 
Ezt a jelenetet Shun Tang és a három katonatiszt döbbenten figyel-

te.  „Mosolyognak?!  Ezek megőrültek?!  Majdnem meghaltunk odalent 
abban a rémshow-ban.” 

A pilóta megállította majd elfordította a gépet a levegőben, végül 
lassan ereszkedni kezdett. 

Eközben Hana a három katonatiszt felé fordult.
– Mi kiszállunk itt, maguk menjenek el Liliért! Siessenek, mert Lili-

nek még át kell írni a figurákat, mielőtt ránk találnak. És hozzanak ab-
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ból a vérből is, amit levettünk Liuból! 
A tisztek bólintottak. 
A helikopter leszállt. Shun Tang kirántotta az ajtaját, majd minden-

ki kilépett a verőfényes napsütésbe. Egyből hidegebbnek érezték a suga-
rait, mint az üvegen keresztül. Lehajtott fejjel futottak odébb. 

Hana  visszafordult  és  feltartott  hüvelykujjal  jelezte  a  pilótának, 
hogy felszállhat.

Az visszaintett,  a  gépet a magasba emelte,  elfordult,  irányba állt, 
majd elindult. Hanaék végignézték, ahogy eltávolodik.

Egy nagy, füves területen szálltak le, egy drótkerítéssel körbevett lo-
vardában. A tó irányába nézve látták a magas, gyűrű alakú építményt. 
Az északkeleti oldalról a területet vasúti sínek határolták – melyen épp 
egy tehervonat fél kilométer hosszú szerelvény együttese haladt –, a kele-
ti és déli oldalról földút. Meg is lepődtek azon, hogy van még a városnak 
természetes talajú útja. A nyugati oldalon nagy, modern kivitelű épület-
együttes állt, itt voltak az istállók és lakóházak. Mindannyian elindultak 
az épületek felé. 

A tulajdonos és a személyzet felháborodott, hogy engedély nélkül 
leszállt itt egy helikopter, és a benne utazók egy része besétál, méghozzá 
állig felfegyverkezve.

Shun Tang felmutatta igazolványát, ami után az emberek készsége-
sebbek lettek, sőt még kávéval is kedveskedtek. Mindenki megköszönte, 
kivéve Shun Tangot, aki morcosan fogadta el. Az öltözőben ültek le, ami 
közvetlenül a füves terepre nyílt. 

Hana és Chou rágyújtottak. A kávé mellé jól esett ez nekik.
– Akkor mi a terved? – kérdezte Shun Tang Hanatól.
A nő hatalmas füstöt fújt ki, majd a földre hamuzott. – Ahogy meg-
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érkezik Lili, azonnal festeni fog. 
– És mit? Nekem semmi olyan nem jut eszembe, ami jó lenne. 
– Azt íratjuk a figurákra, hogy „Öngyilkosság” – Hana jó nagyot 

szívott a cigarettába. 
Shun Tang elgondolkodott egy pillanatra. Ez nem rossz ötlet. Nem 

indítanak el semmiféle láncreakciót vele, hiszen nem ölnek meg senkit, 
és ha figurát szereznek, akkor az „szabályos”. 

Szabályos… Micsoda baromság ez… Jó hülye játékai vannak az al-
világ királyának.

– Nem tudom miért, de van valami rossz előérzetem – akadékosko-
dott Shun Tang. 

– Lehet is – válaszolt a nő, és ivott egy korty kávét. 
– Miért is? 
– Nem emlékszel, hova megyünk, ha végre átírjuk a figurákat és a 

két vezér kiesik a képletből?! – nézett Hana póker arccal a kék-ingesre. 
– Feng és Zhenbang figurájáért megyünk majd… Jujjuj, tényleg. 
– Na látod. 
– Hmm. Meg kéne próbálni őket is úgy elkapni, mint másokat.
Hana felkacagott. – Ahogy szembekerülnél velük, átgondolnád ezt a 

kijelentést. 
Shun Tang elfordult és karba tett kézzel sétált egy kört. Aggodalom-

mal töltötte el az, hogy hova rejtették azt a két figurát… A behatolás 
abba az erődítménybe nagyon nehéz lesz, bár Hana szerint nem lehetet-
len. Ha ki tudják majd játszani az őröket és a védelmi rendszert, és a le-
lépés is simán fog menni, akkor nem lesz baj. 

Xiao Li és Shen ismét elaludtak. Ezúttal kényelmes székeken ültek. 
A lány ugyanúgy a férfi vállára hajtotta a fejét és így szundított. 
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Chou a kávé elfogyasztása után még egy cigit vett elő és meggyúj-
totta. Ő most nem aludt el. Hana pedig a férfi mellett ült és mindketten 
elfordultak a széken, egymásnak dőltek a hátukkal. 

Shun Tang is helyet foglalt egy karosszékben, kényelmesen hátra-
dőlt, majd ő is elbóbiskolt.

Chou a harmadik cigire gyújtott rá. Hátranyújtotta Hananak is, a 
nő azonban nem vette el, mert újra elaludt.

Közel  fél  óra  telt  el,  mire  meghallották  a  helikopter  rotorjának 
hangját. Mindannyian felébredtek és arcukat masszírozva szedték össze 
magukat. 

Hananak  eszébe  jutott,  hogy  mennyire  komolytalanul  vette  azt, 
hogy a két Mesterbáb figuráját keresni fogják. Elaludt ő maga is. Pedig 
akármikor megtámadhatták volna őket…

De most ezen kár filozofálni. 
A helikopter robaja már egészen közelről hallatszott. Egy pillanatra 

eltakarta a napot, míg elrepült az épület felett, majd megfordult a leve-
gőben és a leszállófények villogásától kísérve letette a kerekeit. 

Shun Tang és Hana futottak ki a géphez. Nyílt az ajtó, az őrmester 
és Lili álltak az ajtóban. 

A lány, amint meglátta Hanat, mosolyogva kihúzta magát és tisztel-
gett. Ezután leugrott a gépről és lehajtott fejjel futott hozzájuk. 

A hadnagy és a zászlós is felbukkantak a helikopter ajtajában, leug-
rottak, és követték a lányt. 

Lili egy hűtőtáskát cipelt a kezében. Jól tudták, hogy nem szendvics 
és üdítő lapul benne…

Mindannyian a lovarda öltözőtermében gyűltek össze.  
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Hana a lányhoz lépett és a vállára tette a kezét. 
– Készen állsz? 
– Aha! – bólintott egy nagyot mosolyogva. 
– Akkor írd azt ezekre, hogy „Öngyilkosság”! És siess, mert már bár-

melyik percben itt lehetnek! 
– Megcsináltátok! – ámuldozott Lili mosolyogva.

Ezzel együtt Shun Tang is átadta a nála lévő figurát a lánynak. 
Lili mindkét figurát az egyik asztalra tette, majd kinyitotta a hűtő-

táskát. Egy tasak lapult az alján, benne a Liutól lecsapolt vér… 
A lány egy tűt szúrt a tasakba és felszívott egy kevés vért.  Majd ezt 

a mennyiséget egy pici tálba fecskendezte. Egy öngyújtót is hozott ma-
gával, hogy megmelegítse a tálkát, hogy a vér ne legyen ennyire dermedt 
a vékony vonásokhoz. Egy nagyon vékony tűecsetet vett elő. 

Körbevették a lányt, hogy megfigyeljék, hogyan készül egy parancs 
egy Bábnak. 

Mindkettőnek a  lábán maradt  némi hely.  Lili  nem teketóriázott, 
csak az ő számára felismerhető jelekkel felírta a kért utasítást. A figurák 
úgy itták magukba a vért, mintha valamiféle szivacsok lennének.

Miután végzett, összehúzta szemét és felkapta az egyik figurát. Kö-
zelről vizsgálgatni kezdte azt a több tucatnyi jelet, ami már eddig is rajta 
díszelgett. Majd a másikat is felkapta és egy akkorát nyelt, mintha azt 
készülne elmondani a szüleinek, hogy terhes. 

Hana látta, hogy valami nem stimmel. Résnyire húzta szemét. – Mi 
baj?

– Ehh, hehe, izé – nézett fel a lány szégyenlősen a nőre, mint aki 
rosszat tett. 

– Tehát? Csak nem elbasztad a jeleket? 
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– Nem, más baj van – Lili letette a két figurát az asztalra és Hana 
felé fordult. Szemét lesütötte és kezét zsebre tette. 

– De mi a jó ég? – kérdezte Hana ingerülten, mert idegeit megint 
húzták. 

Lili pár jelentőségteljes pillanatig csendben maradt. Majd mindkét 
figurát újra a kezébe vette és Hana felé mutatta. Aztán amit mondott,  
attól mindenkinek kihagyott a szíve egy ütemet: – Ez a két figura nem a 
Triád és Tong vezéreké.

– Micsoda? – képedt el Hana. 
– Ez a polgármesteré és a TV igazgatóé. Vagyis minden hiába volt.
Hana fájdalmas arcot vágott. – És akkor ezek most meg fognak…  
– Gyorsan aktiválódnak a parancsok. Szerintem már halottak. 
– Bassza meg! – csapott homlokára. – De hogy a picsába nem lát-

tad, hogy ez kié?!
– Azt mondtad, siessek – megvonta a vállát. – Hát én siettem. Utá-

na vettem csak észre a neveket. 
– Hát ez óriási. Hogy baszná meg az a… – Hana a fegyverét dühö-

sen az egyik fémszekrénynek hajította, ami akkorát kondult, hogy pár 
érdeklődő fej jelent meg az ajtóban megnézni, hogy minden rendben 
van-e. De nem volt rendben semmi…

Döbbent csend lett úrrá mindenkin.
Megint átverték őket, de csúnyán. De mégis, hogyan történt mind-

ez? És most mi lesz? 
– Menjünk vissza a főhadiszállásra, mielőtt ideérnek! Itt már sem-

mit nem tehetünk! – Shun Tang a földet nézte csalódott tekintettel.
A két figurát kitették egy asztalra. Majd mind a kilencen a helikop-

ter még forgó rotorjának szelében a géphez sétáltak. Beültek, majd az 

205



utolsóként fellépő hadnagy berántotta az ajtót. 
A helikopter felemelkedett. Az utasok gyomra az idegességtől már 

fájni kezdett.
Még láthatták, ahogy több tucat autó veszi körbe a lovarda terüle-

tét, és fegyveres emberek rohannak befelé…

Hátralévő idő: 57 óra 55 perc 40 másodperc… 
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13. Fejezet 
Figuraszerzési tervek 

Első nap, délután 14:14

Hátralévő idő: 57 óra 45 perc 10 másodperc… 

A helikopter tíz perc alatt visszaért a főhadiszállásra. Repülés közben 
az utasok némán néztek ki az ablakon. 

Az ég tiszta volt, a nap vakítóan ragyogott, fénye megcsillant a ma-
gas üvegépületek ablakain. 

Hanaék órája visszaszámlált, de nem volt nehéz átszámolni a pontos 
időt. De most ezzel senki nem foglalkozott.

A helikopter megérkezett a főhadiszállás parkjába. A pilóta a nagy 
füves területen tette le a gépet. 

A kamionokra már álcahálókat húztak, hogy nehezebben lehessen 
őket észrevenni. 

A gépből kilépve a lassuló rotor lapátok még nagy szelet kavarva 
borzolták a hajukat és lebbentették meg ruháikat. 

A kamionból kilépett a még itt lévő tisztek maradéka, tisztelegtek 
feléjük, majd besegítettek mindenkit. 

Shun Tangot az egyik tizedes azonnal félrehívta, míg a többiek egy 
szó nélkül letették a fegyvereket és levették ruháikat. 

– Megyek elsőként fürdeni, jó? – kérdezte Xiao Li erőtlen hangon.
Nem válaszolt senki. 
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Úgy  döntöttek,  gyorsan  lezuhanyoznak,  és  esznek-isznak,  melyre 
mindössze fél órát szántak, nem többet. Azután pedig majd megbeszé-
lik, hogyan tovább…

A lány fehérneműben ment el a kamion egy kis fülkéje felé, ahol zu-
hanyozni lehetett. A hideg miatt libabőrös lett, de nem foglakozott vele. 
Jól ki tudták venni szálkás izomzatú, formás karcsú testét. A börtönben 
karban tartotta magát, bár sosem gondolta volna, hogy valaha még egy-
szer kikerül onnan. Sőt még a katonai alsó ruházatban – ami messze 
nem a legszexisebb viselet – is remekül és vadítóan nézett ki. 

Shen még a jelen körülmények ellenére is sandán mosolyogva köny-
velte el, hogy Hana szinte levetkőztette szemével a lányt. 

A nő észrevette, hogy lebukott, így ránézett a férfira: – Majd én is  
kérem őt, ha addig egyben maradunk. 

Shen felröhögött volna, de a jelen körülmények miatt  mindössze 
egy fáradt mosolyra futotta erejéből.  

Chou is jól megnézte magának Xiao Li testét, majd vett egy nagy 
levegőt és levette pólóját. Sziszegett a fájdalomtól, ami a hátába hasított. 

Mindannyian alsóneműben ültek némán egymás mellett és várták, 
hogy a lány készen legyen. 

Két perc elteltével csatlakozott hozzájuk Shun Tang is. 
– Vannak új fejlemények, amik…  
– Tényleg? – dőlt hátra Hana, majd karba tette kezét. Akármi is le-

gyen az, most nem érdekelte.  Most csak egy zuhany, könyörgöm, csak  
egy zuhany. 

Shun Tang persze látta a nő érdektelenségét. – Pedig jó lenne egy 
pillantást vetni rá. – Az egyik képernyőhöz lépett, kihúzta az alatta lévő 
billentyűzetet és elindított egy felvételt, amit néhány perce rögzítettek a 
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hírszerző tisztek. 
A Shanghai TV különkiadása ment, melyben egy bemondónő szá-

molt be a polgármester és a televíziós csatorna igazgatójának hirtelen ha-
láláról. Az eset néhány perce történt, de máris felröppent a hír. 

A bemondónő még azt is említette, hogy olyan nyomokat találtak a 
helyszínen, amik miatt az öngyilkosság megkérdőjelezhető: a TV igazga-
tó agyon lőtte magát, pedig nem volt saját fegyvere, a polgármester pe-
dig kiugrott egy irodaház 28. emeletéről, amit törhetetlen üveggel épí-
tettek körbe. 

Shun Tang ezután kikapcsolta a gépet. 
A hírek figyelése közben, haját egy törölközővel dörzsölve Xiao Li 

kijött  a zuhanyfülkéből.  Friss  zöld alsóneműt viselt.  Már eggyel több 
csodálkozó pillantás kísérte lépteit. 

– Mehetsz, Hana!
– O… oké. Kösz – ő is felkapta törölközőjét. 
Mikor felállt a padról, máris rászegeződött minden tekintet. Mikor 

levetkőzött, akkor nem figyelték meg, mert mindenki a bűzös ruházattól 
szeretett volna mielőbb megszabadulni, de most már róla is „levették” az 
alsóneműket. Xiao Li karcsú alakjával szemben Hana sokkal erőteljesebb 
nő volt: lábai vastagabbak, tetovált karjai izmosabbak, tehát összességé-
ben nem egy vékonyka modell alkat, hanem egy szex magazinból masz-
szív idomokkal életre kelő, fegyverrel remekül bánó, briliáns aggyal és 
taktikai érzékkel megáldott istennő volt. Ezt mindössze néhány forradás 
és két lövéstől származó bemeneti seb – egyik a vádlinál, másik a vállon 
– akarta elcsúfítani, de nem sok eséllyel indultak a szépség elleni küzde-
lembe. 

Hana elindult a zuhanyfülke felé. 
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Mire eltűnt a szemük elől, addigra Xiao Li már felöltözött. Szűk, 
sötétkék farmernadrágot húzott fel abból a több ládányi felszerelésből, 
melyet Hana még a börtönből rendelt. Föléje felsőt vett, rá egy kardi-
gánt, összehúzta a cipzárt, majd leült Shen mellé a padra. Vizes haját 
még kezével dörzsölgette és a férfira nézett póker arccal. 

Néhány perc elteltével Hana is kijött a zuhanyzóból.
– Mehet valaki – mondta, majd ledobta a törölközőt és kinyitotta 

az egyik fémládát. 
– Én megyek – tette fel kezét Chou. 
Hana a válla fölött hátranézett a férfira. – Milyen a hátad? 
– Mintha hátba vertek volna egy hídelemmel, fasza. De nem hi-

szem, hogy komoly. – A férfi megfogta a törölközőjét és elindult. Hana 
hátulról megnézte magának. Izmos test, néhány forradással és késszúrás 
nyomaival. 

Hana sem öltözött be akcióra készen, mert még lesz egy megbeszé-
lés. Mindössze csak egy fekete nadrágkosztümöt vett fel egy alacsonyabb 
sarkú cipővel. Úgy nézett ki, mint egy üzletasszony…  aki kedvezőtlen 
tárgyalás esetén nem fenyegetne senkit, hanem egyszerűen szitává lőné.

Chou is végzett. – Mehetsz! – mondta Shennek. 
– Kösz! 
Chou  is  kinyitott  egy  ládát,  hogy  keressen  magának  valamit. 

Ugyanazt az öltözéket vette fel végül, amit a Déli Zafír akcióban is: bőr-
dzseki, póló, farmernadrág, sportcipő.

Shen is végzett néhány perc múlva. Feltartotta hüvelykujját Shun 
Tang felé. 

A kék-inges is a vállára csapta a törölközőjét, és elindult. 
Shen is ugyanazt az öltönyt vette fel, amit a Déli Zafír akcióban. 
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Shun Tang is elkészült. Zöld kabátot, fekete garbót és fekete farmer-
nadrágot vett fel. Végignézett a többieken, akik egyenként pillantottak 
vissza. Készen álltak az újabb eligazításra. 

– Gyertek a tárgyalóba! – intette őket maga után.
Elmentek ugyanabba a kis terembe, ahol az Óvóhely elleni támadást 

tervezték. Ez a kis helyiség, annak ellenére, hogy nem kerítették el, a tár-
gyaló nevet kapta, de csak azért, hogy legyen valami neki. 

– Nos tehát – Shun Tang megköszörülte a torkát. – Most jön a leg-
nehezebb részfeladat: Feng és Zhenbang figurájáért megyünk … az alvi-
lágba, a királynak a kastélyába.

Mindannyian tudták már, hogy hol van a két figura. Hanara néztek 
és  látták  kezét  remegni,  mint  a  kocsonya,  szemét  pedig  üvegessé  és 
könnyessé válni. Nem nagyon ismerték őt, hiszen nem volt rá sok ide-
jük, de ha így kikészíti valami, az mindent sejtetett, csak jót nem. 

– Hozzuk ide Lilit! Ő is velünk jön! – jelentette ki Hana. 
Mei Shun zászlós elindult a lányért, aki bent volt a barátjánál a kis 

zárkában…

Két perc múlva…

– Nem, nem, nem – rázta Lili a fejét hisztérikusan –, és nem, nem, 
nem! Nem megyek le! Kinyitom a kaput, készítek feljutáshoz is papírla-
pokat, de nem megyek le! 

– Értsd már meg, hogy kellesz! – teremtette le a lányt Hana. – A 18. 
szinten még én sem voltam, de te jártál már ott sokat. Tudod az utat a  
trónteremig. 

– De arról nem volt szó, hogy én is lemegyek – Lili már szinte kia-
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bált. – Segítek bármiben, még akár agyon is lövök valakit, de ezt ne kérd 
tőlem. Régen a démon elképesztő erőt adott odalent, te is láttad. Tudod, 
a kardok, meg amit meg tudtam tartani velük. De az már a múlt. Most 
már én is hánynék a bűztől, már engem is elkaphatnak a Hóhérok, meg-
ölhetnek a Harcosok. Félek!

Hananak eszébe jutott, mikor a gigászi fejetlen óriás, Xing Tian tá-
madt rájuk és Lili védte meg őket. Való igaz, a lány elképesztő erővel 
rendelkezett, melynek már sajnos nem volt birtokában.  

Hana ezúttal nem vágott vissza epésen csak finoman elhúzta a száját 
és a földet, plafont kezdte el nézni; úgy döntött, megvárja, míg a lány le-
nyugszik. 

Lili azonban még nem vette észre, hogy a hisztije senkit nem érde-
kel és mindenképpen le fog menni Hanaékkal. 

– Az a szint egy útvesztő. A trónterem tele van Hóhérokkal és Dé-
monokkal. Ha pedig megint jön Xing Tian, nem tudom majd feltartani, 
de egyikünk sem tudja majd. Ki fog belezni minket és lent ragadunk. 
Nekem ez nem kell. Van egy barátom és szeretném az életemet elkezde-
ni, ha már a gyerekkorom ráment erre az őrületre. És… – Lili ekkor már 
kiabálni kezdett. – FIGYELSZ RÁM EGYÁLTALÁN?

Hana olyan pillantást küldött a lány felé, hogy annak egyből elszállt 
a harci kedve. – Ha valóban nem akarod ezt az egészet, akkor minek 
másztál be a parkba és jöttél a kamion közelébe? 

– Izé… nos, szóval, hm, ehehe – Lili zavarba jött, majd kétségbe-
esetten nyüszíteni és toporzékolni kezdett. 

– Sajnálom. Ez most nem játék. A tét nagy. Te pedig hatalmas segít-
ség vagy. 

Néhány perces csend állt be. Megvárták, míg a hisztérikusan nyüszí-
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tő lány felfogja, milyen szerepe van. És azt is, hogy nem lopakodik lezárt 
területre még egyszer…

Hat egész  perc  kellett  a  lánynak,  hogy megbékéljen a  tényekkel. 
Míg ezt magában elrendezte, mérgesen motyogott, szitkozódott, fel-alá 
járkált, belerúgott a székek lábaiba. Végül pár nagy levegőt vett. – O… 
oké! Benne vagyok. 

– Ez a beszéd – mondta Hana. Már ő maga is kezdett belenyugod-
ni, hogy nincs más választás, túl kell esni rajta, ezért a keze – legalábbis 
átmenetileg – nem remegett. 

– De ugye nem fogunk semmivel harcolni odalent?! Ugye?! Csak át-
rohanunk és kész, igaz?! Csak a Hágót használjuk majd, ugye?!

Az értetlen pillantásokból a lány rájött, hogy ismeretlen dolgokról 
tett említést. Tehát akaratlanul is, de megerősítette azt, hogy mennyire 
fontos személy. 

Shun Tang karba tette kezét. 
– Mesélj a 18. szintről. Mi csak annyit tudunk, hogy van ott egy 

nagy kastély, egy trónterem és ott van bent a két figura. Nem terveztük, 
hogy lemegyünk, de mikor téged elkaptunk és bevallottad, hogy még 
tudsz festeni, és segíteni is akarsz, így a tervezés módosult. 

– Tényleg? – kérdezte a lány, arcára kiválóan kiült az, hogy mennyi-
re ostorozza magát. Hülye kis picsa, minek jöttél ide? Most megszívtad  
és mehetsz le a tébolydába. Megérdemled.

– Tényleg! – kezdett el magában nevetni a kék-inges.  
– Na jó … Mit akartok tudni? – roskadt le Lili egy székre. 
Hana és Shun Tang egymásra néztek, és egy pillanatra elmosolyod-

tak. 
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– Elsőként azt, hogy mi ez a Hágó, amit említettél? – kérdezte a nő.
– Emlékszel a kapukra, amik a szintekre vezettek? A világító írásje-

lekre? 
– Aha. 
– Na, mint minden más szinten, a legalsón, a tizennyolcadikon is 

van ilyen, de onnan nem vezet egy kapu sem kifelé. Vagyis aki ide be-
megy, csak előre mehet, az út pedig az alvilág királyának a tróntermébe 
visz. 

Lili ekkor körbenézett és azt vette észre, hogy a mobil főhadiszállá-
son dolgozó emberek mind a kis  tárgyalóterem széléhez állnak, hogy 
hallhassák, mit mond. Senki nem kételkedett ebben az aggyal felfogha-
tatlan dologban, még azok sem, akik még sosem tapasztalták meg, és 
még mindig nem találtak semmi magyarázatot a tarkón álló szőrre, a he-
vesen dobogó szívre és a gerincükön felkúszó félelem érzésére, melyek 
akkor kezdődtek – és minden mondat után egyre csak erősödtek –, mi-
kor a papírfigurákról és az alvilágról mesélt valaki. 

A lány nyugtázta, hogy nagy hallgatósága van, ezért megköszörülte 
a torkát és folytatta. 

– Szóval a 18. szintnek csak egy, befelé vezető kapuja van. Azonban 
én tudok készíteni kifelé vezető kaput. Ezek majd egyszerű papírlapok 
lesznek, néhány felfestett utasítással. Mindenki a zsebébe teszi ezeket, és 
ha megvannak a figurák, akkor előszedjük és kikerülünk onnan. 

Hananak eszébe jutott az, ahogyan Yanluo Wang kijuttatta régen: 
egyenesen a rendőrök közé küldte vissza… – Hova fogunk kerülni, ha 
megérintjük a lapot? 

– Oda, ahonnan elindultunk. 
Néhányan  feszengeni  kezdtek.  Sajnos  nem  volt  semmilyen  mód 
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arra, hogy leteszteljék, igazat mond-e a lány. Hananak azonban eszébe 
jutott egy mentőötlet:

– Mindenesetre amit készítesz majd nekünk, azt be kell mutatnod, 
hogy valóban működik-e! 

A lány csalódottan nézett a nőre. – Szóval még mindig nem bíztok 
bennem teljesen?

– Nem hát. 
– Oksi. Bemutatom majd. Az első papírlappal lemegyek, visszajö-

vök és majd hinni fogtok nekem. 
– Rendben. Mi van még?
Lili sóhajtott. – Izé … szóval a hágó pontosan az, amit jelent. Egy 

hasadék, ami több kilométer hosszú és több száz méter széles. A kapu az 
egyik végében nyílik. 

– Várj, várj – tartotta fel kezét Shen. – Nem tudsz egyből a trónte-
rembe juttatni minket? 

– Nem sajnos. Bizonyos szinteken bárhová le tudok juttatni bárkit, 
mint  ahogy  régen Hanaékkal  is  tettem, mikor  levittem őket  a  11-es 
szintre. De a 18-as szint egészen más. Én annyit teszek, hogy annak a 
kapunak az energiáját irányítom át az általam készített kapu felé. Ezért 
lehet majd bárhonnan belépni. 

– Értem. 
–  Nos,  javaslom,  hogy  elsőként  menjünk le  a  harmadik  szintre. 

Fegyvert kell szereznünk, ha baj adódna.  
– A Lángok csarnoka, ugye? – idézte fel magában Hana azt, mikor a 

Lili által írt kis cetliket beletartották a lávacseppbe és fegyverré alakultak 
át. 

– Igen. Tehát ott kezdünk. Gyorsan fegyvert szerzünk, lehetőleg fel-
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tűnés nélkül. Yanluo Wang sok mindent tud, de nem mindent. Ha pél-
dául bemegyünk a semleges  szintre  és kiszúrnak az Őrszemek,  akkor 
Yanluo Wang utána tárt karokkal vár majd. 

– Az Őrszemek az alagutakban a lyukakból előjövő fejek, igaz? 
– Igen – bólogatott a lány. – Tehát ha lesz fegyverünk, egyből meg-

érintjük a második lapot. Azzal lejutunk a 18-as szintre. Ott pedig roha-
nunk. És rohanunk, majd rohanunk… 

– Hogy néz ki a kastély? – kérdezte Shun Tang.
– Hű, azt messziről is látni lehet majd. Tehát akkor rohanunk, ro-

hanunk. Majd el fogjuk érni a hágó végét és innen nyílik az útvesztő. 
Szerencsére nem nagy, de időnként változik. 

– Mit csinál?! – Shun Tang hitetlenül felvonta a szemöldökét. 
– Változik… mivel egy része él. 
Néhányan idegesen mozgolódni kezdtek. 
– Mi az, hogy él? – ráncolta homlokát Hana. 
– Hiszel nekem majd, ha azt mondom, hogy én sem tudok mindent 

az alvilágról?! 
Hana csak nyelt egyet. Lili pedig sóhajtott. 
– Szóval nem tudom, mit jelent ez, csak azt, hogy az a valami, ami-

ből az útvesztő egy része kialakult, az él. Ha változik, akkor csak néhány 
formában. Emiatt kitapasztaltam az összes létező utat. 

– Hosszú az út a hágótól a kastélyig? – kérdezte Xiao Li. 
– Nem. Mindössze egy kilométer lehet. 
– Oké, és mi vár ránk bent? – kérdezte Shun Tang. 
Lili jelentőségteljes csendben maradt egy percig és belenézett min-

denki szemébe.
– Készüljetek iszonytató látványokra… És veszélyekre… Ha valami 
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támad, akkor lövünk. Gyorsan. Utána pedig rohanunk tovább, mint az 
őrültek. 

A kis teremben fokozódott a feszültség. Mocorogtak, ujjaikat tör-
delték.

Ezt látván Lili úgy érezte, hogy most kell tennie egy utolsó kísérletet 
arra, hogy ne vigyék magukkal. – Ezért nem akarok lemenni. Mert tu-
dom, mi van ott bent. Félek… 

– Nekem is van egy kis ízelítőm, hidd el – Hana felpillantott a lány-
ra. Kezei már nem remegtek, de tördelte az ujjait és egyfolytában masz-
szírozta izzadó tenyereit. 

– Ja tényleg, majd elfelejtettem, te már jártál a 15-ös szinten… – 
csettintett Lili gúnyolódóan. 

Hana elgondolkodott egy pillanatra. A 15-ös és 16-os szintek voltak 
az életében látott legkegyetlenebb dolgok. Eszébe jutott a förtelmes bűz, 
amit mindenhol éreztek és a kitépett belű tetemek látványa, amik a vé-
res tavakban lebegtek a víz felszínén, nem beszélve az élve megnyúzott 
emberekről  a  másik  szinten… És  Lili  gúnyolódása azt  sugallta,  hogy 
Yanluo Wang kastélya még azoknál is kegyetlenebb…

Ezen gondolatok keltette aggodalom kiült a nő arcára, melyet min-
denki észrevett. 

Xiao Li összehúzott szemmel méregette Hanat, Shen és Chou rezze-
néstelen arccal figyelt felváltva Lilire és Hanara, Shun Tang pedig a ka-
tonatisztek reakcióját figyelte. 

Li Yong hadnagy sápadt volt. Félt. Az agya tiltakozott az elhangzot-
tak valóságtartalma ellen, de a tudatalattija erőteljesen rászabadította a 
félelmet.

Mei Shun zászlós a hadnagyhoz hasonlóan rettegett. 
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Fu Sheng őrmester pedig Lilit figyelte és a kezét, a reakcióját. Gyors 
pszichológiai elemzést készített róla, és rájött, hogy nem teljesen épeszű. 

A kis terem szélén álló híradós tisztek rémült arccal hallgatták Lili 
előadását. 

Eddig csak Hana látta Lilin kívül az alvilágot. Vajon mi lesz, mikor 
tényleg lemennek? Bárhogy is, sokkal jobb, ha legalább előtte beszélnek 
róla egy keveset. Legalább fel lehet készülni erre valamelyest…

Lili folytatta: – Nos tehát, ha átrohantunk a Hágón, átfutottunk az 
útvesztőn,  bent  leszünk a kastélyban.  Ott  bent  senki  ne nézzen bele 
semmi tükröződő dologba! Vízfelszín, ablakok, tükrök. Semmibe! – a 
hisztis lány már tekintélyt parancsoló hangon beszélt, ráadásul ő volt a 
szakértő, és a jelenlévőkbe szorult annyi bölcsesség, hogy hallgattak arra, 
aki értett valamihez. Szinte csak beleegyezően bólogattak.

– És mik lesznek a veszélyes elemek? – Hana döbbenten nézte újra 
remegő végtagjait, majd lefogta egyik kezét a másikkal.

– A kastély tele lesz Démonokkal és Hóhérokkal. 
– A Hóhérokat ismerem. Milyen démonok? Olyanok, amik régen 

beléd is szálltak?
– Nem, nem, azok nagyon ritka fajták, de amik bent lesznek, azok 

gyakoriak. A nevük ugyanúgy Yaoguai, de ezek mind Bábok. Nevezzük 
őket Bábdémonoknak.

– Bábok? – döbbent meg Hana.  – Akkor… 
– Mondtam már neked másfél éve az alvilágban is, hogy nem csak 

emberekből lehet Bábot készíteni, nem emlékszel? Amik a kastélyban 
vannak, azok egytől-egyig Vadászbábok. Nagyon veszélyesek. Nem kér-
deznek, nem hátrálnak, és kapásból ölnek. 

A nyugtalanság újabb hullámban tört a felszínre. Li Yong hadnagy 
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nem bírta tovább, felpattant a székéről és kirohant. 
Shun Tang elgondolkodott azon, hogy valószínűleg a katonatisztek 

kimaradnak az alvilágba látogatásból. Nem akart egy lesokkolt embert 
cipelni odalent és felelősséget sem akart vállalni azért, hogy odavezényli 
őket. Ráadásul még ő maga is elgondolkodott azon, hogy valóban Ha-
naékkal tartson-e…

Minden tekintet a kirohanó hadnagyot követte. Lili még rá is muta-
tott. – Ő ugye nem jön? 

– Nem – rázta a fejét Shunt Tang. – Folytasd!
– Na tehát. Ha gyorsak vagyunk, elkerülhetünk minden Démont, 

megkaparintjuk a figurákat a festőteremből és tűnés. De mint mond-
tam, nagyon gyorsnak kell lennünk. 

Chou meggyújtott egy cigit. – Ha visszajutunk ide, és éppen üldöz 
minket valami, akkor az is felkerülhet erre a világra?

– Igen. A papírlapok megérintése után egy percig nyitva marad a 
kapu. Ha ezalatt valami átjön, akkor azt el kell intéznünk. Ezért a har-
madik  lapból  ugyan  lesz  mindenkinél  egy,  de  csak  egyet  használunk 
majd el!

Hana oda sem nézve fogadta el  a  Chou által  felkínált  cigarettát,  
majd remegő kézzel tette a szájába. Meggyújtani már nem tudta, ezért 
Chou adott neki tüzet. A nő mélyet szívott a cigibe, a füstöt maga elé 
fújta, nem érdekelte, hogy nem dohányzók arcába is. – Tehát az első lap-
pal a Lángok csarnokába jutunk, másodikkal a 18-as szintre, a Hágóba, 
és a Harmadikkal ide vissza?

– Pontosan – bólogatott Lili. 
– Van még valami? 
Lili nyelt egyet. – Beszélni is bőven elég volt erről. Készüljetek fel 
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lelkileg, mert ezt mind nemsokára látni fogjátok… 

Hátralévő idő: 56 óra 35 perc 27 másodperc…
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14. Fejezet 
Belépés egy másik világba 

Első nap, délután 15:59

Hátralévő idő: 56 óra 00 perc 16 másodperc… 

Kicsivel több, mint fél óra kellett ahhoz, hogy a 72 órás akció legne-
hezebb részére felkészüljenek. 

A napból már csak egy aprócska rész látszódott a látóhatáron; a le-
vegő mindössze csak néhány fokkal hűlt le, mert már megérkezett a me-
legfront. 

Már egyre többször hallották az esti tűzijátékok robbanó újjászüle-
tését a messzeségben. 

Azonban egy aggasztó dolog is feltűnt: egy kis csoport – feltételez-
hetően újságírók – a park bejáratánál, akiket a biztonsági emberek nem 
engedtek be, de azt sajnos nem tilthatták meg nekik, hogy bámészkodja-
nak. Látták a katonai helikoptert, az álcázott kamionokat, és mivel nem 
voltak hülyék, tudták, hogy címlapsztori mértékű dolog zajlik bent. Pró-
báltak  elkapni  részleteket  nagy  objektívekkel,  puskamikrofonokkal, 
mindez idáig kevés sikerrel.

A készülődés közben Lili elmondta az alvilági lényekkel kapcsolat-
ban azt, hogy odalent csak a Lángok Csarnokában elkészített fegyverek-
kel lehet megölni őket, de ha ezek feljönnek a földi világba, akkor az it-
teni fegyverekkel és a lentiekkel egyaránt el lehet érni ezt a célt. 

A három katonai terepjáróra 50 kaliberes gépágyúkat szereltek, és 
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félkör alakban odaálltak velük arra a helyre, ahol a kapu nyílni fog. Ol-
dalt vastag fák álltak, így ha valami átjön, akkor nem lesz esélye semerre 
menekülni, szembe kell néznie a gépágyúkkal. Azok pedig olyan lövedé-
keket köptek ki, mint Xiao Li kedvenc fegyvere. Csak épp sokkal töb-
bet… 

Mindannyian olyan ruházatot viseltek, amiben könnyű lesz futni, 
ugyanakkor azért  nyújtson is  valami védelmet egy támadás ellen: ro-
hamrendőrök által  használt,  plexivel  ellátott  sisak,  könnyített  katonai 
bakancs – melyekben ezúttal nem volt acélbetét és bokavédő –, fekete 
kevlárból készült nadrág, kabát és kesztyű, valamint térd-, könyök-, és 
gerincvédő. Lili elmondása szerint a Hágó éles kövekkel tarkított hely és 
ha elesnek ott, akkor komoly sérüléseket szerezhetnek be. Még szerettek 
volna sípcsont-, és alkarvédőket is felvenni, de belátták, hogy az már ki-
csit sok a rohanáshoz.

Lili a sisakjának csatjával bajlódott, nem akart úgy működni, ahogy 
szerette volna. Mérgében úgy rázta a sisakot, mintha az valami kókusz-
dió lenne, ami nem akar széthasadni, hiába püföli. 

Shen guggolva a bakancsát igazgatta, majd felállt és bokájával körö-
zött párat, hogy betörje a bőrt.

Hana a kesztyűt húzta fel és párszor ökölbe szorította kezét, hogy 
amennyire lehet, betörjön a feszes kevlár anyag. 

Xiao Li a kabátját gombolta össze, majd haját gyorsan összekötötte, 
és fejére csapta a sisakot. A plexit fel-le mozgatta néhányszor.

Chou beleszívott párat a cigijébe, mintha ez lenne életében az utol-
só, majd eldobta és nyújtani kezdte a lábait a futáshoz.

Shun Tang pisztolyt akart magára csatolni, de Lili nemlegesen rázta 
a fejét. Míg a lány visszatért a sisak rejtelmeinek felfedezéséhez, addig a 
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férfi bedobta a kamion ajtaján a fegyvert és tehetetlenül széttette a kezét. 
Li Yong hadnagy, Mei Shun zászlós és Fu Sheng őrmester a dzsipek 

gépágyúit ellenőrizték. Az autók sofőrjeit a volán mögé ültették. 
Az öltözködéssel mindenki végzett, még Lili is. Fején kissé hülyén 

állt a sisak, így Chou lépett elé és a megfelelő szögbe fordította. Majd 
kettőt kopogott rajta, jelezve, hogy most már rendben van. 

Lili kiosztotta az öltözködés előtt elkészített, műanyagzacskókba tett 
nyirkos, hideg vérrel festett papírlapokat, melyeket mindenki félve érin-
tett meg, különösen azokat, amik a kapukat nyitják. Lili megnyugtatott 
mindenkit,  hogy  csak  közvetlen  érintésre  aktiválódnak,  ezért  vannak 
benne ezekben a kis zacskókban, csak így lehet zsebre tenni őket. 

További lapokat kaptak, amikből majd a fegyverek fognak készülni. 
Ezek csak elégetéskor aktiválódnak, ezért nem tették tasakokba. Min-
denki öt lapot kapott. Shen továbbiakat akart kérni, de lebeszélték róla, 
hiszen most a lényeg a gyorsaság lesz, nem a tűzerő. Ha lőni kell, már  
baj van. 

Hana már minden ízében remegett. Percenként kellett nagy levegőt 
vennie, hogy torkában dobogó szívét visszakényszerítse a mellkasába. 

Lilin is úrrá lett a pánik, hiszen ő jól ismerte a 18-as szintet. Azon-
ban most természetfeletti erő híján könnyedén otthagyhatja a fogát. Te-
nyereit összecsapta és egy pillanatra összeszorította, hogy így vezesse le a 
feszültséget. Mikor azonban ezt a mozdulatot már tizedszerre ismételte 
meg, aggodalommal kezdték figyelni. Ő lesz az irányító és most kis hí-
ján elájul. Ebből még baj lehet…

A többiek nem mutatták semmi jelét a félelemnek. Még… 
Hana újra visszakényszerítette dörömbölő szívét a helyére, majd a 

két vastag fa elé állt, ahol a kaput fogják nyitni. Maga elé képzelte az éle-
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tének legszörnyűbb élményébe vezető villanást…  
Lili közben a dzsipeket hátrébb irányította. A sofőrök kérdő pillan-

tásaira elmondta, hogy a kapu valójában egy gömb alakú kis torzulás a 
térben. Legalábbis egy tudományos magyarázat valahogy így kezdődött 
volna el a részletek kifejtése előtt, azonban nem volt senki, aki ezt ebből 
a szemszögből megvizsgálhatta volna. Ha lenne is  érdeklődő, az vagy 
örül, hogy nem kerül szembe ezzel még egyszer, vagy Báb, vagy halott.

A sofőrök hátrébb hajtottak két métert, leállították a motort, majd 
kiszálltak és a kocsik hátuljából elővett szögesdróttal tíz méteres sugarú 
kordont kezdtek építeni, és követték Lili útmutatásait. A kapuk három 
méter sugarúak, a kordon tíz méteresek. Vagyis marad egy hét méteres 
körív, ahol az esetlegesen átrontó akármit megfelelően kezelésbe veszik 
majd a gépágyúkkal…

A dzsipeken túl, a kamionok személyzetéből szinte mindenki fegy-
vert fogott és valahol elrejtőzött, hogy ha tényleg nagy baj lesz, akkor be 
tudjanak segíteni. Egyetlen ember képezett kivételt, akinek a feladata to-
vábbra is a média figyelése volt a kamionban.

Lili  hátrébb küldött  mindenkit,  hogy bemutassa  a lapok hatását. 
Megérintette azt, ami a Lángok Csarnokába vitt. Erős zöld fény villant. 
Majd csend. Lili eltűnt…  

A növényzet megperzselődött, vagy inkább mintha elrohadt volna, 
mintha minden életerőt kiszippantott volna a kapu. Majd egy perc eltel-
tével újabb villanás következett, és a lány újra a szemük előtt állt. Bebi-
zonyította, hogy működik a kapulap.

Hana és Lili kivételével mindenki álla a padlón csattogott. Beletelt 
egy kis időbe, míg ezt feldolgozták magukban, néhány katonatiszt pedig 
láthatóan – remélhetőleg kis időre – megőrült. 
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Hanaék beléptek a két fasor közé. 
Úgy beszélték meg, hogy a Chounál lévő lappal nyitják a kaput a 

Lángok Csarnokába, ezért a férfi levette a kesztyűjét és elővette a kapu-
lapot  tartalmazó  kis  tasakot.  Szétnyitotta  és  mielőtt  belenyúlt  volna, 
körbenézett mindenkin. 

A háttérben a gépágyúk mögötti tisztek, a dzsipek sofőrjei, és a mo-
bil főhadiszállás szinte minden embere kibiztosított fegyverekkel, féle-
lemmel eltelve pillantott az alvilágba alászálló egységre. 

Hana továbbra is minden ízében remegve fújtatott, mint aki éppen 
síkfutási világrekordra készülne egy aknamezőn. 

Lili sem volt nyugodtabb, úgy állt be, mintha egy startpisztoly elsü-
lésére várna, miközben fújtatott, mint egy versenyló. 

Xiao Li ökölbe szorította kezét és lábujjhegyre álldogált. 
Shen finoman rázva lazította lábait és néha körözött bokájával. 
Shun Tang a tenyerébe csapta ökleit, mint aki egy bokszmeccsre ké-

szül. 
Készen álltak.
Chou nagy levegőt vett és belenyúlt a tasakba…
A papírlap zöld fénnyel fellángolt, és be kellett hunyniuk a szemü-

ket…
Mikor pedig kinyitották, akkor olyat láttak, amit hátralévő életük-

ben soha többé nem fognak elfelejteni…

Hátralévő idő: 55 óra 55 perc 45 másodperc… 
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15. Fejezet 
Feng és Zhenbang papírfigurái

Hátralévő idő: 55 óra 45 perc 19 másodperc… 

– Chou, fölötted! – üvöltötte Hana.
A férfi az említett irány felé kapta fegyverét és néhány golyót eresz-

tett a Harcosba, ami a Hágó egyik sziklapereméről készült rájuk ugrani.
A lövedékek még ugrás előtt szétszedték a fejét, így leroskadt a pe-

remre és lefordult onnan, majd az eszeveszett tempóban rohanó hatos 
közé zuhant. 

– Tiszta! – üvöltötte a férfi és futott tovább a többiek után.
Már a 18. szinten, a Hágón rohantak keresztül…  

Tíz perccel ezelőtt a Lángok Csarnokával gyorsan végeztek. A látvá-
nya  ledöbbentette  az  újonnan belépőket,  lecövekelve  álltak  percekig, 
míg egyáltalán meg tudtak mozdulni. Szerencsére csak pár métert kellett 
megtenniük és találtak egy kifröccsent lávacseppet. Hana Desert Eagle-t 
készített magának, Xiao Li egy PSG1-est és egy MP5K golyószórót, Lili 
két kardot, Shen Steyr Aug-ot, Chou HK416-ost, Shun Tang pedig egy 
M4A1-est és egy viperát.   Tárakat is  készítettek, felszerelkeztek, majd 
megnyitották a 18-as szintre vezető kaput… 

Belépésük  után  újra  lecövekelt  mindenki.  Még  Lili  is  egy  kis 
időre…

A lány valóban nem tudta leírni szavakkal azt a förtelmet, amit itt 
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látni, érezni, hallani lehetett. 
A Pokol legalsó bugyrába azon lelkek kerültek, akik a legszörnyűsé-

gesebb bűnöket követték el az életben.
A  szint  –  egy  gigantikus,  sok-sok  négyzetkilométeres  kiterjedésű 

sziklatömb – lapos felszínén itt-ott sziklák álltak egymagukban elszórva. 
Egy lépéssel a kapu után egy kis ösvény vezetett a mélybe, és itt kezdő-
dött a Hágó. Innen jól látták, milyen hosszú: valóban több kilométer… 

A végében – aprónak látszódva innen – terült el az útvesztő. Ahogy 
Lili  mondta,  éppen egy  változás  zajlott  le,  melynek  pontos  részleteit 
nem tudták kivenni ebből a távolságból. 

A gigantikus  sziklatömb egy lávaszerű  óceánból  emelkedett  ki,  a 
végső Pokol tüzéből, ami mindent beborított ameddig a szem ellátott. 
Aki leesett, vagy letaszították erről a szintről, az örökkévalóságra meg-
semmisült. 

Az ég – ellentétben a többi szint méregzöld színű egével – vöröses-
barna színnel borult föléjük, és mindent ebben a színezetben fürösztött. 

Fekete, felhőknek látszódó dolgok repültek keresztül nagy sebesség-
gel az égen. Röptükben nagyon gyorsan alakot váltottak, majd sok eset-
ben szertefoszlottak. Mintha csak egy kamerával felvett időjárási képsort 
látnának felgyorsítva. 

Nagy erejű széllökések jöttek minden irányból, szinte minden har-
madik másodpercben, forróságot hozva magukkal. Süvítő hangot adtak, 
ahogy megtörtek a sziklákon és köveken, továbbá sikolyok, morgások, 
üvöltések egyvelegét szabadították a dobhártyára. Képtelenség volt meg-
határozni, hogy mik adhatták ki ezt magukból. 

Mikor beléptek erre  a szintre  a  Lángok Csarnokából,  teljesen le-
blokkolt az idegrendszerük:
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Hana úgy állt, mint egy szobor, görcsösen markolva pisztolyát. 
Lili szédelgett. Megint itt állt, ráadásul sérülékenyen. 
Xiao Li nagyra nyílt szemmel nézett le a Hágóba és végigkövette az 

utat az útvesztőig. Majd behunyta szemét és nagyokat lélegzett. 
Chou leguggolt, mert úgy érezte, menten összecsuklik. Kitámasztot-

ta magát fegyverének tusával, de még így is majdnem átesett rajta. 
Shen a bokájával körözött még mindig, de ez már csak pótcselekvés 

volt, hogy elterelje a figyelmét annak a tényéről, hogy amit lát, abba ille-
ne beleőrülnie.  

A titkosszolgálat magas rangú tisztje pedig még a fegyvert is kiejtet-
te a kezéből. Úgy szédelgett, mintha azt közölték volna vele, hogy halál-
büntetést kapott. 

Beletelt jó néhány percbe, míg újra cselekvőképessé váltak. 
Hana még a belépés előtti utolsó pillanatban kiadta az utasítást – a 

gázálarccal együtt – az Amfetamin hozatalára. A szél szerencsére semmi-
féle szagot nem hozott, ezért most levették a gázálarcokat.

Chou volt az első, aki hátára akasztotta fegyverét, combjának olda-
lán lévő zsebéből pedig elővette a kis tasakot. Szétnyitotta, belenyúlt és 
ujjára téve egy keveset felszippantotta a stimuláló szert. 

A következő percekben követték példáját. 
A drog segített beindítani a szinte teljesen leblokkolt idegrendszert 

és magát az agyat is, hogy legyen elég erő arra, hogy lesétáljanak, majd 
rohanni kezdjenek az alattuk elterülő rémálomban.

Néhány perc alatt végeztek a drog felszippantásával. 
Majd újabb percek kellettek, míg a szer mindenkinél dolgozni kez-

dett.
Lili  megpörgette  kardjait,  majd  megforgatta  tenyerében,  hogy  a 
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pengék belső fele az alkarjához simuljon. Majd megtette az első lépést 
lefelé a sziklaösvényen…

Három perccel később…

Chou lelőtte a Harcost. A fejük felett lévő sziklaperemről hullott le 
közéjük. Feje szétloccsant egy nagyobb kövön, az életét adó féregszerű 
kis lények szerteszét fröccsentek

Chou átugrotta, majd rohant tovább Hana után. 
Lili robogott elöl, hiszen ő ismerte a helyet. 
A lányt Xiao Li követte. Nemcsak jó és éles szeme volt, hanem ki-

magasló megfigyelő képessége is segített neki abban, hogy jó mesterlö-
vész legyen. Ez a szem most idelent is segített. Fegyverét két kézzel mar-
kolta és mikor valami gyanúsat látott, vagy Lili jelzett, akkor megállt egy 
pillanatra, vállához emelte és a távcsövön keresztül  gyors megfigyelést 
végzett. 

A lányt Shen követte. Hana terve a sorrenddel kapcsolatban az volt, 
hogy ha valami támad és áttör Lilin, akkor a férfi még meg tudja védeni 
Xiao Lit és ha elég gyors, akkor Lilit is – aki egyre jobban meglepett 
mindenkit, főleg, mikor néhány perce a Lángok Csarnokában „elkészí-
tett” kardjait felvette és olyan bemutatót tartott, amitől még a harcmű-
vészetekben járatos Shennek is leesett az álla. 

Shun Tang rohant negyedikként. Őt most nem az elhibázott akció, 
hanem a halál gondolata rémisztette meg.

Hana futott ötödikként. Csak egy fegyvert „készített” magának. Né-
ha  átszökellt  kisebb-nagyobb  köveken  és  repedéseken.  Neki  kétszeres 
hajtóereje volt arra, hogy sikerüljön a 72 órás akciósorozat.
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Chou rohant utolsóként, közelharci képességei miatt, hogy ha hátba 
támadják őket, innen is megfelelően védve legyenek.

 A Hágó tele volt repedésekkel, melyekből véletlenszerűen valami 
kocsonyás anyag lökődött ki, szétterült néhány méteres kis tócsa formá-
jában, majd egy erős szörcsögő hang kíséretében visszahúzódott. Senki 
nem akarta megtudni, mi köpte ki és szívta vissza ezt…

A Hágó oldalfalai közel száz méter magasra emelkedtek, teljességgel 
alkalmatlannak bizonyulva arra, hogy valaki felmásszon rajtuk. Ennek 
ellenére barlangszerű nyílásokat lehetett felfedezni ezeken, ezek egyiké-
ből bukkant elő az a Harcos, amit Chou lelőtt. Hogy a barlangokat mily 
módon lehetett megközelíteni, megint a rejtély kategóriába esett. 

A Hágót  keresztül-kasul  két  méterestől  a  tíz  méteres  magasságig 
sziklaképződmények tarkították, melyek között remekül el lehetett bújni 
és lopakodni.

Kőépületeket emeltek ismeretlen, nem emberi kezek a Hágó alján. 
Legtöbbjük egyszerű kocka formájú volt. Ablakszerű dolgokat nem lehe-
tett felfedezni rajtuk. Bejárataikat nagy kőlapok zárták le, rajtuk díszes 
vörös írásjelek lüktettek. Némelyik még vérzett is, mint valami friss teto-
válás…  

Rohanás közben, egyik szikla mögül kifutva Lili majdnem belezu-
hant egy föld alá vezető, kőből épített járatba. Xiao Li éppen időben 
kapta el a ruháját, hogy ne bucskázzon előre fejjel a sötétbe.

Lili fújtatott párat, egy pillantással megköszönte az életmentő ma-
nővert, majd ismét meglódult. 

A kőépületek megszaporodtak, már háromszintes is akadt; a bejára-
tok egymás felett helyezkedtek el, és az épület oldalába vájt lépcsőkön 
keresztül lehetett elérni ezeket. Ugyanolyan vörösen lüktető írásjelek dí-
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szítették az ajtók három méter magas kőlapjait, mint az első ilyennél. 
Ám a választ arra a kérdésre, hogy mik rejtőztek bent, illetve ki élhetett 
ilyen helyen, senki nem akarta tudni…

Köszönhetően a stimuláló szernek volt elég hajtóerejük, hogy fussa-
nak, még agybénító jelenségek feldolgozásával küszködve is. Ha ez nem 
lett volna, talán még mindig a Hágó tetején, a kapunál ácsorognának 
nyáladzva.

Már közeledtek az útvesztőhöz, mely mögött Yanluo Wang kastélya 
egyre fenyegetőbben tornyosult föléjük…

A kőépületek már olyannyira megszaporodtak, hogy szinte el lehe-
tett veszni közöttük, ráadásul méreteik miatt a kilátást is eltakarták az 
útvesztő  felé.  Lili  kétszer  is  rossz  irányba  rohant,  majd  megtorpant, 
megfordult és visszaviharzott a másik irányba. 

Eddigi rohanásuk alatt egyetlen Harcossal találkoztak közvetlenül. 
Ezt az eddigi tapasztalataik alapján Hana kissé furcsállotta, de mikor egy 
pillanatra megálltak egy rossz irány kijavításánál, zihálva és mutogatva 
kérdezte Lilitől, hogy ez normális-e. A lány feltartott hüvelykujjal jelez-
te, hogy igen. A nő kérdése jogos volt, csapdának tűnt megint a nagy ki-
etlenség, és ha valahol, hát itt végképp nem akart belesétálni. 

Néhány perc további észveszejtő rohanás után két épület közt elér-
ték az útvesztő bejáratát. Éppen a szemük előtt, a bejárat utáni T-alakú 
elágazás L alakúvá változott. 

Lili  egy pillanatra  megtorpant,  zihálva az ujjaival  rajzolta  az utat 
maga előtt: egyenes, jobbra, egyenes, jobbra, balra, balra, egyenes. 

Várták, hogy a lány befejezze a megfelelő út felidézését. Mindenki 
fújtatott, nagy mennyiségű nyál is került a szájukba, szívük dörömbölt 
mellkasukban, ömlött róluk a víz; a ruha alatt már viszketni is kezdtek. 

231



Lili megvárta, míg az útvesztő újra alakot vált. Az L folyosó hirtelen 
egy zúgó hang kíséretében kiegyenesedett. 

A lány meglódult. A többiek követték. 
Az eddigi tempójuknál is gyorsabban rohantak bent, mert el kellett 

érniük bizonyos pontokat, mielőtt a labirintus újra átalakul. 
Egyenesen futottak közel negyven métert. Lili lába megcsúszott a 

nyirkos köveken, ahogy hirtelen befordult jobbra az első elágazásnál, de 
nem esett el. Ezután ismét egyenesen futott ötven métert. Újra jobbra 
fordultak. Chou is megcsúszott és vállal nekicsapódott a szemközti fal-
nak, de nem lett semmi baja és szaladt a többiek után. 

A második jobbos kanyar után két balos következett. Az egyiknél 
Xiao Li csúszott meg, az oldalára esett és háttal a falnak csapódott. A 
mögötte futó Shen a hátára csapta fegyverét, gyorsan a válla alá nyúlt és 
segített neki felállni. 

Majd  futottak  tovább.  Már  közel  járhattak  a  labirintus  végéhez, 
mert Lili még jobban felgyorsított. Egy egyenes szakaszba fordultak be 
és már látták a kijáratot. 

Rohanás…
Már nincs messze…
Lili azt mondta, hogy két és ötpercenként változik a labirintus. Kö-

zeledtek a két perchez. 
Még húsz méter…
Összeszorították fogukat, és szinte üvöltöttek, ahogy izzó izmaik és 

lángoló tüdejük erőteljes „Leállni!” parancsait bírálták felül és túlhajtva 
magukat kirobbantak az útvesztőből…

Lezuhantak  a  földre  és  fújtattak.  Olyan  szintű  túlhajszoltságban 
szenvedtek, ahol már agyvérzés veszélytől kezdve szívinfarktusig akármi 
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előfordulhatott volna, ezért nem maradt más választás, mint az azonnali 
pihenő. 

Egy mindössze néhány méter hosszú és ugyanilyen magas sziklaalag-
útba érkeztek. Már innen is látták a vöröses égbolt adta fényt, ami az 
alagút túloldalán várta őket, megvilágítva egy köves emelkedőt… 

Két perccel később…

Még mindig lihegtek, de nem kockáztathattak: indulni kellett. Sze-
rencséjükre a következő szakaszokon már nem kellett ilyen sebességgel 
rohanni. 

Még mindig nem láttak egyetlen lényt sem. Hana újra hangot adott 
balsejtelmének, de Lili megnyugtatta, hogy ez normális. 

Az  eddigi  sorrendet  használva  újra  elindultak.  Először  kocogva, 
majd egyre gyorsítottak. 

A sziklás talajú enyhe emelkedő két oldalát díszítések – karóba hú-
zott emberek – szegélyezték a kastély bejáratáig. Némelyik szerencsétlen 
oszlásnak indult már, de a testek nagyobb része még épségben maradt. 
Mintha folyamatosan cserélnének ezeket, mint más a virágokat az ablak-
ban. 

Az emelkedő fél kilométer hosszú lehetett, és annyira magasra vitt, 
hogy be lehetett látni innen az egész 18-as szintet: a mindenhol fortyogó 
láva óceánt, a gigantikus kősziklát, annak lapos felszínét, amin a kastély 
és belerepedve a Hágó helyezkedett el. Még jól ki tudták venni innen a 
kőépületek sokaságát is. 

Majd visszafordultak úti céljuk felé. 
Az épület – inkább képződmény – nem hasonlított semmi ember 
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által  alkotottra.  Olyan  volt,  mint  három megcsavarodott,  megolvadt 
fémcső. Ezek magassága elérte egy húszemeletes  lakóházét,  átmérőjük 
ötven méter körül lehetett. Több szinten át hidak kötötték össze őket, 
mintha ezzel akarnának megakadályozni, hogy a tornyok ne dőljenek ol-
dalukra, hiszen a dőlésszögük ellentmondott minden fizikai törvénynek. 

A koromfekete képződmények mintha a talajból lökődtek volna ki 
valamikor az ember előtti időkből. A hengerek tetejét hatalmas fekete 
kőlap fogta össze, melynek kupola alakú teteje volt: A Trónterem. Ahol 
Hanaék régen egymásnak estek a papírfigurákra írt parancsoknak kö-
szönhetően. 

Tátott szájjal bámultak a kőképződményre. Talán, futott át Hana 
agyán a gondolat, mégis jobb lett volna a földi világban szembeszállni 
Fenggel és Zhenbanggal… 

Lili erőltetett tempóban közeledett az emelkedő tetejéhez, ahol egy-
re jobban betöltötte látóterüket a fekete kövekbe vájt ötembernyi magas 
és hasonlóan széles bejárat. Mögötte sötétség várta őket.

Továbbra sem volt egyetlen lény sem a közelükben. Hana megint 
hangot adott aggodalmának, de Lili megnyugtatta. Ez „normális”. 

Megérkeztek  a  nem emberre  méretezett  bejárathoz.  Gyér  fények 
táncoltak a szemközti falon, mintha fáklyák égnének a közelben. 

Lili változtatott a kardjának fogásán: már nem az alkarjához simult 
a penge belső fele, hanem vágásra készen tartotta őket maga előtt, majd 
egy hatalmasat nyelve belépett… 

Tizenöt perccel később…

Lili elmondása szerint a festőterem a Kastély második szintjén nyílt. 
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Az  odavezető  úton  mindössze  Hóhérok  egy  csoportjával  találkoztak, 
amik néhány ketrecbe zárt, félelemtől üvöltő embert toltak az Emelkedő 
felé: készültek cserélni a díszítést.

A Hóhérok csuklyája alól nem látszódott ki semmi, így csak Hana 
és Lili tudták, hogyan néznek ki valójában ezek. 

 A Kastély folyosóinak falaiba, hosszú sorokban kis zárkákat süly-
lyesztettek. Itt meztelen férfiak és nők – Lelkek – várakoztak az ítéletre. 
Megmozdulni sem tudtak, ugyanis az ajtó és a fal közti hely nem volt 
elég arra, hogy egy ember elférjen. Ezért a rácsos zárkaajtók belevágták 
magukat a húsba és csontokba, mikor rácsukták ezekre a szerencsétle-
nekre. Szinte mindegyik ember agonizált a fájdalomtól és üvölteni akar-
tak valamit, de szétnyomódott tüdejük miatt csak elhalóan nyöszörög-
tek. 

Néhányan meg mertek volna esküdni arra, hogy ismerős alakokat 
látnak, de arcuk és testük olyannyira el volt torzulva, hogy végül felad-
ták az azonosítást. 

Már nem rohantak idebent, hanem árnyékról árnyékra, sarokról sa-
rokra lopakodtak előre. Persze ezt roppant feszített tempóban. 

Az alvilág okozta sokkhatás már kezdett alábbhagyni, így ismét tud-
tak koncentrálni arra, hogy megfelelő helyzetben legyen mindenki moz-
gás közben. 

Egy lépcsőházszerűséghez érkeztek, mely a torony közepében futott. 
Fordulók választották el a szinteket egymástól, oldalirányban nyíltak a 
szobák, vagy ki tudja milyen rendeltetésű helyek.

Körbevették a lépcsőket és megindultak felfelé. 
Még mindig nem találkoztak a Hóhércsapaton kívül semmivel, így 

már Lili is aggódni kezdett. Itt valami tényleg nincs rendben. 
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A lépcsők fekete márványszerű anyagból készültek, de mikor rálép-
tek,  fények szaladtak  keresztül  a  lábuk alatt.  Hogy ez  mi lehet,  arra 
megint csak senki nem volt kíváncsi. 

Elérték az első emeletet, ahonnan többfelé lehetett tovább indulni, 
de Lili felfelé mutatott: a festőterem a második emeleten van.

Továbbindultak. A lábuk alatt a fények – mint valami útjelzés – fel-
felé szaladtak. A második szintre vezető lépcsőforduló falában két ketrec 
állt  egymás mellett.  A földi világban pontosan ilyen helyekre tesznek 
festményeket, ám ide két szerencsétlen Lelket passzíroztak be. Rémülten 
és fájdalmas arckifejezéssel, sípoló hangon próbáltak közölni valamit, de 
nem sikerült. Olyan torz képet nyújtottak, amit látni is rossz volt. 

Elfordították fejüket a szerencsétlenekről és még egy szakaszt men-
tek fölfelé, hogy a második szinten legyenek. 

Elérték. A folyosó kétfelé ágazott. Lili jól ismerte a helyet, hiszen ré-
gen meglehetősen sokat járt a festőteremben. Kidugta a fejét és mindkét 
irányt szemügyre vette. Majd visszahajolt és behunyta a szemét, halkan 
imát mormolva. 

– Mi baj? – kérdezte Hana. Már nem remegtek a végtagjai, de úgy 
izzadt, mint aki éppen szaunázik. 

Lili hunyva tartotta szemét. – Amitől tartottam. Két Démon őrzi a 
bejáratot. 

– Milyenek? – a nő sejtette, hogy valami rossz válasz fog érkezni. 
– Vadászbábok – fújta ki Lili a levegőt, szeme felpattant, és szoro-

sabban markolta meg kardjait. 
– Picsába – Hana is erősebben fogta már a pisztolyát. 
Eközben Chou átlépett a két nő közt és kilesett. Majd hirtelen visz-

szarántotta a fejét és rémült szemmel, tátogva kérdezte Lilitől. „Az ott 
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egy Vadászbáb?” 
A  lány  bólogatott,  a  férfi  pedig  akkorát  nyelt,  mintha  egészben 

akarna letuszkolni a nyelőcsövén egy nagy darab krumplit.
– Ötlet? – kérdezte Shen a lánytól. 
– Megöljük őket! – jelentette ki Lili határozottan. 
– A… azokat? – kérdezte Chou elképedve.
– Igen. Nyugi, nem halhatatlanok, csak veszettül gyorsak. Jól kell 

lőni és pontosan. És…
Míg a lány beszélt, a vele szemben álló Shen szeme rémülten villant.
– Mögötted! – üvöltötte, és vállához kapta fegyverét. 
Lili látta már a férfi szeméből, hogy van mögötte valami, így gyor-

san megpördült és kardjait maga előtt keresztbe tette. 
 Már mindenki jól láthatta, hogyan néz ki egy Vadászbáb. Tényleg 

olyan teste volt, ami kimondottan alkalmas a Vadász szó viselésére. Egy 
perverz biológus még azt is mondaná erre, hogy tökéletes lény erre a fel-
adatra.  

Tartása és mérete egy földi világban élő gorilláéhoz hasonlított. Két 
lábon tartotta magát, elöl két kezére támaszkodott. Teste éppolyan iz-
mos,  mint földi  rokonáé,  azonban egy igazi  gorillának csak két  keze 
volt, míg ennek a Vadászbábnak négy. Kettővel a földön tartotta magát, 
másik kettővel – amik a lapocka helyéről nőttek ki – pedig lesújtani ké-
szült. Kezein és lábain csak három-három ujjat láttak, de azok koromfe-
kete, éles karmokban végződtek. A teste kékes színű, tele apró pikke-
lyekkel, melyek egy hüllő bőrének benyomását keltették. A feje pedig 
további indokot adott arra, hogy akinek maradt még lélekjelenléte rá-
emelni egy fegyvert egy ilyen lényre, az egyből ezt a testrészt vegye célba: 
a  fej  gyakorlatilag  egyetlen hatalmas, éles  fogakkal  tarkított  száj  volt. 

237



Középen fent nyílt szét, szemei pedig oldalt helyezkedtek el ezen a két 
állkapcson,  ráadásul  ezekből  a  szemekből  több is  volt,  három-három 
mindkét oldalon. Egyik pár előre nézett, másik oldalra, harmadik hátra-
felé. 

A Vadászbáb nagyon gyorsan mozgott. Mire Lili megpördült, hogy 
kardjait maga elé tartsa védekezésképpen, addigra már útnak indult felé-
je két kéz. 

A lány a kardjaival ki tudta védeni az első csapást, de az olyan elemi 
erővel landolt, hogy saját magát csapta fejbe a kard lapjával. A másik 
csapás pedig végigtépte a kevlár kabátot a hasánál. Csodával határos mó-
don a karom nem érte el a húst. Nem volt kétséges, hogy Lili hasa úgy 
nyílt volna szét, mint szétpattanó tavaszi tulipán. 

Miközben a lány a falnak csapódott, megnyílt a tűzvonal Shen előtt, 
akinek már a vállánál volt a fegyvere. 

Lőtt. A lövedékek legtöbbje a Vadászbáb fejébe csapódott; a két első 
szemet kidurrantották, és a sok tucatnyi fogból néhányat ki is törtek. 

A  Vadászbáb  hátratántorodott  egy  métert,  testét  pedig  görbíteni 
kezdte, hogy ugrásra készüljön. De odáig már nem jutott el, mert a töb-
biek is mind tüzet nyitottak. A félhomályos folyosót és lépcsőt megvilá-
gította a torkolattűz. A lövedékek áttörték a pikkelyes bőrt. A Vadászbáb 
összegörnyedt, a teste rázkódott, majd a lépcsővel szembeni falnak zu-
hant és holtan – vagy inkább csak harcképtelenül – csuklott össze.

Az eltelt két másodperc eseményei újra sokkoltak mindenkit. Már 
éppen kezdték volna megfelelően feldolgozni életük legszörnyűbb inge-
reit, erre most kaptak egy újabbat. 

Lihegtek, és rémülten pillantottak le a Vadászbáb tetemére. Ez nem 
lehet igaz. Egy ilyennek valóban nem szabad visszajutnia a földi világra, 
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mert ott aztán végezne mészárlást.  
Lili a hasát tapogatta. Millimétereken múlott az élete. Azonban hir-

telen megmerevedett és kardjait készenlétbe helyezve kiugrott a folyosó-
ra a többiek mellé, akik még az imént látottak feldolgozásával küszköd-
tek. 

Hana olyan lassan fordította a fejét a lány felé, mint aki egy átesett 
egy gerincműtéten. Látta a készenlétben álló lányt, de rajta kívül semmi 
mást. 

Lili hátra sem nézett: – Kettőt láttam. Még van itt egy valahol… 
Mondata után mindenki célpontokat akart keresni, de nem láttak 

semmit. 
De aztán a Vadászbáb megmutatta, hogy miért ezt a nevet adták 

neki: éppen taktikusan vadászott rájuk.
A jelen formációban hátul álló Shun Tang hirtelen felüvöltött a fáj-

dalomtól. 
Mindenki megpördült és ekkor vették észre a másik Vadászbábot, 

ami mögéjük került. De hogyan? 
A lény a plafonról ugrott le Shun Tang mögé, két hátsó kezének 

karmaival fentről lefelé akarta felnyitni a férfi hátát. A bal oldali karmok 
végigtépték a kevlár kabátot és hatalmas ütést mértek a gerincvédőre, de 
nem törték át azt. Azonban a jobb kéz karmai széttépték az erős szövésű 
kabátot és véres szántást hagytak a férfi hátán. 

Shun Tang arca eltorzult a fájdalomtól és az ütés erejétől. A földre 
zuhant, fegyverét maga alá temetve. Megfejelte a lépcsőt is és csak a si -
saknak köszönhette, hogy egyben maradt a koponyája. 

A Vadászbáb pedig nem teketóriázott. Már támasztotta is ki magát, 
hogy elrugaszkodjon a lépcsőforduló tövéből felfelé. De mire ezt megte-

239



hette volna, a fegyverek már rászegeződtek és mindegyikből megindult a 
golyózápor. A Vadászbáb szitává lőtt testtel roskadt a földre.

A fegyverek csövéből füst szállt fel, kezelőik még arra vártak, hogy 
megmozduljon a lény. De ez nem történt meg. 

Chou a hátára akasztotta fegyverét és Shun Tanghoz futott. A férfit 
nagy sokk érte a fájdalom és ijedtség miatt, de nem ájult el. 

Feltápászkodott a földről, miközben Shen is odaugrott, hogy segít-
sen. 

– Csak karcolás… – nyögte Shun Tang, de minden apró mozdulat 
fájt neki. 

– Hát persze hogy az – Chou széthúzta a szakadt kevlár kabátot, és 
megnézte a hátsebet. Nem volt mély, de vérzett. Ha a férfit nem látja or -
vos egy órán belül, bajban lesz. 

– Mindjárt végzünk. Bírni fogom – jelentette ki a kék-inges fájdal-
mas arccal. 

Nem állt  le  senki vitatkozni a férfival,  hogy valóban bírja-e vagy 
sem. Bírnia kell és kész.

Shun Tangnak nem volt más választása: előkerült az adrenalin injek-
ció. Beadta magának, majd ez néhány másodperc múlva a még mindig 
dolgozó stimuláló szerrel együtt elképesztő erőt adott neki.

– Gyerünk tovább! – adta ki az utasítást Hana. 
Lili és Xiao Li már készenlétben voltak, Shen és Chou pedig ott-

hagyták a feltápászkodó Shun Tangot.
A festőterem nem volt messze, mindössze csak pár méterre ettől a 

helytől.
Körbevették a bejáratot és beléptek…
Megérkeztek, célba értek…
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Azonban…

Három perccel később…

– Hol a picsában vannak? – kiabálta ingerülten Hana. 
– Nem tudom – sziszegte Lili –, de fogd be, mert ránk hozod a töb-

bit, és hagyj engem is keresgélni.
A lány volt az egyetlen, aki el tudta olvasni a jeleket. 
A festőterem – egy tízszer tíz méteres szoba – közepén egy asztalsze-

rű képződmény állt, melynek sima felszínén írhatták a figurákat, hiszen 
vérfoltok borították. 

A terem oldalfalait és a padlót megszilárdult, gyanta szerű anyag bo-
rította. Ezt a felszín alatt vékony kőlapokkal választották el egymástól, 
kialakítva ezáltal rengeteg kis üreget. A gyantaszerű réteg alatt pedig…

Papírfigurák százait olvasztották bele ezekbe az üregekbe, és bizony 
akadt köztük nem emberi figura is. Mint például az előbb látott Vadász-
bábok. De volt egyéb is…

 Még Lili sem tudta pontosan meghatározni, hogy hány papírfigura 
lehet itt, de egy gyors saccolás alapján több lehetett, mint ötszáz…

De nekik most csak kettő kellett…  
Lili a terem közepén lévő kőasztalra leírta Feng és Zhenbang igazi 

nevének jeleit, hogy mások is tudjanak segíteni a keresésben. 
Egyesével haladtak végig az ember alakú papírfigurákon és mikor 

gyanús volt, hogy ez talán az lehet amit keresnek, akkor odaugrottak az 
asztalhoz, megvizsgálták a jelet, majd vissza. De sajnos még semmi. 

Chou és Hana négykézláb vizsgálták a padlóban lévőket, a többiek a 
terem falába ágyazottakat. 
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Hirtelen – megint – Xiao Li kiáltott fel: – Megvannak! Megvannak! 
– mutogatott a falra. 

Lili odaugrott és ő is szemügyre vette a papírfigurákat. Valóban, ez a 
kettő itt két Elitbábé volt: Fengé – eredeti nevén Ziyi Ming Xu –, és 
Zhenbangé – eredeti nevén Yong Jun Zhang. A festések nem borították 
be az egész figurát, de sokkal több volt rajtuk, mint a többin. Yanluo 
Wangnak engedelmeskedtek közvetlenül, tehát ők – hasonlóan mint ré-
gen Lili és most Liu – egy külön szárnyát alkották a Báboknak. De hogy 
nekik ki engedelmeskedett, azt ebből nem lehetett megtudni. 

Lili benyúlt a két figuráért, de beleütközött a keze a szilárd gyanta 
szerű felszínbe. Értetlenül rázta a fejét. Megpróbálta még egyszer. 

– Nem értem – mondta ki hangosan is azt, amit mindenki látott. 
– Bele kéne tudnod nyúlni, vagy mi? – kérdezte Hana. 
– Igen. 
Hana lépett a két kis rekesz elé és pisztolyának markolatával meg-

ütögette a szilárd felszínt. Nagyon keménynek tűnt. Hátrahúzta a kakast 
fegyverén, egyet hátralépett és belelőtt. 

A lövedék lepattant a felszínről és megkezdte útját a teremben. Erre 
senki nem számított. 

Csodával határos módon senki nem sérült meg, de Hana úgy nézett 
saját fegyverére, mintha az éppen elolvadna. 

Lili  mérgében ököllel  csapott  a gyanta felszínére,  majd kardjaival 
kezdte el csépelni. Eredménytelenül. 

– Miért nem tudsz belenyúlni? – pislogott Chou, aki érezte az előbb 
a pisztolylövedéket az orra előtt elszáguldani. 

– Nem tudom – rázta a fejét Lili. 
Miközben tanácstalanul nézték a két papírfigurát, nem vették észre, 
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hogy a plafonról valami – mint valami pókhálón – ereszkedni kezdett. 
Éppen Lili mögött. Mikor fejmagasságig süllyedt, hirtelen megduzzadt 
és kidurrant. Szemek tűntek fel a végén.

A lány hirtelen felkapta az egyik kardját, megpördült és átvágta a 
nyálkát. A szemek a földre hullottak és szétgurultak. Még ott is pislog-
tak, forogtak, és mindenkit jól megnéztek maguknak. 

Lili tudta, hogy ez mi volt: – Tűnjünk el a Kastélyból, de nagyon 
gyorsan!

– Mi? – képedt el Hana. – Nem megyünk sehová, ezt a kettőt ki 
kell szednünk innen először! 

– De megyünk, Hana! Ezt a két figurát csak Báb tudja kiszedni. 
Fent kell elkapnunk őket.

– Tessék? És ezt csak most mondod? – fordult Lili felé a nő, megle-
hetősen ingerülten és remegve.

– Azt hittem, csak benyúlok és kész. De már tudom, hogy csak Bá-
bok tudnak belenyúlni. Felejtsük el és tűnjünk el innen, de gyorsan!

– Remek! Igen! Óriási! Feláldozzuk az ép eszünket, hogy ide jus-
sunk, erre most meg tűnjünk el? – Hana, mindenki legnagyobb meg-
döbbenésére, Lili fejéhez nyomta a pisztolyát. – Azt már nem! – majd 
hátrahúzta a kakast, nyomatékosítva, hogy kész agyonlőni. 

– Hana… – Lili eldobta a kardjait és feltette kezét. – Nincs egy per-
cünk sem. Higgy nekem! 

Mondatának nyomatékosítására olyan üvöltést hallottak a folyosók-
ról, hogy újra remegni kezdtek végtagjaik. 

A lány feltartotta tenyerét, gesztikulálva kérdezte, hogy most mi le-
gyen. 

Hana visszatolta a kakast és gyilkos pillantással nézett Lilire, aki szi-
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gorúan nézett vissza. De ezt majd megbeszélik később, most olajra kell 
lépniük. 

Shen a zsebébe nyúlt a kapulapért, ami a földi világba visz, de Lili 
megrázta a fejét. Közben elindult és úgy magyarázta. 

– A kapu egy percig marad nyitva. Ha most innen megyünk fel, ki 
tudja, mit szabadítunk a földi világra – egyre gyorsabban kezdett futni. 

Ki kell jutniuk a kastélyból, ez kétségtelen, mert már tudják, hogy 
itt vannak bent. És már jönnek… 

 
Tizenöt perc múlva…

A kastélyból sikeresen kijutottak, és már az emelkedőn rohantak le-
felé, miközben a mögöttük cirkáló Vadászbábok közül már hármat lete-
rítettek. De még volt belőlük néhány… 

Ha itt használják a kapulapokat, akkor az őket üldöző lények mind 
utánuk jönnek majd, így nem maradt más választás: még messzebb kel-
lett jutniuk. 

A Vadászbábok hihetetlenül gyorsan mozogtak, még a falon is tud-
tak egy rohanó ember sebességével közlekedni, a talajon pedig még en-
nél is gyorsabban. Eleinte három iramodott utánuk. Először megpróbál-
ták lefutni ezeket, de hamar belátták, hogy ez nem fog menni. Ezért vé-
gül a fegyverek segítségét kellett igénybe venniük. 

Az üvöltések azonban egyértelműsítették, hogy még nagyon sok ül-
dözi őket. 

Az észveszejtő rohanás közepette,  szinte kapálózva beszélték meg, 
hogy az útvesztőben fogják lerázni ezeket, hiszen ha megfelelő időben 
lépnek be, akkor változni fog és elvágja az üldöző Vadászbábok útját. 
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Csak ez tűnt az  egyetlen lehetséges  megoldásnak. Azon most nem is 
gondolkoztak, hogy hogyan tovább a figurák nélkül, most az életösztön, 
az adrenalin és a pánik hajtotta őket előre. 

Nem tettek meg sokat a lejtőn vissza az útvesztő felé, de máris fel-
bukkantak mögöttük az újabb Vadászbábok, szám szerint hat. Félelme-
tes sebességgel rohantak és mintha tanultak volna társaik hibájából: ci-
káztak, hogy nehezebben lehessen eltalálni őket. 

Hanaék már  a  lejtő  közepén járhattak,  de  hamar  belátták,  hogy 
nem fogják elérni az útvesztőt anélkül, hogy ne érnének be őket a lé-
nyek. 

Hana megtorpant és féltérdre ereszkedett, lihegve üvöltötte a paran-
csot: – Tüzelési he… helyzetbe! – Ömlött róla a víz és megpróbálta be-
célozni az egyik ide-oda ugráló Démont. 

Mindenki engedelmeskedett. Visszafelé fordultak és céloztak. Na-
gyon nagy bajba kerültek…

Azonban mikor mindenki felvette a lövési helyzetet és vártak, hogy 
a Vadászbábok egy kicsit közelebb kerüljenek, egy hatalmas árnyék ve-
tült rájuk egy pillanat erejéig és zúgó hanggal elszállt felettük.  

Na,  még mi lesz  itt? gondolták magukban.  Már kezdték feladni, 
hogy újra látni fogják a földi világot. 

A gigászi árnyék visszatért. Felpillantottak, hogy mi az, ami végképp 
meg fogja pecsételni a sorsukat és ami miatt sosem jutnak már ki innen 
élve…

Legnagyobb megdöbbenésükre a gigantikus fekete árnyék lecsapott 
a lejtőre, de nem rájuk. Az egyik Vadászbábot vette célba. Felkapta a 
magasba, majd egy erőteljes mozdulattal kettétépte, ezután mindkét da-
rabját úgy hajította el, mint egy rongybabát. 
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Majd újra lecsapott és most már jobban szemügyre tudták venni, 
hogy mi az, ami a segítségükre érkezett… 

Kínában még a legkisebb gyerekek is  tanulják az ősi teremtésmí-
toszt, és nincs olyan ember, aki ne ismerné Tianlong-ot, a Mennyei Sár-
kányt,  az időszámítás  előtti  Kína legfenségesebb és  legerőteljesebb lé-
nyét. 

A fejétől a farkáig a harminc métert is elérte, szárnyfesztávolsága is 
körülbelül  ennyi  lehetett.  Testét  fekete  pikkelyek borították,  szárnyai 
hártyásak, mégis masszívak. Szemei aranyszínben tündököltek, fogai fe-
hérek. Négy lábának mindegyike hatalmas, ember méretű karmokban 
végződött. Nem találtak jobb szót a benyomás leírására, mint a fensé-
gest.

A sárkány a második Vadászbábot kapta fel mellső lábával és miköz-
ben egy erőteljeset csapott a szárnyával, hogy felfelé emelkedjen, a Dé-
mont úgy csapta a földhöz, hogy szinte minden, vázat erősítő szerv por-
rá tört. A Démon még vissza is pattant a földről majd kitekeredett vég-
tagokkal zuhant vissza. 

A további négy üldöző Vadászbáb célpontot váltott. A sárkány egy 
pillanatra a föld felé közelített, ezért máris ráugrottak, és felmásztak tes-
tén. Egyik a nyaka felé mászott, másik a hátára, harmadik a hasához, ne-
gyedik a bal szárnyához.

Hanaék elképedve, már idegösszeomlás és ájulás határán nézték az 
újabb,  agykéregbe  maró  látványt.  Már  biztosak  voltak  benne,  hogy 
olyan szellemi sérüléseket fognak elszenvedni, amit az életben nem he-
vernek ki. 

A sárkány a nyaka felé mászó Vadászbábot leszedte a mellső lábával. 
Karmaival szinte szétpréselte, majd a földhöz csapta. A Démon nyek-
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kenve pattant vissza, majd mozdulatlanul zuhant le.  
A másik Démon a szárny felé mászott. Tianlong ezt fejével kapta el 

és fogaival kettéroppantotta. 
A harmadik a hátán mászott. A sárkány hátratekerte hosszú nyakát 

és ugyanúgy kivégezte ezt is. 
A negyedik pedig a hasán kapaszkodott bele a vaskos pikkelyekbe. 

Tianlong  nemes  egyszerűséggel  leszállt  és  összenyomta.  Nem maradt 
több. 

Ekkor a fenséges lény még egyszer a levegőbe szökkent, piruettezett 
egyet, és újra a talajra szállt. Közben olyan erős széllökéseket hozott létre 
szárnyának csapása, hogy Hanaék majdnem felborultak. Lépteinek dön-
géséből könnyen meg lehetett állapítani, hogy súlya talán a száz tonnát 
is elérte. Gyorsan lépkedve Hanaék felé haladt, majd lassított, végül pe-
dig úgy tipegett előttük, mint egy élelemért kuncsorgó kutya. 

Hanaék nem tudtak elfutni, felemelni a fegyvereket pedig talán a 
legrosszabb döntés lett volna, mert Tianlong éppen megmentette az éle-
tüket, továbbá méreteit és erejét tekintve a fegyverek elsütése szándéká-
nak újragondolásra késztetné a látszólag békét akaró lényt. 

 Pontosan előttük állt. Csak a feje akkora volt, mint egy egész em-
ber. Orrlyukaiból gőz csapott ki dörögve, ahogy lélegzett.

Fejét Lili leblokkolt alakja elé hajtotta le. Ha a puszta megjelenésé-
nek látványa nem lett volna elég, még meg is szólalt, a hangok a fejük-
ben jöttek létre, mintegy telepatikusan. 

– Te vagy a régi festő, igaz?
Lilinek szinte minden maradék energiáját össze kellett szednie, hogy 

válaszoljon, szinte térdre borult a lény előtt, mindeközben keze-lába re-
megett. – Heh, űűű, brrr, igen, én vagyok. De… de honnan tudod ezt?
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– Tudom és kész. Miért vagytok itt? – fordította körbe a sárkány a 
fejét mindenkin. 

Erre a kérdésre eleinte féltek kimondani a választ, de mindenki volt 
annyira művelt, hogy tudja, Tianlong nem az alvilághoz tartozik. Azon 
már nem is  gondolkoztak, hogy Tianlong valóban létezik. Azon meg 
végképp nem, hogy ide leszállt eléjük… sőt még beszélt is hozzájuk… 

A fejükben egy másik kérdés cikázott, miszerint a kínai mitológia – 
már bizonyítottan létező – egyik legnagyobb hatalmú lénye mit keres az 
alvilágban?

– Két  figuráért  jöttünk és  azt  akartuk a  földre  vinni  –  válaszolt 
Hana Lili helyett, ezután pedig eltátotta a száját azon, hogy képes volt 
megszólalni.

A sárkány megállította emberméretű fejét a nő előtt, majd hirtelen 
az ég felé emelte, és onnan nézett le. 

– És mi dolgotok két figurával? 
– Á… á… ááá… át… át… át… – Hana most megnyugodott, hogy 

mégis képtelen beszélni. Ez így volt helyes, mert az semmiképp sem az, 
hogy eltársalog ezzel a lénnyel.

–  Nyugodj már meg, nem harapom le a fejed. Lélegezz mélyeket!  
Úgy… jó… na most próbáld meg újra! 

– Át aka… akarjuk ííí… huh, igen, át akarjuk írni őket. 
– Na végre. Na de várjunk csak, te is ismerős vagy ám, hallottam  

rólad ezt-azt. 
– I… igen? – Hanat már nem választotta el sok attól, hogy elveszít-

se az eszméletét.  
–  Bizony – a sárkány egészen a nő arca elé tartotta a fejét.  –  Te  

vagy…  hm… azt hiszem a neved Hana, igaz?
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Ekkor ejtették ki néhányan a kezükből a fegyvert döbbenetükben, 
Shun Tang és Shen még térdre is roskadtak.

Hana azonban még nem esett össze, de pisztolya már a földön pat-
togott. – Igen, én vagyok – válaszolt remegő hangon. – De… de hon-
nan tudod a nevem? 

–  A híretek eljutott a Halhatatlanokhoz. Az, ahogyan megszoron-
gattátok az alvilág királyát nemrég. Szép munka volt, gratulálok! 

Hana most nem tudta, hogy köszönetet mondjon, vagy piruljon el, 
vagy  hajoljon  meg.  Míg  a  megfelelő  viselkedési  forma  kiválasztásán 
fennakadtak a gondolatai, a sárkány fojtatta: – Üzenetet hoztam nektek,  
mert tudtuk, hogy ide jöttök. A Földi világba nem tudunk belépni, de  
ide  igen.  Azért  jöttem,  hogy  elmondjam,  mindent  be  kell  vetnetek,  
hogy megakadályozzátok azt, amit Yanluo Wang és a Bábok terveznek  
újév éjfélre. 

– És mi az? – Hana arcára tébolyult mosoly ült ki. – Mert nekünk 
még sejtelmünk sincs. 

– Nekünk sincs, csak a következményeket tudjuk, ami nagyon ko-
moly dolog. Meg kell állítanotok őket mindenáron! 

– De éppen most buktunk el, nem tudtuk megszerezni a figurákat. 
És a két régi társamról is tudsz akkor, hogy ők mennyire jók. Ezért akar-
tuk megszerezni a figuráikat és...

– Tudom, Hana! – dörrent hangosabban Tianlong hangja. – Nem 
akarok kifogásokat hallani, csak figyelmeztettelek és semmi más…  na 
jó, elismerem, egy picit besegítettem. – Ha Tianlongnak lett volna válla, 
akkor azt most megvonta. – És még azt kellett elmondanom, hogy meg  
kell akadályoznotok azt, ami készül! Ennyi. És most, ha kedves az élete-
tek, tűnjetek el innen! Addig feltartom ezeket – intett a fejével hátrafelé. 

249



Elpillantva a sárkány hasa alatt nagyon sok Vadászbábot pillantottak 
meg, amint egyre csak gyűltek egy újabb rohamra…  

Felvették a földről fegyvereiket és Tianlong aranyló szemének pislo-
gásaitól  követve megnyitották a kaput, hogy elhagyják az alvilágot és 
visszatérjenek a földire.

Akárcsak az alvilág, Tianlong is valóban létezik, ráadásul üzenetet 
hozott. Már nem volt kérdéses, hogy akkor a Nyolc Halhatatlan is léte-
zik.  Ha pedig  már ők is  hallottak arról,  hogy valamire készül Yanuo 
Wang és a Bábok, akkor Hana csapatának a feladata még súlyosabb és 
komolyabb, mint eddig hitték. És már nincs sok idejük addig…

Hátralévő idő: 54 óra 55 perc 45 másodperc… 
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16. Fejezet
Bilincsek 

Első nap, délután 17:06

Hátralévő idő: 54 óra 53 perc 18 másodperc… 

A nap már lebukott a földi világban a horizont alá; a melegfrontnak 
köszönhetően a hőmérséklet a téli viszonylathoz képest kielégítő, 8-10 
fok körül lehetett. 

Az előző estinél gyakrabban tűntek fel a színes virágok az égen, süví-
tő,  sistergő,  robbanó,  pukkanó hangok kíséretében nyíltak ki  a  sötét 
égen. 

Hanaék a kapun átlépve ugyanabban a parkban találták magukat, 
ahonnan beléptek. Minden a helyén volt, a dzsipek, a szögesdrót kor-
don, a kamionok. A levegőt üdítőnek érezték, az élet hangjait pezsdítő-
nek, a tűzijátékok látványát örömtelinek. 

Ugyan nem sikerült a 72 órás akció legnehezebb része, de legalább 
megúszták élve.  Most  újra  kell  tervezniük,  gondolniuk sok mindent. 
Most már mindenki a csapatból tudta, miért remegett Hana keze. 

Miután kizuhantak a kapuból, remegtek a fáradtságtól, a nagyon 
lassan apadó adrenalin szinttől és idegességtől. Két perc telt el, mire fel-
fogták, mi az,  amiben megváltozott  a belépésük óta a park: rengeteg 
rendőrautó állt szerteszét, piros és kék szirénájuk fényei átfutottak az ar-
cukon.

Az  autók  mögött  fedezékbe  húzódva  rendőrtisztek  sokasága  várt 
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fegyverrel a kézben, és célba vették őket. Nem állt jogukban engedélyek 
nélkül beleszólni a hadsereg és a titkosszolgálat hadműveleteibe, hiszen 
alacsonyabb rangúnak minősültek mint a katonák és ügynökök. Ráadá-
sul mindenkit letartóztattak. 

Hana Shun Tang felé fordult, még mindig lihegett: – Mi folyik itt?
A férfi szintén kapkodta a levegőt, hátsebe miatt fájdalmasan grima-

szolt. – Fogalmam sincs. 
Hirtelen pedig meghallották azt a mondatot egy hangosbeszélőből, 

amik után tudták, hogy a 72 órás akciónak vége szakadt:
– Körül vannak véve! Ne mozduljanak! Dobják el a fegyvereiket!
Hana  gyors  helyzetfelmérést  végzett:  ha  nem engedelmeskednek, 

akkor ennyi fegyverrel szemben nincs esélyük.
Ám még mindig nem találtak magyarázatot arra, hogy mit keres itt 

a rendőrség. De aztán beugrott: a rendőrfőnök. Éppen túllépett a saját  
hatáskörén azért, hogy megállítsa Hanaékat, felelősségre vonják majd, 
kap egy seggberúgást, de semmi több. 

Tönkretette  az egész 72 órás  akciót.  Mire elsimítják az  ügyet,  az 
majd hosszú órákat fog igénybe venni, addig pedig beköszönt az újév éj-
fél, megtörténik a Tigris Dühe, és a Bábok terve sikerrel zárul.  

Hanaék sorsa pedig még szörnyűbb lesz, mert őket már kétséget ki-
záróan visszaviszik a börtönbe, ahol majd a biológiai fegyver végezni fog 
velük. 

– Ismétlem, dobják el a fegyvereiket! – hangzott újra a felszólítás.
Hana utoljára akkor hallott ilyet, mikor még régen az alvilág királya 

egyenesen a rendőrök karmai közé küldte. 
Egymásra néztek. A sisakot már akkor ledobták magukról, mikor 

ide átzuhantak, ezért most a szirénák villódzó fényében jól látták egymás 
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arcát, melyre a csalódottság, reményvesztés, fáradtság, düh, és az elmúlt 
egy órában látottak hatásai érdekes ábrázatot varázsoltak. És semmi más-
ra nem vágytak, csak hogy megpihenhessenek egy icipicit. 

Eközben a rendőrök körbevették őket. 
– Térdeljenek le! Kezeket a tarkóra! – hallatszott a hangosbemondó-

ból.
Nem maradt más választás, máskülönben szitává lesznek lőve.  
Nagyon gyorsan bilincsbe verték őket. 
Tovább dühítette őket egy másik dolog. Megjelent néhány kamerá-

val és reflektorral felszerelt ember, akiket egy bordó, rövid szoknyát és 
zakót viselő, felkötött hajú riporternő irányított, és mikrofonnal a kezé-
ben  tudósítást  adott  a  Shanghai  televízió  –  rövidített  nevén  SMG 
(Shanghai Media Group) – csatornájának. Éppen elkezdte az adást:

–  Köszöntöm az esti nézőket, megszakítjuk műsorunkat. Önök az  
SMG rendkívüli adását láthatják élőben a Xujiahui parkból. A polgár-
mester és a TV igazgató gyilkosait a rendőrség legjobb nyomozói né-
hány óra alatt megtalálták.

A riporternő közel ment a bilincsbe vert csapathoz, és ha szemmel 
ölni lehetne, akkor most tévénézők tízezrei feküdnének holtan otthona-
ikban. 

–  Láthatják  a  nehézfegyverzetet,  amit  a  gyanúsítottak  magukkal  
hordtak és biztos forrásból állíthatjuk, hogy a gyilkosságon felül még va-
lami nagyszabású akcióra is készültek. Hála a rendőrség kiváló nyomo-
zóinak és a rendőrfőnök remek munkájának, a bűnözőket sikerült kézre  
keríteni és mint láthatják itt mögöttem, immáron ártalmatlanok. 

A riporternő persze Báb volt, ezt Hana és Lili érezték. 
– A gyanúsítottakat a rendőrségre szállítják, onnan pedig egy szigo-
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rúan őrzött  fegyházba.  Négyen közülük már  szökött  fegyencek,  akik  
életfogytiglani  büntetésüket  töltötték  a  Tian  Lei  fegyházban.  E  négy 
elítélt közül az egyik nő részt vett a Tien Shan étterem béli vérfürdőben  
másfél évvel ezelőtt, ami miatt életfogytiglani büntetését töltötte, ám ar-
ról, hogy hogyan sikerült megszökniük, még nincsenek értesüléseink. A  
késő esti  különkiadásban nyomon követhetik a  további  eseményeket.  
Köszönöm a figyelmet, Ming Xu Peit  hallották az  SMG csatornától,  
élőben Shanghai-ból. 

Shun Tang elképedve térdelt. Li Yong hadnagyot, Mei Shun zászlóst 
és  Fu  Sheng  őrmestert  már  szintén  bilincsbe  verték  és  beültették  az 
egyik rendőrautóba, de ők is hallották azt a tömény hazugságot, amit a 
riporternő ontott magából. 

Hanaék tátott szájjal próbálták felfogni, hogy mekkora összeeskü-
vésnek lettek az áldozatai.  

Mikor ráírták a figurákra, hogy öngyilkosság, azok ketten azonnal 
meg is  tették. A Bábok ekkor már tudtak Hanaékról.  Gyorsan rájuk 
kenték az egész ügyet, gyilkosságnak beállítva. A Xujiahui parkban felál-
lított mobil főhadiszállás és helikopter pedig akárkinek szemet szúrt. Az 
egyik újságíró Báb lehetett és kiszúrhatta Hanaékat. Ez még nem is lett 
volna gond, azonban a Rendőrfőnök kiadta a parancsot a park elleni tá-
madásra, annak ellenére, hogy rendőr nem érhetne hozzá katonákhoz, 
titkosszolgálat tagjaihoz pedig végképp nem. Shun Tang egész biztosan 
ki fog jönni nemsokára a fogdából, azonban hogy Hanaékat és Lilit is ki 
tudja-e hozni újra, az már nem valószínű.

A rendőrök ismertették jogaikat. Lili és Shun Tang ezt életükben 
először hallották. Shen, Chou és Xiao Li másodszor. Hana pedig már 
ötödjére. Először Kínában tartóztatták le 15 évesen, majd az Egyesült 
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Államokban, ott kétszer is, először 18, majd 20 évesen, utoljára pedig is-
mét Kínában, mikor Yanluo Wang visszaküldte a rendőrök kezei közé. 
És most ötödszörre…

Próbáltak beszélni egymással, de a rendőrök rájuk üvöltöttek, hogy 
hallgassanak.  Shun  Tang  próbált  érvelni  azzal,  hogy  ki  is  ő,  de  azt 
mondták, majd tisztázhatja magát a rendőrségen, de most a bilincs ma-
rad és velük jön. 

Két rendőr Lilit cipelte az egyik autó felé, a lány pedig könyörgő 
szemmel nézett hátra Hanara, aki tehetetlen dühében csak vicsorgott. 
Kinyitották a kocsi hátsó ajtaját, fejét lenyomták és betuszkolták, majd 
szirénázva elhajtottak vele. 

Shun Tang volt a második. Sziszegett a fájdalomtól, ahogy talpra ál-
lították. Hátranézett Hana felé és megpróbált egy megnyugtató pillan-
tást küldeni: „nyugi, nemsokára kihozlak titeket”. De nem sikerült, hi-
szen ő is tudta, hogy most ezeket a hamis vádakat a Tigris Dühe előtt 
nem lehet elsimítani. 

Shun Tangot is betuszkolták a második kocsiba, majd elhajtottak 
vele. 

Shen volt a következő. Dühös és fáradt arcáról lerítt, hogy ha most 
nem lenne rajta bilincs, az itt lévő rendőrállomány megnézhetné magát. 
Miközben felállították, visszapillantott mindenkire. Örülök, hogy meg-
ismerhettelek Titeket. Köszi a lehetőséget, Hana. Ég veled Xiao Li. Jó  
lett volna együtt lenni veled. Ezek a gondolatok cikáztak át agyán, mi-
kor a harmadik autó hátsó ajtaját nyitották ki neki és betuszkolták. El-
hajtottak vele. 

Hana volt  a  következő.  Miközben talpra  állították,  hátranézett  a 
még térdelő Xiao Lire és Choura. Sajnálom, hogy nem sikerült. Chou,  
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jó lett volna ha megdöngetsz. Sajnálom, hogy nem volt egy óránk sem. 
A negyedik autó ajtaját nyitották ki neki és beültették. Ismét azon az ol-
dalon ült, ahol a rács nem mögötte, hanem előtte volt. Vége. Még felpil-
lantott az égre, hogy láthassa a durrogó tűzijátékokat utoljára. Majd el-
hajtottak vele is. 

Xiao Li volt az ötödik. A bilincs nagyon szorította, a kézfejéből már 
szinte teljesen kiment a vér. Még hátranézett Choura: A következő élet-
ben újra találkozunk. Az újabb rendőrautó hátsó ajtaját kitárva feltárult 
a mozgó ketrec a lány előtt. Egy pillanatra megállt, de az egyik rendőr 
erőszakosan lenyomta a fejét és betuszkolták. A jármű elindult vele. 

Utolsóként Chou autója tolatott közel és felállították a férfit. Bele-
röhögött a rendőrök arcába és az egyiket annyira feldühítette, hogy be-
húzott neki egyet. Chou véres szájjal ismét mosolygott. Ahhoz képest, 
amilyen az alvilág volt, inkább legyen a börtön. Miközben a kocsi felé 
tuszkolták, visszapillantott a már bezáródott kapu helyére. Láthatta in-
nen a megperzselődött növényzetet, amik akkor égtek meg, mikor meg-
nyitották a Lángok Csarnokába vezető kaput. Már tudta, miért reme-
gett Hana annyira, mielőtt lementek az alvilágba. Már ő is remegne, ha 
megint le kéne mennie. De most… Ég veled szabad világ.

Az utolsó autó is elindult a parkból.
A helyszínelők és néhány újságíró maradt. És lázasan készítették az 

interjúkat a késő esti műsorhoz, amit Hanaék már nem fognak látni…

Hátralévő idő: 54 óra 43 perc 52 másodperc… 
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17. Fejezet 
Az ügy elsimítva 

Első nap, délután 17: 17

Hátralévő idő: 54 óra 42 perc 12 másodperc… 

Az SMG hírcsatorna  rendkívüli  adását  négyen  nézték kényelmes 
bőrfotelekből az Óvóhely legalsó szintjéről. A sarokban lévő plazma TV-
n ment az adás. Nemrég ebbe a terembe tört be egy csapat SWAT ruhá-
ba öltözött ember, megszórták villanó és könnygázgránátokkal a helyet, 
magukkal vitték a két figurát és leléptek. A fényt a csupasz mennyezetről 
két neonlámpa szolgáltatta. A kis terem az Óvóhely többi részével egye-
temben éppolyan egyszerű volt, leszámítva néhány falon lógó, virágokat 
ábrázoló festményt, melyek két oldalról fogtak közre egy faltól-falig mé-
retű, különösen kirívót, ami a Tiltott Várost ábrázolta, mintha egy nagy-
méretű pergamenre festették volna piros, fehér és sárga színek dominan-
ciáját felhasználva.

Az Óvóhelyen még mindig tartott a mulatozás; a zene döndüléseit a 
szellőzőrendszer és a csővezetékek mind magukkal hozták. Nem zavarta 
a beszélgetéseket, mindössze csak érezni lehetett, hogy pezseg az élet a 
bűnözők paradicsomában. 

A teremben lévő négy ember közül az egyik ásványvizet ivott, a má-
sik  narancslevet  szürcsölgetett,  a  harmadik kávét,  a  negyedik teát  fo-
gyasztott. 
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– Na végre, elkapták őket – csettintett örömmel a teát szürcsölgető 
férfi, Shao Jun Zhang, a Tong vezér.  

– Most jön a kérdés, hogy mennyire rúgják seggbe a rendőrfőnököt 
a  titkosszolgálattal  szembeni  fellépéséért  –  mondta az  ásványvizet  ivó 
ember.

– Ne aggódj érte, Zhenbang – szólt bele Jian Hua Xu, a Triád vezér, 
majd  letette az asztalra kávéját.

– Vajon meddig tudja bent tartani azt a titkos ügynököt? Mert ha ő 
kijön,  akkor  megpróbálja  kihozni  a  többieket  is  –  akadékoskodott 
Zhenbang.

– Nem tudja. Ennek a gyilkossági ügynek komoly súlya lesz, ráadá-
sul ők mind fegyencek. Azonnal mennek majd vissza a fegyházba. De, 
visszatérve a titkos ügynökre, elvileg 48-tól 72 óráig is bent tarthatják 
őt, gyilkosság gyanúja miatt. Ennyi elég nekünk – válaszolt a Triád ve-
zér, kanalával a kockacukrot törte össze a kávéjában. 

– Néhány órája nagyon fájt az, ahogy betörtek ide – vigyorgott a 
Tong vezér. – Nagyon gyorsak voltak. Még jó, hogy a kisasszonynak tá-
madt ez a remek ötlete, mert most mi lennénk halottak – ezzel a na-
rancslevelet szürcsölgető Fengre sandított. 

A nő az érzelmek legkisebb jele nélkül pillantott vissza, majd né-
hány másodperces csöndet követően halkan suttogta. – Ha kiszabadul-
nak, akkor megint fájhat a fejünk. 

– Igaz – sóhajtott Shao. 
– De a rendőrfőnök biztosított minket, hogy ilyen nem lesz, igaz? – 

Feng e kérdést úgy tette fel, hogy rossz válasz esetén toroknak ugrik. 
– Po…  pontosan – nyelt Shao. Mióta Feng és Zhenbang bábok let-

tek, azóta a férfivel szerettek együtt dolgozni, de Feng viselkedése sok 
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fejfájást okozott, ugyanis már több Bábot megölt. Ennek ellenére Yan-
luo Wang ragaszkodott személyéhez. 

– Akkor ezt a szálat elvarrottnak tekinthetjük – Feng maga elé mo-
solygott. – Lilit pedig majd Mr. Cheng intézi el.

– Hana megint elképesztő volt, nem? – fordult a Triád vezér vigyo-
rogva Zhenbang felé.

– Ő mindig is az volt – a férfi elmosolyodott, ahogy kellemes emlé-
kek tódultak be agyába.  

– Kár érte – mondta Jian. – Jó lett volna, ha ő is Elitbáb lesz, mint  
ti ketten. 

Zhenbang és Feng pillantásából Jian hamar rájött, hogy még ha Bá-
bok is ők ketten, maradt bennük elfojtott érzelem Hana iránt, melyeket 
nem kellene feszegetni. 

– Nos akkor – köszörülte meg a torkát a Tong vezér. – Most, hogy 
ez megoldódott, folytathatjuk az újévi tervet. 

– Álljunk meg egy pillanatra! – dőlt hátra a fotelben a Triád vezér,  
hosszú haját hátrasimítva. – Beszéljük át gyorsan, hogy mi történt ed-
dig, és vegyük át, hol hibázhattunk. Ha lehet, ne tegyük még egyszer.

Zhenbang elgondolkodóan összeérintette ujjai hegyét, mereven néz-
ve őket. – Nos tehát, királyunk kitalálta az újévi Tigris Dühe nevű mes-
teri tervet. Sajnos éppen rosszul jött ki a helyzet és mikor erről beszél-
tünk azt valaki egy puskamikrofonnal felvette. A beszélgetés maga még 
nem lett volna gond, de az, hogy a rendőrfőnök megemlítette a kódjel-
zéseket, amik életbe fognak lépni, már az. Tehát tudják, hogy készülünk 
valamire. A hadsereg nem léphet semmit, mert egyrészt semmi egyértel-
mű bizonyíték nincs a kezükben, hogy megindulhassanak, másrészt ép-
pen újév ideje van. Ha most esetleg megjelenne egy tank a városban, né-
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hány embert biztosan érdekelne, mit keres az ott. Kitörne a pánik. Na, e 
két ok miatt nem lép be a hadsereg és nem is fog. A felvett beszélgetés -
ből indultak ki és megpróbáltak egy szakértői csoportot összehozni. És 
itt jön képbe valaki, aki a legjobb szakértő a Bábok ellen. 

Feng ragadozó vigyorral az arcán bólogatott: – A drága Hana. 
– Ő a legjobb szakértő ellenünk, ez kétségtelen – folytatta a férfi. – 

Ráadásul a fegyházba helyezett őrszem, aki őt figyelte, meghalt. Lelke le-
került a király színe elé és elmondta neki azt, hogy Hana ölte meg. És 
azt, hogy ki is akarják hozni, sőt társakat is kapott. Mi ekkor már meg-
rendeztük a  hamis  beszélgetést  az  olajfúró állomással  kapcsolatban és 
vártuk, hogy valaki besétáljon a csapdába. Ez a valaki éppen Hana és 
csapata volt azzal a titkos ügynökkel. Ezután eresztettük szabadon a Di-
menzióbábot, az pedig elintézte az olajfúró állomás személyzetét és Har-
cosokat készített. A Bombákat csak fel kellett tapasztaniuk, így még az ő 
intelligenciájuk is alkalmas volt erre a feladatra – a férfi sóhajtott egy na-
gyot. – Aztán Hanaék kijutottak élve az állomásról, mi több, megölték a 
Dimenzióbábot is. Ezután a Király már jobban felfigyelt rájuk, így ki-
sakkozta, mi fog történni. Jól gondolta: elkapták a kis Liut és kiszedték 
belőle azt, ami kellett nekik. Tudtuk ugye, hogy ide fognak majd jönni 
– mutatott körbe Zhenbang a teremben. – És…  

– Várj, Zhenbang – Jian kezét feltartva időt kért. – Honnan tudtá-
tok meg azt, hogy Liut elkapták? Csak mert Mr. Cheng még most sem 
tudja, hol van. 

– Liunak nálam és Fengnél kellett bejelentkeznie kétóránként. Ezt a 
Király rendelte el, ti ezért nem tudtatok róla. De mivel ez nem történt 
meg, mi már sejtettük, hogy Hanaék kapták el. A tőle elérhető informá-
ciókból az egyik a ti figuráitok holléte volt – mutatott Jianra és Shaora. 
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– Ebből következően csak ide jöhettek. Feng ötlete volt ezúttal a figurák 
kicserélése. 

A nő átvette a szót. 
– A drága Hana pedig pontosan azt tette, amire számítottunk: ügyes 

kis tervvel betört ide és az embereitek sem tudták megállítani őt és új 
csapatát. Ha nem cseréljük ki a figurákat, ti már halottak vagytok.

– De végül üldözni kezdtük őket és visszaszereztük a két figurát – 
próbált mentegetőzni a Tong vezér. 

– Persze, miután újabb Dimenzióbábot kellett a csatornába szabadí-
tanunk – folytatta Zhenbang. – De még onnan is megléptek, és ezután 
már komoly fejfájássá léptek elő. Végül az üldözők megtalálták a figurá-
kat, de akkor már rajtuk volt a két parancs az öngyilkosságra. Már nem 
tudtunk  mit  kezdeni  a  halott  polgármesterrel  és  SMG  igazgatóval. 
Azonban a helyszínre mentünk és úgy állítottuk be a dolgokat, mintha 
Hanaék tették volna. Mivel így már gyilkosság vádja is van rajtuk, így a 
rendőrfőnök szabad kezet kapott. Eközben Hanaék lementek a DIYU-
ba, hogy megszerezzék a mi figuráinkat. Lili ment velük, ő készítette a 
kapulapokat. Aztán nem jártak sikerrel, mert nem tudták kiszedni a fi-
gurákat.  Lili  sem tudta azt,  hogy csak Bábok nyúlhatnak bele.  Végül 
menekülniük kellett és néhány Vadászbábot is elintéztek. Már majdnem 
odavesztek, de végül nem más, mint maga Tianlong segített nekik meg-
lépni. A Király aggódik, hiszen már a Halhatatlanok is tudomást szerez-
tek arról, hogy mire készülünk. Tianlong pedig meghagyta Hananak, 
hogy mindent bele kell adniuk, de mikor végül a földi világba visszatér-
tek, addigra a rendőrfőnök elfoglalta a parkot és őket is el tudta kapni.

– Akkor az azt jelenti, hogy két Mesterbáb nélkül még tovább tu-
dunk menni, igaz?
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– Igen. Az új polgármestert és SMG igazgatót majd mi levisszük a 
király elé és ők is Mesterbábok lesznek. A titkos ügynök még egy ideig 
be lesz zárva, Lili is és egyre inkább úgy gondolom, hogy ami galibát 
okozott, azután Mr. Cheng inkább otthagyja majd a fogdában. Sőt még 
az sem kizárt, hogy lecsukatja. Talál valami piti kis drogügyletet, rákeni 
és kész. 

– Hanaék pedig mennek vissza a sittre – fejezte be Feng a hosszas 
összefoglalót. – Az ő kihozataluk szigorúan titkos volt, de egyrészt újabb 
húzós dolog van a bűnlajstromukon, másrészt tele van velük a TV. Ezt 
most nem tudják megúszni.  

– Rendben – sóhajtott megkönnyebbülten Jian. – Nos akkor, foly-
tassuk a Tigris Dühét, még van egy-két megvalósításra váró apróság. 

A teremben lévők bólintottak és mindenki a dolgára indult, hogy 
előkészítsék az újév éjfélre tervezett nagyszabású meglepetést…

Hátralévő idő: 54 óra 37 perc 28 másodperc… 
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18. Fejezet 
Rabszállítás 

Első nap, délután 17:40

Hátralévő idő: 54 óra 19 perc 10 másodperc… 

A rendőrautók egy mérföldes követési távolsággal haladtak a rend-
őrőrs felé a délutáni csúcsforgalomban. Már beesteledett, sok ember ha-
zafelé igyekezett a munkából, iskolából. A megkülönböztető kék-piros 
villogó sziréna és hangjelzés nem segített, a civil autók sofőrjei helyhiány 
miatt nem tudtak lehúzódni. A belvároson keresztül próbáltak a rendőr-
őrs felé haladni. Színes, fényekben úszó, feldíszített bevásárlóutcák soka-
ságán keresztül vezetett az út. Egyik helyen éppen az utcáról indították 
el a tűzijátékok rakétáit, melyek süvítve, durranva indultak el nagy se-
bességgel az ég felé, hogy ott nyíljanak ki és színesre fessék a sötét eget. 
Petárdák durrantak sokfelé, a lőporszagot a rendőrautók ventilátorai az 
utastérbe hozták. Megkezdődött a második esti bulira bemelegítés is, az 
italboltok és kocsmák előtt tömegek álltak és voltak, akik már most ré-
szegen ténferegtek. Ki tudja, mióta ihatnak?! Lehet, hogy előző este óta 
megállás nélkül?! 

A rendőrautók sofőrjei pedig nem siettek. Ráérnek. Elkapták a bű-
nözőket, beleértve a négy szökött fegyencet. Még ők is ismerték azt a 
nőt, aki részt vett a Tien Shan étteremben lezajlott mészárlásban, így 
alig várták, hogy visszaérjenek és jól helybenhagyják, mielőtt visszakerül 
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a Tian Lei fegyház sötét celláiba. 
 Az első autóban Lilit szállították. Nem sírt, de könyörgött a rend-

őröknek, hogy legalább a bilincset vegyék le róla, mert szorítja és kérte, 
hogy szerezzenek a barátjáról is értesüléseket, hogy hova vitték. A rend-
őrök nem válaszoltak. Lili az első és hátsó ülések közti rácsnak nyomta a 
fejét és motyogva próbálta elérni ugyanazt a célt, de így sem sikerült. Vé-
gül dühösen hátradőlt és kifelé nézett az ablakon. Jó eséllyel lemarad az 
idei újévi mulatozásról és majd egy cellában tölti. Remélte, hogy majd 
idővel azért ki tud jönni onnan, és nem fogja ott megvárni a következő 
újévet is… Ám rájött, hogy apja terveit húzta keresztül, aki könnyedén 
berakathatja egy kis cellába, akár hosszú évekre is. Ezért megint könyö-
rögni kezdett. Hasztalanul.  

A második kocsiban Shun Tangot szállították, egy kilométerre le-
maradva a Lilit szállító autótól. A férfi érvelni próbált útközben a rend-
őröknek, hogy ki ő, de csak egyszer válaszoltak, akkor is azt, hogy tisz-
tázni fogják, nem kell aggódnia, néhány óra múlva kint lesz. A kék-in-
ges nem rendelkezett olyan érzékkel a Bábok jelenlétét illetően, mint 
Hana és Lili, de elgondolkodott azon, hogy a két, elöl ülő rendőr vajon 
Báb-e.  Arra a  megállapításra  jutott,  hogy  igen,  ugyanis  egy normális  
rendőr beijedne egy titkos ügynök elég erőteljes fenyegetéseitől. A férfi 
tehetetlenül hátradőlt és nem tudott mást tenni, csak azon gondolkod-
ni, hogy hogyan hozza ki Hanaékat a lehető leggyorsabban majd. Ha 
egyáltalán sikerül…  

A harmadik autóban Shent szállították, követve a betanult proto-
kollt, vagyis hogy ha valaki esetleg segíteni akar az elfogott embereken, 
akkor nehezebb dolga legyen a szétszakadozott  menetoszlop miatt. Ő 
nem  bánkódott  semmin,  nem  könyörgött  a  rendőröknek,  csendben 
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volt,  ugyanis  azon  dolgozott,  hogy  hátrabilincselt  csuklóit  átbújtassa 
maga alatt, így a bilincsek előre kerülnek majd. Ha pedig ott vannak, 
akkor tud valamit tenni. Óriási szerencse, hogy az őt szállító autó volt az 
egyetlen, amiben az első és hátsó ülések közti részt nem választotta el 
rács. Vagyis ha a kezét előre tudja tenni…

Míg kifelé  nézelődött  csendben,  milliméterről  milliméterre  húzta 
előre csuklóit  maga alatt. A rendőrök nem vették észre, ők maguk is  
csendben végezték munkájukat. 

Sikerült átbújtatni a csuklóit maga alatt. Még a lábon is át kell és 
kész is. Most azonban olyan helyzetben volt, hogy ha feléje néznek, le-
bukik, mert nem tudja visszatenni a kezét maga mögé. 

Halkan imát mormolt, hogy ez ne történjen meg. Továbbhúzta a 
kezét, emiatt már előre kellett görnyednie. Szerencsére éppen egy na-
gyobb tűzijáték csomag indult süvítve útjára a dugó kellős közepén – va-
lami őrült rohant be a kocsik közé, hogy onnan indítsa el őket. Az em-
berek nem botránkoztak meg, hanem még a kocsikból is mosolyogtak 
kifelé. A rakéták nem tettek kárt senkiben, csak nagy hanggal száguldot-
tak, robbantak. 

Még a két rendőr is mosolygott kifelé, és Shen látta rajtuk, hogy azt 
tervezik, mi legyen az esti program. Közben pedig már a lábán is átbúj-
tatta csuklóit. Kész. Most akkor…

A  kocsit  vezető  rendőr  nem  vette  észre,  hogy  pisztolytáskájából 
Shen kivette a fegyvert. Rendkívül óvatlanul álltak feladatukhoz… 

Egy dörrenés vegyült a rakéták robajába, ami senkinek nem tűnt fel 
az utcán. 

Shen agyonlőtte a sofőr melletti férfit. Nem maradt más választás, 
nem szerették ezt tenni, de rendőrt kellett ölniük. 
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A lövedék átvitte a fejét és a lemezbe fúródott. Ezután Shen villám-
gyorsan a sofőr fejéhez tette a fegyvert és ráparancsolt: – És akkor most  
húzódjon félre szépen és szálljon ki! 

A rendőr azonban nem reagált semmit. Báb volt. A kapott paran-
csot a lehető legjobb tudása szerint kellett végrehajtania, akár az élete 
árán is. 

Shennek nem maradt más választása: ismételten meghúzta a ravaszt. 
Majd a kocsi lelassított és finoman belekoccant egy előtte haladó Toyo-
ta-ba. 

A másik autó sofőrje kiszállt és kezét kérdően széttárva magyaráza-
tot szeretett volna kérni a rendőröktől, hogy még ha megkülönböztetett 
jelzéssel haladnak is de az előtte haladó nem tud lehúzódni, minek haj-
tanak bele? 

Azonban mikor látta, hogy kinyílik a vezető oldali ajtó és egy ki-
loccsantott  agyvelejű rendőr hullik ki,  majd ezután egy megbilincselt 
férfi száll ki az autóból – akit nemrég a TV-ben látott –, azonnal vissza-
ugrott a saját autójába. 

Shen gyorsan megkereste a kulcsokat és levette kezéről a bilincset. 
Majd visszaült a volán mögé, a másik ülésen ülő rendőr mellett kinyitot-
ta az ajtót, majd kilökte a testet. 

A forgalom csak az egyik irányban torlódott össze, a másikban csak 
kevés autó hajtott el. A férfiben még dolgozott az Amfetamin, ami az 
agyműködését is serkentette. Gyorsan kitalálta, hogy előre nem fog tud-
ni haladni a Lilit és Shun Tangot szállító autók felé. De ha megfordul és 
a  mögötte  haladó autókból  ki  tudja  szabadítani  a  társait,  akkor még 
folytathatják az egészet. És ha sikerrel járnak, akkor megkaphatják az el-
lenszérumot és utána leléphetnek. A rendőrök nagy erőkkel fogják ül-
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dözni őket, ezért még az eddigieknél is nehezebb dolguk lesz. Ráadásul 
nem lesz titkosszolgálat, aki segíti őket, magukra lesznek utalva. De még 
ez is jobb, mint a börtönben elvérezni, gondolta a férfi, majd a gázba 
lépve megfordította a kocsit és visszafelé haladt, hogy megpróbálja ki-
hozni az utána jövő társát, bárki legyen az…  

Hana a tűzijátékokat nézte fájó szívvel. Mindent megtettek az akció 
érdekében és egy nem várt esemény vetett véget mindennek. Még Shun 
Tang sem gondolta volna, hogy ilyenre vetemedik a rendőrfőnök. 

Már lelkiekben készült a rendőrségen várható pofonokra. Vérében 
még keringett az Amfetamin, így még megnyugodni sem tudott. Szíve 
kalapált,  ahogy  minden  másodperccel  egyre  közelebb  értek  ahhoz  a 
helyhez, ahonnan majd visszaviszik a Tian Lei fegyház sötét cellájába. A 
kis sötét zugot már biztosan kitakarították a számára.

Előre pillantott a rácson keresztül. Autójuk a megkülönböztető jel-
zés ellenére lépésben haladt. Szemből kevés kocsi jött, ám ezek közül az 
egyik – egy rendőrautó – észveszejtő tempóban… Szirénázva kihúzódott 
egy sávot, hogy jobban rá tudjon fordulni a Hanat szállító autóra. 

A nő nagyra nyílt szemmel nézte a történéseket, és az ütközés előtti 
pillanatban elfeküdt az ülésen. 

Az autó szinte teljesen merőleges szögben a menetirányra becsapó-
dott. A kocsi bal elejébe csattant. Széttört a sárvédő, a kerék kidurrant, 
betolta  a  kocsit  a  mellette  lévő  sávba,  ahol  egy  másiknak  ütközött. 
Mindkét autó elejéből füst szállt fel: a hűtőberendezés kilyukadt és a fo-
lyadék a forró motortérbe ömlött, hogy ott gőzzé váljon.

Hana beütötte a fejét és hátát, de nem esett semmi komoly baja. 
Hirtelen két pisztolylövés hangja hasított dobhártyájába. Mindkét rend-

267



őr  meghalt.  Felült,  és  nagyokat  pislogott,  mikor meglátta  Shent,  egy 
fegyverrel a kezében, aminek füstölt a csöve. 

A férfi odarohant a hátsó ajtóhoz és feltépte, majd kezét nyújtotta 
befelé, hogy a nő válla alá nyúlva segítsen kiszállni.

Ennél az autónál nem indítottak tűzijátékokat útjukra, ezért a lövés-
hangok miatt az utcán lévő emberek sikoltoztak és a földre kuporodtak. 
Egyik-másik  megpróbált  bemenekülni  a  legközelebbi  boltokba,  étter-
mekbe, aki pedig távolabb állt a lövéshangoktól, az futásnak eredt. 

Shen megfordította Hanat, hogy kezéről le tudja venni a bilincset. 
– Ho… hogy tudtál… – kezdte el a nő elképedésének tárgyát felde-

ríteni. 
– Ne most! Hallottál bármit, hogy leadják a drótot, hogy beléjük 

hajtok? 
– Nem, semmit. 
– Akkor még van időnk. Nem tudják a többi autóban, hogy kisza-

badultunk. Lilit és Shun Tangot el kell felejtenünk, mert nem tudunk 
előre haladni. De hátra igen. 

Hana kiszedte a vezetőülésben lévő rendőr pisztolyát, majd átrohant 
a másik oldalra, hogy a másiktól is elvegye fegyverét. 

– Nyomás! 
Meglódultak, maguk mögött hagyták a két összetört rendőrautót, és 

az araszoló kocsisorok közt a forgalommal szemben rohanva a következő 
felé vették az irányt…

Xiao Li kis híján sírva nézett ki a rendőrautó ablakán. A bilincs na-
gyon szorította, de tudta, úgysem lazítják majd meg neki. Ha a rendőr-
őrsre érnek, jól helybenhagyják majd, aztán átöltöztetik, rabszállítóba te-
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szik és visszaviszik a fegyházba. Mikor ott bent volt, akkor néhányszor 
meg akarták erőszakolni az őrök, de mindig megvédte magát. De most 
más lesz a helyzet. Most majd nem riadnak vissza a vadmacska stílusától, 
lebilincselik az ágyhoz és megalázzák. Már nem volt jó ideje férfival és 
most közel került egy lehetőséghez, ráadásul egy jóképűvel, csak sajnos 
odáig nem jutottak el, hogy legyen egy szabad órájuk. 

Míg a lány a dugóban rekedt rendőrautóból nézte a bulizni igyekvő 
fiatalokat és egy éppen kezdődő oroszlántáncot, addig szemből két alak 
közeledett futva a kocsik közt. Mikor felismerte őket, nem hitt a szemé-
nek. Aztán dörrenések következtek, amik széthasították az oroszlántánc 
dobjainak pergését. 

Az emberek sikoltozva próbáltak elbújni, vagy elszaladni. 
A lövedékek átvitték a szélvédőt és az elöl utazó rendőrök fejébe fú-

ródtak. A lány arcára a rácson keresztül vér fröccsent, füle mellett pedig 
érezte elszáguldani az egyik lövedéket.

Szinte pislogni sem volt ideje. A két rohanó alak közül az egyik fel-
tépte a hátsó ajtót. Shen volt az.

– Ne mondj semmit, gyere! – parancsolt a lányra.
Eközben Hana a környezetüket figyelte, nehogy egy éppen erre járó 

utcai rendőr vessen véget szabadulási kísérletüknek. A tömegből néhány 
bátornak látszódó ember még mutogatott is Hanara, valószínűleg nem-
rég látták valahol az élő TV adást és benne a letartóztatásukat. De persze 
senki nem mert egy pisztolyt szorongató, rettenetesen dühös amazonnal 
szembeszállni, akinek szíve még úgy kalapált, hogy ha egy orvosi mű-
szert kapcsolnának rá, akkor annak azonnal berepedne a kijelzője. 

Hana még rá is tett egy lapáttal, az ég felé emelte fegyverét és továb-
bi lövedékeket küldött útjára. Az újabb dördülések miatt a már mutoga-

269



tó emberek is menekülőre fogták.
Shen kisegítette Xiao Lit és levette kezéről a bilincseket. 
A lány a csuklóit kezdte dörzsölni, Shen közben a vezetőüléshez ug-

rott, kinyitotta az ajtót, és a halott rendőrtől elvette fegyverét, melyet 
Xiao Li felé dobott.

A lány röptében elkapta a Berettát, hátrahúzta a felső reteszt és az 
éppen elinduló Hana és Shen után iramodott…

A Chout szállító autó haladt utoljára. A férfi ugyan megpróbált a 
rendőrök arcába röhögni mikor letartóztatták, de ez a jókedv már tova-
szállt. Legalább egyetlen szabad órájuk lehetett volna, hogy megdönget-
hesse Hanat, gondolta magában. De sajnos valakik nem így akarták. A 
férfiben csak jobban megerősödött az elszántság, hogy legalább jól oda-
pörköltek a Báboknak, de ez sajnos nem fogja megakadályozni őket ab-
ban, hogy valami húzós dolgot hajtsanak végre újév éjfélkor. 

Ekkor vette észre a menekülő embereket a járdán. Valami elől futot-
tak. De mi elől? 

Majd újabb menekülőket vett észre a rácsokon keresztül, akik az au-
tók között rohantak. Mi történhetett?

Lövések dördültek, új löketet adva a pánikhangulatnak. 
A Chout szállító két rendőr teste rázkódott: a Beretták lövedékei 

testükbe és fejükbe csapódtak. Majd a támadók közel értek…  
Hana és Xiao Li figyelte az utcákat, míg Shen kirántotta a hátsó aj-

tót és behajolt, hogy bent vegye le Chou bilincseit. 
Ezután sandán mosolyogva kipattant a kocsiból, és vett egy mély, 

megkönnyebbült lélegzetet.
Hana egy fegyvert dobott neki, melyet elkapott és csőre töltött.
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– Ezt visszük el! – jelentette ki Hana a rendőrautó felé mutatva. 
Gyorsan kiszedték a halott rendőröket és már hallották a szirénákat 

a távolból: észrevették a szökést.
Beültek, Chou a volán mögé, mellé Hana, hátra Shen és Xiao Li. 

Megfordultak,  majd padlógázzal  és  bekapcsolt  szirénákkal elmenekül-
tek…     

 

Hátralévő idő: 54 óra 5 perc 50 másodperc… 
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19. Fejezet 
Újratervezés 

Első nap, délután 18:05

Hátralévő idő: 53 óra 54 perc 16 másodperc… 

Feng és Zhenbang az Óvóhely legalsó szintjén éppen a kommuniká-
ciós teremben ügyködtek, kamerákat figyeltek, stratégiai terveket készí-
tettek további bűnözők kiszabadítására, mikor a hangosbeszélőn meg-
szólalt a Triád vezér. – Feng, Zhenbang, gyertek azonnal a tárgyalóba, 
baj van!

Máris otthagyták a számítógépeket, majd átrohantak a terembe. 
Mikor betoppantak, a felhangosított plazma TV-ben éppen élő adás 

ment, újra Ming Xu Pei. Éppen a közvetítés közepébe csöppentek, ahol 
kettéosztották a képernyőt és jobb oldalon a bemondónő még mindig a 
Xujiahui parkban tartózkodott, a baloldalon azonban egy férfi volt lát-
ható, maga előtt tartotta mikrofonját. 

Éppen Ming Xu Pei beszélt. – … ezért az incidensben néhány rend-
őr áldozatául esett az ámokfutóknak. Átadom a szót kollégámnak, aki az  
egyik tűzharc helyszínén tartózkodik. Wang?!

– Igen, itt vagyok, köszönöm Ming, itt Wang Chao Shun élőben  
Shanghai-ból, a Dél Shan Xi útról. Mint láthatják mögöttem – a kame-
ra egy szétlőtt rendőrautóra közelített –  ebben az autóban szállították  
azt a nőt, akit nem egész egy órával ezelőtt a Xujiahui parkban vettek  
őrizetbe néhány másik társával egyetemben. A gyanúsított most társaival  
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egyetemben szökésben van, őket a polgármester és az SMG hírcsatorna  
igazgatójának meggyilkolásával vádolják. A nőt ebben az autóban szállí-
tották és szemtanúk állítása szerint egy másik rendőrautó hajtott bele,  
melyből a másik férfi gyanúsított fegyverrel szállt ki és agyonlőtte a két  
szolgálatot teljesítő rendőrt. Ezután elvették fegyvereiket és elmenekül-
tek a helyszínről – a kamera visszatért Wang bemondó oldalra fésült ha-
jú, frissen borotvált profiljához. – A kérdés, hogy a férfinek hogyan si-
került megszöknie, még megválaszolatlan, illetve az is, hogy jelen pilla-
natban merre tartanak. 

A bemondó ekkor a fülében lévő hangszóróhoz kapott és csendben 
maradt. A nő folytatta helyette egy pillanat erejéig az adást, aggodalmas 
arccal nézett a kamerába. – Wang, tudsz valamit a gyanúsítottak társai-
ról?

– Igen, éppen most kaptam egy adást. A nő és a férfi megtámadták  
a társaikat szállító autókat is és minden rendőrt megöltek. Ó, Buddha!  
Igen, újabb hír. Igen. Jelenleg a négy fegyenc szökésének híre megerősít-
ve a rendőrség által. A rendőrfőnök éppen most hívott és kérte, hogy  
adjuk adásba a gyanúsítottak képeit. Ming, átadom a szót. 

– Köszönöm Wang! A stúdió segítségével a most következő képeken  
a gyanúsítottakat láthatják. 

Ekkor a képernyőn egymás mellett négy profilfotó jelent meg, bal-
ról jobbra Hana, Shen, Xiao Li és Chou. 

– Az itt látható képeken lévő emberek rendkívül veszélyesek. Nevü-
ket a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, ahogy azt sem, miért öltek  
meg több hatósági személyt. Ha látják őket, kérjük, hívják a rendőrség  
akciócsoportjának sürgősségi vonalát a képernyő alján látható telefon-
számon. Az eset miatt több vonalat léptettek életbe. Ne próbálják meg-
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állítani őket, mert fegyverük van és veszélyesek! Köszönöm figyelmüket,  
Ming  Xu  Peit  hallották  az  SMG  csatorna  különkiadásával,  élőben  
Shanghai-ból.  

Majd reklám kezdődött és a Triád vezér kikapcsolta a TV-t. 
Mind a négyen elgondolkodtak egy percig, majd a Triád vezér törte 

meg először a gondterhelt csendet. 
– Na, most megint aggódhatunk – felállt, zsebre tette kezét és jár-

kálni kezdett a szobában, hogy idegességét levezesse. Ő már testközelből 
érezte Hana tekintélyét, mikor régen üldözték őt az étteremben, és mi-
kor az alvilágban rögtönzött tervet készített. Kiváló stratéga, és az alap-
ján, amit Feng és Zhenbang mesélt róla, mióta egy csapatba kerültek, 
tudta, hogy képes kijátszani akármilyen védelmet. 

– Zhenbang – szólt Shao. – Ti ismeritek Hanat. Mi lesz a következő 
lépése? 

Zhenbang leült az egyik fotelbe és keresztbe tette lábait, majd ujjhe-
gyeit  ismét  összeérintette,  száját  ide-oda húzogatta.  Nyugtalankodott, 
mert ő mindenkinél jobban tudta, hogy Hana nemcsak félelmetes stra-
téga, hanem talán a legjobb a városban. Mindig azt mondogatta magá-
ról, hogy ez az ő művészete, mint a zenészé a hangok varázslata. Most 
három embere volt, de ha többet szerez, akkor… Eközben persze meg-
próbálta kitalálni a gondolatait. – Szerintem megpróbál fegyvert szerez-
ni, majd nyugodt helyet fog keresni, ahol meg tudják beszélni, hogy mit 
fognak majd tenni. Nem árt neki, ha vannak elérhető számítógépek, te-
lefonok, miegymás. 

– Akkor szerintem a régi főhadiszállásunkra fog menni – jelentette 
ki Feng, majd az asztalra kitett narancsleves üvegekből felkapott egyet, 
lecsavarta a kupakját, egy szívószálat tett bele, majd a falnak támaszko-
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dott egyik talpával és inni kezdett. Eközben a földet nézte mereven, és 
néha egy halovány mosoly villant át az arcán, mintha belül nem Hana 
ellen, hanem mellette lenne. 

– Tényleg, az még egyben van – kapott a fejéhez a Triád vezér.
– Egyben bizony – bólogatott Feng. – Ráadásul szinte minden érin-

tetlen. Mióta mi már veletek vagyunk, azóta nem volt idő onnan sem-
mit elhozni. Csak Lilikét, ugye. Ja, és persze a létesítmény még tele van 
fegyverekkel. – Elmosolyodott, majd a plafonra nézett. Ösztönei szur-
koltak Hananak, papírfigurájával irányított józan esze azonban nem. 

– Akkor nincs más dolgunk, mint szólni a rendőrségnek és ott majd 
elkapják Hanaékat – mondta magabiztosan a Triád vezér. 

Zhenbang és Feng egymásra néztek és gúnyosan felkacagtak.  
– Szerinted – Zhenbang igyekezett visszatartani nevetését – mi lesz, 

ha Hana fegyverhez jut odabent és lesz ideje kigondolni valamit?! Ha 
odamegy a rendőrség, érdekes meglepetésben lesz részük, amit szívesen 
meg is néznék. 

A Triád vezér előredőlt a fotelben, kezeivel gondolkodóan masszí-
rozta az állát. 

– Akkor mit javasolsz, Zhenbang? 
– Először is, Hana nem hülye. Tehát szerintem nem is fog odamen-

ni. Lehet, hogy a társai közül az egyiknek még éppúgy megvan a főhadi-
szállása, és ha azokhoz megy, akkor végképp nem tudunk tenni semmit. 
Csak várni,  míg felbukkannak és  reméljük,  hogy inkább menekülőre 
fogják a dolgot és nem akarnak túl hatékony hőst játszani azzal, hogy 
megállítanak minket. Ha itt ezt valaki meg tudja tenni, az éppen Hana. 
– Zhenbang agyába újabb emlékek tódultak, különböző bevetéseké, me-
lyek Hana tervei szerint zajlottak. Akkori szemmel elámult, hiszen tár-
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sak voltak, de most,  hogy ellenségek lettek,  érzelmei sokkal közelebb 
sodródtak a rémülethez. 

– És ha mégis odamegy a régi főhadiszállásra?
–  Erre  az  eshetőségre  mindenképpen készüljünk fel  –  Zhenbang 

mélyet sóhajtott. – Ha Hanaék bejutnak, a rendőrség nem fogja tudni 
megállítani őket, a nyakamat rá.  Ha pedig védve lesz a komplexum, 
hogy ne tudjanak bejutni, az sem száz százalékos biztonság. Hana képes 
kigondolni olyan stratégiát, ahol egy darab cukorkával a kezében is ké-
pes győzni. 

Feng és Zhenbang ismét egymásra néztek és cinkos vigyor terült 
szét arcukon. A nővel kapcsolatos, szép és kellemes, győzedelmes emlé-
kek még mindig ide-oda cikáztak fejükben…

– Akkor mit tegyünk? – kérdezte a Triád vezér Zhenbangra és Feng-
re nézve, akik még mindig egymás felé mosolyogtak.  

–  A rendőrfőnöknek el  kell  mondanunk,  hogy  mik a  sejtéseink, 
ezért  ő mindenképpen kivezényli  a rendőröket  – mondta Zhenbang, 
még mindig Feng szemébe nézve, de már nem mosolygott. A nő sem.

– Hm, ezt azonban Hana is tudja, igaz? – huppant le a járkálásból 
az egyik fotelbe a Tong vezér. 

–  Pontosan. Szerintem nem fog kockáztatni. Ezért, ahogy mond-
tam, inkább valamelyik csapattag még álló főhadiszállására fognak men-
ni, amik sajnos ismeretlen helyen vannak. Ha még megvannak egyálta-
lán. 

– Milyenek ezek a főhadiszállások, Zhenbang? A tietek milyen volt? 
– a Triád vezér egy ásványvizes üveget bontott ki. 

– Nekünk kettő volt. Egyiket, az elhagyatott gyárat, a levegőbe repí-
tettük,  a  másikat, egy  régi raktárépületet,  lezárt  területként jegyeztet-
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tünk be a kémiai veszély miatt. És ez még most is áll, a kikötőben. Sok 
más egységet ismertünk régen, volt olyan, aminek egy pincében volt a 
főhadiszállása, olyan is akadt, ami egy egyszerű házban, de volt mozgó 
kamion és  furgon is.  A legabszurdabbról  ti  is  hallottatok,  mikor  egy 
pénzmosással vádolt pénzintézetet zártak be. Na, az igazából nem pénz-
mosás vádja volt, hanem az egység elbukott, meghaltak és a főhadiszállá-
sukról nem akarta a kormány fellebbenteni a fátylat. Ezért hintették el 
ezt a hamis hírt. 

– Erre emlékszem – csettintett Jian. – Még rá is kenték valakire az 
ügyet, igaz? Letartóztatták a bankigazgatót, akit pénzmosással vádoltak, 
valahogy így volt a hírekben. 

– Igen.  Nem létezett semmiféle bankigazgató, az intézet pedig so-
sem volt nyitva. Vagy külső munkálatok, vagy rendszerhiba, vagy valami 
egyéb, de három év alatt egyetlen ügyfél sem tette be oda a lábát. 

Feng kuncogni kezdett, ahogy egy kellemes emlék rohant agyába 
egy másik egységről, akik likvidálására végül ők maguk kaptak paran-
csot. A nő két mozdulattal emlékeztette erre Zhenbangot, és a férfi szája 
máris mosolyra húzódott. 

Jian nem értette ezt, így feltartotta kezét megadóan, majd ivott egy 
korty vizet. 

Feng  kivette  a  szívószálat  az  üvegből,  lenyalta  róla  a  folyadékot, 
majd dobálni kezdte fel-le az üres üveget.  –  Tehát akkor úgy néz ki, 
Hana nem fog kockáztatni és inkább egy másik főhadiszállásra megy. 

– És mi van, ha már egyik sem áll azokból? Mondjuk lebontották, 
vagy befészkelte oda magát valaki? – a Tong vezér idegesen dobolt fote-
lének karfáján. 

– Ha ez lesz – mondta Zhenbang –, akkor Hana az utcán próbál 
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majd fegyvereket szerezni. Ismer elosztókat, úgyhogy hamar fel fog tud-
ni  fegyverkezni.  De  nekem  más  ütött  szöget  a  fejembe,  amit  előbb 
mondtam is.  Ha van esze,  menekülőre fogja.  Elég elszánt viselkedése 
volt eddig, ezért a titkosszolgálat, aki kihozta, az fenyegethette meg vala-
hogy. Valami zsarolás lehet. 

– Mivel tudnának megzsarolni Hanat? – állt meg Feng az üveg do-
bálásával. – Nincs már sok vesztenivalója.

– Két vesztenivalója mindenkinek van, az élete és a szabadsága – 
Zhenbang összehúzta a szemét, igyekezett találni valamiféle motivációt 
Hana cselekedeteiben. 

– Vagyis a titkosszolgálat megfenyegette, hogy megölik ha nem sike-
rül, vagy ha meg akar lógni?

Zhenbang a nőre nézett, majd cinkosan sandított. – Hana a szabad-
ságát mindig jobban féltette, mint az életét, tehát nem ijed be egy fejé-
hez nyomott fegyvertől.

– Akkor valami mással motiválhatják – mondta Feng. – Ha egyálta-
lán motiválják a drágámat. Szerintem most csak annyi történt, hogy ki-
hozták őt, hogy állítsa meg az újévi Tigris Dühét, cserébe szabad lehet. 
De most elbuktak. Már nincs tovább, a titkosszolgálatot is kivonták  a 
forgalomból a kritikus időre, ezért nincs segítség sem. Ezért elsőként azt 
mondanám, hogy Hana meg fog próbálni lelécelni Kínából. 

– De mi van, ha mégsem? – aggályoskodott a Tong vezér. 
– Ha mégsem, akkor az azt bizonyítja, hogy valami olyan motiváci-

ója van, ami nagyon erős, eléggé ahhoz, hogy továbbvigye őt és csapatát. 
Ugyan az alvilágban Tianlong megmondta nekik, hogy mindent bele 
kell adniuk, ahogy Zhenbang hallotta az egyik Vadászbáb érzékeivel. De 
ez nem hiszem, hogy elég. Tuti, hogy van valami más is. 
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– Mik a lehetséges válaszok erre a kérdésre? Ötlet?
– Én arra tippelek – vette át a szót Zhenbang, – hogy valami vírust, 

vagy valamit adtak be nekik és ha idő előtt nem kapják meg az ellenszé-
rumot,  akkor  meghalnak.  Ismerek ilyet,  de  ezek  használatának ténye 
csak egy feltevés. Nos tehát, ha a következő órákban nem hallunk többet 
Hanaról és egységéről, akkor ez nem igaz és meg akar lépni Kínából. Ha 
azonban Hanaék támadásba lendülnek, akkor igaz.

– Oké, akkor mit tehetünk jelen pillanatban? 
– Elmondjuk a rendőrfőnöknek, hogy Hanaék üldözését terjessze ki 

a mi régi főhadiszállásunkra. Állítson csapdát. Ez nem fogja megállítani 
Hanat, de legalább mi is készenlétben állhatunk. Ha jeleznek, megyünk. 
Ha pedig Hana nem mutatkozik ott, akkor azon helyek egyikére megy, 
amiket előbb mondtam. Végső összegzés: vagy lécelés Kínából, vagy új 
társainak a főhadiszállása, vagy utcai beszerzés. Első esetben menekül, 
második és harmadik esetben igaz a vírusos gondolatom. Ha e két utób-
bi lesz, akkor Hanaékat minden eszközzel, minél előbb meg kell állíta-
nunk, mert komolyan megszorongathatnak minket. 

A teremben lévők  bólintottak,  majd  mindenki  a  dolgára  indult, 
hogy értesítsék a rendőrfőnököt Hanaék egyik lehetséges felbukkanási 
helyéről…

Hátralévő idő: 54 óra 0 perc 19 másodperc… 
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20. Fejezet 
Főhadiszállás

Első nap, délután 18:59

Hátralévő idő: 53 óra 0 perc 46 másodperc… 

Hanaék az ellopott rendőrautóval a délkeleti kikötő közelében par-
koltak két nagyobb raktárépület közt. Jól látták innen a dokkok felé ve-
zető utat. Hana örült, hogy jól taktikázott és nem menekültek egyből a 
régi főhadiszállásuk felé, mert most egy rendőrautókból álló kisebb had-
osztály hajtott egyenesen arrafelé.

Hana még az ide vezető úton elmondta azt, hogy ha ez történik, ak-
kor az azt jelenti, hogy Feng és Zhenbang leadták a drótot a rendőrfő-
nöknek.

Nem féltek  szembeszállni  a  rendőrök  alakulataival,  de  most  épp 
fegyverek híján voltak, mely tekintetben szimpla öngyilkos akcióvá fa-
jult volna a dolog. Egy Báb azonban zokszó nélkül megtenne ilyesmit. 

Útközben Hana mindenkit végigkérdezett a régi főhadiszállásokról, 
de senki nem tudta biztosra  mondani,  hogy állnak-e még vagy sem. 
Nem volt más választásuk, mint egyenként ellenőrizni őket. 

Miután a rendőri hadosztály továbbhaladt, Hanaék lekapcsolt lám-
pákkal kihajtottak az épületek közül és mellékutcákon áthaladva először 
Shen régi csapatának a főhadiszállása felé mentek. 

Tizenöt perc alatt elérték a hosszú épületegyüttest, a szerelőgarázst, 
melyen belül több műhely helyezkedett el. Ezek mindegyike Shen csa-
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patának tulajdonát képezte, persze hamis cégnevekkel. Mikor már a kö-
zelében jártak, a férfi azonnal felismerte az elkerített területen zajló épít-
kezések nyomait. A csarnokokat lebontották, az egész helyet feltúrták, 
hogy valami új kivitelezésű, másik épületnek adjon helyet. 

A férfi csalódottan, ugyanakkor némi nosztalgiával eltelve pillantott 
a már nem létező csarnokok helyére. A régi szép időkre gondolt, amit 
saját egységével töltött el és szerelmére, csapattársára, aki most egy másik 
fegyházban  rohad.  A  férfi  naponta  beismerte  magának  –  különösen 
most, hogy az emlékek forrását újra látta –, hogy azt a lányt még mindig 
szereti. 

Jók voltak, remekül hajtottak végre minden akciót. De végül elárul-
ták őket. Eszébe jutott a letartóztatásuk és az a pillanat a repülőtéren, 
mikor utoljára látta szerelmét. Hamis útlevelekkel jutottak át az ellenőr-
zéseken, nem szúrta ki őket senki. Minden rendben ment, egészen az el-
ső  légiutas  kísérő  felbukkanásáig,  aki  történetesen  Shen  ex-barátnője 
volt. A nő felismerte személyét, de nem mint egy titkos csapat tagját, te-
hát ez még nem lett volna gond, azonban az már igen, hogy a férfit a 
nyilvántartásban  más  névvel  látta.  Gyanúsnak  találta,  a  kapitánynak 
megemlítette, majd felvették a kapcsolatot a reptéri biztonsági személy-
zettel. Ekkor már körözték Shenéket, de a képeik nem szerepeltek a TV-
ben, csak bizonyos rendőrségi adatbázisokban. A reptéri biztonsági szol-
gálat hozzáférhetett ezekhez, így Shent és barátnőjét leszállították a gép-
ről, mondván, hogy a csomagjaikkal valami baj van. Mikor azonban ki-
léptek a gépből és visszasétáltak a beszállókapuhoz, már rendőrök várták 
őket. Mindkettejüket a földre teperték, megbilincselték. Shen egy bú-
csúpillantást  küldött  szerelme felé,  ő  szintén,  majd felemelték őket  a 
földről és fegyveres kísérettel elvitték…
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Shen észrevette, hogy új csapatának minden tagja éppen őt nézi saj-
nálkozva. Sóhajtott egy nagyot, és közölte, hogy ez nem jött be. 

Továbbhajtottak: a második megcélzott főhadiszállás Xiao Lié volt. 
Ez a keleti városrészben helyezkedett el. A felderítési utat úgy ter-

vezték, hogy lehetőleg egy vonalba essenek, ne kelljen a városban túl so-
kat kószálni. 

A bázis egy egyszerű kétszintes családi háznak tűnt elsőre, kerttel, 
kocsiszínnel, pincével. Mikor azonban a közelébe értek, jól látták, hogy 
valaki már beköltözött.  Autók parkoltak a kertben, az épületet  pedig 
szépen karban tartották, kívülről még be is festették. 

Xiao Lit is megrohanták a felkavaró emlékek. 
Az eleinte nagyon visszahúzódó egyedüli női tagnak mindenki ud-

varolni  kezdett.  Az egység parancsnoka hosszas  beszélgetésben adta a 
lány tudtára, hogy itt nemcsak barátilag, de szexuálisan is meg kell nyíl-
niuk egymás felé, mert előfordulhat, hogy akár hónapokig is bujkálni 
kell. A lánynak végül nem volt kifogása e protokoll ellen, sőt ha ivászat-
ra került a sor, akkor néha három férfival is elvonult egyszerre. Hatalmas 
orgiákat csaptak bevetések közt. 

A lány beleszeretett az M107-es ágyúba, rögtön azután hogy először 
a kezébe került. Egyik gyakorlatozás alkalmával csapattársait ledöbben-
tette azzal, hogy egy egész tárat kilőtt úgy, hogy mindvégig a kezében 
tartotta a fegyvert, nem támasztotta le sehová. Mire elért az utolsó löve-
dékig, közel egy métert tántorodott hátra, a fél oldala majd leszakadt… 
de minden lövedék telibe találta a célpontot. A társai eleinte nem hitték 
el, amit látnak.

Végül elérkezett a végzetük napja: a kormány feláldozta őket. Xiao 
Li el tudott menekülni a vérfürdő után, de minden társa meghalt. A fő-
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hadiszállásról gyorsan összeszedett mindent, ami kellett, miközben zo-
kogott halott társai miatt. Majd eliszkolt, éppen időben, mert befutott a 
rendőrség. 

Egy hónap után már nem bírta azt, hogy bárhová megy, mindig fél. 
Úgy döntött, hogy mindent vagy semmit alapon megpróbál meglépni 
Kínából. 

A sors végül a mérleget a „semmi” oldalára billentette. A lányt felis-
merték a kikötőben és míg feltartották, kihívták a zsarukat. Miközben 
hason feküdt megbilincselve, meg is alázták –  belerugdostak, leköpték 
–, a több száz utas a hajó fedélzetéről pedig végignézhette, ahogy a lányt 
bemelegítik arra, ami vár rá a rendőrőrsön és majd a börtönben.

A Tian Lei fegyházba kerülése után nagyon hamar magába fordult, 
és minden nap rettegnie kellett, hogy mikor jön el a nap, mikor az őrök 
nem riadnak vissza az amazon stílusától és megerőszakolják. Szerencséjé-
re Hana kezébe került a sorsa, de amit átélt az elmúlt 19 óra alatt, abból 
mindössze az ital és a tánc a Déli Kapuban volt jó, minden más rém-
álom, és ekkor még nem gondolt az alvilágra, ami ennek az érzésnek 
kétségbevonhatatlan egyeduralkodójává vált. 

Ezzel a főhadiszállással sem tudtak mit kezdeni. Az utolsó lehetőség, 
Choué felé kellett menniük az északkeleti külvárosrészbe. 

Újabb tíz perc kellett, míg elérték. Első pillantásra úgy tűnt, szeren-
csések lesznek. Chou régi főhadiszállása egy gyártócsarnokok sokasága 
közt megbújó parkolóház legalsó szintjén helyezkedett el. 

Mikor építették, a parancsnok megvásárolta az alagsor alatti mínusz 
második szintet, ahová egy teherliften – ami az autókat is fel-le tudta 
szállítani – kívül semmiféle lehajtó nem vezetett. 

Az irányítópanelen nem volt nyomógomb a titkos szintre, a kijelzőn 
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sem szerepelt a mínusz második szint, így senki nem tudott erről sem-
mit. Csak úgy lehetett ide jutni, ha a liftbe lépve egy speciális kulcsot 
forgattak el. A kulcsot pedig az egyik kis elektromos szekrénybe rejtet-
ték. Az egyik biztosítékot – magát a kulcsot – csak meg kellett fogni és 
kiemelni a helyéről. 

Chou kiszedte, majd a rendőrautóval beálltak a liftbe. Szerencséjük-
re nem volt senki a parkolóházban. Eddig minden rendben. 

A liftbe beállva a férfi behunyta a szemét és halkan imát mormolt. 
Elfordította a kulcsot. A lift ajtaja becsukódott és elindult lefelé. Pár má-
sodperccel később egy zökkenéssel megállt és ajtaja kinyílt. Sötétség fo-
gadta őket, mindössze néhány berendezés zöld és piros készenléti fényei 
világítottak. Több mint egy év után is minden készen állt az azonnali 
üzembe helyezéshez. 

A férfi kiszállt a kocsiból, de kezével még intett a többieknek, hogy 
maradjanak bent. 

A rendőröktől a szökés során elvett pisztolyokat idegesen szorongat-
ták. 

Chou beljebb sétált halkan és a sötétben egy teljes percig állt, hogy 
megbizonyosodjon, senki nincs itt. 

Végül visszasétált a lifthez, és a belső falon elfordította a kapcsolót. 
A helyiség neonfényei soronként keltek életre és megvilágították a hatal-
mas mínusz második szintet, ami a jelek szerint teljesen egyben maradt. 

Újabb  egy  percet  vártak,  majd  óvatosan  mindenki  csatlakozott 
Chouhoz, aki a rátörő emlékeitől szédült meg. 

Az egységében csak férfiak voltak. Sztriptízbárokba jártak, örömlá-
nyokat rendeltek, és akadtak hosszabb-rövidebb időre barátnők is, per-
sze ők csak úgy tehették ide a lábukat, hogy fejükön elviselték a zsákot 
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egészen addig, míg beértek az elszigetelt szobába. 
Chou egysége hibázott és csak a parancsnok és ő élték túl a tűzhar-

cot. Ezután nyilvános körözést léptettek életbe és ők is úgy döntöttek, 
hogy megpróbálják elhagyni Kínát. 

Egy barátjuk egy találkozóra hívta őket, ahol a másik országba lépés 
papírjait kaphatták volna meg. Azonban vádalkut kötött a rendőrséggel 
és elárulta Chouékat… 

A rajtaütés gyors volt és védhetetlen. Mielőtt beültették mindkette-
jüket a rabszállítóba, addig jól helyben is hagyták őket: bordatörés, be-
tört orr, belső vérzés. 

Miután bevitték őket, Chou egyből a kórházba került a belső vérzé-
sek miatt, természetesen egy kisebb hadsereg felügyelete alatt. 

Két hét után – némileg egészségesen – már a bíróságra vitték, ahol 
kimondták életfogytiglani ítéletét. A tanúk padján pedig ott ült az az 
ember, aki csapdába csalta…

Chou visszatért a valóságba. Újra ugyanolyan pácban voltak, mint 
régen. 

Bekapcsolta a fűtést. Bár a levegő hűvös és nyirkos volt, nem annyi-
ra hideg, mintha az utcán lennének. 

A közel ötven méter hosszú, 30 méter széles és vagy négy méter ma-
gas főhadiszállás kisebbnek tűnt, mint az eggyel felette lévő parkoló. A 
belső részt gipszkarton és fémlemez falakkal választották el, a hosszabbik 
fal mentén pedig szobákat alakítottak ki. A lift – az egyetlen ki- és bejá-
rat – az egyik sarokban helyezkedett el. 

A falakra és mennyezetre hangszigetelő réteget tapasztottak, így lőni 
is tudtak idelent anélkül, hogy eggyel feljebb meghallaná ezt bárki. 

Egy tervtáblát és egy tervező asztalt – körülötte fémszékekkel – kerí-
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tettek el a nagy terem kellős közepén. Ez volt a megbeszélő terem. 
A lift közelében a falon autószerelő eszközök lógtak még mindig, 

egyik másik lehullott már a földre. Két szerelőkocsi állt egymás mellett – 
bennük és rajtuk a legjobb minőségű szerszámokkal –, közelükben pe-
dig egy hegesztőberendezés és kézi emelők. 

Chou Hanaék felé fordult, elmosolyodott, és „Isten hozott” mozdu-
lattal behívta őket. 

Mindannyian elismerően bólogattak a hely felszereltségét illetően. 
Az Amfetamin még néhány óráig dolgozni fog bennük, így pihenni 

nem fognak tudni. Mindannyian ismerték saját korlátaikat. Még maxi-
mum egy stimuláló szer adagot tud majd elviselni a szervezetük, utána 
pedig pihenniük kell. Ha nem, akkor jönnek a mellékhatások: halluci-
náció, agyvérzési veszély. 

– Hol lehet fürödni? – kérdezte Xiao Li és már kezdte levenni a kev-
lár felsőjét. 

A zsebükben lévő – még Lili által készített – kapulapokat mind az 
asztalra tették. Mikor a rendőrök letartóztatták őket, nem lettek meg-
motozva. 

– Ott – mutatott a férfi arra a falra, ahol a szobák sorakoztak egy-
más mellett. 

Levetkőztek és újra fürödni készültek, hogy a nagy mennyiségű iz-
zadtságot és ki tudja milyen láthatatlan baktériumokat az alvilágból le-
mossák magukról…

Fél óra elteltével egy szál törölközővel magukon mind a négyen ké-
szen voltak a fürdéssel. A teleizzadt felszerelésükön kívül egyelőre nem 
tudtak felvenni semmi mást, Chou pedig még nem mutatta meg, hol  
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vannak a ruhák.
Az  egész  város  rendőrsége  és  gyaníthatóan minden mozgósítható 

hatósági egysége már őket keresi. Ezért most el kell bújniuk egy kicsit. 
Csak egy kicsit. Addig pedig… Van egy szabad óra…

Hana Chouval, Xiao Li pedig Shennel vonult el két külön szobába. 
Hallották egymás lihegéseit és a szex felszabadító érzése mindannyiukat 
átitatta.  Még  Hanat  is,  hiszen  ő  utálta  a  férfiakat… azonban ahogy 
Chou csinálta, azután szíve szerint egy hatalmasat sikoltott volna. 

Maguk sem gondolták volna, hogy életük legszörnyűbb élménye, 
majd ámulata és végül átverése után még képesek lesznek erre. Köszöne-
tet  mondtak az Amfetaminnak és felfedezőjének. Ha nem lett volna, 
már horkolnának valamelyik sarokban…

 Fél óra múlva…

– Minden nőddel  így  bántál  el?  –  kérdezte  Hana meztelenül  az 
ágyon ülve és a falnak dőlve a félhomályos szobában, miközben cigizett 
és a földre hamuzott. 

– Volt amelyikbe belealudtam a régi szép időkben – nyomta el a ci-
garettáját Chou a hamutartóban, miután az utolsó menetet befejezték. 

Hana egy pillanatra elmosolyodott, majd egy utolsót szívott a cigijé-
be és ő is elnyomta.  

– Tudod, én nem kedvelem a férfiakat – kezdte el turkálni a haját, 
majd a férfira sandított. 

– Sejtettem az alapján, ahogy eddig viselkedtél velünk – húzta vissza 
a kezét, mert ismét a nő felé kezdett nyúlkálni. 

– Tizennégy éves voltam, mikor először… tudod…
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– Tizennégy? Az nem olyan… 
– Egy bordélyházzal kezdődött.
Chou elképedve ült fel.
– Hát ja – Hana behunyta a szemét, és így folytatta. – A szüleim 

gyakorlatilag eladtak. Apám elég nagy adósságot halmozott fel kártyán, 
mikor aztán egyik gengszter a behajtás során meglátott engem, úgy dön-
tött, hogy mindent elenged, de engem elvisz. Tizennégy évesen is akkora 
mellem volt,  mint most,  senki nem nézte ki  belőlem azt az alacsony 
életkort. Másnap már ágyéktáji fájdalmaim voltak, mert… beavatásként 
megerőszakoltak. Később bedrogoztak, hogy ne fájjon. Függő is lettem, 
de hozzászoktam, aztán egyre csak… egyre csak… – hangja elcsuklott. 

– Oké, ne folytasd, értem – Chou újabb cigit szedett elő és rágyúj-
tott.

Hana most nem kért. Abbahagyta hajának turkálását, kezét karba 
tette formás mellei előtt és fejét a falnak hajtotta. 

– Na mindegy. Megtörtént. Átugrom a részleteket a mai napokig. A 
lényeg, hogy ezért nem szeretem a férfiakat. Csak erre kelletek nekem. 
Érted, ugye?

– Persze. 
– De erre aztán néha nagyon. Tudod, az elmúlt másfél évben a saját 

ujjaimon kívül semmi nem volt a lábam közt, ezért ez most kurva jól 
esett – kinyitotta szemét, majd finoman Chou bordái közé rúgott. 

– Mit csinálhatnak a másik szobában? – kérdezte a férfi hanyatt dől-
ve és a plafont bámulva.

– Szerintem ők is dumálnak, mert már nem hallok semmi döndü-
lést a falakon át. 

Halk kopogás hallatszott. 
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Hana és Chou egymásra néztek és egy pillanatra elmosolyodtak.
– Gyere! – szólt ki Hana. 
Nyílt az ajtó és Xiao Li állt ott. Teljesen meztelenül. Miután belökte 

az ajtót elindult befelé, egyenesen Hana felé. Végül legnagyobb megdöb-
benésre megcsókolta. 

Hana nem ellenkezett, hiszen már ő is tervbe vette ezt, de a lány 
megelőzte.

– A másik szoba nagyobb – jelentette ki a karcsú lány a nő fülébe 
súgva és beleharapott egyet. Majd megfordult és formás fenekének kör-
vonalaira mind Chou, mind Hana szeme odaszegeződött. 

Egyikük sem kérdezett semmit. Kipattantak az ágyból, hogy Xiao Li 
ötletétől vezérelve négyesben folytassák azt, amit kettesben kezdtek el…

Egy óra múlva…

Hana kávét főzött.  Nem mintha bármi szükségük lett volna rá a 
még tomboló Amfetamin mellett, de az íze és illata jól esett és beindí-
totta a feltételes reflexeket. 

Mint a régi szép időkben, mikor Feng fogdosta Hana fenekét, most 
Xiao Li tette ezt.

A másfél órás szexmaraton után mindannyian leizzadtak, ezért újra 
le kellett zuhanyozniuk. Ezután adta csak oda a házigazda a laza tréning-
ruházatot. 

Az alvilág okozta hatások nem múltak el. A legkisebb zajra is oda-
kapták a fejüket és minden sötét zugot megvilágítottak. 

Összegyűltek a csarnok közepén lévő kis megbeszélő teremben. Az 
asztalon laptopok és térképek hevertek. Fotók – Chou legutóbbi akció-
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jának célszemélyeiről – voltak a falra tűzve. Ezeket a férfi mérgesen le-
tépte és kidobta a kukába. 

Csendben szürcsölgették kávéjukat. Hana és Chou rágyújtottak és a 
füst egy percen belül fátylat vont köréjük. 

Néhány perc elteltével Hana a kávéjába nézett. 
– Lelépés, vagy folytatás? – mintha ezt a bögrétől kérdezte volna. 
A három felvont szemöldökpár alóli tekintet azt kérdezte tőle, hogy 

„te még a lelépést fontolóra veszed?”
Xiao Li Shen ölében ült, ismét nyugodt hangon szólalt meg: – A le-

lépést már mindannyian elvetettük, na meg a biológiai fegyver így is-
úgy is kinyír minket, ha nem teszünk semmit. Én azt mondom, próbál-
juk meg még megállítani ezt a Tigris Dühét. Ha sikerül, akkor addig 
Shun Tang kijön a rendőrségről és elintézi, hogy megkapjuk az ellen-
szert. Legalábbis remélem. De ha nem is teszi meg, legalább megmen-
tünk pár életet, mert azt mondtad az elején, hogy ez a Tigris Dühe sok 
áldozattal fog járni, vagy mi. Ugye? – a lány félrehajtotta a fejét, frissen 
mosott haja arcába hullott. Egy fejrántással visszalökte a tincseket, majd 
ugyanúgy visszabillentette a fejét, érdeklődően figyelve a válaszra. 

– Aha, valami olyasmi – húzta a száját Hana. – Bár tudnám, hogy 
mi a franc lehet az. Már egyre jobban idegesít és aggaszt. 

Shen megitta az utolsó kortyot a kávéjából, letette a bögrét és kitet-
te Xiao Lit az öléből a mellette lévő székre, akinek kávéja kilötykölődött 
és durcás arckifejezéssel nézett a férfira. Shen egy másik széket húzott 
maga elé, feltette rá lábait és bocsánatkérően átkarolta a sértődött pillan-
tásokat küldözgető lányt. 

– Minket is idegesít ez – a férfi kényelmesen lecsúszott a széken. – 
A Triád és Tong vezéreknek lehet a legtöbb közük a Tigris Dühéhez, 

290



ugye?
Hana bólintott. 
– Na – dőlt előre Shen –, ha lekapcsolni nem tudjuk őket, akkor vi-

szont tegyük ezt az embereikkel. 
– Csak óvatosan – pillantott rá Hana. – Tudod, ha véletlenül egy 

fontos ember esik ki, akkor elindul a láncreakció és előbb beindítják a 
Tigris Dühét. 

– Még mindig jobb, mint várni a semmire. Mire Shun Tang kijön, 
addigra nekünk annyi. Egyedül vagyunk. 

Hana megitta az utolsó kortyot a kávéból, letette a csészét az asztal-
ra. 

– Igen, egyedül vagyunk, ez tény – lábait keresztbe tette. – Igazad 
van. Legalább tegyük meg, amit tudunk mi négyen. Végigkefélhetjük a 
hátralévő óráinkat, amíg izzadtságcseppek helyett vért nem kezdünk el 
izzadni, de azért szeretném azt a tudatot magamévá tenni, hogy megtet-
tem mindent. – Nagy slukkot szívott cigijéből. – Ez a minden pedig az 
lesz, amit mondtál. Kicsit megritkítjuk a Triád és Tong sorait. 

A tervet akár most azonnal örömmel kezdték volna el, de némi ag-
godalom is átsuhant arcukon a trükkös figurák és persze a nehézfegyver-
zetet is felvonultatni képes maffiatagok miatt.

– És a rendőrséggel mit kezdünk? – Xiao Li körbenézett társain. – 
Szerintem nem lesz olyan hely most Shanghai-ban, ahol ne ismernének 
minket. 

– Azért nem mindenki néz tévét – nézett rá Hana. – Ha pedig fel is  
ismernek és rendőrt hívnak, addigra lelécelünk. Nem hiszem, hogy egy 
utcai járőr gondot okozna, de ha SWAT-osok jönnek, akkor tudjuk, mi 
a teendő. Velük csak legvégső esetben harcolunk, mert azok kemény le-
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gények. 
– És hogy kezdjük ezt a megritkítást? És utána mi lesz? – döntötte 

Xiao Li a fejét Shen vállára. 
Hana a fejével körözve fújta ki a füstöt. – A városnak húszmillió la-

kosa van, és biztos vagyok benne, hogy a Triád és Tong tagjainak száma 
ezres  nagyságrendű.  Ha  nem  tízezres…  Jézusom,  mennyien  vannak 
ezek. 

– Akkor miért mondtátok, hogy kezdjük el megritkítani őket? – 
Xiao Li értetlenül nézett körbe. – Ez már tömeggyilkosság. 

– Átvitt értelemben. Nem leszünk tömeggyilkosok. Természetesen 
csak Bábokra gondoltunk. Abból már nincs olyan sok, csak néhány száz. 
De veszélyesebbek, mint pár ezer másik.

Chou elnyomta a cigijét. – Az engem is érdekelne, hogy mi a terved 
arra, hogy hol kezdjük el az egészet. 

Shen vágott bele. – Apropó, Fenggel és Zhenbanggal mi lesz? A fi-
guráikat… – hangja elakadt egy pillanatra,  mert  az alvilág  lett  volna 
benne a mondandójában, és ezt most senki nem akarta hallani. Sóhaj-
tott. – Szóval elbuktunk. Máshogy kell elkapnunk őket. 

– Rengeteg időt emésztene fel megtalálni őket és nem garantált a si-
kerünk ellenük. 

– Akkor ne foglalkozzunk velük? – sandított Shen Hanara. 
– Azt se tehetjük. Ők ketten ismernek engem, sejtik, hogy mik lesz-

nek a lépéseim. Szerintem most is  jól  tudják,  hogy valahol rejtőzkö-
dünk, hiszen ezért küldték az én régi főhadiszállásomra a rendőröket. 
Azonban azt nem tudják, hol rejtőzködünk  most. Innen indíthatjuk a 
támadásainkat. És többször kell átgondolnunk mindent, hogy ne tudja-
nak a nyomunkra akadni.
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– Várj csak, azt mondtad támadásainkat? – pislogott Chou.
– Ja. Jól ismert helyekre látogatunk el, amik a maffia fennhatósága 

alatt vannak. 
– Te be akarsz menni és szétlőni éttermeket és bárokat?
– Dehogy. Csak a Bábokat likvidáljuk. Én érzem, hogy ha van egy a 

közelünkben. Szerintem már ti is, de ahogy még a börtönben mondtam, 
az a gond, hogy nem ismeritek fel az érzést. Én igen. Tehát a lényeg,  
hogy benézünk pár helyre. Ha érzek Bábokat, akkor lecsapunk. 

– Tehát akkor mégis szét akarsz lőni éttermeket és bárokat.
– Mondtam, hogy nem. Egyszerűen besétálunk hátul és lekapcsol-

juk a Bábokat. Ennyi.
– Mintha csak bevásárolni mennénk – Chounak láthatóan nem tet-

szett az, hogy Hana vérfürdőt akar rendezni különböző helyeken. 
– Tudsz talán jobbat? 
– Igen. Először próbáljuk meg kitalálni, mi lehet ez a Tigris Dühe.
– Ez nem megy a titkosszolgálat nélkül. Shun Tangon kívül pedig 

nem ismerünk senkit onnan. És a kiszabadítást is felejtsd el, számítanak 
ránk. Megerősített őrség lesz a rendőrségen, ráadásul mi most az első 
számú közellenségek vagyunk a városban. 

Xiao Li szólalt meg ezúttal, ismét olyan nyugodtan, mintha csak azt 
mondaná el, hogy miről fog szólni a film, amit nemsokára közvetítenek. 

– Azért még vannak ismerőseink. És ha logikusan gondolkodunk, a 
sok szálból találhatunk egyet, amin elindulhatunk. Lehet, hogy csak ne-
kem jutott eszembe, de ha a Tigris Dühe sok áldozattal járó dolog lesz, 
akkor olyan helyek és események jöhetnek szóba, ahol az éjfél időpont-
jában sok ember lesz. Tehát ez lehet például egy oroszlántánc kellős kö-
zepe. Vagy valami céges találkozó, utcai felvonulás, a Déli Zafír tömege, 
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szabadtéri koncert vagy sok más. De hogy ott aztán mi fog történni, arra 
megint passzolnom kell.

A lány gondolatai teljesen logikusan hangzottak, és miután ezt kifej-
tette, valóban jobbnak látták azt kideríteni, hogy mi lehet a Tigris Dü-
he.  Ha megtudják,  akkor lerövidíthetik  az  egész  akciósorozatot,  nem 
kell vérfürdőt csinálniuk és figyelmeztethetik a hatóságok nem-Báb tag-
jait. De ehhez valami kézzelfogható bizonyítékra van szükség.

– Elsőként – Hana újra rágyújtott  – akkor ennek kell  utánanéz-
nünk.

– Nekem még van két ismerősöm, aki segíthet – mondta Chou. – 
Ők újságírók, de azt nem tudom, hogy Bábok-e. Gyanítom, hogy nem, 
mert egy kis szennylapnak írnak. Nem fontos emberek. 

– Nem kell  fontosnak lenned ahhoz, hogy Báb legyél,  nem igaz, 
Hana? – mondta Shen. 

– De. A legutolsó senki is lehet Báb. De mindnek van egy közös tu-
lajdonsága. 

Erre mind kíváncsiak voltak, ezért izgatottan pillantottak a nőre, aki 
megköszörülte a torkát. – Igazából nem egy hanem több közös van ben-
nük. Egyik az, hogy ugye lent kell, hogy legyenek legalább egyszer az al-
világ királya előtt. Ezután lehet csak Bábot készíteni valakiből, ezt már 
tudom. Azonban úgy vettem észre, hogy még ha jelentéktelen embernek 
is tűnik egy Báb, mint mondjuk az Óvóhelyen, vagy mondjuk Liu tán-
cos barátnői, akkor is közelről ismerik a Mesterbábokat. 

Ez az információ sokat segített. Még mindig Hana volt a legjobb 
szakértő a Bábok elleni csatában, ezért e kijelentés után mindenkinek 
eggyel magasabb fokozatba kapcsolt az Amfetamintól felturbózott agyte-
vékenysége.
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– Vaaagyiiis – nyomta meg Chou a bevezető szót, hogy ráfigyeljen 
mindenki – ez azt jelenti, hogy az én ismerőseim nem Bábok. Ugyan a 
média csoportba tartoznak és annak Mesterbábja már halott, de biztos, 
hogy nem kerültek vele közvetlenül össze. Sőt, voltak olyan esetek is ré-
gen, mikor pereskedett egymással az SMG és ez a kis szennylap. Persze a 
TV győzött, de ez most lényegtelen. Szóval ezek az emberek nem állhat-
tak közel egy Mesterbábhoz, tehát kilencven százalék, hogy nem Bábok. 
Ráadásul jó pozícióban vannak, így ők lehetnek a szemeink, ha sikerül 
meggyőznünk őket – ezután meggyújtott egy újabb cigit. 

– Ha találkozunk velük és Bábok, azt én érzem. De készülj fel rá, 
hogy azonnal kiloccsantom az agyukat, ha a válasz pozitív – mutatott 
Hana a férfi arcába.

– Oké, oké – tette fel megadóan a kezét a férfi. – Tehát elhívom 
őket egy találkozóra. Persze nem ide. Ezután beavatjuk őket is. A Tigris 
Dühe érdekes  téma,  ezért  az  újságíróknak ez  olyan sztori,  amit  nem 
hagyhatnak ki. Fennáll továbbá a veszély, hogy ha ők is mozgósítanak 
embereket, akkor bekerülhet egy porszem a gépezetbe. Vagyis egy Báb. 
Amiről persze ő nem tud. Értitek?

Mindhárman  sürgető  mozdulatokat  tettek  kezeikkel  Chou  felé, 
hogy folytassa már. 

– Ezért arra kell kérnünk őket, hogy egyedül dolgozzanak. És ha ezt 
betartják, nem lesz gond. 

– Helyes, akkor hívd fel őket! – fordult el Hana a férfitól. 
Chou nem késlekedett. Felkapta a sarokban lévő egyik telefont és 

máris tárcsázott. Nem kellett utánanéznie a számoknak, mert régi mun-
kájuk részeként memorizálniuk kellett minden emailcímet és telefonszá-
mot. Elég nevetséges lett volna, ha egy elvesztett mobil miatt nem tud-
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nak végrehajtani egy akciót. 
Eközben Hana Xiao Li és Shen felé fordult, majd egy torokköszörü-

léssel magára vonta a figyelmet, mert csókolóztak. Abbahagyták és rá-
néztek. 

– Ha esetleg megfigyelést kell végrehajtani és ti ketten lesztek ott, 
ezt hanyagoljátok, rendben?! Elsétál a célpont és baszhatjuk.

Mindketten felnevettek egy pillanatra, majd egyetértően bólintot-
tak. 

– Tehát nektek milyen ismerőseitek vannak? – kérdezte Hana. – Va-
laki hasonló, mint Chounak? Nekem fegyverdíler ismerőseim vannak. 
Ha nem kapták még el őket, akkor tudom, hol találhatóak. És kell Am-
fetamin is, erre is van ismerősöm… ha még szabadlábon van. 

– Nekem – kezdte el nézni a plafont Xiao Li – szintén van fegyver-
díler ismerősöm, meg volt zsaru is, de azzal felvenni a kapcsolatot sze-
rintem veszélyes. Ha Báb, akkor különösen, de ha nem is az, akkor le-
het, hogy a közelében valaki már az. 

– Egyetértek – bólogatott Hana és kényelmesen hátradőlt, kezét pe-
dig a tarkóján fűzte össze. Néha beletúrt hajába is.

– Nekem pedig – kezdte el nézni Shen a lányt – szintén a rendőr-
ségnél vannak kapcsolataim. Illetve csak voltak. Régi kollégáim. 

Xiao Li elképedt, mert nem olvasta a férfi aktáját. – Te zsaru voltál?
– Eegen, de a jó szívem rúgatott ki. Na meg a pech. 
– Milyen pech?
– Elengedtem egy gyanúsítottat és azt hazudtam, meglógott. De egy 

kamera rögzítette az esetet. Ezért rúgtak ki – szívta meg az orrát a férfi.  
– Na de ami a fontos ebben az, hogy én nem tudok segítséget hozni. 

Xiao Li nem faggatódzott tovább. Nincs erre idő. 
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– Szóval  akkor csak a  fegyverdílerek maradnak és  Chou újságíró 
kollégái – nézett Hana a telefonáló férfira. De furcsaságok is követték 
egymást gondolataiban. Sok dolog nem stimmelt. Ésszerűtlennek tűnt. 
Végiggondolta az egész akciót, kezdve attól, hogy kijöttek a börtönből: a 
csapdát, amit állítottak nekik az olajfúró állomáson és valami istentelen 
lény létének tudatát. Majd a kis Liu elrablása, vallatása. Ezután a maffia-
vezérek figuráinak megszerzése és a nagy átverés. Majd Feng és Zhen-
bang  figuráinak  megkaparintására  tett  kísérlet,  ami  szintén  kudarcba 
fulladt. Tianlong felbukkanása, ami az alvilág valóságának tudatán felül 
újabb mély szántásokat hagyott az agykérgen. A rendőrség akciója, a le-
tartóztatás, végül szökés. 

Sokan már most abbahagynának az egészet és inkább olajra lépné-
nek, azonban Hanaék nem tehették meg ezt. Kétségtelen, hogy Shun 
Tang remekül motiválta őket ezzel a biológiai fegyverrel…  

Chou végzett a telefonálással és megbeszélte a két újságíróval a talál-
kozót. Fennállt a minimális százaléka, hogy Bábok lesznek ezek, így a 
helyet, ahová menni fognak, először szépen felderítik, majd ezután is fo-
lyamatos megfigyelés alatt tartják. 

Ideje készülődni. Chou megmutatta, hol találják a felszereléseket, és 
fegyvereket. 

Mikor a szerelőeszközök mögötti rejtett falrészt megnyitotta, mind-
annyian elképedtek, még Hana is. El kellett ismernie, hogy Chou csapa-
ta piszkosul jól fel volt szerelve, jobban, mint régen ők. 

Fegyverek armadája, töltények, fúrógépek és préselő berendezések a 
speciális töltények készítéséhez voltak odabent. Gránátokból széles vá-
laszték állt rendelkezésre: kábító – ami villanógránát is volt egyben –, 
füst, könnygáz. Kések, balták, kardok, gumibotok, elektromos sokko-
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lók, bokszerek, láncok, kaszák, surikenek sorakoztak a falra erősítve a 
pisztolyok, sörétes fegyverek, gépkarabélyok, golyószórók, mesterlövész-
fegyverek sorai alatt. A támadó eszközökön felül pedig komoly védelem 
is rendelkezésre állt: sisakok, golyóálló mellények, gázálarcok, könyök-, 
térd-, alkarvédők, maszkok, bakancsok, kesztyűk, átalakított motorosru-
hák, bukósisakok. A választék kimerítette az elképesztő kategóriát. 

Az egy perces csodálkozást Chou szakította meg:
– Hana légyszi nézd át mi az ami hiányzik! Bár elvileg itt minden 

van. 
A nő bólintott, majd belépett a kis terembe. Ha nem tudják kiderí-

teni mi a Tigris dühe és el kell kezdeni a maffiatagok megritkítását, ak-
kor  sok lövöldözés  lesz  utcákon és  épületekben.  Ezért  Hana ebből  a 
perspektívából vizsgálta az arzenált. 

Eközben Shen és Xiao Li egy-két fegyvert akasztottak le a falakról, 
míg  Chou karba  tett  kézzel,  büszkén állva  és  halványan  mosolyogva 
várt. 

Végül Hana felsorolta a hiányzó eszközöket. 
– Szükségünk lesz gyújtógránátokra, még több füst és könnygázra. 

Kell  egy M107-es Xiao Linek. Páncéltörő lövedékekből csak 5,56-ost 
láttam, így kell 7,62-es is. És nem láttam C4-es tölteteket. Sem detoná-
torokat. Tehát ezek kellenek. 

Chou magabiztos mosolya lehervadt az arcáról, mikor Hana ezeket 
a hiányosságokat a tökéletes gyűjteményből két percnyi vizsgálódás után 
felsorolta. Ő volt a stratégiai mester, ezt éppen sokadjára erősítette meg.

Ezután Xiao Li és Hana a telefonon csüngtek egy ideig, hogy talál-
kozót beszéljenek meg a fegyverdílerekkel. Miután végeztek, visszatértek 
a rejtett terembe a két férfihoz. 
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Elsőként a védelmet kezdték magukra építeni, vagyis öltözni kezd-
tek. A kétrészes motorosruhát választották, mely mind kinézet, mind vé-
delem szempontjából tökéletesnek tűnt. Ebben éppúgy lehetett harcol-
ni, mint elvegyülni egy tömegben. A dzsekibe varrt váll-, könyök-, és ge-
rincvédőket kicserélték acélból készültekre. A nadrágban a térd-, és csí-
pővédőt is ilyenre cserélték. A csizmában a bokavédőt, a sarok-, és orrvé-
dőt is. 

A dzseki belső részében kevlár réteg feszült, mely kisebb kaliberű lö-
vedékek ellen kiváló védelmet nyújtott, persze a találat minden esetben 
fájni fog a viselőjüknek, de nem mindegy, hogy a töltény vagy repesz be-
letép-e a húsba, vagy sem.

A nadrág is hasonló átalakításon esett át, ugyanilyen belső kevlár ré-
teg feszült benne. Bárki is készítette ezeket a speciális darabokat, nagyon 
sokat kellett dolgoznia velük. Súlya és merevsége miatt jobban illett vol-
na rá a páncéldzseki és páncélnadrág kifejezés.

Hana egy piros-fekete mintázatú motorosdzsekit vett fel, a fekete 
alapon, a hát felső részén, a vállon át a karokon keresztül piros rész fu-
tott, elöl pedig szintén piros keresztcsíkok díszítették. A nadrág és csiz-
ma teljesen fekete volt. 

A felszerelések  közül  pisztolytáskákat  erősített  combjaira,  beléjük 
kedvenc Desert Eagle 50AE fegyvereit csúsztatta, melyek a pisztolyok 
közt voltak legfelül a falon. Lábszárára kis tokokat erősített,  melyben 
tartalék tárak helyezkedtek el. Derekán öv, melyben néhány gránát sora-
kozott, mindegyik megfelelő acéltokban, nehogy egy lövedék átvigye és 
a derekán robbanjon fel. A dzseki belső felébe két viperát helyezett, zse-
bébe telefont tett, fülébe adóvevőt, mely a legkisebb hangrezgést is to-
vábbította. 

299



Xiao Li egy zöld-fekete színű dzsekit vett fel. A színeket hasonlóan 
osztották el, mint Hana páncélruháján. A csizma és a nadrág ugyanúgy 
fekete. A dzseki hátrészén felül zöld sáv futott a vállon keresztül a karok-
ra és ott megosztozott a fekete színnel egyenlő arányban. 

A fegyverek közt talált egy PSG1-est. A Barrett M107-es után ez 
volt a másodlagos kedvence. A tartalék tárakat a dzsekije belső zsebébe 
rejtette, jobb combjára egy pisztolyt erősített, egy Beretta-t, bal combjá-
ra katonai tőrt. Gránátokat ő nem csatolt magára, ellenben egy digitális 
távcsövet igen, mely egy tokban pihent, testén keresztbe akasztva. Ha 
kellett, egy vállrándítással előrelendíthette és előkaphatta az eszközt. Sőt, 
még olyan kis kiegészítőt is szereltek rá, aminek segítségével egy mester-
lövészfegyver távcsövének tetejére lehetett csatolni, ezáltal a lövész egy 
személyben tudta ellátni a segédkezést is nagy távolságú lövésekhez. Zse-
bébe ő is egy kicsapható telefont rejtett, fülébe zárt, védett frekvencián 
működő adóvevőt, amit éppen tesztelt Hanaval. 

Shen  egy  fehér-fekete  színű  dzsekit,  nadrágot  és  csizmát  viselt, 
ugyanolyan színelosztással, mint a nőké. 

Steyr AUG fegyvert választott magának. Mivel ezzel meglehetősen 
sokat fog lőni, így lábszárát és combját tartalék tárakat rejtő tokokkal 
vonta körbe. Hátára keresztben egy 70 cm hosszú japán kardot helye-
zett, egy wakizashi-t. Dzsekijébe belülre nuncsakut rejtett és egy hosszú 
láncot, melynek végén tőr meredezett. Ezzel kezeket és nyakakat is le le-
hetett fogni, ha kezelője képzetten használta. 

Derekára övet csatolt, benne kábító-, füst- és könnygáz gránáttal. 
Zsebébe tette telefonját,  az adóvevőt a fülébe helyezte és csatlakozott 
Hanahoz és Xiao Lihez a készülék tesztelésében. 

Chou egy sárga-fekete színű dzsekit vett fel, ugyanolyan futtatás-
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ban, mint a többieké. 
A férfi HK416-ost választott magának. Shennel karöltve ők ketten 

képezték a közép és rövid távú tűzerőt, ezért a másik férfihez hasonlóan 
tartalék tárakat rejtő tokokat erősített lábára. 

A dzseki belsejébe hegyes bokszereket rejtett és egy tőrt. Zsebeibe a 
telefon mellé kis hengeres tárgyakat dugott, amik egy autó ellopása ese-
tén a slusszkulcs helyett remekül működtek. 

Fülébe helyezte az adóvevőt és csatlakozott a teszteléshez. 
– Chou, te is hallasz? – Hana annyira halkan beszélt, hogy csak a 

fülhallgatóban hallotta a hangját. 
– Igen! 
–  Remek!  Tehát  akkor  kalandra  fel!  –  Hana normális  hangerőre 

kapcsolt, miután a készülékeket letesztelték. – Gyors összefoglaló. Me-
het?

– Persze! – Shen összetekerte a láncos tőrt. 
– Hogyne! – Xiao Li éppen gyakorolta a fegyverére villámgyorsan 

rátenni a segédtávcsövet és újra leszedni és eltenni.
– Hajrá! – tette fel Chou a lábát egy székre, hogy megigazítsa az 

egyik tartalék tár tokot. 
– Na szóval. Első feladat. Helyszín biztosítása, csapda elkerülése a 

két  újságíróval  való  találkozás  közben.  Megfigyeljük,  hogy  követik-e 
őket. Ha nem, akkor beszélgetünk velük. Ha igen, akkor megszabadu-
lunk tőlük. Ha beválnak rámegyünk a Tigris Dühe kinyomozására. Utá-
na vagy közben jön a második feladat, az Amfetamin, hiányzó fegyverek 
és robbanóanyagok beszerzése. Ez az én ismerősöm lesz, majd mobilról 
hívom fel. Állandóan változtatja a helyzetét. Ráadásul kedveljük egymást 
– vigyorodott el a nő egy pillanatra. – Ha ezek is megvannak, kezdhet-
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jük a harmadik feladatot. 
– Egy kérdésem van – tette fel a kezét Shen. 
– Mond ki!
– Mi lesz, ha az újságírók nem tudnak segíteni, vagy Bábok? Akkor 

hogyan derítjük ki, mi az a Tigris Dühe?
– Gondoltam erre is – túrt bele a hajába a nő. – Akkor nincs más 

választásunk: ki kell hoznunk Shun Tangot a fogdából. Ő utána elkezd-
het dolgozni ott, ahol abbamaradt az egész. Már legalább telefonálhat és 
kihozatja a tiszteket és picsán rúgatja a rendőrfőnököt. Most azonban 
egy cellába zárva tehetetlen, ezt a rendőrfőnök is tudja. 

– Miért nem hozzuk ki egyből őt? – kérdezte Chou. Éppen a lábait 
emelgette és hajolgatott, hogy betörje a még viseletlen motorosruhát. 

– Mert várnak ott ránk. 
– És később nem fognak? 
– Dehogyisnem, de akkor már lesznek robbanóanyagaink és addig 

szerezhetünk segítséget. Velük majd ki tudjuk hozni. 
– Akkor jól értem, hogy Shun Tangot csak akkor próbáljuk meg ki-

hozni, ha az újságírók nem válnak be?
– Igen. Az újságírók bevetése a biztonságosabb út. Ha pedig bevál-

nak, akkor elkezdhetjük a harmadik feladatot. 
– Aham, az pedig a takarítás – jelentette ki Chou aprókat bólogat-

va. 
– Úgy van. A részleteket menet közben elmondom. Tehát akkor van 

még kérdésetek? 
– Nincs – rázta a fejét Xiao Li. 
– Nincsen – intett nemet a fejével Shen, majd rácsapott az állig fel-

fegyverkezett Xiao Li fenekére.
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– Nekem sincs – húzta vigyorra a száját Chou is. 
–  Akkor  azt  hiszem,  eljött  az  ideje,  hogy  elkezdjük  az  első 

feladatot… 
 

Hátralévő idő: 50 óra 0 perc 15 másodperc… 
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21. Fejezet 
Újságírók 

Első nap, éjjel 22: 49

Hátralévő idő: 49 óra 10 perc 41 másodperc… 

Az újságírókkal az első találkozót este 11-re, a másodikat éjfélre be-
szélték meg. A helyszín, amit erre választottak, a főhadiszállástól néhány 
percnyi autózásra terült el. Még a rendőrautóval jöttek a közelébe, ami-
nek már kiszedték a GPS adóját, valamint új rendszámtáblát és szélvé-
dőt kapott. 

Végül egy hirtelen ötlettől vezérelve a kocsit egy sikátorban hagyták 
és loptak egy másikat, egy Renault kisbuszt. Ezzel érkeztek a találkozó 
helyszínére, egy hatalmas raktár elé. 

Az  épület  a  város  északkeleti  részében,  a  Pudong  negyedben,  a 
Shanghai-Pudong nemzetközi repülőtér közelében helyezkedett el.

A  raktár  a  teherszállítás  lebonyolításában  nyújtott  segítséget,  sok 
egyéb hasonló méretű épülettel együtt. Itt gyűjtötték össze azokat a dol-
gokat, amik nagyobb teherszállító gépekre vártak. Mivel ezek egyike sem 
volt  sürgős  szállítmány,  így néha hetekig  gyűjtögettek egy gépre  való 
mennyiséget.

Az acélszerkezetű épület – hossza közel száz méter, szélessége har-
minc, magassága pedig tizenkettő – ablakai az enyhén lejtő tetőből nyíl-
tak. A főbejáraton egy kamion is befért volna, mellette két oldalon sze-
mélyzeti bejárók, oldalaiban vészkijáratok nyíltak. 
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Az épület három oldalát néhány méter széles kis sikátorok szegélyez-
ték, amiben targoncák és személyautók kiválóan elfértek, de kamionok 
már nem. Az utca felőli rész egy kisebb parkoló volt, útburkolati jelek 
utasítottak minden sofőrt, hogy ezt a helyet szabadon kell hagyni, hogy 
egy kamion be tudjon állni. A parkoló és az egysávos úttest közötti részt 
derékmagasságú sövény választotta el. A környező épületek szinte pontos 
másai voltak ennek, a különbséget a színek és a nagyméretű céges felira-
tok jelentették. 

A város egén zajló tűzijátékok robbanásait már gyakrabban hallot-
ták, mint előző este, azonban még nem érte el a csúcspontját, mert ad-
dig még kétszer felkel a nap és egyszer még le is megy. A színes virágokat 
az égen ebből a negyedből csak távolról látták, fényük megvilágította az 
eget. A repülőtér közelében tilos volt fellőni ilyeneket, mert nemcsak, 
hogy zavarta a légi forgalmat, de valósággal életveszélyessé tette: ha egy 
rakéta mondjuk egy éppen ereszkedő gép közelében robbanna fel, vagy 
mondjuk telibe találná, akkor százak halnának meg. Emiatt a rendőrség 
a reptér közelében lévő utcákat árgus szemekkel figyelte. Szerencsére az 
utóbbi évtizedekben szinte egyetlen ilyen eset sem fordult elő, a lakosok 
mindig észnél voltak. 

Nem messze tőlük elektronikus zene bömbölt hangosan, érezték a 
basszus döndüléseit is. Talán egyik ilyen raktárban a közelben volt egy 
diszkó megrendezve az újév tiszteletére, vagy pedig egy kamionról szólt. 

 A hőmérséklet 10 fok körül lehetett, enyhe szellő fújdogált; az égen 
halványan látszódtak a csillagok is, de csak a legfényesebbek.  

Felkészültek arra, hogy ha menekülniük kell – mert követték az új-
ságírót, vagy esetleg Báb – akkor hogyan lépjenek olajra. A kisbusszal 
úgy álltak meg, hogy a parkolóból kihajtva egyből az útra jussanak, ka-
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nyarodások nélkül. 
Xiao Li az egyik szomszédos épület tűzlétráján mászott fel és ott rej-

tőzött el. Tökéletesen belátta az összes ide vezető utat, az épületek közti  
sikátorokat. A várható támadási irányokat Hana adta meg neki, így nem 
kellett 360 fokban figyelnie. 

Chou, Shen és Hana pedig a kocsiban vártak, hogy megérkezzen az 
első újságíró, aki ha Báb, golyót kap a fejébe, de ha még nem az, akkor 
meg olyan sztorit, amilyet soha máskor…

Tíz perc múlva…

Chou még a főhadiszálláson megkérdezte az újságíróktól, hogy mi-
lyen kocsival érkeznek majd. Az első egy Nissan-al, a második egy Maz-
da-val. 

– Látom a Nissan-t! Tíz óránál. Távolság kétszáz méter! – közölte 
Xiao Li. A digitális távcsőben figyelte az erre haladó autókat.

– Értettem! Készüljetek! – válaszolt Hana, majd pisztolyát kibiztosí-
totta és ugrásra készen a tolóajtó zárjára tette a kezét. 

Shen és Chou is élesre állították a fegyvereiket, készen álltak a bálra. 
– Nissan száz méterre! Utas egyedül! 
Feszülten vártak…  
– Nissan húsz méterre! Most! 
A kisbusz reflektorai felkapcsolódtak és elvakították a másik autó 

sofőrjét, aki beletaposott a fékbe, a gumik nyikorogtak. 
Mire szeme újra érzékelt valamit, addigra Hana az ajtó mellett ter-

mett, vigyorgott, és pisztolyával kocogtatta az üveget. 
Shen és Chou vállhoz szorított fegyvereikkel a két első sárvédő mel-
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lett álltak és készen álltak arra, hogy ha a sofőr bármi ostobaságot tesz, 
beleürítik a tárakat. 

A sofőr – egy negyvenes éveiben járó férfi, öltönyben és ballonka-
bátban, rövid,  oldalra fésült  hajjal,  bajusszal  – feltette  a kezét  a kor-
mányra, jelezve ezzel, hogy nincs nála semmi fegyver. A mozdulat egé-
szen rutinosnak tűnt, mintha nem először fognának rá fegyvert. 

Hana kinyitotta  az  ajtót,  és  pisztolyával  integetve  mutatta,  hogy 
szálljon ki. 

A férfi, kezét továbbra is feltartva kiszállt az autóból és kiegyenese-
dett. Rögtön felismerte a páncélruhás amazont, és a körülmények elle-
nére ámulattal eltelve nézett rá. 

Hana egy ideig összehúzott szemmel, a férfi fejére célozva várt. Fi-
gyelte a saját érzéseit. Nem feszélyezte semmi. Nem volt meg a pillanat-
nyi adrenalin adag. Nem volt meg az enyhén fojtogató érzés, amit egy 
Báb jelenlétében érzett.

– Tiszta! – vett egy mély levegőt, és eltette fegyverét.
Ekkor lépett közel Chou, aki szintén leeresztette fegyverét. 
– Helló, Lung!
A férfi feléje fordult, arca felragyogott. 
– Chou! Hú… te hogy ke… ó de örülök, hogy látlak. 
– Hát még én, mert ez azt jelenti, nem vagyok sitten.
– Igen, hallottam, hogy megbuktatok.
– Aham, sajnos. Bemutatom Shent – mutatott a másik férfira – és 

Hanat. 
– Hana? – fordult örömteli arccal Lung a nő felé. – Maga volt a 

Tien Shan étterem vérfürdőjében, igaz?
Hana felhúzta a szemöldökét és karba tette kezét. 

307



– A nyakamba varrták az egészet, így az igazság nem az, amit mond-
tak. 

– Tudom, Hana – tette zsebre kezét az újságíró. 
– Igazán?! És honnan?
– Ott voltam az utcán, mikor a rendőrség már körbevette az egész 

épületet. És láttam azt is, mikor maga azt a zöld színű villanógránátot 
használta és megjelent a semmiből. Utána tartóztatták le. 

A zöld színű villanógránát említésére Hanaék egymásra néztek és el-
mosolyodtak. 

– Láttam a SWAT egységet is,  akiket feltrancsírozva hoztak le az 
emeletről. Az egyiket végül lekötözték és elszállították. 

Eszükbe jutott a börtönben Shun Tang beszámolója arról, hogy egy 
Harcost elkaptak és kivizsgáltak. 

– Ezért tudom, hogy ott akkor az étteremben valami nagyszabású 
dolog történt, de végül a hírekben azt adták le, hogy maga volt három 
másik társával a főkolompos. De csak magát kapták el, a többiek eltűn-
tek.

– Oké, hát akkor most élek és virulok, ráadásul kint is vagyok a 
börtönből. Legalábbis egy ideig. 

– Remek! – vigyorgott Lung.
– Meghiszem azt! – vigyorgott Hana is. 
– Chou – fordult az újságíró a férfi felé –, azt mondtad, hogy kell a  

segítségem, cserébe kapok egy jó sztorit. 
– Így van. Hana elmeséli a részleteket. 
Lung a nő felé fordult. 
Hana rezzenéstelen arccal nézve a szemébe belekezdett a történetbe 

a papírfigurás rémálom kezdeteitől egészen mostanáig…
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Fél óra múlva…

– Ó, édes anyám….   – nyögte ki az újságíró.
Reakcióit figyelve megállapítást nyert ismét az, hogy aki erről a do-

logról hall, az nem kételkedik semmiben egy idő után.
– És most nem tudjuk, mi ez a Tigris Dühe. Ezért van itt maga… 

vagyis ezért vagy itt te – javította ki magát Hana, mert menet közben 
megbeszélték a tegeződést.

Lung a történet elején sétálgatni kezdett, majd nekidőlt a kocsijá-
nak, utána leguggolt, végül pedig minden porcikájában remegett. 

– És én hogyan tudnék segíteni ebben? – pillantott fel, majd felállt. 
– Úgy, hogy megosztod velünk az infókat az újévi eseményekről. 
– Nos… idén is nagyon sok minden lesz. Tavaly például nem emlé-

keztek arra a…
– Nem emlékszünk – szólt szigorúan Shen. 
– Hú tényleg, elnézést – igazította meg úriemberesen a nyakkendő-

jét Lung, mert mikor a papírfigurákról és Bábokról hallgatta a történe-
tet, meg kellett lazítania. – Tavaly például volt szabadtéri koncerteken, a 
szokásos oroszlántáncon, a Déli Zafír szardíniásdobozán át céges-, ala-
pítványi-, katonai- és politikai találkozó is. 

– És ezek közül melyiknél fordulhat elő egy sok áldozattal járó me-
rénylet? – kérdezte Chou, közben tüskés bokszerével játszott az öklein. 

A férfi összetette ballonkabátját és karba tette kezét, így fogva össze 
a ruhát. – Szerintem ezek közül akárhol. Ha belegondolok, hogy mond-
juk bomba robban egy koncerten… juj, vagy az egyik tűzijáték rakéta 
valami éles robbanóanyag, vagy ilyesmi, akkor itt nagyon nagy gáz lesz. 
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Utána statáriumtól és kijárási tilalomtól kezdve rengeteg minden előfor-
dulhat.

Egyetértően bólogattak. Lung folytatta.
– Ha azonban a sok áldozatot úgy értelmezzük, hogy fontos áldo-

zat, akkor az egész más színben tűnik fel. Ekkor valami céges-, vagy kor-
mányzati-, vagy katonai újévi ünneplés lehet a célpont. 

Erre mind meghökkentek. Ebből a szemszögből egészen más megvi-
lágításba került sok minden. Már szűkíteni lehet a Tigris Dühe előfor-
dulási helyeit.  Hana gondolatban szidta is  magát,  hogy ők ugyan jól 
képzett csapat, de a titkosszolgálattal együtt sem jöttek rá erre a nyilván-
való dologra. Erre betoppan egy egyszerű kis újságíró, aki egy érdekes 
teóriával áll elő és a feje tetejére állít mindent. 

A döbbent csend tudatta Lunggal, hogy teóriája több mint remek. 
– Magasságos Buddha… – nyögte ki Shen. – Ha ezek tényleg egy 

ilyen helyen tesznek valamit, akkor itt nagyon nagy gáz lesz. 
– De várjatok! – formált kezeivel T betűt Lung. – Úgy gondoljátok, 

ennek a Tigris Dühének egy ilyen is lehet a célpontja?
– Sok áldozatról tudtunk eddig – masszírozta Hana a halántékát, 

hogy felfrissítse agytevékenységét. – De rosszul értelmeztük. Az a bizo-
nyos kód akkor is életbe lép, ha a te teóriád valósul meg. Most egy lé-
péssel közelebb kerültünk a lényeghez. – A nő a halántékáról az arcára 
csúsztatta kezét és masszírozni kezdte. – Ráadásul ez egybepasszol azzal, 
amit Tianlong mondott, hogy minden eszközzel meg kell állítanunk a 
Bábok terveit. Már értem… Már értem… 

Lung további türelmet kért T betűt formázva kezeivel majd idege-
sen vakarni kezdte a tarkóját. Tényleg olyan sztorit kapott, amit ígértek. 
Már csak az a kérdés, ki fogja bevenni? Jó eséllyel senki. Ő maga ugyan 
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azonnal elhitte, de ez nem állja meg a helyét egy újságcikkben. A Tigris 
Dühe téma viszont igen. Sőt! 

– Meséljetek ezekről a kódszavakról! – Lung cigarettát vett elő és 
körbekínálta őket. Hana és Chou elfogadták. 

Hana magyarázni kezdett. – Léteznek olyan titkos katonai kódsza-
vak, amik bizonyos események életbe lépése esetén egy erre válaszoló 
cselekménysorozatot  takarnak.  Ebben a  példában a kódszó  az  Fpcon 
Delta. Ez azt jelenti, hogy terrorcselekmény történt, ezért minden ma-
gas rangú embert a lehető legnagyobb biztonságba kell helyezni, az egy-
szerű embereknek pedig kijárási tilalom, statárium, utcafelügyelet kell. 
Most újév közeledik, tehát ez a lehető legrosszabb időpont. Százezrek 
vannak már most is az utcán és rengetegen fognak erre fittyet hányni. 
Ebből  persze  következik  az  erőszakos  letartóztatás  áradat,  ami  miatt 
minden fogda órák alatt meg fog telni. Az utcákon hihetetlen káosz lesz. 
Azonban van egy másik kivitelezése ennek, de az csak akkor lép életbe, 
ha a terrorcselekmény egy épületen belül  történik. Ekkor azt azonnal 
kiürítik, majd lezárják. 

– Akkor már csak azt kéne megtudni, hogy ez a terrorcselekmény 
hol lesz végrehajtva. De valójában mi lesz az? – tette össze kezét imád-
kozva Lung, mintha a nő tudná, miről lesz szó, de nem mondja ki. 

– Ezért vagy itt te, hogy segíts kitalálni ezt. 
A gondolataikba merültek, miközben dohányoztak. Lung a földet 

nézte, Hana és Chou egymást, Shen pedig Xiao Li felé integetett. A lány 
látta fegyverének távcsövében a férfi mozdulatait és elmosolyodott. 

Lung az utolsó szippantás után elpöckölte a cigicsikket.
– Gondolom akkor meg kell tudnom hol és milyen találkozók lesz-

nek a városban újévkor, igaz?
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A nő bólogatott. – Add meg a számodat, majd keresünk!
– Oké, de ti is adjátok meg!
Hanaék egymásra néztek és elhúzták szájukat.
– Az nem megy. Mint tudod, minket még maga Buddha is keres, 

hogy elbeszélgessen velünk. Ha rólad véletlenül megtudják, hogy kap-
csolatba léptél velünk, menni fognak érted. Ha a telefonodban ott lesz a 
számunk, akkor bemérnek és viszlát. Apropó – emelte fel mutatóujját 
Hana –, ugye tudod, hogy elkaphatnak?

– Igen – nyelt egyet a férfi. 
– Ha elkapnak, akkor te sem látod majd egy ideig a napfényt, azt is 

tudod?
– Majd tagadok mindent. 
– Oké – fordult a nő két társa felé. Ha Lungot elkapják, és nem 

akar segíteni, akkor le fogják vinni az alvilágba, Bábot készítenek belőle 
és utána dalolni fog. Ezt azonban nem mondták el neki, mert féltek, 
hogy már most elmenekülne innen.  

– Visszamegyek az irodába és összegyűjtök minden infót. Nemsoká-
ra végzek és ha nektek is megfelel, ellátogathatunk ezekre a helyekre, 
hogy körülnézzünk. 

– Helyes. Akkor kalandra fel! Majd keresünk! 
– Rendben. A későbbi viszontlátásra. 
Lung beült az autójába és mielőtt tolatásba kezdett volna, belenézett 

mindegyikük szemébe. Elszánt, hidegvérű pillantások, piszkosul jó fel-
szerelés, tekintélyes tartás, kimért mozdulatok, jó szervezettség. Ők lesz-
nek a hősei az újságcikknek. Ez már biztos. És rá hárult a feladat, hogy 
ezeket a hősöket győzelemre segítse, és részese legyen egy olyan harcnak, 
amiben sok életet menthetnek meg és amiről ha megírja a sztorit, híres 
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lesz…

Míg Lung elhajtott a Nissanjával, visszaültek a kisbuszba és várták a 
másik  újságírót,  hogy  megérkezzen.  Közben  hallgatták  a  tűzijátékok 
robbanásaival keveredő elektronikus zenét.

Tíz percig ültek csendben és gondolkoztak, eközben Chou és Hana 
elszívtak még egy cigit. 

Xiao Li hangja csattant. 
– Látom a Mazdát! Ez is tíz óránál! Távolság kétszázötven méter!
– Vettem! – Hana elnyomta Chouval együtt a cigijét és ugyanarra a 

meglepetésre készültek, mint előbb. 
Nem egész egy perc múlva a Mazda már a parkolóba fordult be. 
– Mazda húsz méterre! Most! 
A reflektorok ismét felkapcsolódtak, a sofőr a fékbe taposott. 
Mikor Hana bekopogott az ablakon, már akkor megérezte azt, hogy 

valami nem stimmel. 
– Ez Báb! Tűz! – ugrott hátra és mindkét pisztolyával lőtt. 
Chou és Shen lövései csak egy ökölnyi darabon lyukasztották ki a 

szélvédőt, ezen keresztül repült be minden lövedék. 
Az újévi robbanások hangjai között csak szakavatott füleknek tűnt 

volna fel, hogy az iménti dörrenések nem petárdák, hanem fegyverek 
voltak. 

Az újságíró feje a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, mellkasa és 
nyaka egy véres masszává vált. 

Chou sajnálkozó pillantással nézett régi ismerősére. De nem tudott 
mit tenni. Most a túlélés a legfontosabb…

Végeztek itt. Jöhet a második feladat. Amfetamin és fegyverek szer-
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zése. A kábítószernek is itt volt már az ideje, mert érezték, hogy kezd a 
szervezetükből kiürülni…

Órájukra néztek, amin a visszaszámlálás kíméletlenül folytatódott. 
Vége az első napnak, az első 24 órának. Felért egy rémálommal, ami ed-
dig történt. Vajon mi lesz még az elkövetkezendő 48 órában?

Hátralévő idő: 47 óra 59 perc 24 másodperc… 
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22. Fejezet 
Patkány

Második nap, éjjel 0:30

Hátralévő idő: 47 óra 29 perc 19 másodperc… 

A második feladatból először az Amfetamint gondolták a legszüksé-
gesebbnek, ugyanis már kis híján összeestek, ráadásul pihenni sem volt 
idő. A szexualitásra sem volt igazán, de akkor a várakozáson kívül nem 
sokat tudtak tenni. Engedtek a testi vágyaknak, megnyugtatták magukat 
és örültek is, hogy még ha rosszul is végződik az egész, legalább egyszer 
megtehették.  

Az Amfetamin beszerzése nem azért volt veszélyes dolog, mert ve-
szélyes emberek és bandáik árulták, hanem azért, mert ezek sok esetben 
kapcsolatban álltak a Triáddal és a Tonggal. A díler – Hana ismerőse – 
törzshelye a Minhang negyedben feküdt, mely a belvárost délről és nyu-
gatról határolta és szomszédos volt az északkeleti Pudong, a keleti Nan-
hui, a déli Fengxian és a nyugati Songjiang negyedekkel. 

A  kábítószer  ügyletek  90%-át  a  maffia  tartotta  kézben,  akadtak 
azonban független dílerek is.  Egyik-másik annyi  pénzt halmozott  fel, 
hogy akár személyes testőrséget is alkalmazhatott, szélsőséges esetben pe-
dig kisebb hadsereget is. Ezek kiválóak voltak arra, hogy a befolyásukat 
gyakorolni próbáló Triádot és Tongot távol tartsák, így kialakult egyfajta 
patthelyzet. Persze az ilyen független dílerek csupán egyetlen rossz dön-
tésének vagy rendőrségi letartóztatás, vagy a Triád és Tong által biztosí-
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tott ólomzápor lett a következménye. 
Az  ilyen  dílerek  a  kiskapuk  között  remekül  mozogtak,  ismertek 

minden kulcsembert,  rendőrt,  és ami a legfontosabb, félelmetesen jól 
stratégiáztak. Egyik sem volt hülye ezek közül, sőt intelligenciájuk akár 
egy atomtudóséval is vetekedett volna, azonban ők rosszra fordították 
ezt. 

Hana ismerőse nagyhal volt ezek között, hiszen nem csak kábítósze-
rekkel,  hanem fegyverekkel  is  kereskedett.  A  Triád  megpróbálta  már 
megöletni, a rendőrség elkapni. Ez a hajsza közel tíz éve kezdődött. Vé-
gül feladták az üldözést és elismerték őt, mint független kereskedőt. Ne-
vet is adtak neki, a „Patkányt”. Kínában ez az állat a bölcsesség és a túl-
élés szimbóluma. 

A híreket egy ideje nem nézték, de nem tartották kizártnak, hogy 
már vérdíj is van a fejükön. Kiváló módszer ez arra, hogy senkiben ne 
tudjanak megbízni. Hana ezért egy gondolat erejéig tartott attól, hogy 
Patkány fel fogja őt adni, vagy megöli, de jobban belegondolva bőven 
rendelkezett annyi pénzzel, hogy ne kelljen ilyesmivel foglalkoznia. 

Hana viszonylag bízott benne, mert régen Patkány szállított nekik 
speciális fegyvereket. Rengeteg pénzt hagytak nála, jó viszonyban voltak 
mindvégig…  

A találkozót egy diszkóban szervezték meg, ahol a buli még javában 
zajlott. A hely közel négyszáz embert tudott befogadni, a domináns ze-
nei stílus az elektronikus, melyre Amfetamintól és Extasy-tól felpörge-
tett fiatalok ropták táncukat hajnalig, aki pedig bírta, az meg még annál 
is tovább. Sokan mentek át innen az éjjel-nappal nyitva tartó Déli Zafír-
ba. 
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A diszkó épületének felső szintje szerencsejátékoknak adott otthont. 
Patkány ismerte a tulajt, így elintézte, hogy senki más ne legyen a meg-
beszélés időpontjában itt. 

Mikor Hanaék megérkeztek és leparkoltak az épület mögötti siká-
torban, néhány vagányul felöltözött fiatal kísérte be őket. 

Hana folyamatosan figyelte az érzéseit. Senki nem volt Báb. Egyelő-
re…  

Bementek a hátsó ajtón és felmentek az emeletre. A zene döndülése-
it anélkül is lehetett érezni, hogy nekinyomták volna tenyereiket a fal-
nak. 

Az emelet félhomályba burkolózott. Tele volt bőrfotelekkel, kártya-
asztalokkal, nyerőgépekkel, bárpulttal, plazma TV-vel és középen egy kis 
emelvénnyel és póznával, privát buli és táncoslány esetére.   

Hanaékra a város egy része vadászott, ezért fegyvereik most is kezük 
ügyében voltak. A bejáratnál meg sem próbálták elvenni tőlük. 

A nő sejtette, hogy Patkány tud róluk mindent, azt is, hogy üldözik 
őket és valami olyanba keveredtek, amiről szeretne némi tudomást sze-
rezni. 

Mikor beléptek, húsz embert számoltak össze. Legtöbbjük fiatal, so-
kuk bőrcuccokban, némelyik sportruhában, kettő öltönyben. Tizenkét 
férfi és nyolc nő. 

Patkány – a tizenharmadik férfi – az egyik sarokban ült, két gyö-
nyörű nő foglalt helyet mellette. A teremben lévők két sorban álltak, kö-
zöttük vezetett el az út. 

Mielőtt az asztalhoz értek volna, Patkány odakiabált. 
– Nahát, nahát, ez itt tényleg Hana, el sem hiszem – mosolyodott el 

szélesen. 
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– Újra itt, egyben, de baszott fáradtan – vigyorgott Hana. 
Xiao Li, Chou és Shen a szemük sarkából figyelték környezetüket. 

Nem nagyon értettek egyet Hanaval abban, hogy csak úgy besétálnak 
egy olyan gengszterhez, aki még a Triáddal és a Tonggal szemben is tal-
pon maradt. 

Mivel még nem tudták, hogy Patkány Báb-e vagy sem, így ugrásra 
készen álltak. Ha Hana jelez, kezdődik a tánc. 

Mikor  a  nő  Patkány  közelébe  ért,  kezével  jelzett  hátrafelé,  hogy 
rendben van a fickó.

– Üljetek le! – kínálta hellyel Hanaékat. 
Patkány harmincöt éves férfi volt, kopasz, körszakállas. Sötétkék za-

kót viselt, fehér inggel. Nyakán tetoválások kígyóztak fel, a kézfején is 
akadt néhány. 

Hanaék leültek a nagy asztalhoz és feltették rá fegyvereiket.
– Bemutatom Patkányt – mutatott Hana a kopasz férfira. 
Társai  tiszteletteljesen meghajtották fejüket,  Patkány ugyanígy vi-

szonozta a köszöntést. 
– Ez a zöld-fekete páncélruhás sasszemű angyalka Xiao Li, sárga-fe-

ketében a limuzinsofőrünk és faszlovagunk, Chou, fehér és feketében 
pedig a testőrünk, öklünk és ügyeletes nőcsábászunk, Shen – kacsintott 
Hana a saját társaira, akik mosollyal fogadták a vicces jelzőket.  

Patkány elismerően bólogatott a motorosruhák láttán. 
– Ez igen szép munka – hajolt  oda a nőhöz és megkocogtatta a 

dzseki vállába varrt acélbetétet. 
– Bizony, ez Chou régi csapatáé volt. De most térjünk a tárgyra kér-

lek, mert nagy bajban vagyunk! 
– Tudom, láttalak a TV ben. Már van vérdíj is rajtatok ám. 
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– Tényleg? Ez szuper – dőlt hátra Hana kényelmesen a fotelben, és 
rögtön átszaladt testén a fáradtság. Itt helyben el tudott volna aludni. 

– Hahaha, imádom a stílusod, te lány. 
– Tudom – mosolyodott el Hana is. 
– Mi újság Zhenbanggal? Fenggel? És Shaozuval?
– Ez hosszú történet. 
– Akkor csak annyit, hogy elkapták őket is? Vagy csak téged a Tien 

Shan étteremben? Láttalak a TV ben akkor. Nagyon sajnáltalak. 
– Kösz. Sajnos Shaozu meghalt. Zhenbang és Feng pedig átállt egy 

másik csapatba. 
– Átálltak? – Patkány szkeptikusan felvonta szemöldökét. – Ez fura. 

A ti csapatotok volt az egyik legjobb. Ezt csak azért tudom, mert én 
szállítok fegyvereket sok más csapatnak is. 

– Ja, átálltak. De ne kérdezd kihez, mert úgyse hinnéd el. És egyre 
kevesebb időm van elmagyarázni. 

– Jól van, Hana, ahogy gondolod – dőlt hátra Patkány és az egyik 
mellette ülő hölgy haját kezdte el turkálni. A nő láthatólag nem merült 
el az élvezetes mozdulatok adta érzések közt, hanem Hanat nézte szigo-
rúan. 

Hana tekintete a másik nőre tévedt. Ez is túlsminkelt örömlánynak 
tűnt az avatatlan szemeknek, de valójában vérbeli profi testőr volt mind-
kettő. 

Patkány kivárta, míg a nők felmérik egymást. Itt most nem a „ki a 
szebb” címért ment a szempárbaj, hanem a „ki a legelvetemültebb gyil-
kos”-ért. – Egy gyors kérdés, Hana.

– Mond ki!
– Hogyan halt meg Shaozu? És te hogyan jutottál ki a sittről? Velem 
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együtt  páran  lemondtunk  rólad,  erre  hirtelen  megjelensz  a  TV-ben, 
majd nemsokára engem hívsz fel. Sőt mi több, itt ülsz előttem. Szerin-
tem nemsokára pályázhatsz Shanghai legnépszerűbb bűnözője címre – 
vigyorgott Patkány. 

– Szerintem csak második lehetnék mögötted – mosolygott fárad-
tan Hana. 

– Hahaha, imádlak. Nem szeretnél ide mellém ülni ahelyett, hogy 
az utcán teszed ki veszélynek a csinos segged?

– Időnként meg le kéne, hogy szopjalak, mi? – Hana szája ragadozó 
vigyorra húzódott. 

– Hehehe, azt persze csak plusz fizetésért tennéd. 
– Nincs erre időm – tűnt el Hana vidám arckifejezése –, beszéljünk 

az üzletről, kérlek. 
Patkány szűknek érezte a nadrágját, mikor eljátszadozott a gondo-

lattal, hogy Hana az egyik testőre. Végül megköszörülte a torkát és foly-
tatta. 

– Jól van, bocsi. Azért még válaszolsz arra a kérdésre, amit előbb tet-
tem fel?

– Melyikre? 
– A Hogyan halt meg Shaozu-ra.
– Ó, persze. Én öltem meg. 
Patkánnyal együtt minden jelenlévő sugdolózni kezdett. Az, hogy 

egy ilyen csapatban valaki megöli a társát, az olyannyira elképzelhetet-
len, mint az, hogy a Triád vezérnek rendőrfelesége lesz.

Patkány elképedt. – Hogy a francba?
– Ez annak a történetnek a része, ami arra is választ adna, hogy ki-

hez állt be Feng és Zhenbang. 
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– Akkor gondolom a kijöveteled a sittről is része ennek, igaz?
– Mm-hmm.
– Elmondod? 
Hana sóhajtott és belátta, hogy be kell avatnia Patkányt is. Sőt mi 

több, ha beavatja, akkor akár segíthet is neki. 
– Rendben, elmondom, de csak neked. 
– Jól van, Hana – majd Patkány integetni kezdett a kezével és a te-

remben lévők a két testőrnő kivételével kivonultak. 
 Mikor az utolsó ember is elhagyta a termet, Hana újra belekezdett 

a papírfigurás rémálom történetébe, kezdve attól, hogy megkapták az el-
ső megbízást Mr. Chengtől Lili kiszabadítására…

Fél óra múlva…

– Bazdmeg… – fogta a fejét Patkány. 
A két testőrnő tátott szájjal, néhány részletet nem teljesen értve pró-

bálta feldolgozni a hallottakat. 
– Na, most már tudod, hogyan halt meg Shaozu, Feng és Zhenbang 

kinek az oldalára állt, engem miért csuktak le, hogyan jöttem ki, hogyan 
szedtem össze a mostani csapatomat és miken mentünk keresztül eddig. 
És legfőképp azt is sejted, mi minden vár még ránk. Ezért vagyunk itt. 
Meg akarjuk állítani ezt a Tigris Dühét.

Hana szándékosan nem mondta el a biológiai fegyvert, mert azzal 
bárki megzsarolhatja. Azonban Patkány nem volt hülye. 

– Egy dolgot nem értek. Én a helyetekben azonnal olajra lépnék. 
Nem hiszem, hogy ne tudnátok. Mi az a hősies vér, ami most csörgede-
zik benned? Te nem ilyen vagy. Úgy érzem, valamit elhallgatsz.
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Hana nem akart hazudozni. Ha Patkány észreveszi, az tiszteletlen-
ség. 

– Így van, valamit elhallgatok. Hazudni és mellébeszélni nem aka-
rok neked, úgyhogy kérlek fogadd el, hogy megvan a magunk motiváci-
ója és kész! Ez így rendben van neked?

Patkány elgondolkodott egy pillanatra, közben farkasszemet nézett 
a nővel. 

Hana úgy érezte, hogy a férfi lelát a gyomráig. 
– Jól van, Hana – sóhajtott fel Patkány. – Akkor mond el, mire van 

szükségetek! 
– Amfetamin, C4, rakétavetők, gyújtógránátok.
Xiao Li oldalba bökte.
– Ja, és még egy Barrett M107-es is  kell – egészítette ki Hana a 

szükséges felszerelések listáját. 
– Ejha! Azt hittem, csak nyomozni akartok és elkapni pár embert, 

és nem eltüntetni a fél várost a föld színéről.  
– Először természetesen nyomozunk, de utána jó eséllyel meg kell 

ritkítanunk egy kicsit a Triád és Tong soraiban lévő Bábokat.
– Miért? Ha megtudjátok, mi ez a Tigris Dühe csak szólni kell a 

rendőrségnek. 
– Te nem figyeltél arra, amit mondtam? A rendőrfőnök Báb és ré-

gen Lili majd most Liu több ezer figurát készített. Ezek nagy része zsaru. 
Biztos vagyok benne, hogy ha teszünk valami bejelentést, akkor meg-
akad az információ a Báboknál. 

– Akkor értesíts másokat!
– Például?
– A médiát. 
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– Ott is egy rakás Báb van. Mikor legutóbb elfogtak minket a Xuji-
ahui parkban, a bemondónő és társai  is  mind azok voltak. Ha pedig 
egyetlen egy is van, az megakasztja az információkat és mivel a lehető 
legjobb tudásuk szerint kell végrehajtaniuk parancsokat, így nem tartom 
kizártnak, hogy adott berkeken belül még le is lőnének valakit. 

– Igaz, igaz. Mi van a titkosszolgálattal, akikkel elkezdtétek ezt az 
egészet? 

– Az egyik tisztet lekapcsolták, őt nem tudtuk kihozni. Ki fogják 
majd engedni, akkor majd ő is támadásba lendül, de most csak a falnak 
rohanhat fejjel. 

– A hadsereg? 
– Mit tudnának tenni konkrét bizonyítékok nélkül? Nekik paran-

csok kellenek és tények. Amit mi hajkurászunk, az pedig korántsem az. 
– A rendőrség?
– Erre nem válaszolok még egyszer… – húzta el száját Hana.
– Ja, oké, oké. A rendőrfőnök Báb. Elfelejtettem – Patkány hátra-

dőlt és cigire gyújtott. 
– Na szóval, senki nincs, aki segíteni tud – sóhajtott Hana. 
– Én tudok. 
– Hogyan?
– A Triád és Tong ellen segíthetek. Mellesleg ez a Tigris Dühe ha 

tényleg magas rangú emberek közt történik meg bármi is legyen az, ak-
kor az árt az üzletemnek. 

– De még csak a lehetséges célpontokat tudjuk. 
– Ami eszembe jut, az mondjuk egy robbantásos merénylet. Azon-

ban miért tennének ilyet? Ez miért jó nekik?
– Nem tudom. Van már egy segítőnk. Rajta van az ügyön. Épp ösz-
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szegyűjti az információkat arról, hogy hol és milyen magas rangú talál-
kozók lesznek. Ha ezek megvannak, elmegyünk ezekre a helyekre és kö-
rülnézünk. 

– Csak óvatosan, mert köröznek titeket! 
– Na ne hülyéskedj! 
Patkány felnevetett egy pillanatra. 
– Hana, Hana. Nem is te lennél, ha nem ezt mondtad volna. 
– Magam sem értem hogy a börtön miért nem változtatott meg tel-

jesen. Bár idővel úgyis megtörtént volna. 
– Páran jöttek érdeklődni hozzám akkor régen, hogy hova tűntetek. 

Csak rólad tudtam mondani valamit ugye, az sem volt túl jó hír. Na, de 
vissza a lényegre! Tehát el akartok menni körülnézni ezekre a helyekre?  

– Aha. De Chou újságíró haverja megy be. Rá nem fognak gyana-
kodni. Bepoloskázzuk, bekamerázzuk, és mehet a móka. 

– Értem! – Patkány összehúzta a szemét. – Amúgy azon felül, hogy 
van sejtésed, hol lesz ez a Tigris Dühe, arról is van, hogy mi lesz az? Tu-
dom, hogy nem tudod, csak az ötleteidre vagyok kíváncsi. Mert pusztán 
ezek megtárgyalásával is rájöhetünk összefüggésekre. 

– Gondolkozzunk logikusan. Tegyük fel, hogy például egy katonai 
összejövetelen lesz a Tigris Dühe. Ez a kezdet. Tudjuk a végét is, az pe-
dig az Fpcon Delta beindítása. Egészen egyszerűen ha az Fpcon Delta 
beindul, akkor valami sok vagy fontos áldozatot szedett. 

– Ezek csak akkor lépnek életbe, ha ezek a személyek meghalnak és 
félnek további áldozatoktól, ugye?

– Igen – Hana rágyújtott egy cigire és elfogadta az ásványvizet, amit 
Shen hozott mindenkinek. 

– Tehát tudjuk biztosra a Tigris Dühe időpontját, sejtjük a célpont-
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ját, de célját és folyamatát egyáltalán nem ismerjük.
Hana bólintott és jól meghúzta az üveget. 
Patkány sört töltött magának. A két testőrnő közül az egyik cigizett, 

a másik szívószálból itta a koktélját. És egyik sem vette le a szemét Ha-
naról egy pillanatra sem.

– Azt kell kitalálnunk, mi a folyamat, azzal pedig máris biztosra ve-
hetjük a célt is – törölte le a habot a szája széléről Patkány. 

Hana azon kapta magát, hogy Patkány egyre jobban átveszi a nyo-
mozás szálait. Roppant intelligens férfi volt, de Hana sem volt értelmi 
fogyatékos. Egyetlen magyarázat jutott eszébe erre: fáradt. 

– Mielőtt folytatnánk, kéne az Amfetamin. Már 24 órája vagyunk 
talpon és elég sok mindent átéltünk a börtönből kijövetel óta. 

– Máris hozatom, pár perc türelem! 
Hana egy gyors kacsintással köszönte meg.
Patkány felhívott valakit a mobiltelefonjáról. 
– Mindjárt itt a cucc – tette le fél perccel később. – Látom, hogy 

tényleg fáradtak vagytok. 
Hana fáradtan mosolygott. – Egyszer majd próbáld ki, milyen érzés, 

mikor kapsz egy lehetőséget, hogy szabad lehess, de vért kell izzadnod 
érte, szembe kell nézni lövedékekkel, száguldó autókkal, hatalmas átve-
réssel, végül az alvilággal és azok lakóival.

– Volt már ilyenben részem, egyetlen különbség kettőnk története 
közt az alvilág. Nem irigyellek. 

Ezután  nyílt  a  helyiség  ajtaja  és  azok  közül,  akik  kivonultak,  az 
egyik férfi egy kis tisztálkodószeres táskát hozott magával. Átadta Pat-
kánynak, aki apró bólintással megköszönte. 

– Tessék, Hana – tette le a kis táskát az asztalra. 
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A nő kinyitotta, benne kis tasakokban Amfetamin adagok tömkele-
ge volt. Nemcsak, hogy a hátralévő 48 órára lesz elég, de ha rendszeres 
fogyasztói lennének, akkor akár hetekre is.  

– Ez elég lesz, azt hiszem – vigyorgott Hana. 
– Én is. Tehát, hol is tartottunk? 
– A folyamatnál.  Sajnos felesleges  tovább agyalni ezen, míg nem 

hajtjuk végre a felderítést. 
– Rendben. Felszerelés… mi is kell még? Vegyük át még egyszer!
– Sok minden. C4-es töltetek, detonátorokkal. Kéne távirányításos, 

időzítős,  érzékelős  és  mechanikus  is.  Aztán kéne  egy rakétavető,  egy 
RPG 26-os vagy 29-es és komolyabb is. Jó lenne legalább egy Stinger, 
lehetőleg ne föld-levegő rakétával, hanem föld-föld rakétával. Reméljük, 
hogy nem kell majd használnunk, de sose lehet tudni. És kéne gyújtó-
gránát. Nem a fehér foszforos, hanem az alumínium és vas oxidos. Vagy-
is a sima. És végül a Barrett M107-es.

– Oké, Hana, nem gond. Néhány óra és meglesznek. 
– Mennyi az a néhány óra? Tudod, nincs egész 48 óránk.
– Mire felkel a nap, meglesznek. 
– Az jó – eközben Hana a kis táskát a társainak körbe adta és zse-

bükbe néhány adagot tettek későbbre, egyet pedig felszippantottak. 
– És hogyan fizetsz majd?
– Hogy szeretnéd? – húzódott sejtelmes vigyorra Hana szája.
Patkány is elvigyorodott. 
– A természetben fizetés kevés lesz ennyi mindenért, hacsak nem 

ülsz ide mellém, miután sikerült az akciótok. 
– Először fizetünk készpénzben neked. Ha pedig sikerül az akció, le 

kell lépnünk majd az országból, úgyhogy nem lesz erre lehetőségünk. 
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Bocsi. 
– Oké, oké! De ha túl lesztek ezen és kell meló, csak szólj. Mindig 

szívesen látok profikat magam mellett.
– Rendben, köszönöm – kezdte el vakarni az orrát Hana, mert az 

Amfetamin igen hamar dolgozni kezdett. – Nos akkor azt hiszem végez-
tünk, igaz? 

– Igen. Mikor majd kellünk, hívj fel, gyorsan összeülünk és megbe-
széljük, mit tudunk tenni!

– Rendben. 
A teremben lévők felálltak az asztaltól, fejet hajtottak, majd kezet 

fogtak egymással. Patkány sok sikert kívánt. Szükségük is lesz rá… 

Hátralévő idő: 46 óra 25 perc 36 másodperc… 
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23. Fejezet 
Hazugságok 

Második nap, éjjel 1:39

Hátralévő idő: 46 óra 20 perc 39 másodperc… 

A sötét eget  továbbra is  robbanó tűzvirágok világították meg há-
rom-, négy másodperces időközönként. Repülőgépek szálltak jóval a ra-
kéták robbanásai  fölött,  villogó le-,  és felszálló fényeik mutatták csak 
meg helyzetüket. Nem messze valami klubból Jazz zene hangjai szűrőd-
tek ki. Lézengő embereket, társaságokat és párokat lehetett látni sokfelé. 
Húszemeletes tömbházak határolták a környező utcákat. Szinte minden 
lakásban égtek a villanyok.  Családok, baráti  társaságok gyűltek össze, 
szerelmesek bújtak egymás karjaiba, hogy ünnepeljenek. Parkoló autók 
sokasága szűkítette a közlekedést az úton.

Ebben az idilli hangulatban egy lopott Renault kisbusz parkolt az út 
szélén. Miután elhagyták a diszkót, mind Hanaék, mind a szabadúszó 
díler saját útjukra keltek. 

Patkány megadta az  időpontot,  hogy Hana mikor hívhatja.  Még 
semmi helyet nem beszéltek meg biztonsági okokból. 

A Tigris Dühével kapcsolatos további kérdéseket mielőbb ki kell de-
ríteniük. Chou felhívta Lungot, de az még nem állt készen. A telefont 
máris eldobta, és egy másikat kapcsolt be. 

Gondolkodtak, mit tegyenek. Az első két feladatot megoldották, te-
hát találkoztak az újságíróval, szereztek Amfetamint, és a hiányzó fegy-
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vereik is nemsokára meglesznek. A harmadik feladat következik, a taka-
rítás  és  a  Bábok megritkítása.  Azonban ez  a  rész  elég  átgondolatlan. 
Miért tegyék ki magukat extra veszélynek? A Bábok visszalőhetnek és 
vissza is fognak, sok ártatlan ember fog áldozatul esni. Ráadásul a rend-
őrök is beléphetnek a képbe. Ha újra elkapják őket, akkor a szállításuk 
már nem lesz újra hanyag. Elsőként óriási szerencséjük volt. Azonban ha 
ebbe is  jól  belegondoltak, úgy tűnt, mintha valaki azt  szerette  volna, 
hogy szabaduljanak ki. De ki? Shun Tang nem járhatott közben, hiszen 
ő is ott térdelt mellettük bilincsbe verve. Nem volt rabszállító sem, mely 
tovább emelte a furcsasági faktort.   

A kisbuszban a füstöt már vágni lehetett; Hana és Chou úgy cigiz-
tek, mint a gyárkémény. Az Amfetamin már teljes erővel dolgozott és 
bosszantotta őket, hogy itt kell ülniük, és nem tudnak tenni semmit. 
Végül úgy döntöttek, elhajtanak a főhadiszállásra. Ott is vannak számí-
tógépek, talán ők is találnak valami nyomot. 

Mielőtt elindultak, Chou megint hívta Lungot. Még mindig sem-
mi. Ezt a telefont is kihajította az ablakon, nehogy lehallgassák a férfit és 
ezzel bemérjék őket.

Elindultak a lüktető város utcáin át a főhadiszállás felé. 
A húsz perces út során buliba igyekvő, vagy onnan távozó emberek 

tömkelege mellett hajtottak el. A rendőrség több helyen is igazoltatást 
tartott, mert gyanúsnak találták azt, hogy valaki a reptér közelében akar 
rakétákat fellőni, de sose találtak senkinél semmit. Ellenben kábítószert 
igen, így a villogó rendőrautóknak sok esetben emberek támaszkodtak 
széttett kezekkel és lábakkal, míg a motozás zajlott. Akadtak betörések 
is, kirakatüvegeket törtek be, a helyszínelés éppen zajlott. Sokan kihasz-
nálták azt, hogy a lakosok és bolttulajdonosok éppen ünnepelnek vala-
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hol. 
Végül behajtottak a főhadiszállás rejtekhelyéül szolgáló parkolóház-

ba, majd Chou kiemelte a biztosítékot és a kisbusszal beálltak a liftbe. 
Éppen hogy befért, szinte csak centiméterek választották el elöl és hátul 
a falaktól. Oldalt több hely volt, így Chou ki tudott szállni és elérni a  
kapcsolótáblát. 

Mikor  leérkeztek,  kihajtottak  a  liftből  és  hagyták  visszamenni. 
Chou felkapcsolta a villanyt, majd melegíthető kajákat dobtak be a mik-
rohullámú sütőbe.

Míg ettek és  ittak, megnézték a számítógépeken a híreket,  hátha 
előrébb jutnak valamivel a Tigris Dühe felderítésében. 

A hírportálok és fórumok tele voltak koncert információkkal, sza-
badtéri  felvonulásokkal,  oroszlántáncok  haladási  irányaival,  tervezett 
rendőri jelenléttel, figyelmeztetésekkel a tűzijátékok ésszerű használatát 
illetően, valamint őrizetbe vett rendbontókkal. 

Az egyik hír róluk szólt. Részletesebb információkat tartalmazott, 
mint amit nemrég a TV ben leadtak. A cikk – amellett, hogy szinte az 
egész hazugság volt – Hanaékat mutatta be, néhány szóban megemlítet-
ték azt, hogy milyen bűncselekményekben vettek részt. Különösen Ha-
nat emelték ki és őt tartották a felelősnek a Tien Shan étteremben lezaj-
lott vérfürdőért, ami 2008. Szeptember 6-án éjjel kezdődött és 7-én haj-
nalban ért véget. Beszámoltak a több tucat rendőrről, akik meghaltak és 
mindnek a halálával Hanat gyanúsították. Arról már nem szólt a cikk, 
hogy Hanaék valójában ott egy rendőrt sem öltek meg, csak a Triád ve-
zér testőrségét, és arról sem, hogy a rendőrök nem meghaltak, hanem 
nyomtalanul eltűntek az étteremből. 

Továbbolvasva a cikket tovább boncolgatták Hana szökését a bör-
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tönből. Külső segítséget emlegettek és bosszúhadjáratot. Az olajfúró ál-
lomást és a csatornában lezajlott dolgokat nem említették, hiszen ami 
ott történt, nem volt összefüggésbe hozható Hanaékkal, na meg senki 
sem tudott azokról az eseményekről.

Egy emberrablást is említettek, amiben a városszerte ismert ügyvéd, 
Wu Mei Cheng lánya, Liu nyilatkozott. Tehát őt megtalálták. A lány be-
számolója arról szólt, hogy Hanaék elrabolták őt és megkínozták, hogy 
elmondja a bejutási lehetőségeket Mr. Cheng házába. A lány hősként 
volt beállítva, hogy nem mondta el ezeket, cserébe Hana törte össze a 
kézfejét kalapáccsal. 

Mikor ezt Hana olvasta,  szitkozódva megjegyezte,  hogy „legköze-
lebb az arcodat is széttöröm, nem csak a kezedet te kis ribanc”. 

Folytatták a cikket a polgármester és az SMG hírcsatorna igazgató-
jának meggyilkolásával, kiemelve azt, hogy nem értik miért ölték meg 
őket Hanaék, de egyértelmű bizonyíték utalt arra, hogy ők voltak. Meg-
említették még Shun Tangot is, mint kormányzati embert és Mr. Cheng 
másik lányát, Lilit. A cikk még elmondta, hogy a kormányzati embert ki 
fogják engedni, de Lili őrizetben marad és gyilkosságban való részvétel 
miatt maga Mr. Cheng fogja a vádat képviselni majd a tárgyaláson, ki-
emelve ezzel azt, hogy még a saját lányával se tesz kivételt a munkájá-
ban. Viszlát Lili, majd az őrök beavatnak a szexualitás rejtelmeibe, mert 
te nem tudod megvédeni majd magad odabent, gondolta Hana.

Végül  a  hozzászólásokat  is  elolvasva  mindenki  elítélte  Hanaékat. 
Nem volt kétséges, hogy a média manipulált hírei remekül működtek. 

Chou közben rácsörgött Lungra, aki örömmel közölte, hogy meg-
van minden olyan helyről a lista, ahol újévkor fontos emberek találkoz-
hatnak. 
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Megbeszélték a találkozó helyét, majd mivel ez volt a következő fel-
adat, így újra felvették motoros dzsekijüket, fegyvereiket bepakolták a 
kisbuszba és beálltak a liftbe, hogy a felszínre jussanak…

  
Hátralévő idő: 45 óra 55 perc 59 másodperc… 
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24. Fejezet 
Lehetséges helyek 

Második nap, éjjel 2:50

Hátralévő idő: 45 óra 9 perc 21 másodperc… 

Közel háromnegyed óra kellett, hogy az újságíró megérkezzen az új 
találkozó helyszínéhez, egy másik hatalmas raktárépülethez, ugyanis  a 
nemrég szétlőtt autót megtalálták és rendőrök vették körbe. 

Továbbra is tűzijátékok indultak útnak az ég felé, távol ettől a hely-
től, a repülőtér körzetétől. Itt is elektronikus zene bömbölt a közelük-
ből, gyaníthatóan egy kamionról szólt, mert a basszus döndülései folya-
matosan más irányból érkeztek. Biztosan sok ember van a közelében, 
nagy a buli, de a raktár felé szerencsére nem járt senki. 

A levegő kezdett nyirkossá válni és sokszor érezték a petárdákból és 
rakétákból kiszabadult lőporszagot, amit a szél idáig hozott.

Mikor Lung megérkezett a Nissan-jával, Hana felháborodva vonta 
kérdőre. 

– Lung, ugye tudod, hogy nekünk az idő rohadt fontos?
– Oké, oké, nyugi – formált kezeivel T betűt a férfi, időt kérve a 

magyarázatra. – Van fogalmatok milyen dugó van a belvárosban, annak 
ellenére, hogy hajnal három lesz? Mindenhol buli, rengeteg részeg, tö-
mérdek baleset, kigyulladt és felgyújtott növényzet és boltok. Ráadásul 
kerülnöm is kellett,  mert félsávon lezárták a forgalmat azon az úton, 
ahol titeket vittek. Még mindig helyszínelnek. Ha nem kerülök, még 
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most is a dugóban állok.
– Rendben, felejtsd el! – tartotta fel kezét Hana. – Na szóval, elő-

ször is, követett valaki? Elmondtad bárkinek, hogy hova jössz?
– Nem, az iroda üres volt. 
– Remek – Hana azért a biztonság kedvéért odaszólt a másik raktár-

épület tetején megbújó mesterlövésznek. – Xiao Li, folytasd a megfigye-
lést! 

– Vettem! 
Hana beinvitálta Lungot a kisbuszba. Becsukták a hátsó ajtót, hogy 

ne legyenek szem előtt senkinek, majd beszélgetésbe elegyedtek.  
– Na szóval, mit tudtál meg? 
Lung egy PDA készüléket vett elő, párat nyomkodott az érintőkép-

ernyőn és a nőnek adta. 
– Ott láthatod a listát. Szerencsénk van, mindössze három olyan 

dologról találtam infót, ahol fontos emberek gyűlhetnek össze. 
A nő résnyire húzta szemét. 
– Egy gálaműsor az SMG központban, egy katonai díszünnepség a 

Pudong reptér terminálján és egy politikai ünnepély a Shanghai Nagy 
Színházban? 

Lung bólogatott, majd cigire gyújtott. 
– Akkor nemsokára megtudjuk, hol lesz a Tigris Dühe – Hana vett 

egy megkönnyebbült mély lélegzetet. – Közel vagyunk. Szerintetek me-
lyik a legvalószínűbb ezek közül? 

– Na, tekintve azt, hogy – Shen féltérdre ereszkedve nézte a kis ké-
szüléket – fontos célpontokat keresünk, én a Pudong reptérre tippelek. 
A magas rangú katonák kimerítik ezt a fogalmat. 

– Én a politikai ünnepélyre – húzta el száját Chou gondolkodva.
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– Én meg az SMG központra – vakarta meg a fejét Hana. 
– Én is a politikai ünnepélyre gondoltam – kérte vissza Lung a ké-

szüléket. 
Hana visszaadta. 
– Összegezzük, amit tudunk és vonjunk bele  egy kis  kreativitást! 

Mondjátok  el  az  álláspontotokat,  hogy  miért  arra  gondoltatok,  amit 
mondtatok! 

Néhány másodpercnyi csend következett. 
– Nekem – kezdte el Shen elsőként – az a véleményem, hogy ha azt 

feltételezem, hogy mondjuk robbantanak, akkor a katonák ideális cél-
pontok. Ha néhány magas rangú katonatiszt halálával megbénul a had-
sereg, akkor az kedvező lehet a városban garázdálkodó Triádnak és Tong-
nak és ebbe a kategóriába már a rendőrség is beletartozik. Egyre több 
tagjuk Báb. Ugye nem tudunk arról, hogy bármilyen katona Báb lenne. 
Ha robbantanak és megölnek sok embert, akkor hihetetlen káosz lesz 
itt. El fog szabadulni a pokol. Nem lesz, aki rendet tartson majd a város-
ban. Ugyanakkor hiányzik az a logikai rész, hogy ez miért jó nekik.

– Jogos, jogos – bólogatott Chou. – Én hasonló gondolatmenettel, 
de másra gondoltam. Én ugye a politikai összejövetelre tippeltem. Ha itt 
mondjuk robbantanak, akkor a káosz annyira nem lép életbe, legalábbis 
nem  közbiztonság  szempontjából.  Ha  mondjuk  ideggázzal  ölik  meg 
őket, vagy akárhogy, akkor a város gazdasági életét béníthatják meg, ami 
a Bábok szervezetének némi előnyt jelent. Ez megint kismillió kérdést 
vet fel, amiből az egyik az, hogy mit céloztak meg, amiben ezek a politi-
kusok útban vannak és most inkább eltakarítják őket? Vagyis ugyanah-
hoz a kérdéshez jutok, mint Shen. Miért jó ez nekik?

– Nekem – várta meg a sorát Hana türelmesen – az a gondolatom, 
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hogy is mondjam, az SMG gálaműsora ideális hely, hogy  látványosan 
csináljanak valamit, hiszen ezt sok ember fogja nézni a TV-ben, míg a 
másik kettőt nem. Ugyan itt is lesz egy két fontos ember, de biztos va-
gyok benne, hogy közel sem annyi, mint a másik kettőn. Ha itt mond-
juk robbantanak, akkor az  félelemkeltésre több mint tökéletes.

Lung is megvárta a sorát, majd belekezdett. 
– Én is a politikai ünnepélyre tippeltem és hasonlóak a gondolata-

im, mint Choué. De eszembe jutott két dolog. Miből gondoljátok, hogy 
a Tigris Dühe csak az egyik helyen lesz megtartva és nem mindhárom 
helyen?

A férfi kérdése fején találta a szöget. De végül saját maga adott vá-
laszt a kérdésre. 

– Gondolom, ez a felderítés része lesz. Mármint, hogy kiszúrjuk, 
ezek közül hol lesz, igaz?

– Pontosan – bólogatott  Hana. – Nekem pedig más dolog ütött 
szöget a fejembe. Mindannyian robbantásról beszélünk. Mi van, ha csak 
túszul ejtik őket? 

– Bármelyik is  lesz, mindennek kell, hogy legyen némi nyoma – 
gondolkodott el Lung. Oknyomozó újságíró volt, összeesküvés elmélete-
ket tudott gyártani némi paranoiás színezettel. Azonban a logikája most 
nagyon kellett. – Ha robbantás, akkor fel kell fedeznünk robbanószere-
ket, vagy az elhelyezésükre való felkészülést. Ha ideggáz, akkor a szellő-
zők légmentes lezárása, nyílászárók kilincseinek széttörése, hogy ne tud-
janak  szellőztetni,  ilyesmik.  Ha  pedig  túszul  ejtés,  akkor  menekülési 
utak biztosítása, például vészkijáratok szabadon hagyása, ablakok és szel-
lőzők kitörése. Mellette barikádok építési előkészülete, ilyesmik. 

Mindhárman elismerően bólogattak a logikai levezetésen. Hiába a 
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legjobb csapat, mindenkinek kellettek további segítők, akik valamiben 
mindig jobbak voltak. 

– Akkor tehát – sóhajtott egy nagyot Hana –, egy szavazat az SMG 
gálaműsorra, egy szavazat a reptérre és kettő a politikai ünnepségre. Ak-
kor helyezzük előnybe a kétszavazatost és nézzük át azt a helyet először!

Lung és Chou egy pillanatra elvigyorodtak. 
– Lung, te mész majd be! – nézett rá szigorúan Hana. – Teszünk rád 

kis kamerát, poloskát. Kapsz egy fegyvert is, ha baj adódna. Rád nem 
fognak gyanakodni, besétálsz a Nagy Színházba, felmutatod az igazolvá-
nyod és azt hazudod, hogy cikket készítesz a biztonsági intézkedések ko-
molyságát  illetően,  de  előzetes  vizsgálódás  kell.  Mit  gondolsz,  menni 
fog?

Lung egy ideig a hallottakat ismételte magában. Ő fog besétálni egy 
lehetséges bombamerénylet helyére, vagy mérges gázokat tartalmazó tar-
tályok közé. 

– Ne haragudjatok – formált ismét T betűt a kezeivel –, de nem szí-
vesen megyek oda be. És ha már itt tartunk, megkérdezném, miért nem 
ti mentek be?

Chou válaszolt. 
– Azért, mert minket köröznek. Ha mi megjelenünk ezen helyek 

közül valamelyiknél, akkor mit gondolsz, mennyi idő kell, míg a rend-
őrség odaér? Téged nem ismernek, ráadásul neked az újságíró igazolvá-
nyoddal  lesz  belépési  engedélyed is.  Másrészt  ne felejtsd,  hogy olyan 
sztorid lesz, amire életed során még egyszer nem keríthetsz sort. 

Lung pár nagyot sóhajtott egymás után. Chounak igaza volt. Vállal-
nia kell a veszélyeket, ha kell a jó sztori. Bár ha veszély is, és esetleg még-
is talál robbanószerkezeteket, vagy ideggázt, vagy bármi mást, akkor azt 
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csak újévkor robbantják majd fel. Vagyis nem lesz semmi baja. Ha azon-
ban a helyszínen lesz Báb, és kiszúrja a minden lében kanál firkászt, ak-
kor lehet, hogy a helyszínen lelövi. Ezért fog kapni Lung egy pisztolyt a 
biztonság kedvéért. 

Néhány percig csendben voltak, hagyták, hogy az újságíró elrendez-
ze magában a dolgokat. Félt, ezt három méterről is láthatta volna rajta 
bárki.  De némi cigaretta  segítségével,  melyeket  egymás után gyújtott 
meg, volt elég ereje szembeszállni a mellkasát szorító érzéssel. 

Végül Hana a kisbuszba tett egyik táskát kinyitotta és elkezdte ki-
szedni a felderítő berendezéseket. Egy laptop, hozzá néhány csatlakozta-
tott  kis  készülék,  amik Lung kis  kamerájáról  és  mikrofonjáról  veszik 
majd a jeleket. A képernyőn pedig mindent látnak, a hangszórókon meg 
mindent hallanak majd. 

Lung az apró kamerát a zsebébe rejtette, az adóvevőt a fülébe he-
lyezte. Mindezt enyhén remegő kézzel. 

Letesztelték a kamerát. Remekül működött. Chou felszerelései na-
gyon jók voltak. 

Chou közben előremászott a vezetőülésbe, beindította a kocsit és el-
indultak a Nagy Színház felé. Ezután megnézik a Pudong repteret és az 
SMG központot is. 

A férfi kihajtott a parkolóból és az egyik közeli épület mellett meg-
állt, hogy Xiao Li is beszállhasson. 

Lung még nem találkozott vele, ezért Hana bemutatta őket egymás-
nak. Xiao Li bölcsen elmosolyodott a félelemtől reszkető újságíróra néz-
ve. 

Majd Chou gázt adott és elindultak…
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Hátralévő idő: 44 óra 55 perc 14 másodperc… 
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25. Fejezet 
A „Tigris Dühe” terv 

Második nap, hajnal 3:39

Hátralévő idő: 44 óra 20 perc 48 másodperc… 

A Shanghai Nagy Színház a belváros keleti, Huangpu negyedében 
állt, ami az azonos nevű folyó nyugati partján húzódott néhány kilomé-
ter hosszan, a víztől távolodva pedig szintén hasonló távolságban. Az ide 
vezető út a keleti Pudong negyedből a Yangpu hídon vezetett át, ami 
alatt körülbelül fél nappal ezelőtt a Lexust és a Range Rovert hagyták 
Hanaék. Mielőtt a hídra hajtottak, félrehúzódtak, hogy lelássanak a híd 
alá. Pont ahogy gondolták, néhány rendőrautó volt a két elhagyott te-
repjáró mellett villogó szirénákkal. Még mindig helyszíneltek, hiszen eb-
ben a két autóban száguldottak át a fél városon és komoly károkat okoz-
tak az őket üldözőknek. Innen mentek le a csatornahálózatba és felme-
rült a kérdés, hogy vajon a rommá lőtt, Harcossá alakított több tucatnyi 
személyzettel és a megmaradottakkal vajon mi történhetett? És a lény-
nyel? Visszament az alvilágba? Hananak megint eszébe jutott Lili másfél 
évvel ezelőtti mondata, amit az alvilágban közölt: Van még Elitbáb, Di-
menzióbáb, Maszkbáb, Őrbáb, Vadászbáb. És nem csak emberekből le-
het Bábot készíteni. Remek. Elitbábról már tudnak, ez jelen pillanatban 
Feng és Zhenbang. Tudnak Vadászbábról is már. Az ég mentse meg őket 
még egy találkozástól velük. Marad a Dimenzióbáb, Maszkbáb, Őrbáb. 
Az olajfúró állomáson vajon melyik lehetett az a nagy valami? 
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Visszaszálltak a kisbuszba és folytatták útjukat. A Yangpu hídon át-
haladva láthatták, hogy hajókról is  lövik fel a rakétákat, de még csak 
egy-egy csomagot tesztképpen; a lángtenger innen az ég felé csak 44 óra 
múlva indul meg.

A hídon nagy kocsisor torlódott össze mindkét irányban. A korlátra 
botokat erősítettek, végüket összekötötték a híd mentén és keresztben az 
autók fölött, ezen is piros lampionok sokasága és színes szalagok lógtak. 
Sok ember még most is kötötte fel a díszítő elemeket, rádión beszéltek 
egymással a nagy távolságok miatt. Az úton közlekedők tiszteletben tar-
tották a munkájukat, így ha egy lelépett a kocsik közé, a sor azonnal 
megállt. 

A hídról jól láthatóvá váltak a fényes tűzvirágok az égen. Három-, 
négy másodpercenként nyílt egy valahol a város fölött, különböző irá-
nyokban. Percenként egy nagyobb füzér indult útjára, sisteregve, pattog-
va, robbanva nyíltak szét. Az újévi petárdák fényes robbanásai a földön 
sok helyről hallatszottak és látszódtak is. Úgy néztek ki, mintha több tu-
cat ember egyszerre kezdene el vakuval fényképezni. 

Helikopterek tucatjai szelték át az eget, hogy a rendfenntartásban 
segítsenek. Jóval a rakéták hatósugarán felül szálltak, méregdrága kame-
ráik pedig még egy patkánycsalád gyarapodását is meg tudták volna örö-
kíteni az egyik sötét sikátorban. 

Egy díszesen világító partihajó haladt el éppen a híd alatt. Szépen 
feldíszítették, mint a város nagy részét, a fedélzeten pedig közel száz em-
ber táncolt a döngő zenére. A műfaj Trance volt, de a csapatban e stílus 
legnagyobb rajongója,  Hana sem tudta kivenni,  kinek a  szerzeménye 
szól. Ebben a zenei stílusban nagyon gyorsan váltakoztak az előadók és 
maga a zene összetétele is, így a börtönben eltöltött másfél év alatt egy 
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kicsit elvesztette a fonalat az irányzatok közt. Már a Déli Zafírban is vol-
tak gondjai azzal, hogy felismerje Paul van Dyk zenéjét. Az már a soka-
dik mix lehetett tőle, biztos akkor jelent meg, mikor ő rács mögött volt. 

Halványan  mosolyogtak  a  nagybetűs  ÉLET  láttán.  Rettenetesen 
szerettek volna ők is elvegyülni a tömegben és önfeledten inni és bulizni. 

A hídról lehajtva a rendőrség egy baleset miatt lezárta a kétszer két 
sáv közül a külső lehajtót. Elütöttek valakit. A sérült a földön ült, két 
mentős segítette éppen hordágyra. 

Rendőrök  irányították  a  forgalmat,  kezükben  világító  botokkal. 
Hana remélte, nem fogják felismerni őket a szélvédőn keresztül. Ezért 
csak Chou maradt a vezetőülésben, a többiek hátrahúzódtak. 

A forgalmat irányító rendőr nem is figyelt rájuk, csak a kocsikra. 
Megkönnyebbülten sóhajtottak fel, és folytatták útjukat a felgyor-

sult forgalomban, a kétszer két sávos úton. 
A még mindig bulizó emberek közt munkába igyekvők is feltüne-

deztek. Motorosok, kerékpárosok szaporodtak meg és a legkiszámítha-
tatlanabb helyekről felbukkanva Chout már káromkodásra késztették. 
Majdnem elütött két motorost és egy biciklist. Emiatt félsebességgel kel-
lett araszolni, ez pedig kikészítette. De most nem kockáztathattak.

Megérkeztek a Shanghai Nagy Színházhoz. Az épület a város szívé-
ben helyezkedett el. Dél felé nézett, a People’s Boulevard felé, ami észak-
kelet-délnyugat irányban haladt, északról a Shanghai Művészeti Múze-
um, nyugatról a Huangpu Beilu sétálóutca határolta. Kelet felől pedig – 
a People’s Boulevard másik oldalán –, a People’s Square volt, Shanghai 
központi  parkja,  a  szabadtéri  koncertek,  sárkánytáncok,  és  különféle 
rendezvények otthona. 

A Színház előtti füves, parkosított területen még mindig lézengtek 
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emberek. Az épület pedig fényesen ki volt világítva, éppúgy, mint a vá-
ros nagy része. 

2,1 hektár alapterületű volt. A föld alatt két szinttel, két oldalsó pár-
kányemelettel, és hat továbbival rendelkezett a föld felett. A teteje úgy 
nézett ki, mintha egy gigantikus hengerből levágtak volna egy szeletet és 
ezt négy támpillérre – ívelt oldalával lefelé – helyezik, mint utolsó eme-
letet. Ez volt a kiemelt előadásoknak szánva, ahol nagy hírességek léptek 
fel. 

Hajnal négy óra körül járt már az idő, így a színházban nem volt 
semmi előadás most, mely időpont ideális egy felderítésre. 

A színházzal  szembeni parkban sem lézengett jelenleg sok ember. 
Persze magányos sétára nem lehetett volna sort keríteni, de tömegiszo-
nya sem lett volna senkinek. 

A színház mellett, a nyugati oldalon parkoltak le, a sétálóutca bejá-
ratánál. Még parkolójegyet is vettek, nehogy ezen bukjon el az akció. A 
környező épületek és a világító színház maga eltakarták a kilátást. Sétáló 
emberek, szerelmespárok, társaságok jártak erre. Némelyik csoport elég 
hangosan, ám mégis kulturáltan viselkedett, nem rugdostak fel szeme-
teskukákat, nem szemeteltek. 

Amint leparkoltak, elmondták Lungnak, hogy miket kell szemügyre 
vennie és felvételen rögzítenie: először a tervezett programokat a követ-
kező két napra – innen lehet majd látni, hogy pontosan melyik terem-
ben lesz megtartva a politikai  találkozó –, majd annak a nézőterét, a  
szellőzőket, vészkijáratokat, italpultokat, hűtőket, egyszóval szinte min-
den négyzetmétert. 

Lung gallérjára tették az egyik mikrokamerát, a másikat a zsebébe 
rejtette. A mikrofonok az ingén voltak, a felvevő berendezések meg a 
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belső zsebében. 
Hanaék letesztelték ezeket. Minden rendben üzemelt. 
Lung készen állt… legalábbis technikailag. Tudatáig újra eljutott az, 

hogy lehet, hogy ideggázos tartályok, vagy egyéb robbanó eszközök közé 
sétál és emiatt legszívesebben inkább hazament volna meginni egy sört. 
De utána eszébe jutott a jó sztori és az, hogy ő is segíthet emberek tucat-
jait megmenteni. Majd újra az életveszély. A jó sztori. És ezek az érzések 
tíz másodpercenként száguldottak át agyán. 

Kihasználta azt, mikor épp a „jó sztori” uralta gondolatait, és ekkor 
ugrott ki a tolóajtón keresztül a kisbuszból. 

Hanaék sajnálták, hogy belekeverték az ügybe. De végül is önszán-
tából jött velük, nem kényszerítette senki semmire. Az pedig, hogy félt, 
az természetes volt. 

Lung elindult  a színházépület átellenes  oldala felé,  ahol a bejárat 
nyílt.

Néhány perc  elteltével  elérte  a  lépcsők tetején nyíló bejáratot.  A 
mikrokamera szépen közvetítette a mozgóképeket. Két biztonsági cég-
nek dolgozó nagydarab férfi, pisztollyal, gumibottal és elektromos sok-
kolóval az oldalán őrizte a bejáratot. Váll lapjaik díszítése kiemelte ma-
gas beosztásukat a cégnél. 

Lung a közelükbe ért és felmutatta igazolványát. Ügyesen kimagya-
rázta a helyzetet, érvelve azzal, hogy a készülő politikai találkozóra tett 
biztonsági előkészületekről jött cikket írni, de ehhez meg kell néznie a 
saját szemével, hogy mit tett a biztonságot garantáló cég ennek érdeké-
ben. 

Beengedték az épületbe, nem akadékoskodtak. 
Ha most Hana egyet kívánhatott volna, az az, hogy Lung is rendel-
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kezzen „Bábérzékelő” képességekkel.  Könnyebb lett volna az egész,  el 
tudná kerülni a veszélyeket. 

Lung besétált a színház hatalmas aulájába. Rengeteg szék és asztal 
állt középen, kék szőnyeg borította a padlót, a falakat lakkozott faele-
mekkel  burkolták.  A mennyezetről  díszes  lámpák lógtak,  még hajnal 
négykor is fényárban fürösztve a helyet. Középen nagy, megvilágított in-
formációs tábla tartalmazta a műsorok időpontjait, hogy melyik emele-
ten tekinthetőek meg, és a jegyek árát. A bal oldali falon jegypénztárak 
nyíltak, felettük kijelzővel és a sorokat terelő szalagkerítésekkel. Jobb ol-
dalon ruhatár, mellette pedig egy széles bejárat, ami a bárba vezetett. A 
nyitott ajtón keresztül is látni lehetett a pazarul berendezett helyiséget. 

A szemben lévő oldalon a bejáratok helyezkedtek el a földszinti ter-
mekbe. Szőnyegbe varrt és falra festett nyilakkal jelezték a lépcsőket és 
lifteket, melyekkel a színház további emeleteire lehetett jutni. 

Lung az információs táblához sétált. Gyorsan megnézte az újévi ün-
nepélysorozatot.  A keresett esemény a legfelső szinten lesz megtartva, 
este 11 órás kezdéssel, holnap este. A célterület tehát megvan: a legfelső 
szint. 

A lift felé indult. Megnyomta a hívógombot. A szépen megvilágított 
lift, mely egyszerre akár tíz embert is tudott szállítani, egy perc múlva 
megérkezett és kitárult az ajtaja. A férfi belépett. Megnyomta a legfelső 
emelet gombját, az ajtók oldalirányból záródtak össze, majd a felvonó 
emelkedni kezdett.

Hanaék megnézették a férfival a lift elektronikáját, az irányítópanel 
csavarjait, hogy nem szedte-e le valaki majd visszarakta, mögéje helyezve 
valamit, de az eredmény negatív volt. 

A lift a legfelső emeletre ért és kinyílt az ajtaja. Egy kétirányú folyo-
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só tárult Lung elé, jobbra és balra lehetett indulni. 
A férfi követte a terem kijelzését és jobbra indult. A kivilágított au-

lával szemben ezen a folyosón csak a fordulókban és a mennyezeten lévő 
lámpák égtek. Az első kanyar után üvegfal váltotta fel a sima, díszített 
fémlapokkal burkolt acélszerkezetet. Mivel ez az épület a maga hat eme-
letével átlagosnak volt mondható, a tűzijátékok fényeiből többet látott, 
mintha a földről nézné, de még korántsem annyit, mint egy toronyház 
tetejéről. 

De nem volt idő megcsodálnia az éjszakai városkép látványát. Men-
nie kellett tovább. 

Hana szólt bele a rádióba.
– Nézd meg az ablakokat, nincs-e valami karcolás rajtuk!
– Negatív. 
– Oké, menj tovább! Ha látsz szellőzőt, állj meg az elsőnél!
– Rendben.
Lung továbbindult a hosszú folyosón, ami az épület rövidebbik, ke-

leti oldalát szegélyezte. Középtájon lehetett, mikor megállt.
– Itt van egy szellőzőnyílás. 
– Próbálj felmászni és benézni!
– Jó. 
A kamerákon jól látták, amint Lung körbeforgolódik, hogy látja-e 

valaki, de hajnal négy óra tájban senki nem járt erre. Egy széket húzott 
el a belső fal mellől és felállt rá. De még így sem érte el. 

– Ez túl magasan van, Hana. Ide létra kéne.
– Ne mond ki a nevemet! Ha meghallja valaki, akinek nem kéne, 

akkor egyből tudják, hogy nekünk dolgozol és nem látunk utána újra. 
– Rendben, rendben. 
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– Menj tovább!
A férfi visszatette a széket a falhoz és újra elindult. Egy kétszárnyú 

ajtóhoz érkezett. 
– Merre? – kérdezte. 
– Menj be!
Kinyitotta az ajtót és bement. Egy előszobába érkezett, szemben egy 

másik ajtóval, ami mögött egy előadóterem volt. Ebben a kis szobában 
fogasok tömkelege állt, ez lehetett a jegyszedő helyiség. 

Kitárta a másik ajtót is és szeme elé tárult az a nagy terem, ahol 
majd holnap este 11-kor fog összegyűlni a sok politikus. És ez az egyik 
lehetséges helye annak, ahol a Tigris Dühe lesz végrehajtva. 

A teremben senki nem volt. 
– Menj be a székek közé és nézz be annyi alá, amennyi alá csak 

tudsz. Próbálj az első sorokra koncentrálni. Ha véletlenül meglátsz vala-
mi szerkezetet, ne ess pánikba majd! – utasította Hana.

– Jó kösz! Úgy be vagyok szarva, hogy el se hiszed. 
– Ez természetes – próbálta megnyugtatni a nő. 
–  Hát  persze,  természetes.  Ó,  hogyne  –  sopánkodott  magában 

Lung. 
Hanaék közben egy apró mosolyt küldtek egymás felé a kocsiban, 

ahogy a buzgó újságíró jó sztorira való törekvése keveredett a félelmei-
vel.

A férfi elkezdett a sorok között járkálni négykézláb. Mikor már az 
első öttel végzett, beleszólt a rádióba. 

– Az első öt sorban semmi. 
– Oké, nézz meg még ötöt, aztán máshol keresünk tovább!
A férfi folytatta a keresgélést a székek alatt, de semmit nem talált. 
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Hana a személyzeti ajtó felé irányította a férfit. Eddig a székek rend-
ben voltak, de még kismillió helyről érhette támadás az itt összegyűlő 
embereket. 

A személyzeti ajtó a konyhába vezetett. Senki nem volt itt sem, a 
villanyokat is lekapcsolták, de a férfi most felkapcsolta őket. Elkezdte át-
nézni  a  magas  higiéniai  követelményeknek  eleget  tevő,  de  leginkább 
csak hideg ételek készítésére alkalmas helyiséget. Megnézte a hűtőket, 
nincs-e valami ártalmas vegyszer. A polcokat, hogy csak odavaló dolgok 
vannak-e rajta. Mindent rendben talált. 

Tovább folytatta kutakodásait, mikor nyílt a konyha másik ajtaja és 
hat, fehér szakács ruhába öltözött ember lépett be rajta. 

Meglepődtek, mikor meglátták Lungot, de a férfi felmutatta igazol-
ványát és kimagyarázta magát. 

A kamera közvetítette a képeket, így a Chou főhadiszállásán lévő le-
mentett rendőrségi adatbázis – ami már másfél éves volt – segíteni fog 
azonosítani ezeket az embereket. De ezt majd később. 

Lungot békén hagyták, de nagyon csúnyán néztek rá. Hanaék sze-
me éles volt és megállapították, hogy ha a férfi nem mutatta volna fel 
újságíró igazolványát, továbbá nem hazudja azt, hogy fontos dologról 
készít cikket, akkor nem biztos, hogy élve el tudta volna hagyni a szín-
ház felső emeletét. 

A férfi végzett a konyhával és folytatta útját egy másik kis helyisé-
gig, ahol kis étkezőkocsik álltak. Ezeket használták arra, hogy ki tudják 
vinni a szendvicseket a nézőknek egy-egy hosszabb előadás alkalmával. 

Hirtelen fura hang hallatszott: Lungra a konyha felől rázárták az aj-
tót. 

A férfi dörömbölt, hogy engedjék ki, de Hana utasította, hogy in-
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kább nézzen körül. 
Az étkezőkocsikon nem tányérok és poharak, hanem borítékok szá-

zai hevertek. Lung felvette az egyiket. A kamera felé tartotta és láthatták, 
hogy ismert politikusok nevei vannak rajta. Tehát ezeket fogják kioszta-
ni éjfél előtt. De mi van a borítékban? Anthrax? Vagy levélbomba? 

– Oké Lung, nyugi! Jól figyelj most!
– Figyelek, figyelek, de remegek, remegek. 
– Óvatosan emeld fel a borítékot, de ne rázd!
– Jó. Felemeltem. 
– Milyen vastag? 
– Mint egy normális levél.
– Súly? 
– Ez is normálisnak tűnik – Lung megkönnyebbült. 
– Oké. Akkor bomba kizárt. Legalábbis ennél. De még lehet Anth-

rax is. 
– Ó, köszi!
– Tartsd a fény felé!
– Ott van. 
– Látsz valami elváltozást? Sötétebb foltok? 
– Nem, semmit. Egy üzenet van benne. 
– Oké Lung, akkor most ki kell nyitnod a borítékot!
– Biztos? És ha valami történik? 
– Lung, meg kell tudnunk, hogy mi van ráírva. 
– Jó, kinyitom. 
– Helyes. Mutasd a kamerába és…
Az összeköttetés megszakadt. 
– Lung! Halló! Vétel – próbált Hana a sistergésből választ kicsikarni. 
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Ekkor odafordult a kamerákat elsápadva figyelő társaihoz, akik visz-
szajátszották az utolsó másodperceket arról, amit Lung kamerája vett és 
tisztán  látták  a  borítékban rejlő  üzenet  tartalmát.  Vérrel  írták… Két 
jel… Az Alvilág jelei… Lung pedig megérintette… vagyis ő most leke-
rült az alvilágba… 

Kiderült, mi a Tigris Dühe: nem más, mint egy újévkor átadott ün-
nepi üzenet helyett az Alvilágba juttató kapulap átadása lesz. Ha ezek a 
politikusok pedig lekerülnek és túlélik az egyirányú forgalmat az alvilág 
kapuin  keresztül  egészen  Yanluo Wang kastélyáig,  akkor  nem marad 
más számukra csak az, hogy Bábként jöjjenek újra a földi világba, ezáltal 
olyan területekre is bejutva, amin keresztül az Alvilág királya félelmetes 
hatalomhoz fog jutni a földön… 

Ezért figyelmeztette Hanaékat még Tianlong is. Ez volt az a nagy 
terv, amiről a Halhatatlanok is tudomást szereztek. Ezért akarják megál-
lítani. Ők azonban nem tudnak a földi világba jönni, ezért csak Hanaék 
az egyetlenek, akik most erről az egészről tudnak és csak ők tudják meg-
állítani. 

Segítséget kell szerezni, mert ha nem sikerül megállítani az újévi ak-
ciót, akkor itt sok mindennek lőttek. 

Meg kell állítani mindenáron…

Hátralévő idő: 43 óra 30 perc 7 másodperc… 
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26. Fejezet 
Az ámokfutás megtervezése

Második nap, hajnal 5:19

Hátralévő idő: 42 óra 40 perc 52 másodperc… 

Hanaék még mindig sokkolva voltak a felvételek látványától és at-
tól, hogy a Tigris Dühe a Bábok mennyire zseniális és merész terve.

Visszamentek Chou főhadiszállására és a felvételen látható emberek-
ről rögzített képeket lefuttatták a lementett rendőrségi adatbázison. 

A szakácsok, akik bezárták Lungot, mind priuszos rablók, gyilko-
sok, már voltak börtönben, szabadulásuk után pedig a Triád által pén-
zelt helyeken dolgoztak. Persze csak főmunkaidőben, mert mellékállás-
ban folytatták bűntetteiket. 

Az adatbázis még azt is tartalmazta, hogy ezek az emberek leginkább 
kikkel szoktak találkozni, milyen helyeken múlatják az időt. Ezen infor-
mációk szálai pedig összefutottak Hanaék azon tervével, hogy megtize-
delik a Bábokat. Minden passzolt. És már vannak célterületek is: disz-
kók, bárok, kaszinók, kocsmák, éttermek, ráadásul konkrét nevekkel és 
címekkel. 

– Oké – sóhajtott egy nagyot Hana. – Akkor első lépésként átvesz-
szük  a  felszerelést  Patkánytól!  Utána  ellátogatunk  ezekre  a  helyekre. 
Mindre. És beköszönünk. Annyit ölünk meg a Bábokból, amennyit csak 
tudunk. 

Már nem kérdőjelezte meg senki Hana tömegmészárláshoz hasonla-
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tos tervét. A Tigris Dühe tervnek köszönhetően az új Bábok, a politiku-
sok olyan helyeken hozhatnak döntéseket, amik a Bábokat elképesztő 
előnyökhöz juttatják. De ekkora hatalom minek kell az Alvilág királyá-
nak? Aki ilyesmit tesz  – legalábbis az emberi logikát követve –, az nagy 
dologra készül. Nagyon nagyra. Hana felidézte magában Sun Zi, „A Há-
ború Művészete” című örök érvényű művéből az egyik részt,  és nem 
tudta elkerülni a figyelmét az, hogy amit a Bábok ezzel tesznek, az egy 
háború elindítására tett előkészület. Te jóságos Buddha. Háború az Alvi-
lág és a föld között? Vagy valami más közt? 

Hana sápadt arccal a laptop előtt ülve folytatta tervének felvázolá-
sát. 

– Ugye a figuráknak köszönhetően a város rendőrsége és maffiája 
kéz a kézben jár. Vagyis a rendőrség fog segíteni a Triád és Tong Szolga-
bábjainak védekezni ellenünk. Tehát zsarukra is lőnünk kell, de a szoká-
sos: csak láb-, karlövések. Persze ha nagyon be akarnak rohanni a célke-
resztbe, akkor ne hezitáljatok. Aztán ha minden jól halad, a végén… 

Ez ügyben sem tett fel senki kérdéseket. Hana terve eddig tökéletes-
nek tűnt. És a végén lesz a nagy meglepetés… 

Mikor még a kisbuszban ültek, elgondolkodtak azon, hogy lemen-
nek az alvilágba Lungért, de kénytelenek voltak elvetni az ötletet, mert 
nem lehetett tudni, hogy a férfi melyik szintre került. Hanaék kapulap-
jai a 3. szintre vittek, továbbiak a 18-asra, és újabbak vissza a földre, de 
Lung  akármelyikre  kerülhetett,  a  szinteken  belül  meg  akárhova.  De 
Hana sejtette, hogy Lung már jó eséllyel halott. Ha pedig csodával hatá-
ros  módon mégis  túléli  az  egyirányú közlekedést,  és nem szalad bele 
semmilyen lénybe, akkor az Alvilág királya majd gondoskodik róla meg-
felelően. Sajnálták amiatt, amibe keverték. Már nem lesz jó sztori.
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Hana egy perc szünet után folytatta tervének felvázolását. 
– Ha sikerül ez mind, és beválik a meglepetés is a végén, akkor… 

túl hihetetlen kimondani, de akkor elvileg végeztünk. 
– Aha, persze – szólt cinikusan Chou. – Több száz buktatója lesz 

ezeknek. 
– Ez lesz a vezérfonál. Ezt kell követnünk minden áron. Persze ha 

beleszaladunk egy ólomzáporba, vagy a zsaruk elkapnak, akkor vége a 
bulinak. 

– És ha ez történik? – nézett rá a férfi.
– Ne történjen meg! 
Halványan és fáradtan elmosolyodtak. 
Hana telefonált egyet Patkánynak. A férfi azt mondta, két óra és 

meglesznek a cuccok. Éppen, ahogy ígérte: „mire felkel a nap”.
Kinyomtatták a címeket, ahol lecsapnak a Triád és Tong Szolgabáb-

jaira. Memorizálták ezeket, a térképrészleteket is, majd nem sokkal ké-
sőbb elindultak, hogy az első címet felderítsék, utána Patkánytól átve-
szik a felszerelést, majd jöjjön, aminek jönnie kell…

Hátralévő idő: 42 óra 30 perc 41 másodperc… 
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27. Fejezet 
Ámokfutás élő adásban 

Második nap, Reggel: 8:25

Hátralévő idő: 39 óra 34 perc 18 másodperc… 

 
Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 8 óra 25 perc.
– Jó reggelt kívánok minden Kedves Nézőnknek. Itt Ming Xu Pei,  

az SMG hírcsatorna rendkívüli adásával, élőben Shanghaiból, a Song  
Hong útról.  Hosszas éjszakája volt  a városnak, a közeledő újév előtti  
hangulat miatt az utcák, szórakozóhelyek nem alszanak. És sajnos nem  
alszanak a város legveszélyesebb emberei sem…  Ahogy kollégámmal,  
Wang Chao Shunnal tájékoztattuk önöket, a Xujiahui parkban a rend-
őrség sikeresen őrizetbe vette az SMG igazgatójának és a város polgár-
mesterének gyilkosait. Négyüknek a fogdába szállítás alatt sikerült meg-
szökniük. A Rendőrség szóvivője szerint külső segítség lehetett az oka  
ennek. A hat elkövető közül kettőt még fogva tartanak, egyikük a jól is-
mert Wu Mei Cheng örökbefogadott lánya, a másikról még nem közöl-
tek adatot. A négy szökött fegyencről a képükön kívül nem volt semmi  
nemű információnk. Eddig…  A rendkívüli adást most azért láthatják,  
Kedves Nézőink, mert újra lecsaptak. A mögöttem látható étterem reg-
gel 8 órakor megnyitotta kapuit, majd négy állig felfegyverzett alak sé-
tált be és a személyzetet szó szerint kivégezte. Tizenkét ember vesztette  
életét. A helyszínről nem mutathatunk képeket a sok vér miatt. A rend-
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őrség tovább folytatja a vizsgálatot és elemzik a biztonsági kamerák ed-
dig készült felvételeit, valamint nagy erőkkel megkezdték a nyomozást a  
motorosruhát viselő két nő és két férfi  után. Köszönöm a figyelmet,  
Ming Xu Peit hallották élőben Shanghaiból, a Song Hong útról. 

50 perccel később…
 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 9:15.
– Köszöntöm nézőinket, újra Ming Xu Pei, élőben Shanghaiból, a  

Bei Xin Jing metróállomás melletti kávézóból. Még csak 50 perc telt el  
az előző híradás óta, de a város négy legveszélyesebb embere újra lecsa-
pott. A szemtanúk lövéshangokra figyeltek fel először, ami az épület bel-
sejéből jött. A rendőrség szóvivője szerint az elkövetők közül ketten vagy  
hárman a hátsó bejáraton törtek be és lelőttek négy alkalmazottat, kettő  
azonban el tudott menekülni, de kilépésük után egy mesterlövész terí-
tette le őket,  ezáltal ez az esemény is  szabályos kivégzésbe fordult. A  
rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást mindkét helyszínen, de  
eddig csak annyit tudnak, hogy a fegyverek, amikből leadták a lövése-
ket, feltehetőleg katonaiak. Köszönöm a figyelmet, Ming Xu Peit hallot-
ták a Bei Xin Jing állomás melletti kávézóból, élőben Shanghaiból. 

40 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 10:05 
– Köszöntöm újra nézőinket, ismételten megszakítjuk műsorunkat.  

Újra Ming Xu Pei, élőben a Wei Ning útról. A rendőrség eddig meg  
nem erősített előrejelzése most bizonyítottá vált: a város legveszélyesebb  
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emberei újra lecsaptak. Az áldozatok száma most sem kevés, tizenegy  
embert lőttek agyon, egyiküket egy mesterlövész terítette le. A férfi ép-
pen akkor ért a helyszínre a mögöttem látható autóval, mikor a lövöldö-
zés már zajlott. Az első lövés a motortérbe csapódott, így lehetetlenné  
téve az áldozatnak a menekülést, majd a második már a szélvédőn hatolt  
be és megölte a férfit. A vendégeket nem bántották, akik közül az egyik  
meg tudta erősíteni vallomásában, hogy egy nőt látott és két férfit, azo-
kat, akik megszöktek a rendőrautókból tegnap este. Állítása szerint az  
egyik  alkalmazott  megpróbált  visszalőni,  de  mire  célra  emelte  volna  
pisztolyát, a sorozatlövő fegyverek széttépték a fedezékét és utána őt ma-
gát is. Ez az eset megerősíti azt, hogy az elkövetők magasan képzettek  
lőfegyverek terén és túlélők állítása szerint meglepetésszerűen rontottak  
be a hátsó bejáraton át, tehát képtelenség lett volna védekezni ellenük.  
A rendőrség megerősíti a 2-es metró vonal következő állomásánál a jár-
őrök számát, mert az elmúlt három eset mind ezen a vonalon történt.  
Köszönöm a figyelmet, Ming Xu Peit hallották élőben a Wei Ning út-
ról.

1 óra 32 perccel később…
 
Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 11:37
–  Köszöntöm újra  nézőinket,  és  most  már  azt  kell  mondanom,  

hogy sajnos újra megszakítjuk adásunkat. Itt Ming Xu Pei, a Lou Shan  
Guan útról. Ahogy a rendőrség feltételezte, az elkövetők a 2-es metró  
vonalán haladnak előre. Továbbá a kérdésre, hogy miért ölik meg ezeket  
az embereket, a rendőrség csak annyit mondott, hogy az áldozatok egy-
től-egyig a Triád befolyása alatt állhatnak és egyfajta bandaháborúról le-
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het szó. A négy elkövető egyfajta hóhérként járja azokat a helyeket, ahol  
ezek az emberek dolgoznak. Talán a Triád bérelte fel ezeket a fegyverese-
ket ellenük, mert hűtlenek voltak? Vagy egy másik bűnszervezet készül  
betörni a város fekete piacára és ezt a négy mészárost bérli fel? A válaszra  
még várnunk kell. A mögöttem látható kis élelmiszerbolt volt a négy  
szökött fegyenc utolsó felbukkanási helye. A rendőrség szakértői sejtet-
ték,  hogy  a  2-es  metróvonal  következő  állomásán  lesz  a  célpontjuk.  
Nem tévedtek. Azonban hiába növelték az állomás környékén járőröző  
rendőrök számát. Állítások szerint egy rakétavetőből kilőtt töltet szágul-
dott át a téren és berepült az üzletbe, darabokra szedve a helyiséget és az  
áldozatokat. A boltban szerencsére csak hárman tartózkodtak – a hely  
tulajdonosai, egy kis család, édesapa, édesanya és lányuk –, akik ellen a  
rendőrség már folytatott eljárást kábítószerrel való visszaélés gyanúja mi-
att és már eltöltöttek néhány évet börtönben. A Triáddal való kapcsola-
tuk megerősítésre vár. Köszönöm a figyelmet, Ming Xu Peit hallották a  
Lou Shan Guan útról, élőben Shanghaiból. 

52 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 12:29
– Kedves Nézőink, sajnos újra jelentkeznem kell. Itt Ming Xu Pei  

élőben a 2-es metróvonal következő állomásától. Kollégáimmal követ-
tük az egyre nagyobb számú rendőrautók csoportját és éppen néhány  
perccel késtünk el a rendőrséggel együtt. A mögöttem látható masszázs-
szalon a felismerhetetlenségig megsemmisült. Az ablakokból még min-
dig dől a füst, az emberek sikoltoznak. Megpróbálok megállítani valakit  
és megkérdezni mi történt… Hé! Uram! Maga! Várjon!
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– Mit akar? – válaszolt egy középkorú, ijedt arcú férfi. 
– Kérem, ön látta, mi történik? 
– Igen. 
– Na és mi?
– Egy kisbuszt hallottam megállni nyikorgó gumikkal. Kinyitották  

a hátsó ajtaját. Egy férfi állt ott egy nagy rakétavetővel. Na, ezzel aztán  
kényelmesen becélozta az egyik ablakot. Éreztük a hőhullámot mikor a  
rakéta  elindult,  jó  nagyot  csattant  kilövéskor,  hú.  A hang erősödött.  
Utána  meg  majd  beszakadt  a  dobhártyánk  a  robbanástól.  Az  egyik  
masszőrnőt még ki is vitte a légnyomás ereje az ablakon, láttuk átrepül-
ni felettünk, most meg ott lángol a teste asszem azon a kocsin. Ott, néz-
ze!

– Igen, látom. Magasságos Buddha! Ne! Ne mutasd a nézőknek.
– Szóval a kisbusz aztán elhajtott kelet felé. Ezután érkezett meg az  

első rendőrautó, majd aztán maguk.
–  Értem, Uram, köszönöm! Kedves Nézőink, mi máris megyünk  

tovább a következő  metróállomás  felé,  ahol  valószínűleg a  rendőrség  
már  felállította  a  csapdát  az  ámokfutóknak.  Köszönöm  a  figyelmet,  
nemsokára jelentkezem újra. 

25 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 13:04
– Köszöntöm újra a nézőket, itt Ming Xu Pei élőben a Zhong Shan  

Park, vagyis az ötödik metróállomás felé vezető főútról. – A bemondónő 
a TV-s kisbusz nyitott ajtaja mögött bujkált, miközben dörögtek a fegy-
verek, így szinte üvöltenie kellett. 
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– Még nem értük el a következő állomást, ahol csapdát állítottak az  
ámokfutóknak, ugyanis most éppen a rendőrség maga esett csapdába. Ó  
Buddha! Mi csak annyit láttunk, hogy a forgalomban haladó autók közt  
valami nagy sebességgel, lángoló füstcsíkot húzva maga után az egyik  
rendőrautó elejébe csapódik. Egy robbanás következett, ami megemelte  
az autó elejét annyira, hogy a tetejére borult. Mi több, a benne utazó  
négy rendőr látszólag könnyű sérüléseket szenvedve, de élve kiszállt. Ez-
után a rendőri konvoj már járdára kényszerülő autói egymás után bé-
nultak  meg  egy-egy  hatalmas  dörrenés  hatására.  Mi  úgy  gondoljuk,  
hogy az a mesterlövész lehetett katonai fegyverével, aki a kávézó béli  
mészárlás kimenekülő áldozatait terítette le. A rendőrök most a megbé-
nult  autókból  kiszálltak,  ajtajaikat  kitárták  és  fedezékbe  húzódtak  a  
mesterlövész  elől.  Nem halt  meg  egy  rendőr  sem,  csak megsérültek.  
Kész csoda. Vagy szándékos? Ha jól látom, a rendőrök elkezdenek szét-
szóródni, miközben – egy helikopter hangját lehetett hallani az abbama-
radt lövöldözés után – egy helikopter érkezett az út fölé. Valószínűleg a  
kamerán látott képekkel segítik a felszíni rendőrök munkáját. De vár-
junk, az mi? Mi az? – az operatőr kitette oldalra a kamerát, és egy füst-
gomolyag tűnt fel, ami a lövöldözés miatt megrekedt autók között sebe-
sen növekedett, terjeszkedett, és egyre magasabbra emelkedett. 

–  Ha jól látom, füstbombákat használnak, hogy a rendőrségi heli-
kopter ne vegye észre őket. Remek taktika. Eközben fél füllel hallom  
azt, hogy a közelünkben lévő rendőrök most megpróbálják feltartani az  
ámokfutókat. Igen, ha jól hallom, akkor az állomás felől, ami felé halad-
tunk, de végül nem értünk el oda, onnan már érkezik a másik rendőri  
egység. Be akarják keríteni az ámokfutókat. Vala… – a rövid csendben 
újra egy fegyver dörrent, majd a stabil, monoton rotorzúgást, ami a heli-
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kopterből jött, most sivító hang váltotta fel. 
– Ó Buddha. Az iménti lövés a mesterlövésztől jött, és ha jól látom,  

belelőtt a helikopterbe. Valószínűleg komoly kárt okozhatott, mert…  
igen, nem tudok jobban fogalmazni, de a helikopter zuhan. 

Az operatőr a kamerát az instabil, füstölgő, pörgő – más szóval zu-
hanó – helikopterre irányította, ami eltűnt a magas házak takarásában. 

– Most már nem lehet látni semmit a helikopterből. Úgy tűnik, a  
gyanúsítottak meglépnek. Már nem hallok semmi lövést,  a  rendőrök  
közül sokan előrerohantak, de még rádión beszélnek társaikkal és azt  
hallom ebben, hogy elhagyták a Renault kisbuszt, amivel eddig közle-
kedtek. És valami úton-módon, de megléptek.   

Az operatőr már felállt, mutatva a szirénázó autóáradatot, ami beke-
rítés gyanánt a következő állomás felől érkezett. 

– Kedves Nézőink, követjük a rendőrséget, mert üldözésbe kezdtek.  
Ming Xu Peit hallották, nemsokára újra jelentkezem.

23 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 13:27
– Ismét Ming Xu Pei. Követtük a rendőröket, miközben üldözik az  

ámokfutókat, de azok úgy tűnik, kijátszották a rendőröket. Ahogy hal-
lom a rádiójukból, a gyanúsítottak járművet szereztek és továbbhajtot-
tak pontosan oda, ahová eredetileg tartottak, mielőtt a rendőrök meg-
akadályozták benne őket, vagyis a Zhong Shan Parkhoz, a 2-es metró  
ötödik állomásához. Most itt állunk az állomás körüli téren, a szikrázó  
napsütésben, és már csak egy rommá lőtt bár tanúskodik arról, hogy az  
ámokfutók néhány perce itt jártak. Még nincs értesülésünk arról, hogy  
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ezúttal mennyi áldozatot szedtek, de a jól ismert szórakozóhelyet figye-
lembe véve nem lesz kevés ez a szám. Közben hallom a közelemben a  
rendőröket, amint rádión keresztül arról tanácskoznak, hogy a követke-
ző állomáson ismét nagy erőkkel várják az ámokfutókat. Igen, ha jól lá-
tom, a rendőrök megindultak a gyanúsítottak után. Mi is megkezdjük  
az üldözést. Majd jelentkezem. Juhú, most elkapják őket… 

45 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 14:12
–  Kedves Nézőink, ami itt megy, az hihetetlen.  – A nőnek ismét 

üvöltenie kellett a csatazaj miatt. –  Az ámokfutók elérték a következő  
állomásukat és az őket váró rendőri egységet  hátulról  támadták meg.  
Azonban egy mellettem lévő rendőr szerint ezek már nem ők, hanem  
egy másik, őket segítő csapat műve, akik megzavarták a védelmi vona-
lat, hogy az ámokfutók áttörhessék. A tűzharc még mindig zajlik. Az  
egyik ámokfutót még innen is látom, éppen most rohan át társainak fe-
dezete mellett az úton és… – ekkor a bemondónő fedezékébe – a kis-
busz ajtajába – néhány lövedék csapódott, kirobbantva az üveget, átsza-
kítva a karosszéria lemezeit, majd a töltények közöttük száguldottak el. 
A bemondónőt és az operatőrt nem érte találat.

–Magasságos Buddha  – a bemondónő arca sápadt volt, csak most 
jött rá, hogy a fején lévő kontyot feltépte egy lövedék, a haja kibomlott,  
és szaporán pislogott, mert nem hitte el, hogy még mindig él. – Azt hi-
szem, ez lesz életem legszerencsésebb napja. Mint éppen láthatták, cso-
dával  határos  módon  éltem túl  egy  fedezőtüzet,  amit  az  ámokfutók  
eresztettek meg, hogy fedezzék társukat. A motorosruhába öltözött férfi  
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egy számomra ismeretlen, félelmetesen kinéző fegyvert lóbál. Most el-
tűnt és valójában semmit nem tudok a többiekről, és segítőikről sem.  
Várjunk csak…  Úgy látom, a rendőrök egy kisebb páncélozott osztaga  
éppen megindul a tér egyik oldalán, az épületek  tövében. Úgy néz ki,  
megpróbálják kihasználni azt, hogy a lövések leginkább a tér másik ol-
daláról jönnek és onnan nézve a fák eltakarhatják őket. Oda, mutasd  
azt! 

Az operatőr a kamerát elfordította a bemondónő arcáról és a villa-
násnyi ideig mutatott utcai tűzharc jelenségeiről, majd a meglepetéssze-
rű támadásra készülő SWAT egységre fókuszált, amint libasorban, mégis 
villámgyorsan haladnak előre. 

– Úgy látom, a SWAT egység nemsokára körbeéri a teret, és megle-
petésszerű támadást indítanak az ámokfutók ellen – a kamera a bemon-
dónő helyett még mindig a lopakodó egységről közvetítette a képeket. 

Ekkor hirtelen valami villant, majd az operatőr kezében megingott 
a kamera. Ezután újabb lövések dörrentek. 

– Ó Buddha! Azt hiszem, a SWAT egység csapdába sétált. És most  
éppen kivégzik őket. Ó! Jaj! Ne! Várjunk…  Igen, most a hozzám közeli  
rendőr arról értesül rádión, hogy a SWAT egységet csak lábon és kézen  
lőtték, nem ölték meg őket. Ó jaj! Élnek. Micsoda szerencse. Igen. Úgy  
tűnik, az ámokfutók nem ölik meg a rendőröket, csak és kizárólag azo-
kat, akik a Triád emberei. Na, még a végén imponálni akarnak a város-
nak azzal, amit tesznek? Vagy hogy képzelik? Gyilkosok. 

Egy újabb robbanás világította meg a képet egy pillanatra. A lég-
nyomás kirobbantotta a közelben parkoló, vagy megrekedt autók üve-
gét, a TV-s kisbusz ajtaját pedig rávágta a bemondónőre. 

A nő kócos hajjal, kissé piszkos arccal nézett a kamerába, továbbra 
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is szaporán pislogva. Még mindig nem hitte el, hogy él. 
A  robbanásban  darabokra  szakadt  autó  még  lángolt,  a  rendőrök 

egységei fedezékek mögé rekedtek és vaktában leadott lövésekkel próbál-
tak valamit elérni, de hasztalanul. A képeken az egyik rendőr éppen rej-
tekhelyet akart váltani, de lábainál és a fedezékéül használt autónál szik-
rákat szórva és aszfaltdarabokat kiforgatva lövedékek csapódtak be nagy 
robajjal, és a merész rendőr azonnal visszaugrott kiindulási helyére. 

A lövések azonban már egyre kevesebbszer hallatszottak. A bemon-
dónő mindig egy rendőr közelében helyezkedett el, hogy mindent hall-
hasson a rádiójukból. Ezt pedig közvetítette is. 

– Azt hiszem, az ámokfutók újra továbbállnak – pillantott ki a be-
mondónő óvatosan a  kisbusz behorpadt  és  lyukacsos  ajtaja  mögül.  – 
Igen, továbbállnak, a rendőrség éppen most erősítette meg a hírt. Azt  
hiszem, mi is megyünk utánuk megint. Úgy hallottam, hogy a követke-
ző állomásnál olyan fogadtatásban lesz részük, hogy azt is megbánják,  
hogy megszülettek. Remélem igaz is lesz. 

28 perccel később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 14:40
– Azt hiszem – próbálta Ming Xu Pei túlüvölteni a távoli lövéshan-

gokat –,  joggal nevezhetjük Shanghai sok éves fennállásában az egyik  
legvéresebb napnak a mait. Azok kedvéért, akik csak most kapcsolták be  
TV készülékeiket elmondom, hogy a rendőrség speciális egységei csap-
dát állítottak az ámokfutóknak, akik a 2-es metró állomásain végigha-
ladva módszeresen, valami különleges céllal vezérelve, de szó szerint irt-
ják a Triáddal kapcsolatba hozható egyéneket. Már több tucat emberrel  
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végeztek, és olyan helyekre csapnak le, ahol az áldozatok mind büntetett  
előéletűek. A maffiával való kapcsolatuk nem tisztázott, de sokak szerint  
egyértelműsíthető. De visszatérek arra, hogy mi zajlik éppen, itt, a Jiang  
Su úti metróállomásnál.

A bemondónő a szétlőtt TV-s kisbusz ajtaja mögül felállt és a kame-
ra követte. Óvatosan nézett ki, nehogy egy kósza lövedék eltalálja. A ké-
peken láthatóvá vált az utcán zajló harc: autók lángoltak, fák törzsei sza-
kadtak szét a lövedékektől, emberek menekültek sikoltozva vagy hasal-
tak a földön, rendőrök futottak fedezékről fedezékre az elérhető legna-
gyobb kaliberű sorozatlövő vagy sörétes fegyverekkel. 

– Kedves Nézőink, a mögöttem látható utcai harc bűnüldözési tör-
ténelem lesz. Ha sikerül elkapni az ámokfutókat, egész biztos vagyok  
benne, hogy már másnap ki fogják őket végezni. Ahogy a rendőröket el-
nézem, ezt a halálos ítéletet ők maguk akarják kiosztani. Néhány perccel  
ezelőtt, mikor ideérkeztünk, egyből lövések fogadták a rendőrautókat. A  
mesterlövész most az autókra koncentrálta tűzerejét. Fegyvere olyan lö-
vedékekkel rendelkezik, ami láthatólag átviszi az autók karosszériáját. A  
motorteret vette célba, és megbénította az autókat, majdnem mindet. A  
rendőrök közül csodával határos módon senki nem halt még meg eddig  
egyik állomáson zajló harcban sem, de úgy látom, most az ámokfutók  
sem fogják vissza magukat. 

A kamera éppen az egyik, fedezéknek használt rendőrautót mutatta, 
amit lövedékek szaggattak. Először az üvegek robbantak ki, majd a gu-
mik, az autó burkolatán pedig lyukak tömkelege jelent meg fegyverro-
pogás közepette. A lövedékek hangosan csikorogtak amint átszakították 
a karosszériát. A kocsi mögött megbújó rendőröknek nem maradt más 
választásuk, mint menekülőre fogni. Ketten átrohantak a kamera előtt, a 
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harmadikat azonban lövések találták el és sörétes fegyverét maga alá te-
metve az aszfaltra hullott. Még mozgott, de a vértócsa, ami egyre növe-
kedett teste körül, egyértelműsítette, hogy halálos sebet kapott. 

Ez a rendőrautó nagyon közel állt a TV-sekhez, ezért az operatőrnek 
és a bemondónőnek el kellett hagynia a járművet, mielőtt ők is így vég-
zik. A kamerás férfi még rohanás közben is megpróbálta közvetíteni az 
adást, emiatt a kép össze-vissza remegett és szinte semmit nem lehetett 
érdemlegesen látni,  csak hallani.  Ez utóbbi pedig fegyverek dörrenése 
volt, szinte teljesen elnyomva az üvöltözések, jajveszékelések, sikolyok 
hangjait. 

Az operatőr és a bemondónő lehajolva rohantak át az úton, és a 
metrólejárat felé vették az irányt. Azok az oszlopok és vastag falak na-
gyobb biztonságot nyújtanak, mint az autó karosszériája. 

– Sikerült elérnünk a metrólejárat vastag oszlopait  – mondta a fu-
tástól zihálva a bemondónő. – Csak remélni tudjuk, hogy ezek elég biz-
tonságot nyújtanak majd. Éppen két rendőr is befutott. Megpróbálom  
megkérdezni az egyiket, mi is történt pontosan, mert én már nem me-
rek kinézni sem. Biztos úr!

A rendőr véres arcán félelem látszódott, zihált.
– Biztos úr, mi az SMG élő adását közvetítjük. Kérem, mondja el,  

mi történt itt!
– Ezt mi is szeretnénk tudni. Én is ott ültem az egyik autóban, ami  

az előző tűzharctól követni tudta az elkövetőket ennek az állomásnak a  
területére. Annyit tudtunk, hogy autót szereztek és menekülnek, de azt  
nem, hogy melyik volt ez a kocsi. Ezen a téren volt négy mesterlövé-
szünk, a házak tetején, civil autókban pedig további kollégáink. Az elkö-
vetőkről már tudtuk, hogy valahol itt vannak ezen a nagy csomópon-
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ton, de azt nem, hogy melyik autóban. A mesterlövész kollégáim egyike  
látott valamit, amit közölt velünk a rádióban. Azután egy lövést hallot-
tunk. Majd jött a következő. Ekkor már hallottuk a rádióban, hogy két  
orvlövész kollégánk halott. Újabb fél perc múlva a másik kettő is meg-
halt és még mindig nem tudtuk, hogy honnan lőnek. Aztán egy rakéta  
indult útjára és egy autót talált telibe. Először azt hittük, bakiztak, mert  
amit felrobbantottak, üres volt, de később rájöttünk, hogy a füst és tűz  
mindent eltakar előlünk. Szerintem ekkor szóródhattak szét és két kézi-
gránátot hajítottak be egy üzletbe, tőlünk nem messze. Ez volt a cél-
pontjuk, már tudtuk ekkor. De még mindig nem láttuk őket, merre  
vannak. A SWAT egységektől jöttek a jelentések, hogy látják őket, így  
mi is megindultunk. Azonban ekkor további társaik bukkantak fel és a  
mi mesterlövészeink helyét és fegyvereit átvéve a mi embereinket kezd-
ték megtizedelni. Eddig nem lőttek életveszélyesen ránk, de nagyon úgy  
néz ki, hogy már nem fogják vissza magukat. 

Mintha ennek megerősítésére történne, néhány lövedék csapódott 
az egyik oszlopba, márványdarabok és por szálldogált. A két rendőr, a 
bemondónő és az operatőr beljebb húzódott a metróállomás szájába. 

– Értem, Biztos úr. Mit gondol, kik azok, akik segítenek az ámok-
futóknak? 

– Nem tudom, de ezt a harcot is tuti elveszítjük. Hogy őszinte le-
gyek, sosem láttam senkit, aki ilyen pontosan tudott volna lőni. Láttam  
őket egy-egy villanás erejéig és azt is, hogy milyen fegyverrel lőttek. Azt  
tudom ezekről, hogy szökött fegyencek, de hogyan sikerült akkor elkap-
ni őket? Kihívták a hadsereget talán? 

A  lövöldözés  még  intenzíven  zajlott.  A  rendőrök  fogytak,  de 
amennyire tudták, megpróbálták teljesíteni a parancsaikat, hogy elfogják 
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az ámokfutókat. Halott nem sok volt, de sérült annál több. 
– Most kaptam a parancsot: ki kell tartanunk még egy ideig, meg-

kezdődött a bekerítés. Újabb egységek indultak meg ide rohamkocsik-
kal. 

– Sikerülni fog elkapni őket? 
–  Remélem… De még nem értem azt, hogy sok kollégám miért  

van bent a tűzvonalban még mindig. Sokan, mint én is, visszavonul-
tunk, hogy ne tudjanak több áldozatot szedni. 

– Miért teszik ezt? 
–  Nem tudom. Talán ők szeretnének leadni azt a lövést, ami vagy  

halálos lesz, vagy harcképtelenné teszi őket. 
Ming Xu Pei kinézett a sérült oszlop mögül, hogy felmérje, hogy áll 

a tűzharc. Az operatőr követte a merész kíváncsiságban. Eközben a rend-
őr kérte őket, hogy ne nézzenek ki, egy kósza vagy célzott lövedék kivé-
gezheti őket.  

– Nem látom az ámokfutókat. Vajon még mindig itt vannak? – kér-
dezte Ming. 

– Igen, itt vannak, felismerem a fegyvereik hangját. 
– Úgy látom, a rendőrök két, rögtönzött barikádot használnak. Az  

egyik néhány összetorlódott autó és egy kamion mögött van, onnan tü-
zelnek. A megrekedt autókból kiszállíttatják a sofőröket, hogy újabb au-
tókkal álljanak ide. Igen, a barikádot még a lövések közepette is tovább  
építik. A másik barikád valójában egy épület, ha jól látom, innen tüzel-
nek a rendőrök. Az emeleti ablakokból, a földszintről. Az ő munkájukat  
nehezíti, hogy az az autó, amit először lőttek ki a rakétavetővel, az még  
mindig lángol, füstje még sok mindent eltakar. Az ámokfutók pedig,  
igen, most látom őket, az utca egyik oldalán lévő járdát és a mellettük  

367



lévő parkoló autók sokaságát  használják  barikádjukként.  Ahogy elné-
zem, az emeleti ablakokat és környékét is megtépázta már néhány löve-
dék, ami szerintem azt jelenti, hogy az ámokfutók oda is felmennek né-
ha. Jól gondolom, Biztos úr?

–  Igen. Oda ment fel az a lány azzal a nagy fegyverrel. Onnan is  
adott le lövéseket. 

–  Azonban az ámokfutók bűntársainak most nincs nyoma. Merre  
lehetnek?

–  Szerintem azok  már  haladnak  a  következő  metróállomás  felé,  
hogy előkészítsék a terepet. Már ott is vannak rendőri egységek. Remé-
lem legalább őket sikerül elkapnunk, mert ezt a négy élő tankot képte-
lenség.

–  Úgy látom, most füstgránátokat kezdenek lövöldözni. Szerteszét  
az úton, a rendőrök közé. Miért?

A rendőr aggódó arccal figyelte a terjeszkedő füstgomolyagokat. 
– Ha abból indulok ki, amire minket is kiképeztek, akkor azt mon-

danám, most fognak meglépni. A füsttel takarásban lesznek, így autót  
tudnak szerezni és meglépni, de akár gyalogosan is  elsétálhatnak. Így  
vagy úgy, de az időzítésük tökéletes, mert az erősítés a rohamkocsikban  
csak két perc múlva ér ide.  

– Hogyan akarnak majd meglépni? – kérdezte aggódó arccal a be-
mondónő. 

A kamera közben a füstfelhőt mutatta, ami a legközelebb parkoló 
autókig szűkítette a látóteret.  

– Vagy  autót  szereznek,  vagy  gyalogosan  próbálnak  majd…  Jaj  
ne… Neee!

A rendőr féltérdre ereszkedett kollégájával együtt és a füst felé céloz-
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tak. A kamera a rendőrökről a célzott irányba fordult és ekkor megjelent 
a négy ámokfutó, amint rohanva közelítenek, célpontjuk pedig a metró-
állomás volt…

A rendőrök meg akartak ereszteni néhány lövést feléjük, de pár dör-
renés megakadályozta őket ebben. Testüket különböző részeken találták 
el, és a töltények nagy sebessége, valamint a becsapódás ereje mindkette-
jüket betaszította a metróállomás szájába. 

Az operatőr kamerája az egyik motorosruhás embert mutatta, most 
már testközelből. Egy nagy kaliberű pisztoly csöve egyenesen a kamera 
felé irányult. 

–  Velünk  jönnek!  –  hallatszott  egy  nő  ellentmondást  nem  tűrő 
hangja. 

Válaszra nem volt lehetősége sem az operatőrnek, sem a bemondó-
nőnek. A kamera még közvetítette az élő adást, amint az ámokfutók ma-
gukkal  vitték őket,  le  a  metróba,  ahol  egy időre  az  árnyékolás  miatt 
megszakadt a híradás…

 
Másfél órával később… 

Az SMG hírcsatorna rendkívüli adása, 16:10
– Ming Xu Pei újra élőben. 
A bemondónő amint meglátta, hogy hol vannak, nagy nehezen tu-

dott csak megszólalni újra. 
–  Jelen pillanatban túszként jelentkezem. Az ámokfutók elkaptak  

engem és a kollégámat, és mikor a Jiang Su metróállomásba lementünk,  
nem tudtuk közvetíteni az adást, de most újra a felszínen vagyunk, rá-
adásul nem máshol, mint… te jó ég, most vették le a zsákot a fejemről,  
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és most látom, hogy ez a rendőrség épülete. Az ámokfutók itt vannak  
mellettem, nem engedték, hogy mutassunk róluk képeket. De azt en-
gedték, sőt megparancsolták, hogy felolvassam ezt a kis, kezemben lévő  
cetlit, élő adásban. Tehát…  Azt üzenik, hogy köszönik a rendőrfőnök-
nek, hogy minden egységet elvitt a rendőrőrsről, mert így most szinte  
senki nincs bent, és csak be kell sétálniuk, hogy ki tudják hozni társai-
kat, Wu Mei Cheng lányát és a másik férfit, aki a titkosszolgálat egyik  
magas rangú tisztje. Továbbá még azt kell bemondanom, hogy én sem  
az vagyok, akinek látszódok. Én is tagja vagyok annak a szervezetnek,  
akiket elkezdtek irtani ma. Ezért ma itt most meg fogok…  Mi?! Ne!

– Csak olvassa tovább – hangzott Hana hangja. 
– Igen…  továbbá még egy dolgot kell közölnöm, ez pedig az, hogy  

holnap este, újévkor a Shanghai Nagy Színházban a szervezet amiben én  
is benne vagyok el fog rabolni egy rakás politikust. Köszönöm a figyel-
met! Ming Xu Peit hallották élőben Shanghaiból, immáron utoljára…  
Mi?! Dehogy utoljára, én… 

Két dörrenés következett. Majd a kamera a földre esett, eléje pedig 
két átlőtt fejű ember zuhant, az egyik Ming Xu Pei, a másik az operatőr. 

– Oké, adás vége – hallatszott Hana tekintélyt parancsoló hangja. – 
Jövünk…  

 

370



28. Fejezet 
Ostrom 

Második nap, délután 16:15

Hátralévő idő: 31 óra 44 perc 19 másodperc… 

A 42 éves Zhen Lin őrnagy már több mint tíz éve teljesített szolgá-
latot a Shanghai rendőrség kötelékében. Tizedesként kezdte, először ut-
cai járőr, későbbiekben pedig nyomozó lett; igen hamar ráérzett a kábí-
tószeres bűnesetek mögött rejlő, sok esetben láthatatlan vezérfonalakra. 
Szeretett lőni, még nyomozóként is gyakran járt lőtérre. Jól ismerte a 
fegyvereket. Végül rájött, hogy a nyomozás nem neki való munka, így 
kollégái megdöbbenésére SWAT-os kiképzésbe kezdett. Ekkor már had-
naggyá léptették elő. Mikor a vizsgáit befejezte, jó hírének és szakmai 
múltjának köszönhetően megadták neki azt a lehetőséget, ahol választ-
hatott a területek közt. Ő a kábítószeres ügyletek elleni akciók hadnagya 
lett. Eleinte egy őrnagy mellett dolgozott, tőle tanult mindent, végül az 
idős férfit nyugdíjazták, így a csapat irányítását ő kapta meg és előléptet-
ték őrnaggyá. Nem-korrupt SWAT parancsnokként vált hírhedtté és töl-
tött el öt évet a tíz éves szolgálati idejéből. A Shanghai rendőrség azon 
részébe tartozott, akik nem voltak Bábok… 

Az újév előtti napon, mikor a rendőrség teljes armadája dolgozott, ő 
is kénytelen volt. Ezen a napon, reggel folyamán figyelni kezdték a híre-
ket, amiben jól nyomon tudták követni négy ámokfutó hadjáratát. Két 
társuk, egy titkos ügynök, és a híres Wu Mei Cheng lánya, Lili, még 
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mindig a rendőrőrs két külön cellájában várták, hogy átszállítsák őket. 
Nem telefonálhattak, nem beszélhettek senkivel, különösen a titkos ügy-
nöknek tiltottak meg mindent, mert rendelkezett akkora hatalommal, 
hogy  kihozathatja  saját  magát.  A  rendőrfőnök  azt  adta  parancsba  a 
rendőrőrsöt védő egységek parancsnokának, Zhen Lin őrnagynak, hogy 
legalább újév beköszöntéig bezárva kell tartani a titkos ügynököt, csak 
utána telefonálhat. 

A hírközlésből szinte minden órára jutott egy, így a zsúfolásig meg-
telt rendőrőrs készenléti egységei szépen nyomon követhették azt, amit 
ez a négy halálosztó művel. Zhen Lin őrnagy – sok kollégájával egye-
temben – nem tudta elrejteni szimpátiáját a bűnözőkkel kapcsolatban. 
De ez csak addig tartott, míg meg nem lőtték az első rendőrt. Mikor pe-
dig már meg is öltek egyet-kettőt, akkor ez a kezdeti szimpátia nagyon 
hamar átment gyűlöletbe.

A kora délutáni  órákban érkeztek a  parancsok a  rendőrfőnöktől, 
hogy mikor, hova és hány egység induljon útnak, hogy megállítsák a ha-
lálosztó négyest.  De nem sikerült.  Ennek ellenére egy aggasztó dolog 
vette kezdetét: a rendőrőrs megerősített védelme, egy esetleges rajtaütést 
elkerülendő, emberek hiányában gyengülni kezdett. 

Végül megtörtént az, amitől Zhen Lin őrnagy félt, de nem bírálhat-
ta felül a rendőrfőnök parancsait: az ámokfutás valójában csak egy csali 
volt, hogy szinte minden véderőt oda mozgósítsanak, a rendőrőrs egy 
idő után pedig szinte védtelenül fog állni. 

Ming Xu Pei utolsó híradása öt perccel ezelőtt zajlott le, és ekkor a 
halálosztó négyes már a rendőrség közelében cirkált. Zhen Lin őrnagy-
nak nem kellett leadnia a jelentést, hiszen a mai nap az SMG hírcsator-
na utóbbi tíz  éves  sugárzásának legnézettebb napjává vált.  Az őrnagy 
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összegezte a bejelentkezéseket: még tizenöt perc, mire az első komolyabb 
erősítés  megérkezik,  addig  csak  egy-két  közelben  járőröző autó  érhet 
oda. Ezeket nem akarta egyesével bevonni egy várhatóan komoly tűz-
harcba, ezért ha a közelbe érnek, várniuk kell majd és egyszerre lecsapni. 

Mivel az őrnagy volt a rangidős a rendőrőrs védelmének vezényleté-
ben, mert a rendőrfőnök ki tudja, merre jár, ezért elővette minden stra-
tégiai tudását, hiszen életének legkeményebb ellenfelei fognak nemsoká-
ra betörni az őrsre, hogy megpróbálják kiszabadítani a titkos ügynököt 
és Mr. Cheng lányát…  

ELSŐ PERC…

Az őrnagy jól tudta, hogy a négy támadó közül az egyik nő – ha jól 
emlékezett, HANA volt a fedőneve –, egyszer már betört ide a régi egy-
ségével, mikor még szabadlábon hadakozott. Hallotta már a történetet. 
Az akkor itt  szolgálatot  teljesítő,  balszerencsés  rendőrökből  néhányan 
most is itt voltak, és újra átélték azt, amit régen. 

Az őrnagy úgy gondolta, hogy elsőként mindenkit behív az épület-
be. Ezután kijelölte a legjobb embereit, akik gyorsan valami civil ruhát 
húztak és a már tele lévő fogdákba álltak be, ezért az előzőleg bezárt 
férfiakat és nőket most bilincsbe verték, hogy az álruhába bújt rend-
őröknek ne essen bajuk…  

MÁSODIK PERC…

A villámgyors álruhába öltözés és elvegyülés közben az őrnagy elren-
dezte  a  védelmet.  Az irodákban az  asztalok nagy részét  felborították, 
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hogy legyen némi fedezékük a nehéztüzérséggel felvonuló támadók el-
len. Mindenkinek megvolt  a helye: irodákban,  folyosókon, cellablok-
kokban, fegyvertárnál. És a legtöbb embert a magánzárkák felé vezényel-
te, ahol a szabadítási akció célpontjaira újra rácsapták a bilincseket és to-
vábbra is a cellájukban csücsültek…

HARMADIK PERC…

Még nagyban zajlott a berendezések pakolása, és a pozíciók felvéte-
le, illetve a kijelölt helyekre futás, mikor felugatott egy fegyver. A mes-
terlövészé. A célpontjai pedig a külső folyosókon futkosó rendőrök vol-
tak. A lövedékek nagy mennyiségű téglaport és gipszkarton darabokat 
magukkal rántva tépték át a falat. A rendőrök egymás után üvöltöttek 
fel fájdalmasan. Láb-, kézlövések. A töltények azonban ezeket  letépve 
vitték magukkal, így a külső folyosó fala nagy terjedelmű vérfoltokkal 
kezdett színesebb lenni, sok esetben a leszakított végtagok szó szerint a 
falra csattantak, majd lecsúsztak azon. Senki nem halt meg egyelőre, de 
érezték, ez az állapot nem tart majd sokáig. 

Zhen Lin őrnagy sejtette, hogy a mesterlövésznek hőlátó készüléke 
lehet:  a  téli  alacsony  hőmérséklet  miatt  a  külső  folyosókon  futkosó 
rendőrök szinte világíthattak neki. Beljebb már nem látott a készüléké-
vel. Szerencsére…

NEGYEDIK PERC…

A bejárat felőli  külső folyosókon – csodával  határos módon még 
épphogy élő – rendőrök fetrengtek fájdalmas agóniában. Az őrnagy tud-
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ta, hogy most fognak betörni valahol, és mikor belépnek, az orvlövész 
fedezete mellett beljebb nyomulnak majd. 

Rádión utasította embereit, hogy mire készüljenek. 
Azonban gyorsan megtudta, hogy miért rettegtek azok a rendőrök, 

akik már látták a HANA fedőnevű nő csapatát egyszer betörni ide. A re-
mélt  folyosó  irányú támadás  helyett  az  ostromlók  berobbantották az 
egyik belső falat. Már bent voltak az épületben. Egy lyuk keletkezett a 
nem túl vastag téglafalon, ráadásul olyan C4-es töltetekkel robbantották 
ezt be, ami minden téglaszilánkot, és elektromos vezetékek leszakadt da-
rabjait óriási sebességgel befelé repítette. Az őrnagy nem tudta, hogy ezt 
hogyan érték el, de elérték és sajnos most csak ez számított. 

A lyukon keresztül a még csengő füleket újabb sípoló érzés kerítette 
hatalmába, a látószerveket pedig elvakították a robbanás utáni másod-
percben gránátvetővel belőtt villanóbombák. 

Az őrnagy azt remélte, hogy míg a támadók ide jutnak, addig úgy-
mond lemorzsolódnak az ide vezető folyosókon, de arra végképp senki 
nem számított, hogy mint egy tank, áttörik az akadályokat…  

ÖTÖDIK PERC…

A villanógránátok hatására nem számítottak. A fedezékek mögött 
rejtőzködő  emberek  már  készültek  egy  esetleges  könnygáztámadásra, 
emiatt gázálarcot viseltek, azonban a nyirkos szemvédő üvegre a szállon-
gó téglapor szépen rátapadt. Ehhez jött a villanás…

A falon lévő lyukon három ember – két férfi és egy nő – rohant be. 
Csak haladtak a felborított bútorok közt és egy-egy ütéssel hosszú időre 
ártalmatlanná tették a jajveszékelő és káromkodó védőket. Nem öltek 
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meg senkit, nem dördült már fegyver.

HATODIK PERC…

Az őrnagy kezdett kétségbeesni. A sebtében összerakott védelmi vo-
nalai hirtelen rossz irányba néztek. Úgy érezte magát, mintha egy olyan 
sakkjátszmába kezdene, ahol a királya nem a hátsó sorból, hanem a já-
téktér közepéről kezd. 

Üvöltve utasította a rendőröket a rádióban a füstbombák bevetésé-
re, hogy legalább a mesterlövésztől védve legyenek, de végül abbahagyta 
a kiabálást, mert rájött, a hőlátó készüléket nem fogja átverni. 

Átfutott a fegyvertártól a cellablokkokig. Közben levetette a gázálar-
cokat, mert a támadók sem viseltek ilyet, vagyis nem fognak könnygázt 
bevetni. És éppen a gázálarc miatt tizedelődött meg az egyik egység…

Közben a jelentések azt erősítették meg, hogy az átrobbantott fal 
helyisége felől továbbindultak…  

HETEDIK PERC…

Már nem kell sokáig kitartani, gondolta az őrnagy. Talán sikerül. 
Nem volt kétsége afelől, hogy a támadók sejtik, mennyire kevés idejük 
van. Talán éppen ezért támadtak olyan agresszíven. 

Egy újabb robbanás rázta meg a rendőrőrs épületét: ismét átrobbant 
egy fal.  Várták újra  a  villanógránátokat,  de ezek elmaradtak.  Néhány 
másodpercig  téglaporos  füst  gomolygott  mindenfelé,  majd  az  egyik 
rendőr üvöltve közölte a rádióban, hogy olyan fal szakadt át, amin ke-
resztül a mesterlövész ismét belát. Újra zúdulni kezdtek befelé a három-
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ezer kilométer per órával száguldó töltények, melyek fejeket szaggattak 
szét, törzseket roncsoltak, kezeket és lábakat szakítottak le; a fedezékek 
mögül kirepülő holttestek egyértelműen jelezték azt, hogy a mesterlö-
vész nem fog kímélni senkit. A lövedékek egyike célt tévesztett, de a 
többi öt két halottat és három sebesültet eredményezett. 

Mikor a hatodik lövés robaja elült, nem érkezett újabb, hiszen eb-
ben a teremben már nem volt senki, aki a támadók helyzetéről informá-
ciót adhatott volna…

NYOLCADIK PERC…

A támadók nem robbantottak újabb falat. A rendőrök várták a tá-
madást abból a helyiségből, ahová legutóbb bezúdították a nagy kalibe-
rű töltényeket, de ez elmaradt. 

Az őrnagy úgy vezényelte át az embereket, hogy már az épület belse-
jéből várták a támadást. Azonban elfelejtett egyetlen dolgot, amit a tele-
vízió megfelelően kiemelt, ez pedig az volt, hogy a négy halálosztónak 
segítői is vannak. 

A falak átrobbantása és a mesterlövész áldása csak megtévesztés volt. 
A fő csapásirány már a harmadik perctől kezdve megindult és míg a fa-
lak átrobbantása elterelte a figyelmet és megzavarta a védőket, addig ez a 
fő csapat az eredeti útvonalon már a cellablokkoknál járt és már nyitot-
ták is az ajtókat. 

Aktív lövöldözés kezdődött. A rendőrök a fő csapásirány feltartására 
fordították figyelmüket. Az őrnagynak fogalma sem volt, hogy kik lehet-
nek ezek az álarcos emberek, olcsó és drága fegyverekkel, kevlár cuccok-
ban, de szándékuk egyértelműnek tűnt: segítik a kvartettet…  
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KILENCEDIK PERC…

A rendőrök a fő csapásirány feltartására fókuszálták figyelmüket. A 
támadók között pajzsos emberek jelentek meg, mögöttük a többiek hir-
telen kihajolva különböző irányokba lövöldöztek, és ijesztően gyorsan 
haladtak egyre beljebb. Mivel  a fő egység a cellablokkoknál járt már, 
ezért  az  álruhába bújt  rendőrök akcióba léptek… legalábbis  szerettek 
volna, mert egy bezárt férfi üvölteni kezdett, lebuktatva az álruhás rend-
őröket…  A cellában nem maradtak túlélők, és még pár előzőleg letar-
tóztatott is meghalt a lövöldözésben. 

A fő csapásirányból érkező csapatot már csak egy terem választotta 
el a magánzárkáktól…

TIZEDIK PERC…

Az őrnagynak fogalma sem volt, hogy az elmúlt egy percben hogyan 
jutott közel a támadók fő egysége, és nem is tudott ezen gondolkodni, 
mert újabb falrobbantás történt, éppen a magánzárkákat védő rendőrök 
mellett. Az őrnagynak – mikor a légnyomás nekirepítette a szemközti 
falnak öt másik társával együtt és vérezni kezdett a füle és orra – ekkor 
esett le: a fő csapásirány még mindig a négy páncélos, csak éppen a tá-
madási vektorok megcserélésével törtek be, vagyis kétszer terelték el a fi-
gyelmet,  a  védőket  teljesen  összezavarva,  magukat  pedig  mérföldes 
előnyben részesítve.  

Az őrnagy zihálva, csengő és vérző füllel tette fel kezét öt társával 
együtt a három belépő páncélruhás embernek. Egyik egy nő volt, a má-
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sik kettő férfi. Arcuk poros, ruhájuk több helyen szakadt, a fehér-fekete 
ruhás férfi egyik keze bekötve. 

Mivel a robbantás miatt az őrnagy nem hallott átmenetileg semmit 
– vagy talán soha többet nem fog –, ezért a nő a pisztolyával a cellaajtó-
ra mutatott és aprókat bólintott az őrnagy felé, finoman jelezve, hogy 
nyissa ki az ajtókat, legyen kedves. 

A férfi nem ellenkezett. Veszítettek. Már tökéletesen tudta, miért 
félt a többi rendőr. 

Engedelmesen kinyittatta az egyik emberével a cellaajtókat…

TIZENEGYEDIK PERC…

Már rohantak kifelé. A lányról és a férfiről, akiket kiszabadítottak, 
már levették a bilincseket, és fegyencruhájukban követték a rendőrőrs 
elleni támadás résztvevőit, hogy meglépjenek…  

TIZENKETTEDIK PERC…

A rendőrőrs még rejtőzködő, élő és sértetlen rendőrei értesültek a 
rádión arról, hogy a támadók olyan agresszíven, jól szervezetten és gyor-
san hajtották végre a rajtaütést, hogy szinte már az elejétől fogva esélyte-
len volt az egész. 

A támadóknak már csak két percük maradt, míg az erősítés megér-
kezik…  

TIZENHARMADIK PERC…
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A menekülők, valamint a szabadítási akciót segítő tízfős csapat – 
akiknek egyik tagja komolyan megsérült a vállán – az épület fő aulájába 
érkezett. Kirohantak a parkolóba, majd autók érkeztek a rendőrőrs elé 
egy közeli utcából. Beszálltak…

TIZENNEGYEDIK PERC…

A menekülést  segítő újabb emberek, akik egy Mercedes,  egy Re-
nault, egy Ford és egy Volkswagen kisbuszt vezettek, nyikorgó gumikkal 
lőttek ki a parkolóból. 

A rendőrség elcsalt egységei azt kapták parancsba, hogy ne külön-
külön, hanem egyszerre érkezzenek vissza a rendőrőrshöz, a lehető leg-
több irányból, így a támadókat elkaphatják. Egy perccel korábban ér-
keztek, így ugyan már nem üthettek rajta a támadókon, de a menekülő 
kisbuszokat meglehetősen nagy erőkkel vették üldözőbe…

TIZENÖTÖDIK PERC…

A menekülő kisbuszok szétváltak.  A rendőrök nem tudták,  hogy 
melyikben kik ülnek, így folyamatos híradással, a légtérbe vezényelt he-
likopterekkel és azok nagy felbontású kameráinak segítségével megkezd-
ték az üldözést…

A FORD…
 
A Fordra két járőrautó és három motoros rendőr tapadt. A kisbusz 

sofőrje  megpróbált  minden  csepp  energiát  kihozni  a  dízel  motorból. 
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Senki sem tudta, kik ülnek ebben.
Mivel a kisbuszok szétváltak, ennek az autónak a sofőrje az első ut-

cánál kanyarodott le balra. Nem foglalkozott azzal, hogy hol kéne hajta-
nia, így a járdán sétáló embereknek sokszor odébb kellett vetődni, hogy 
épségben megússzák. A nap már lement a horizont alá, de még nem volt 
teljesen sötét.  A fényt  leginkább az  utcai  lámpák és  autók,  motorok 
fényszórói adták, keveredve az üzletek színes fényeivel, a toronyházak 
üvegmonstrumainak  csillogásával,  a  lakóépületek  közelében  sűrűbben 
elhelyezett utcalámpákkal. 

A sofőr a járdáról ismét az út felé hajtott és beszáguldott egy piros 
lámpás kereszteződésbe. Egyik keresztbe haladó autó belecsattant a kis-
busz jobb hátuljába és egy pillanatra irányíthatatlannak tűnt, de a sofőr 
a fékbe taposott és megpördült az autó. 

A két közeledő járőrautó és a három motoros rendőr több irányból 
közeledtek az autó felé, ami megállt, majd hirtelen kivágódott az oldalt 
lévő tolóajtaja és két maszkos alak fél térdre ereszkedve lőni kezdett. 

A motoros rendőrökkel nem volt nehéz dolguk: egyik már akkor el-
dőlt járművével, mikor még csak a lövéseket hallotta, a másik kettő pe-
dig lerepült a beléjük csapódó lövedékektől. 

A maszkos alakok ekkor a két járőrautó felé kezdték vezetni a tüzet. 
A szélvédő betört, a kocsik elejéből füst szállt fel, és az egyik belecsattant 
egy közeli parkoló autóba, a másik egy oszlopnak hajtott.

A Ford kisbusz oldalajtaja bezáródott, a sofőr pedig – immáron ül-
dözők nélkül – folytatta útját valami ismeretlen hely felé…

A RENAULT…
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A Renault kisbusz tovább hajtott a Mercedesszel és a Volkswagen-
nel. A Ford már lefordult balra. 

A Renault sofőrje néhány száz méterrel odébb, ugyanúgy balra for-
dult le a kétszer kétsávos – jelenleg meglepően ritkás forgalmú – útról. 

Az üldözőkből három járőrautó és egy Hummer típusú rohamkocsi 
vált le. Ez utóbbi lassú volt, de tekintve, hogy a menekülők sem tudtak 
túl gyorsan haladni, elégnek gondolták.

A vezető a kétsávos útról lehajtva nagy sebességgel a legközelebbi 
egyirányú utcába suhant be, menetirány szerint. Kukákat, parkoló mo-
torokat, bicikliket sodort el, a visszapillantó tükrei letörtek. 

A rendőrök nem sokkal lemaradva, de követték. Elöl ment a Hum-
mer, utána két Nissan és egy Mercedes típusú járőrautó. 

A menekülő kocsi hátsó ajtaja a száguldás közben kinyílt. Ketten 
tartották az ajtószárnyakat, míg egyik középen fél térdre ereszkedve egy 
rakétavetőt tartott a vállán…

A Hummer  sofőrje  körülbelül  ötven  méterre  lehetett  lemaradva. 
Próbált ledolgozni a hátrányból, de nem sikerült. Hirtelen egy villanást 
látott, majd egy nagy sebességgel közeledő valamit. Tudta, ez nem löve-
dék, mert annál lassabban jön. De ha nem az, akkor mi lehet?

A válasz már nem jutott el az agyáig, mert az egy nagy robbanással 
együtt, a koponya szilánkjaival röpködő táncot járva és az utastér kirob-
bant üvegein keresztülszállva a levegőben szenesre sült. A kocsiban min-
denki meghalt. Az út nem volt elég széles ahhoz, hogy a három járőrau-
tó elférjen a lángoló Hummer mellett, így azok beragadtak.

A Renault sofőrje továbbhajtott, kiért egy újabb kétsávos útra, majd 
nagy gázzal elhajtott…  

382



A MERCEDES…

A Mercedes sofőrje a kétsávos útról jobbra hajtott le egy egysávosra, 
két járőrautó és két Hummer fordult utána.

Mikor befordultak, az első járőrautó villogó és fültépő szirénákkal 
kilőtt, a kisbusz mellé hajtott és belehúzta a kormányt oldalról. 

A kisbusz sofőrjének nem okozott volna gondot a Nissan személy-
kocsi ellen megtartani a kormányt, de olyan gyorsan és hirtelen történt 
ez, hogy leszaladt az útról és egyenesen egy oszlopba hajtott. A kocsi ele-
je összegyűrődött és a fizika törvényei a felépítményt a haladási irány fe-
lé akarták vinni, ezért a hátsó kerekei egy pillanatra az ég felé emelked-
tek.

Ezt követően az üldözők nyikorgó gumikkal lefékeztek és állig fel-
fegyverzett rendőrök és SWAT egységek pattantak ki. Lövésre kész fegy-
verekkel vették körbe a kisbuszt. 

Az első másodpercekben semmi mozgás nem történt. A bent utazók 
megsérülhettek. 

A rendőrök elkezdték üvölteni az ilyen esetben szükséges felszólítá-
sokat: „Kezüket feltartva szálljanak ki! Fegyvereiket eresszék le”. 

Mivel a kisbuszból még mindig semmi mozgás nem történt, így az 
egyik rendőr lépett a hátsó ajtajához, majd kollégáinak „Készen állunk!” 
kézjelzéseire feltépte.

Egy perccel később öt, fekete kevlár ruhába öltözött húszas éveiben 
járó fiatal – négy fiú és egy lány – már arccal a földön feküdtek hátrabi-
lincselt kézzel. Az egyik fiú és a lány sírtak, amire a rendőrök néhány jól  
irányzott bordarúgással reagáltak. 

Nekik végük… 
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A VOLKSWAGEN…

A Volkswagen sofőrje egyenesen száguldott tovább a kétsávos úton, 
nyomában két Hummerrel, két Nissan járőrautóval és egy motorossal. 

Ennél a kisbusznál sem lehetett tudni, kik vezetik, vagy ülnek ben-
ne, de egy biztos: el kellett kapni őket, mert ha nem is a páncélruhás 
mészárosok vannak benne, hanem mások, akkor is ki lehet csikarni be-
lőlük egy vallomásszerűséget, aminek segítségével elkaphatják a mai vér-
fürdő felelőseit. 

A  száguldó  kisbusz  egy  kereszteződéshez  közeledett,  ahol  a  zöld 
lámpa éppen váltott,  a  rendőrök  mögöttük  bekapcsolt  szirénákkal  és 
hangjelzéssel közeledtek. 

A kisbusz átszáguldott a kereszteződésen. A keresztbe hajtó sofőrök 
– akik éppen kapták a zöld fényt –, hallották a rendőröket és látták az 
épületekre és szélvédőkre vetülni a kék-piros fényeket, ezért nem hajtot-
tak még be. 

A kereszteződésben a motoros és a két járőrautó már nagyon közel 
tudott hajtani a Volkswagenhez, annyira, hogy már lövéseket tudtak le-
adni. 

A kisbusz sofőrje hirtelen a fékbe taposott. A gumik füstöltek. A ko-
csi újra elindult, de már kanyarodott be egy utcába. 

A rendőrök két másodpercnyi késéssel fékeztek. Fordultak máris a 
menekülő kisbusz után. 

A Volkswagen újra felgyorsított. A rendőrök utána. 
Ismét lefaragták azt a hátrányt, amit elvesztettek a hirtelen fékezés-

kor. Megint közel értek, majd megindították a lövedékeket a menekülő 
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autó kerekei felé. 
A gumikat hamar eltalálták. A kisbusz sofőrjének minden tudását 

össze kellett szednie hogy a kocsit lelassítsa, és annak hátulja ne vágód-
jon keresztbe. 

Ekkor kivágódott a hátsó ajtaja és maszkos alakok eresztettek meg 
sörtüzet a rendőrautók felé. A távolság nem volt túl nagy, ezért a lövedé-
kek nagyobbik része célba talált. 

A járőrautókban ülők és a motoros meghaltak. Azonban az egyik 
Hummer sofőrje nem teketóriázott sokat: nagy sebességgel a Volkswa-
gen hátuljába hajtott. A lelassult kisbusz előre lökődött, a hátsó ajtóban 
térdelő két maszkos férfi véres, pépszerű arccal és sok törött csonttal re-
pült előre. 

A kisbusz sofőrje is megsérült az ütközésben, ezért most elvesztette 
az uralmát az autó felett, majd parkoló autókba csapódott bele. 

A rendőrök lefékeztek és körbevették az autót, de már a nyitott hát-
só ajtón bepillantva is látták, hogy a menekülők mind meghaltak…  
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29. Fejezet 
Az Alvilág titkai 

Második nap, délután 18:00

Hátralévő idő: 29 óra 59 perc 32 másodperc… 

Az SMG hírcsatorna hatórási hírei.
– Köszöntöm Nézőinket, itt Wang Chao Shun a hatórási hírekkel.  

A mai nap Shanghai bűnüldözési történetének egyik legvéresebb napja  
volt, sőt egyes állítások szerint még nem ért véget a szörnyű eseményso-
rozat. Életét vesztette egyik munkatársunk, Ming Xu Pei, a mai harcok  
közvetítése közben. Megpróbálom összefoglalni az eseményeket időren-
di sorrendben, továbbá azt, hogy mi várható, illetve…

A bemondó a füléhez nyúlt, hogy jobban hallja a rádióadást a stúdi-
ótól. Közben az összetört Volkswagen kisbusz részleteit mutatta a kame-
ra. A képből sok részt kikockáztak, hogy a nézők és az esetlegesen képer-
nyő előtt ülő gyerekek ne kapjanak mentális sérülést a sok vér és lesza-
kadt testrészek látványától. 

– Most kaptam a hírt, hogy a telefonnál a rendőrfőnök van. Azon-
nal kapcsoljuk. Stúdió?!

A képernyőn a rendőrfőnök fotója jelent meg. Mosolygott, tányér-
sapkát és egyenruhát viselt.

–  Köszöntöm rendőrfőnök úr! Most élőben hallható a hangja az  
SMG hírcsatorna hatórási híreiben. Kérem, mondja el, mi történt a mai  
nap folyamán! 
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– Rendben, Köszöntöm a Nézőket. Nos, amint már adásba adták,  
az elkövetők egy jól kitervelt akcióban megölték az SMG igazgatóját és  
a polgármestert. Ezután a Xujiahui parkban rejtőztek el, ahonnan… – a 
rendőrfőnök végigvette az eseményeket, ugyanúgy ahogy megtörténtek. 
– … Most pedig újra teljes a csapatuk. A rendőrőrs elleni támadást re-
mekül időzítették. Csak a szerencsének köszönhetően tudtuk csak el-
csípni az egyik kocsit.  Az utasokat letartóztattuk, egy másik autóban  
menekülők halálos balesetet szenvedtek, de két autó meglógott. Jelen  
pillanatban itt tartunk. A nyomozás továbbra is folyik, keressük a szö-
kött fegyenceket, Mr. Cheng lányát, a hírszerzés tisztjét, továbbá azokat,  
akik segítettek nekik. 

–  Köszönjük, Rendőrfőnök Úr! Mit gondol, az elkövetők újra tá-
madásba fognak lendülni? 

– Igen.
– És hol? Mennyire készülnek erre?
– Nagy erőkkel készülünk és átmozgósítás is várható. Mikor Ming  

Xu Pei bemondónőt megölték, akkor elárulták következő tervüket, úgy  
beállítva,  mintha  a  bemondónő  része  lenne  valami  bűnszervezetnek.  
Nos, ez természetesen nem igaz. Az említett politikai találkozót nagy  
erőkkel védeni fogjuk, hogy senkinek semmi bántódása ne essen.  

– És mi van, ha ez is elterelés? 
– Erre is készültünk megfelelően, de ez az információ szigorúan tit-

kos. Ha most bemondanám, az elkövetők láthatják és kicselezhetik. 
– Értem, Rendőrfőnök Úr! Köszönöm, hogy telefonált.
– Én is köszönöm! 
– És most folytatjuk az újévi ünnepségsorozat ismertetésével. Hol-

nap reggel 8 órakor a Központi parkban…
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Hana kikapcsolta a TV-t, majd cigire gyújtott és leroskadt a székre. 
Chou főhadiszállásán voltak. A Fordban utazott maga Patkány és 

néhány embere, a Renaultban Hanaék, Lili és Shun Tang. 
Chou szívta a fogát, hogy a főhadiszállásra hozzanak-e mindenkit, 

mert titkos volt ez a létesítmény, de végül úgy döntött, hogy legyen, hi-
szen ez lesz az utolsó akciójuk. 

A fáradtság már olyan mértékben uralkodott  el  Hanaékon,  hogy 
újabb Amfetamin adagot nem mertek megkockáztatni. Már hallucinál-
hatnak, az agyvérzés esélye megugorhat. Hamarosan aludniuk kell. Még 
kiadták az utasítást arra, hogy kinek mi legyen a teendője. 

Shun Tang és Patkány egyfolytában telefonáltak a biztonságos vona-
lon, órákon keresztül. Patkány ezt jóízűen nevetve és jó kedéllyel tette, 
de Shun Tang őrjöngve, kiabálva és szitkozódva.

Lili a barátját hívta fel. Miután letartóztatták őket a Xujiahui park-
ban, akkor a barátját elengedték. A lány halálra rémült attól a hírtől,  
hogy a saját apja fogja képviselni a vádat a bíróságon, ha újra elkapják. 

A barátja pedig kimondta azt, amitől Lili nagyon félt: a kapcsola-
tuknak vége, a fiú nem akart egy gyilkossal járni. A lány hiába érvelt,  
hogy mikor ez történt, akkor ugyan a mobil a főhadiszálláson dolgozott, 
de a fiú be volt zárva így nem tudta elhinni az alibit. 

Míg Lili pityeregve elvonult, addig Shun Tang már üvöltve utasítot-
ta a telefonon keresztül az embereit, Patkány pedig továbbra is röhögve. 

Eközben Hanaék levették a sok-sok órája hordott páncélruhát, hogy 
megjavítsák a rajtuk esett sérüléseket. 

Hana ruhája a bal vállnál szétszakadt, alatta az acél védő réteg meg-
karcolódott. Két szakadás a bal bordáknál, egy újabb a jobb combnál. A 
kis kaliberű lövedék itt nem súrolta a nőt, hanem telibe találta, és ugyan 
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a belső kevlár réteget nem tudta átszakítani, mégis majdnem három cen-
timéter mélyen benyomta a combján a bőrt, ami berepedt, alatta pedig 
az izomzat egy féltenyérnyi területen befeketedett. 

Chou ruhája a bal lábszárnál rongyosra szakadt. Az acél térdvédő 
megfogott két lövedéket is, de a sípcsont mellett nem védett teljesen. A 
férfi vádlijának külső fele három véres, több centiméter széles csíkban 
berepedt. Máshol nem érte találat. 

Shen ruhája a bal karnál tépázódott meg, további helyeken pedig 
lyukak tömkelege csúfította el. A bal kezét egy lövés érte, a kisujj és a 
gyűrűsujj csontjai közt a tenyerén; szerencsére csak karcolás,  de össze 
kellett varrni a sebet. Remélte, nem fogja akadályozni a további akciók-
ban.  A  testét  kék-zöld  foltok  borították,  pár  nagyméretű  feketével 
együtt, ahol a lövedékek nagy sebessége megütötte a páncélruhát, ezáltal 
a bőrét is, de egyik sem hatolt be a húsba. 

Xiao  Li  ruhája  a  jobb  vállánál  roncsolódott,  méghozzá  annyira, 
hogy az acél vállvédő pár töltény felfogása után szó szerint kiszakadt a 
helyéről. Valószínűleg pár lövedéket a fegyvere felé küldhettek és lepat-
tantak róla, majd a vállvédőbe csapódtak. Mivel a lány fedezéke felé is 
küldtek lövéseket, ezért a tégla-, ablakkeret-, üvegszilánkok a homloká-
nak bal felén két karcolást eredményeztek, nyakán pedig olyan sérülése-
ket, mintha valaki fojtogatta volna egy izzó vaskesztyűvel. Bőrplasztiká-
zásra lesz szüksége a jövőben, vagy pedig mindig sálat kell hordania, ha 
meg akarja tartani nőies vonzerejét. 

A ruhákat levették, kenőcsökkel és egyéb fertőtlenítő szerekkel leke-
zelték egymás sebeit, majd bekötözték őket. Nem először kerültek rájuk 
ilyen sebek, de hozzászokni ilyesmihez nem lehet. 

Miután ellátták egymás sebeit, a páncélruhák megjavításába kezd-

389



tek. Shen érezte először, hogy nem lesz elég energiája befejezni. A még 
mindig pityergő Lilit kérte meg, hogy segítsen, mindössze egy lényegre 
törő mondattal: – Foglald el magad és segíts, úgy előbb túl leszel rajta! 

A lány kiterítette a ruhákat, majd Patkány embereivel belekezdtek a 
javításba. Patkány is hamar megkedvelte Lilit, ahogy a lány pityeregve 
mesélte el neki hányattatásait, és barátjának elvesztése miatti fájdalmát. 
Persze Patkány alig bírta visszafogni a röhögését, nem tudta komolyan 
venni a lányt, és mikor Lili észrevette ezt, éktelen, hisztérikus kiabálásba 
kezdett, de Patkány megint csavart egyet a viselkedésén és másodpercek 
alatt megnyugtatta. 

Kis idő múlva az Amfetamin teljesen „kiürült” Hanaék szervezeté-
ből, így egymás után, körülbelül fél órás különbségekkel elvonultak pi-
henni.

Shun Tang és Patkány a ruhák javítása közben beszélgetésbe kezd-
tek. 

– Hogyan megyünk tovább? – kérdezte Patkány. Jól láthatóan élvez-
te azt, amit eddig tudott tenni, mint Hanaék egyetlen segítője.

– Még pár telefont el kell intéznem, de eddig nem sok jót tudtam 
elérni. Hananak már nem tudtam elmondani, mert kidőltek. 

– Hogy érted azt, hogy nem sok jót? – Patkány keze megállt a fegy-
vertisztítás közben. 

– Ez szigorúan titkos. 
– Ennek aztán most sok értelme van. 
– Igaz – sóhajtott egyet beletörődően Shun Tang. 
– Nem ismerjük egymást, tudom, Hana csak nemrég hozott össze 

minket. De… 
– Jól van, jól van, elmondom. Nos, az a gond, hogy eddig csak két 
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emberemet tudtam elérni. Még vannak páran, egyelőre nekik csak üze-
netet tudtam hagyni, nemsokára újra hívom őket. De az a két ember… 
nos… az a két ember halott. 

Patkány elképedt. 
– Kik a gyilkosok? – kérdezte Lili. Szomorú arcáról lerítt, hogy már 

mindegy mi lesz. Ha győznek, akkor neki is le kell lépni az országból, ha 
vesztenek, börtönbe megy, vagy meghal.

– Nem tudják – rázta a fejét Shun Tang. – Csak azt, hogy lelőtték 
őket. 

– Szerintem Feng és Zhenbang volt, és Hana tőlük nagyon fél – 
mondta Patkány.

– Szerintem a mostani csapata is nagyon jó, le lehet velük kapcsolni 
kettejüket és…

Lili és Patkány lenézően pillantottak Shun Tangra. 
– Nézd Shun… ööö… – kezdte Patkány. 
– Tang. Shun Tang. 
– Okés, Shun Tang. Te nem ismerheted Hana régi csapatát, csak ak-

tákból. Én voltam sok hasonló egység szállítója és ellátója. Mivel engem 
a rendőrség és a Triád sem tudott elkapni, ezért kerestek meg nemrég. 
Na meg azért is, mert jó a kapcsolatunk. Nos. A hírek sok esetben befu-
tottak hozzám. Jól tudtam hogy mennyi csapat bukott el egyetlen év 
alatt. Legtöbbjük egy akció után tudott keresni annyi pénzt, hogy eltűn-
jön az országból. Hanaék csapata azon kevesek közé tartozott, akik nem-
csak, hogy talpon maradtak, de az én véleményen szerint a legjobbak 
lettek a városban… míg szembe nem kerültek a Bábokkal 2008-ban. A 
mostani akció meg csak és kizárólag Hananak köszönhető, hogy egyálta-
lán idáig eljutott. Ami fejfájásotok pedig eddig volt, azokat nem mások 
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tervelték ki, mint az ő régi társai. Más szóval, a legjobbak fordultak most 
egymás ellen. És biztos vagyok benne, hogy ha Hana a jó ügy érdekében 
felforgatja a város életét, mint hallhattad most a hírekben, akkor a két 
régi társa a rossz ügy érdekében valami olyasmit fog tenni, ami, úgy ér-
zem, még nagyon fog fájni. Már tudjuk, hogy mi ez a Tigris Dühe, már 
csak te tudod megállítani. Éppen ezért nem csodálnám, ha bárki aki ne-
ked segíteni tud halott lenne. 

Shun Tang megszédült erre a gondolatra. 
– De… de… hogyan tudták meg, kik dolgoznak nekem?
– Kérdezd Hanat, ha felébred! Erről beszélek neked, hogy ha Hana 

ennyire jó mellettünk, a régi társai ugyanilyen jók ellenünk. Biztos va-
gyok benne, hogy olyan embereket ölnek meg, akik meg tudnának állí-
tani a találkozót. Ha elfogynak ezek, akkor marad a rendőrfőnök nagy 
hazugsága, miszerint mi rosszak vagyunk. Bevédik a helyet rohamko-
csikkal, mesterlövészekkel, SWAT egységekkel. És biztos vagyok benne, 
hogy a védelmet a háttérből Feng és Zhenbang irányítja majd. Más szó-
val, nagyon nehezen fogunk tudni behatolni oda és megállítani az ese-
ményeket. Ha egyáltalán be tudunk.  

– Ha csak egyetlen kollégámat el tudnám érni…
– Szerintem inkább azon gondolkozz,  hogyan jutunk majd be  a 

színházba. Nem marad majd más választás. Ha a politikusok kezeibe ke-
rülnek azok a papírlapok, akkor ez a szervezet olyan erőfölényben lesz, 
amivel az ország nagy részét irányítani tudják majd. És mivel az egész 
mögött, én ugyan nem láttam őt, de…

Lili folytatta Patkány megakadt mondandóját.
– De mivel Yanluo Wang, a király irányítja az egész szervezetet, ak-

kor  ezekkel az  emberekkel,  ahogy Hana is  mondott  valamit  Sun Zi, 
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vagy kicsodának, a könyvéből, A Háború Művészetéből, képesek egy há-
borút elindítani, mivel irányítás alatt lesznek fontos stratégiai pontok. 
Hogy mi ellen akar aztán a király háborút indítani, azt ne kérdezd. És 
hogy miért, azt se. 

– Én ott voltam, mikor – kezdte eltöprengve mesélni Shun Tang – 
Tianlong leszállt elénk. A hangját én is hallottam, de megszólalni akkor 
képtelen  voltam.  Kissé  nehezemre  esett  feldolgozni,  hogy  Tianlong 
nemcsak, hogy létezik, hanem beszél is majd hozzánk. Na de mindegy. 
Tianlong szerint  a Halhatatlanok is  tudomást szereztek erről  a  Tigris 
Dühéről. A kérdés az, hogy a Halhatatlanokat miért érdekli az, hogy mit 
művel az Alvilág királya? 

– Azért – válaszolt Lili –, mert a Halhatatlanok nem tudnak a föld-
re jönni. Az alvilág királya sem tud, ő csak speciális démonokon keresz-
tül, mint amilyen bennem is volt és most Liuban van, érvényesíti akara-
tát a papírfigurákon keresztül a földi világban, és kedvére nyitogathat 
kapukat. 

– Várj! Mikor lementünk az alvilágba, akkor azt mondtad, hogy egy 
festő bármikor tud kaput nyitni – ült fel az egyik asztalra Shun Tang. – 
Egy ilyen kapuval támadást indíthat a földi világ ellen? Mi ez, valami 
rossz film? 

– Ezt már bármikor megtehette volna – töprengett Lili. Ő ismerte 
legjobban az alvilág királyát. – Mást akar. 

– De mit? – húzta össze a szemét Patkány. – Ha egyértelműen arra 
mutat minden, hogy háborút akar indítani, de nem a földi világ ellen, 
akkor ki ellen?

– Jó kérdés – sóhajtott Lili. – Tudod, én négy évesen kerültem elő-
ször szembe azzal az érzéssel, milyen az, mikor van benned egy démon. 
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Nem kívánom senkinek. De ennek vége. Nem vagyok teljesen normális, 
ne is várja el tőlem senki. De tudok egyet s mást olyan dolgokról, amik 
másoknak először hihetetlenek, nekem nem. Egyik ilyen az alvilág léte-
zése. Én hamar elfogadtam, mert hamar láttam. Mikor ti hallottatok a 
témáról, szintén elhittétek. Vannak azonban más dolgok is, nem csak az 
alvilág. Léteznek más síkok. 

Shun Tang és Patkány egymásra néztek, majd utána egyszerre kér-
dezték: 

– Milyen síkok?
Lili rájuk nézett, eközben a bilincsek által kidörzsölt csuklóit masz-

szírozta. 
– Nem csak az alvilág létezik, mint nem földi sík, vagy hogy fogal-

mazzak. Kettőről tudok. Egyik a Penglai, másik a Yaochi.
– Penglai a paradicsom sziget a tengeren, igaz? A Yaochi meg a Hal-

hatatlanok lakhelye? – találgatott Shun Tang.
– Pontosan. Van több is, de azokról semmit nem tudok. 
– Yaochi – ízlelgette a szót Shun Tang, majd nevetve megrázta fejét. 

– Ez már sok. 
– Kételkedsz benne? 
– Hát, az alvilág is hihetetlen volt, de csak pár mondat erejéig. Mi-

kor pedig lementem…
– Na látod. Akarjátok tudni, hogyan működnek a figurák ponto-

san? És így megtudhatjátok azt is, hogy ha ezekről a dolgokról említés 
esik, abban miért nem kételkedik az ember. 

– Halljuk! – mondta Patkány és Shun Tang egyszerre. 
– Hát – kezdte egy sóhajjal  Lili, majd letette az asztalra Xiao Li 

páncélruháját és fejét ráhajtva, mint aki aludni készül, elmerengve ma-
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gyarázni kezdett.  – Tudjátok,  a  papírfigurák temetéseknél használatos 
tárgyak. A rájuk írt üzenetek és a velük együtt elégetett dolgok a halott 
lélek után szállnak a túlvilágra. Vagyis az Alvilágba. Na, Yanluo Wang 
rájött arra, hogy ez fordítva is működik. Vagyis az alvilágból leírt paran-
csok a földi, élő emberekre is hatással lesznek. De ez nem volt teljesen 
működőképes. Ezért küldte fel a Yaoguait, vagyis a démont, aki belém 
költözött.  Mivel  a  démon  vére  fizikailag  is  jelen  volt  az  enyémmel 
együtt, így elég volt nekem megszúrnom magamat és a vér, az enyém és 
a démoné megnyitotta azt a csatornát, ami az Alvilág lényét, anyagát, 
vagy mittudomén, de a papírfigurákkal megnevezett emberekre irányí-
totta.  Aztán  ez  az  embereknek  olyan  kétségbevonhatatlan  kényszert 
eredményezett,  hogy  bármi,  amire  parancsot  kaptak,  azt  teketóriázás 
nélkül, mindent beleadva teljesítették. Ehhez jött hozzá az Alvilág nyel-
ve. Nem működött  földi  nyelvekkel  és írásjelekkel,  ezért  nekem meg 
kellett  tanulnom ezeket  a jeleket.  Szóval.  Az Alvilág esszenciája,  vagy 
anyaga, vagy valami ilyesmi az, ami az emberekre vetítődik rá a papírfi-
gurákon keresztül. Mivel az az esszencia körülvesz minket, ezért van az, 
hogy aki erről beszél, annak bárki, de egy idő után hinni fog. Ez olyas-
mi, mintha például valami szagtalan gáz lenne egy teremben. Egészen 
addig nem fogod megérezni, míg meg nem gyújtasz egy gyufát, vagy ön-
gyújtót. Értitek? Mikor erre a témára terelődik a szó, akkor azt úgy kell 
kezelni, mintha valaki meggyújtana egy gyufát. Bumm, a minket körül-
vevő gáz berobban. Más szóval, a mindenhol ott lévő Halál esszenciája 
csak ekkor hívja fel magára a figyelmet. Értitek? Hm?

A két férfi bólogatott. Patkány társai – akik engedelmesen és tiszte-
lettudóan segítettek a ruhák javításában, a fegyverek karbantartásában, a 
hírek böngészésében és elkezdték a támadó csapatokat összeszedni – csak 
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csendben figyeltek. 
Lili folytatta: – Tehát valami ilyesmi lenne a magyarázat. Volt időm 

rajta gondolkodni, mivel én magam is részese és irányítója voltam a dol-
goknak. Emlékszem arra is, mikor már építettük a szervezetet. Már az 
első embereknél is kiderült az, hogy ha valakit irányítani akarunk, an-
nak le kell mennie az alvilágba, hogy az az esszencia, vagy anyag teljesen 
áthassa elméjét és testét. Ezután működtek csak a papírfigurák. Mikor 
már több száz embert vittünk le, akkor jött a papírfigurák második ge-
nerációja,  vagy  hogy  nevezzem.  Vagyis  ekkor  kezdtek  megszületni  a 
Mesterbábok, akik  közvetlen irányítás  alatt  tartottak több száz másik 
Csatlósbábot. Végül a király úgy döntött, hogy szüksége van Elit szemé-
lyekre. Ekkor esett a választás Fengre, Zhenbangra, Shaozura és Hanara. 
De le kellett volna vinni őket az alvilágba. Na, itt tört bele a Báboknak a 
foga a dolgokba. Elkaptak engem, így teljesen megbénultak. Majd Ha-
naék olyan erejű támadásba kezdtek, hogy csak Yanluo Wang zsenialitá-
sa mentette meg a Bábok nagy részét. Majd behúzta a csőbe Hanaékat, 
egymásnak ugrasztotta őket és most itt tartunk. A városban zajló csata 
egyik oldalán igazából Hana van, a másik oldalon Feng és Zhenbang. 
Minden, ami mostanában történt, az mind az ő csatájuk eredménye. A 
halottak száma már más kérdés. Nem is akarok erről beszélni. Nem. 

Patkány és Shun Tang elképedve hallgatták Lilit. Már szinte értettek 
mindent.  Néhány dolgot kivéve:  Mi célja  a  földi  emberekkel  Yanluo 
Wangnak? Miért akar olyanokat is maga mellé állítani, akik egy háború 
elindításához kulcsemberek? Na meg persze ki ellen akar háborút indíta-
ni? 

Shun Tang kérdezett egy fontosat. 
– Lili, nem értem azt a részt, hogy ha te nyitsz egy kaput, akkor egy 
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percig  nyitva marad.  Azt  mondtad,  bármi feljöhet  az  Alvilágból.  De 
most nemrég azt is mondtad, hogy csak a benned lévő Démon tudott 
feljönni. Ezt most kezdem nem érteni. Az olajfúró toronynál is volt egy 
olyan, amit még egyszer nem szeretnék már látni. A másikat meg hallani 
sem. 

– Jogos kérdés. Mint mondtam tegnap, vannak olyan dolgok, ami-
ket én sem értek. Nekem úgy tűnik, hogy csak Bábok jöhetnek fel az Al-
világból. Ugye nem csak emberekből lehet Bábot készíteni. Mint példá-
ul a Vadászbáb. 

Shun Tang kezei remegni kezdtek. Patkány karba tett kézzel sandí-
tott a férfi végtagjaira. 

– És – folytatta Lili – mint tudjuk, eddig semmi olyan nem jött fel, 
ami ne lenne Báb, vagy Harcos, amiknek ereiben már Alvilági vér folyik. 
Azok a kis fekete férgek. 

– Tehát csak Bábok jöhetnek fel – összegezte Patkány a tényeket. 
– Csak?! – fordult tátott szájjal Shun Tang a férfi felé. – Én ott vol-

tam a festőteremben. Láttam, hogy mennyi nem-emberi Báb van. 
– Igen, igen – emelte fel a fejét Lili a ruháról. – Nagyon sok van. 
– És ami nem ember, azoknak minek figura? Az Alvilág királya nem 

tudja irányítani őket talán? 
– De tudja. Csak nem mindig akarja. A papírfigura arra jó, hogy 

egy nem-emberi Bábot akár egy emberi Báb is irányíthat. Mint például 
Feng és Zhenbang… Ajjaj … – kezdett elsápadni Lili. 

Shun Tang és Patkány rögtön rájöttek, hogy Feng és Zhenbang akár 
Vadászbábokat is fel tud vonultatni egy csatában. 

– Na, ezt nem akartam hallani – fordult el Patkány és egy cigire 
gyújtott. 
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Shun Tang is elképedt, majd a telefonhoz sétált, hogy folytassa kol-
légái felkeresését. Hirtelen úgy érezte, már nagyon kevés az idejük egy 
várhatóan iszonyatos méretű csatára való felkészülésre…  

Egy óra múlva…

Shun Tang leroskadt a telefon melletti székre egy órányi őrült tele-
fonálgatás után. 

– Kitalálhatom? – kérdezte Patkány felvonva szemöldökét. 
– Mit akarsz hallani? Azt, hogy sejtetted, hogy minden kollégám aki 

segíthet halott, vagy azt, hogy mi várható még?  
– Mindkettőt. 
– Rendben – vett egy nagy levegőt Shun Tang. – Jól gondoltuk, 

minden olyan kollégám, aki a hírszerzésnek dolgozott, holtan találták. 
Továbbá  sok  gyanús  részletet  hallottam bizonyos  emberektől.  Vagyis 
nem bíznék bennük, mert lehet, hogy Bábok. 

– Hana érzi azt, hogy ki a Báb, nem?
– Igen, de csak akkor, ha a közelében van. Akkor meg már akár késő 

is lehet. Ezért nem kockáztathatunk. Vagyis ezek az emberek kiestek. De 
nem is ez a legnagyobb gond. 

– Hanem, mi?
– A legnagyobb az, hogy én ugyan önmagamban is sok mindent el 

tudnék érni, talán egymagam is le tudnám állíttatni a találkozót bizton-
sági szempontokra hivatkozva. De…  

– De? 
– De törölték az azonosító kódjaimat a rendszerből. 
– Hogyan? Miért? 
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– A letartóztatásom lehet az oka. Hogy egyszerűen fogalmazzak: ki-
rúgtak, és majd talán visszavesznek, ha az ellenem folyó gyilkossági vá-
dakat elejtik. 

– Na bazdmeg… Vagyis most teljesen tehetetlen vagy. 
– Igen. Ugyan pár kollégám biztosan tudna segíteni, de mind halot-

tak. Bezárult a kör. Végem.
Patkány lehajtotta a fejét és a földet bámulva hagyott egy percet a 

kék-ingesnek, hogy feldolgozza a szörnyű hírt. Ő maga úgy gondolta, 
hogy akkor itt vége a játéknak, menjünk el egy hét szabadságra, töltőd-
jünk fel  és  keressünk utána más  munkát.  Ezt  itt  most  nem tehették 
meg. Ugyanakkor újra tisztelni kezdte Hanaékat, hogy tömérdek hason-
ló helyzetbe kerültek már, de nemcsak, hogy sosem adták fel, de győzte-
sen ki tudtak kerülni a legszerencsétlenebb helyzetekből is. Egy kivétel-
lel…   

Shun Tang a fogdában még aludni sem tudott. Csak idegeskedett és 
megpróbálta akkor még meglévő hatalmával a rendőröket megfélemlíte-
ni, de semmi nem vezetett eredményre. Tudta, hogy míg bent tartják őt, 
addig  Hanaék  nem ülnek  majd  a  fenekükön.  Tenni  fognak  valamit. 
Azonban arra nem gondolt, hogy olyan jól csinálják majd, hogy képesek 
lesznek megtámadni a rendőrőrsöt. 

A férfi nem tudott tenni semmit. Ráadásul előjött rajta is a kime-
rültség. Ebből Lili és Patkány csak annyit látott, hogy a férfi a telefon-
kagylóval a kezében az asztalra borulva elaludt. 

Álmodtak. A szabadságról, és az oda vezető nagyon rögös útról…
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30. Fejezet 
Jelentések 

– Jelentést  kérek!  Ugye  így  szoktátok mondani  odafent?  Hehe – 
mosolyodott el az alvilág királya, ahogy az előtte álló hét ember fölé tor-
nyosult.

– Minden a terv szerint halad – válaszolt Zhenbang, majd félreug-
rott egy semmiből előbukkanó lángnyelv elől. 

– És hova tűnt Hana és csapata? – a király Zhenbang elé ugrott úgy, 
ahogy egyik gyerek a másikra ijeszt rá bújócskázás közben. 

– A csapata egyik tagjának még megvan a főhadiszállása és ott rej-
tőzködnek. De nem tudjuk, hogy az hol van. 

– Zhenbang. Mit gondolsz, támadni fognak? 
– Igen. Biztos vagyok benne. 
– Remek, akkor beszéljétek meg a tervet, különösen ezzel a tökkel-

ütött idiótával, akit bánok, hogy bevettem már – mutatott a minden 
ízében remegő rendőrfőnökre. – Nagyot hibáztál, tudod-e? 

– Igen, tudom – válaszolt a rendőrfőnök remegve. – Kértem a segít-
ségeteket mind a tervezésben, mind a végrehajtásban, de nem jöttetek. 

– Más dolgunk volt. Most inkább azzal foglalkozzunk, hogyan véd-
jük ki a már roppant bosszantó Hana támadását. Feng, Zhenbang, mi a 
véleményetek, mennyire lehet veszélyes?

– Nagyon – kezdte Feng. – Amit eddig Zhenbanggal kitaláltunk, 
abba már rég bele kellett volna buknia. 

– Áháhá, várjunk csak – emelte fel hosszú körmű mutatóujját a ki-
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rály. – Ha a szállításkor nem lépnek meg, már jobban állunk, nem? 
– De – bólogatott Feng. – A rendőrség bakizott – nézett gyilkos pil-

lantással a rendőrfőnökre. 
– Jól van. Ehehe. Tisztelt balfék rendőrfőnök úr. Most nem kapsz 

szabad kezet, hanem Feng és Zhenbang parancsait követed a színház vé-
delmének megszervezésében. Mindjárt itt az idő, nem akarom, hogy a 
koponyádban lévő, agynak nevezett kis diócska túlduzzadjon és megre-
pedjen – a király a rendőrfőnökhöz lépett és egy aprót a fejére koppin-
tott. – Világos?

– Igenis. Világos. 
– Remek. Akkor most vegyük át a kis lázadó hercegnőnk veszélyfor-

rásait. Liu! – fordult a király a másik festőlány felé, akinek be voltak 
kötve a kezei, hiszen valaki nemrég csúnyán összetörte ezeket egy kala-
páccsal. 

– Igen, Királyom.
– Azt mondtad, vért vettek le tőled, mielőtt elájultál. Igaz?
– Igaz. 
– Affene. Akkor Lili még irkálhat kedvére. 
– Sajnos igen – vágott bele Zhenbang. – A Mobil főhadiszálláson 

volt a levett vér egy hűtőtáskában. Ezt ugyan őriztük, de mikor Hanaék 
elkezdték a vérfürdőt, akkor a figyelmünk elterelődött. Egy kis csapat 
ezalatt ellopta a táskát. 

– Igen, ezt tudom. Hmm. Kedves Vezérbábom, akkor le tudod csu-
katni a cukorfalat lányodat egy életre?

– Ahhoz el is kéne kapnunk őt – válaszolt Mr. Cheng. 
– Tudom. Most igazából arra gondoltam, hogy a jövőben tud-e még 

fejfájást okozni a kisasszony. 
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– Nem tud. El tudom érni, hogy már csak öregasszonyként lássa új-
ra a napfényt. Sajnos az életfogytiglan nem megoldható, a halálbüntetés 
sem. De egy ötven éves büntetés szerintem elég. 

– Hajjaj, mi az hogy? Őszintén hörögve, vagyis röhögve, vagyis szól-
va azt szeretném, izé… az lenne a legjobb, nem, nem, piszkosul jó len-
ne, ha Lili inkább meghalna. Én majd aztán gondját viselem idelent. 
Csak valaki lője le nekem! Oké?! Légyszi! – tette össze könyörgően a ke-
zét a király és végigmutatta a jelenlévő hét ember felé. 

Engedelmesen bólintottak. 
– Jól van, akkor Lilit már csak el kell kapni vagy megölni. Térjünk 

vissza a színházra! Tisztelt rendőrfőnök úr – a király kihúzta magát, két 
és fél méteres magasságával tornyosult a remegő férfi fölé –, te most,  
mint mondottam, követed Feng és Zhenbang parancsait.

– Igen, Királyom!
– Remek. Feng, Zhenbang, akkor kezdjétek el felmérni a terepet. 

Biztosítsatok mindent, hogy megtarthassuk a Tigris Dühét. És az is biz-
tosítva legyen, ami rögtön utána lesz!

– Arról senki nem tud. Ha most mozgolódnánk, az lenne az, ami 
igazán felkeltené a figyelmet – válaszolt Zhenbang katonás terpeszállás-
ban, hátratett kézzel. 

– Ejha, de igazad van. Jaj, te, de imádlak – ugrott a király Zhen-
bang elé, megsimogatta a feje búbját, majd a vezérek felé fordult. – Ked-
ves maffiavezéreim. A soraitok mennyire lettek megritkítva Hanaék ál-
tal? Erről még ugye nem beszéltünk, hát vegyük át szépen. 

– Sok emberünket – kezdte Jian, a Triád vezér –, ölték meg Hanaék. 
Mind olyanok voltak, akik a színház belső személyzetének egy részét tet-
ték volna ki. Persze maradt még emberünk. Emiatt a belső részek gyen-
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gébben lesznek őrizve. Ha áttörnek, akkor azt kell mondanom, nem lesz 
sok akadályuk így. 

– Értem. Akkor meg kell erősítenünk a külső vonalakat, igaz? – for-
dult a király mindkét kezével Zhenbangra mutatva.

– Igen, királyom – válaszolt a férfi. – De mindenképpen fel kell ké-
szülnünk arra, hogy betörnek, akkor pedig az épületben kell feltartóztat-
nunk őket. Ezért néhány vadász jól jöhet. Álcázással persze. 

– Oké, Zhenbang, küldök fel párat. Liu! 
– Igen, királyom. 
– Keress a festőteremben pár Vadászbáb figurát és firkantsd rájuk, 

hogy Zhenbangnak és Fengnek is engedelmeskedjenek, ne csak nekem!
– Igenis! – Liu a király tróntermében elterülő hatalmas kőlapon az 

egyik kis körszelethez sétált, majd lehajolt, megérintette a padlót és egy 
sistergő hangot adó, zöldes villanás kíséretében eltűnt. 

– Királyom! – kért szót a Tong vezér, Shao. 
– Igen, kedves Mesterbábom? 
– Mi lesz a titkos ügynökkel? Ő mozgósíthat olyan egységeket, ma-

gas beosztású embereket, akik ellen nem tudunk mást tenni, csak félre-
állni az ajtóból és beengedni őket. 

– A titkos ügynök szálat már elvarrtuk. Már nem fog gondot okoz-
ni. 

– Ez biztos? – kérdezte Shao, majd szaporán pislogni kezdett, mert 
rájött, hogy nem kellene megkérdőjeleznie a király állításait. 

– Kedves Shao – sóhajtott lemondóan a király. – Ne hidd, hogy 
csak ti dolgoztok az ügyön. Én is teszek ezt-azt. Ezt egymagam intéztem 
el, ti sem tudtok róla, hogyan állítottam félre a titkos ügynököt. Oda-
fent mellesleg azt hiszik, hogy Feng és Zhenbang ölték meg a titkos ügy-
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nök társait, de ez nem igaz. Másról van szó. De ez most lényegtelen. Na, 
mi is van még? 

– Az átirányítás – mondta Zhenbang. 
– Ohh, igen, az átirányítás. Tehát akkor hagyjátok szabadon a he-

lyet, ne mutatkozzatok ott, így senki nem fog gyanút. 
– Igenis!
– Ja, apropó. Tudtok valamit arról, aki Hananak segített?
– Én igen – szólt Mr. Cheng. – Ő egy régóta körözött ember, akit 

sem a rendőrségnek nem sikerült elkapnia, de még a Triád és Tong ban-
dáival szemben is talpon maradt. 

– Hááát, a rendőrséget nem csodálom, hogy velük szemben helyt-
állt. Ilyen elcseszett vezetővel még egy óvodáscsoport is felemelkedhet a 
szervezett bűnözés szintjére. Nem igaz? – a király megnyugtatóan simo-
gatta a rendőrfőnök fejét. – De hogy szeretett maffiám vezérei is bele-
bukjanak ebbe, azt már érdekesebbnek találom. Jian, Shao, mit tudtok 
mondani erről az emberről?

– Annyit – kezdte Jian –, hogy vannak mindig szabadúszó dílerek és 
kereskedők, de szinte mindet be tudtuk vonni magunk alá. Ha nem hó-
dolt be, akkor elvérzett. Azonban ezt az embert nem tudtuk sem behó-
doltatni, sem elintézni. Talpon maradt és akkora veszteségeink voltak, 
hogy jobbnak láttuk békén hagyni. Úgy hívják, hogy Patkány. Találó 
név, bölcs, okos és kiválóan túlélt eddig mindent. 

– Hmm, kéne ez az ember nekem – kezdte el mellkasáig érő szakál-
lát elgondolkodóan simogatni Yanluo Wang. 

– Nem tenne jót ez nekünk – mondta a földön lévő írásjeleket bá-
mulva Zhenbang. – Fenggel ismerjük ezt az embert. Ő volt a szállítónk. 
Dolgoztunk is neki. Olyan sok embert ismer, hogy ha Báb lenne, a vi-
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selkedése felkeltené sokak figyelmét, emiatt a szervezetünk nem tudna 
titokban maradni. 

– Jól van, Zhenbang, hallgatok rád.
– Nagyon sok embert ismer, kisebb személyes hadserege van. És re-

mekül felfegyverzett. Ez gond lehet. 
–  Haha,  különösen akkor,  ha  Hanaval  együtt  lendül  támadásba. 

Hmm. Azt hiszem, nagyon érdekes és izgalmas lesz ez a csata a színház 
ellen. Rendben – tapsolt egyet Yanluo Wang. – Akkor ahogy említet-
tem, Feng, Zhenbang kezdjétek el a védelem megszervezését. Ne feledjé-
tek, addig kell kitartanunk, míg a borítékokat átadják. Utána indul a 
második fázis. Rendőrfőnök úr – a király úgy hátba veregette a férfit, 
hogy annak majdnem eltört a gerince –, akkor szépen a két Elitbábom 
utasításait követve felépíted a védelmet! Amelyik rendőr nem Szolgabáb, 
azt lehetőleg vidd az első sorokba, hogy azok haljanak először és ne lás-
sák, mit eresztünk el a színházban! Aztán… Jian, Shao, ti a belső védel-
met szereljétek fel kellőképpen! Ti is kövessétek Feng és Zhenbang utasí-
tásait! Úgy helyezkedjetek, ahogy ők mondják! A Vadászbáboknak pedig 
készítsetek rejtekhelyet! Rájuk lehet  zárni az ajtót,  nem kell  aggódni, 
hogy ez akadály lenne nekik. Egy bezárt ajtó pedig nem gyanús. Végül 
kedves Vezérbábom. Te pedig készítsd elő Lili vádiratát! A többit majd 
Liutól megtudod nemsokára. Van kérdésetek? 

Nemlegesen rázta mindenki a fejét. 
– Remek. Akkor harcra fel, kedves Bábjaim!
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31. Fejezet 
Készülődés a végső csatára 

Harmadik nap, reggel 8:12

Hátralévő idő: 15 óra 47 perc 15 másodperc… 

– Reggelt! – köszöntek Hanaék álmosan a főhadiszálláson tartózko-
dó tömegnek. 

Sokan gyűltek össze. Megbeszélték Patkánnyal, hogy míg pihennek, 
addig az emberei toboroznak. Tudták, hogy nagy harc várható. Nagyon 
nagy. Élet-halál harc. Aminek tétje vagy golyó általi halál, vagy rendőrsé-
gi letartóztatás – szinte biztosan életfogytig tartó börtönnel –, vagy pe-
dig az őrület határát túllépő alvilági látogatás lehet. 

Hana elsőként számolni kezdte a jelenlévő – legfőképp fiatal, húsz 
és harminc év közötti – férfiakat és nőket, akik mind Patkány szerveze-
téhez tartoztak. Körülbelül ötvenen lehettek. 

Mindenki tudta, hogy a nő a főnök. Elismerő pillantásokat, tiszte-
letadó bólintásokat küldtek irányába és társai felé is. Shun Tang lesütöt-
te szemét. Ő elbukott és ha ezt Hana tudta volna, akkor nem fecsérli az 
energiáját a szabadításra. 

Míg  Hana  számolt,  valaki  tapsolni  kezdett.  Ehhez  egyre  többen 
csatlakoztak minden másodpercben. Végül kitört a tapsvihar, ezzel kar-
öltve füttyentések, ujjongások töltötték meg a nagy terem csendjét. 

Hana szája széles mosolyra húzódott és még mindig az embereket 
számolta, miközben a tapsvihar a tetőfokára hágott. Aki csak tudott, a 
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közelükbe  ment,  hogy  vállukat  megveregesse,  hátukat  megsimogassa, 
puszit adjon nekik, és hogy a nyakukba ugorjon, ahogy az ujjongások 
közepén Lili tette…

A lány úgy csimpaszkodott Hanaba, mint egy kis majom a fába. Lili 
nem ismerte igazi szüleit, és az apa nevezetű szörnyeteg pokollá tette az 
életét. Ráadásul nemrég olyan dolgot kentek rá, amihez semmi köze, és 
ha Hanaék nem hozzák ki a fogdából, akkor mostanra talán már meg is 
kezdi hosszú évtizedekre szóló börtönbüntetését. 

Lili úgy tekintett Hanara, mint a nővérére. Hálával tartozott neki, 
amiért megmentette az életét. Amiatt nem okolta, hogy belecsöppent 
ebbe az egészbe, hiszen ha két napja nem mászik be a parkba a barátjá-
val és nem kíváncsiskodik, talán kimarad az egészből. Más szóval, ez az ő 
hibája volt. 

Még mindig tapsoltak az emberek, miközben Hana letette a csim-
paszkodni akaró Lilit a földre. 

– Nyugi, te! – mosolyodott el barátian. Szeme még kissé táskás, még 
tudott volna aludni – mondjuk úgy két teljes napot –, de legalább a mi-
nimális pihenést megadta a szervezetének. 

Lili nem sírt, de jól láthatóan bármelyik pillanatban rátörhetett.
Ha a média nem manipulálná a híreket, akkor akár az egész város 

tapsolna Hanaéknak, hiszen megritkították a maffia egy részét, úgy át-
verték majd hülyét csináltak a rendőrfőnökből, hogy azt öröm volt néz-
ni a TV-ben. 

Hanaék már itták azt a kávét, amit Patkány emberei főztek le. Meg-
gyötörten, fájdalmas mozdulatokkal ültek le.  A sérüléseik nem voltak 
életveszélyesek, de egyik-másik piszkosul tudott fájni. Majd az Amfeta-
min segít, gondolták magukban. Hana és Chou rágyújtottak, eközben 
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Patkánytól és Shun Tangtól megtudták, mit sikerült elérniük, míg ők 
aludtak. 

Kis idő múlva, mikor a gratulációk és az örömujjongás kissé alább-
hagyott, csendbe kezdtek burkolózni az emberek: várták, hogy Hana el-
igazítson mindenkit. Ugyan mind hősök lesznek, de majd gonosznak ál-
lítják be őket. Videokamerákkal, fényképezőgépekkel, telefonokkal fel-
vételek  készültek.  Búcsúüzeneteket  mondtak,  továbbá  bizonyítékokat 
arról, hogy ők nem gonoszak. Emellett Hanaékkal együtt képek készül-
tek, és nagyon büszkék voltak rájuk. 

Ők pedig nem hitték el, hogy valaha ilyen hálás lesz nekik valaki. 
Már majdnem teljes csend honolt. Hana tudta, hogy mindenki rá 

vár, de előtte egy fontos, sőt életbevágó kérdést kellett feltennie Shun 
Tangnak. Halkan mondta, szinte úgy, hogy csak a szájáról lehetett leol-
vasni mit akar. 

– Mi van az ellenszérummal? 
– Ne foglalkozz vele! – legyintett a férfi. – Amit kaptatok, az egy 

egyszerű cukoroldat volt. Csak így tudtunk motiválni titeket. Az alvilág 
után el akartam ezt mondani. De már mindegy, már nem fogtok lelép-
ni,  mert  ti  is  tudjátok,  hogy  akkor  itt  mindennek  vége.  Ezen  felül 
pedig…

Shun Tang nem tudta folytatni, mert arcának bal felében Hana ökle 
landolt. Átrepült két széken, a nő pedig a lendület miatt majdnem az ar-
cára esett. Shen kapta el még idejében. 

– A kurva kibaszott anyádat! – tajtékzott Hana, majd felkapott egy 
széket és a férfi felé indult. – Miért nem mondtad el már az elején? – 
majd lecsapott, de Shen és Chou még lezúdulás közben elkapták a szé-
ket és lefogták Hanat. A nő vergődött néhány másodpercig, miközben 
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eszébe jutott Feng, akit percekig kellett így tartani. 
– Oké, oké, engedjetek! – Hana szeme szikrákat szórt. 
Shen és Chou eleresztették, közben pedig megfagyott a levegő a te-

remben. 
Shun Tang feltápászkodott, vérző száját megtörölte. – Ne haragud-

jatok! Azért nem mondtam el, mert nem mondhattam el. Parancsom 
volt rá. Tudod, nekem is van főnököm. Illetve volt. Kitaláltuk ezt a kis  
biofegyvert, hogy ne szökjetek meg. Ennyi. De előbb utóbb elmondtam 
volna. 

Hana úgy nézett a kék-ingesre, hogy akik a közelben voltak, inkább 
közéjük álltak, nehogy a nő immáron puszta kézzel ölje meg. 

Beletelt néhány percbe, míg a feszült hangulat oldódni kezdett. 
Hana belátta, hogy Shun Tangék tényleg csak így tudták motiválni 

őket. Való igaz, az első adandó alkalommal leléceltek volna. De most 
már nem fognak. Sőt ez még újult erőt is adott nekik. 

Azonban Hana még tajtékzott magában, melyet bárki könnyedén 
észrevehetett. Társai léptek hirtelen elé, és szinte egyszerre tették fel a 
kérdést. 

– Befejezted?! 
A nőnek párat pislognia kellett, hogy észhez térjen. Ekkor vette csak 

észre, hogy kezét még mindig ökölbe szorította. Ez talán valami reflex? 
Vagy az Amfetamin utóhatása miatt ilyen feszült?

Cigire gyújtott és megpróbált lehiggadni, ami eltartott egy ideig. 
Néhányan sugdolóztak, de a legtöbben csendben vártak. 
A cigaretta végére érve Hana már teljesen lenyugodott, amihez az is 

hozzájárult, hogy senki nem szólt hozzá. Észre sem vette, de vagy hat-
szor feltette kezét, már megszólalás előtt csendre intve azt, aki egy szót is 
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merészelne szólni hozzá. 
Néhány újabb perc és egy újabb cigaretta után a nő felállt a székről 

és egy nagy sóhajt követően belekezdett abba, amiért ez a sok ember ösz-
szegyűlt: az eligazításba. 

– Oké, emberek. Nem akarok kertelni, sem nagy dumákat monda-
ni, mert az nem az én stílusom. Mindenki tudja, miért van itt, azt is, 
hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Aki részt vesz az akcióban, túl-
éli,  és  nem is  kapják  el,  azoknak  mind jobb,  ha  lelép  az  országból. 
Egyetértetek? 

Bólintások és helyeslő morgások. 
– Ha valaki esetleg nem érti, hogy mi még miért folytatjuk ezt az 

egészet, annak elmondanám, hogy a mostani helyzetünkben az Interpol-
tól kezdve Buddháig mindenki keresne minket. De ha most megállítjuk 
ezt az egész balhét, akkor még jól is kimászhatunk belőle. A sok ember-
ölést nem úsznánk meg, tuti rácsosra barnulnánk, de azt elérnénk, hogy 
ha elhagyjuk az országot, akkor legalább az Interpol nem fog keresni. 
Legalábbis remélem. A Bábok biztosan nem hagynak majd nyugton, de 
ők még nem jutottak be nemzetközi berkekbe és remélem, ez így is fog 
maradni. Ez a mai akción is múlik. 

 – Továbbá – folytatta Chou a mondókát – azt se felejtsétek el, hogy 
amit most tesztek, azzal a családotokat, ha van, a barátaitokat és sokakat 
megvédhettek. Nem hagyhatjuk, hogy megtörténjen! A rendőrség persze 
nem így gondolja majd. 

– Kösz, Chou – húzta száját Hana. Nem szeretett nagy beszédeket 
mondani, de ha nagy nehezen elindult eggyel, akkor meg azt nem sze-
rette, ha megzavarják benne. 

A férfi feltette kezét, mert nem értette, mit akar Hana. Segítsen neki 
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beszélni, vagy maradjon csöndben?
– Tehát. Először is felsorolnám a veszélyeket. Golyó általi halál, bi-

lincs és börtön, és – Hana nyelt egyet – ugye mindenki tud az Alvilág-
ról? 

A jelenlévők bólintottak, de ebben a pillanatban félelem csapott át 
rajtuk, melyet elég könnyen észre lehetett venni. 

– Szóval az is várhat ránk. Elképzelhetőek kapuk, továbbá lények, 
amik feljönnek.  Remélem tévedek,  hiszen ez  a  színház egy nyilvános 
hely.  A  Bábok  olyan  szervezettséggel,  stratégiával  és  fegyverarzenállal 
fognak felvonulni, hogy ide nem mindenki fog visszajönni, ezt megint 
hangsúlyoznom kell. És…

Egy fiatal lány vágott bele a beszédbe.
– Hana, mond már, mit és hogyan tegyünk! Nem félünk.
A nő szava elakadt. Úgy nézett a fiatal, huszonöt év körüli, AK-47-

est szorongató, bőrruhás, rövid hajú kis amazonra, mintha az éppen azt 
mondta volna magáról, hogy rendőr. 

– Oké. Szóval. Nagy csata lesz. Kurva nagy. A parancsnok én leszek. 
Több csoportra oszlunk. Az elnevezés a nemzetközi rádiós betűzésben 
használatos Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, India, Juli-
ett, Kilo, Lima, bla-bla-bla lesz, egészen Zulu-ig. 

– Ennyi nem lesz – szólt Chou. 
– Ja,  látom. Na mindegy.  Álljatok szét  csapatonként!  Négy-ötfős 

egységeket szeretnék!
A jelenlévő emberek egy szó nélkül teljesítették Hana parancsát. A 

nő meg csak pislogott. Még sosem beszélt ennyi ember előtt egyszerre. 
Jól esett neki, hogy nem egy kis egységet irányít, hanem sokat. Ugyan-
akkor a felelősségérzet is kezdett elhatalmasodni rajta. Ő lesz a parancs-
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nok. Aki meghal, azért elsőként ő lesz a felelős.
Nem egész egy perc kellett, míg létrejöttek a négy-ötfős kis csapa-

tok. Hana csak pislogott, hogy milyen gyorsan és rendezetten álltak ösz-
sze. Patkány meg önelégülten mosolygott. Ezek az ő emberei. 

– Ez gyors volt. Most jön az, ami eldönti a sorrendet. Ugye min-
denki tudja mi a kedvenc fegyvere, mivel szeret bánni és mihez ért.  – 
Hana megfordult és a mögötte lévő táblára négy oszlopot rajzolt. Elsőre 
közeli fegyverek feliratot biggyesztett, másodikra karabélyok, golyószó-
rók, harmadikra mesterlövészfegyverek, negyedikre pedig robbanóanya-
gok és rakétavetők. – Ezek lesznek a csoportok. Most csapatonként mu-
tassátok meg, hogy kinek mi a kedvenc, miegymás és ezeket ideírom. 
Minden oszlop pontot ér. A pisztoly csak egyet, a karabélyok hármat, 
mesterlövészek ötöt, rakétások és robbantósok pedig hetet. Minden csa-
patnak legalább 12 pontot  kell  elérnie.  Ha kevesebb,  akkor a  csapat 
gyenge. Ha több, az meg nem baj. Ezáltal kialakul egy kezdeti átlátható 
kép. Oké, kezdjük! 

Hana a hozzá legközelebb eső négyfős csapatra mutatott. 
– Ti lesztek a Delta osztag. Lássuk. Mutassátok fel! – Hana felírta a 

fegyvereket. Két karabély, egy pisztoly, egy mesterlövészfegyver. – Hm, 
asszondja, kétszer három a karabélyokra, meg egy a pisztolyra, meg öt a 
mesterlövészre, az összesen 12. Éppen jó. Oké, következő. Echo osztag! 

Az Echo osztag is felmutatta a felszerelését.
Az emberek csak pislogtak,  néma csendben figyelték és  hajtották 

végre az utasításokat, mikor Hana a fegyverek végeztével hasonlóan osz-
tályozta a rendelkezésre álló páncélokat is. A testalkatokat is figyelembe 
vette, továbbá az életkorokat. Bonyolult matematikai számításokat veze-
tett le, amihez az igen intelligens Patkány még újabb tényezőket tett. 
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A számítások közel egy órát vettek igénybe, de így minden egység-
nek kialakult egy harci értéke, ami alapján el lehet majd helyezni ezeket 
a  támadáskor. Valaki  kíváncsiságból megkérdezte  Hanaék harcértékét. 
Patkány emberei közül a legjobb csapat a Sierra volt. Mögötte a Foxtrot 
csapat. És apró különbségekkel, de haladtak lefelé. Mikor Hana levezet-
te a saját harcértéküket, mindenkinek tátva maradt a szája: figyelembe 
véve  a  fegyvereket,  páncélokat,  képzettségeket,  helyzetet,  testalkatot, 
mindent, a Sierra csapat harcértékének a négyszerese jött ki végösszeg-
nek. Hana büszkén húzta alá a képlet eredményét két vonallal. További 
mintapéldákat vezetett le SWAT egységekre, amik várnak majd rájuk. 
Hanaéké még mindig a legmagasabb volt. 

További elemzésnek estek áldozatul a rendelkezésre álló járművek. 
Sem rohamkocsival, sem tankkal nem rendelkeztek, csak személyautók-
kal, kisbuszokkal és motorokkal. Hana kiadta a parancsot arra, hogy el-
sőként a kisbuszokkal álljanak be a főhadiszállásra és kezdjenek felszerel-
ni rájuk acélrácsokat. Ezt fogják használni majd a barikádok áttörésére. 

Mikor elkezdődtek a munkák, Hana tovább folytatta tervének felvá-
zolását.

– Vegyük át a forgatókönyvet, amit kigondoltam. 
Kivett egy térképet a színház környékéről és kiterítette az asztalra, 

kis zászlókat helyezett készenlétbe, mindegyikre papírfecniket ragasztott, 
rájuk írva az egységek neveit. 

– Tudjátok, hogy a védelem piszkosul jól meg lesz szervezve. Én leg-
alábbis tudom. Egyetlen előnyünk van Fenggel és Zhenbanggal szem-
ben, hogy én voltam mindig a jobb stratéga. Tehát csak ezzel tudunk 
győzni, mert az erőfölény biztos, hogy az ő javukra billenti a mérleget. 
Tehát. 
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Shun Tang szólt közbe, még látszódott rajta, hogy emberi roncs. 
– Hana, ez a pár tucat ember lesz mindössze? 
– Igen. Csak ennyi. Vagy talán tudsz szerezni helikoptereket és ka-

tonai segítséget? 
– Nem tudok. 
– Akkor fogd be és figyelj! – emelte fel egy fokozattal a hangját a 

nő.
Shun  Tang  pislogott  párat  a  neki  szegezett  hangnem  miatt,  de 

csendben maradt. Ő itt már csak egy senki. 
– Tehát – köszörülte meg a torkát Hana. – Ugye a célunk az, hogy 

megakadályozzuk a borítékok átadását. Megpróbálhatjuk ellopni ezeket, 
de az új festő bármikor készíthet újakat. Ez tehát eldobva. Megpróbál-
hatjuk mi elrabolni, ezáltal megvédeni a politikusokat, de nem tartom 
kizártnak, sőt biztos vagyok benne, hogy a helyszínre úgy fognak érkez-
ni, amit észre sem veszünk majd. Majd azt hazudják nekik, hogy bizton-
sági óvintézkedés. És azt sem tartom kizártnak, hogy csalikat vetnek be. 
Például limuzinok haladnak majd a színház felé és ha arra lecsapnánk, 
nem lepődnék meg, ha üresek lennének. Utána már csak pár mesterlö-
vész kell és már végünk is. Tehát ezt sem tesszük. Sokat gondolkoztam 
még  tűzjelző  berendezések  bekapcsolásán  át  a  színház  felgyújtásáig 
majdnem mindenre, de biztos vagyok benne, hogy mindenre készülni 
fognak. Éppen ezért, nem kapjuk be a csalikat, hanem azt tesszük, amire 
a legkevésbé számítanak. Ez pedig az lesz, hogy az utolsó órában, mikor 
már zajlik az ünnepi beszéd, akkor kezdjük a támadásokat. A cél, eljutni 
addig a teremig, ahol a politikusok lesznek. Ekkor kell ellopnunk a borí-
tékokat, és valahogy tartanunk kell egy bemutatót arról, hogy az Alvilág 
igenis létezik. Ez pedig az lesz, hogy a politikusok egy részét mi magunk 
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visszük le a lángok csarnokába azokkal a cetlikkel, amiket Lili már elő-
zőleg megcsinált. Ezzel megmentjük őket, hiszen nem arra a szintre ke-
rülnek majd, amit az ő kapulapjukkal akarnak elérni. 

– Lili azt mondta – szólalt meg Patkány –, hogy elég, ha valaki be-
szél erről. A minket körülvevő eszencia…

– Idő is kell, míg ez az eszencia valóságként vési bele magát az agy-
ba. Ha elkiabálom magam, hogy „Létezik az Alvilág”, akkor kiröhög-
nek, majd az első közelben lévő ellenség lepuffant. Nem! Saját szemük-
kel kell látniuk, és ahogy mondtam, a Lángok Csarnoka veszélytelen, 
így meg is mentjük őket. 

– Értem. 
– Tehát a cél az, hogy az utolsó egy órában bejussunk a színházba, 

egészen el a politikusokig. 
– Egyet nem értek, Hana – szólt Chou. – Miért nem támadunk 

előbb? 
– Azért, mert ha túl korán támadunk, akkor megváltoztathatják a 

védelmet, a politikusokat átvihetik máshova, akár még előbb le az alvi-
lágba. És akkor vesztettünk. Azért kell az utolsó óra, mert akkor bennük 
lesz a tudat, hogy csak egy kicsit kell kitartaniuk. Egy órát nem fognak 
olyan vészesnek gondolni. Ezért mindent úgy fognak hagyni, ahogy van, 
és a mi megállításunkra fognak fókuszálni. Érted?

– Persze – bólogatott elismerően Chou a terv legapróbb részleteinek 
tökéletességén is. 

– Oké. Kinek van kérdése? 
– Nekem – tette fel a kezét Lili. 
– Mondjad! 
– Én kivel leszek? 
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– Sikerült visszaszerezni a vért, igaz? 
– Igen – bólogatott Patkány. Az ő kis egysége lopta el a mobil főha-

diszállásról a hűtőtáskát. 
– Kiváló! – Lilire pillantott. – Ugye jól tudom, a legveszélytelenebb 

szint a Lángok Csarnoka? 
– Igen, a hármas – biccentett a lány. – A többi szint biztonságát 

nem tudom garantálni. 
– Akkor kezdj el mindenkinek egy kapulapot készíteni! És visszaho-

zó lapokat is! És mindenkinek két fegyverlapot legalább szükség esetére! 
Ha valaki bajban van, vagy bekerítik, akkor menjen le a Lángok Csar-
nokába! Addig ne jöjjön vissza, míg nem küldünk le valakit érte. Érthe-
tő? 

Az asztal körül állók mind bólogattak. 
– Jó. Akkor most nézzük át a támadási irányokat. A térkép alapján 

megcsináljuk a tervet, majd elmegyünk egy gyors felderítésre, megnéz-
zük, hol kell változtatni és utána már csak készülődni kell testileg, lelki-
leg. Na nézzük! 

Hana az asztalra támaszkodott és egy percig elmélyülten tanulmá-
nyozta a térképet. 

Eközben elkezdődött a hangzavar. Csiszoló-, vágó-, fúrógépek adtak 
ki csikorgó hangokat, ahogy a kezelőik megkezdték a kisbuszok elejére 
felerősíteni az acélrácsokat. 

Hananak már kiabálva kellett mondania a további dolgokat. 
– Az első védvonalak a mesterlövészeik lesznek. Szerintem a színház 

tetején. Onnan mindent belátni. Velük szemben az egyetlen esélyünk a 
távolság. Xiao Lié lesz ez a feladat. Ő már bizonyított nekem. Képes egy 
kilométerről is pontosan lőni, igaz? – fordult a lány felé mosolyogva. 
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Xiao Li nem válaszolt, csak büszkén felszegte a fejét, majd egy pu-
szit küldött Hana felé. 

A nő kacsintott, majd visszafordult a térképhez. 
– Ha leszedtük a mesterlövészeket, akkor… 
Tovább folytatta mesteri stratégiájának vázolását.  Elmondta, hogy 

mik lesznek ezek közül azok, ahol rögtönözniük kell és hirtelen változ-
tatni a terven. Úgy vette észre, ez nem fog gondot okozni senkinek. 

– Rendben, emberek. Mi most elmegyünk felderítésre. Shen, Xiao 
Li és Chou jönnek velem. És Shun Tang is. Patkány, te is akarsz jönni? 

– Persze. 
– Rendben. Akkor induljunk!
Hanaék egyszerű utcai ruhákba öltöztek, parókát húztak, napszem-

üveget vettek fel és beültek egy kisbuszba – nem abba, amivel megléptek 
–, és kihajtottak a főhadiszállásról, hogy felderítsék a terepet. 

Három óra múlva…

Miután  visszatértek,  Hana újra  az  asztalra  terített  térképhez  állt. 
Mivel  már végeztek a munkákkal,  ezért  már mindenki az asztal  köré 
gyűlt. 

– Ahogy gondoltam, a rendőrök máris elkezdték a munkálatokat. 
Chou, szedd le a képeket a gépről és vetítsd ki!

– Igenis, főnökasszony! – kacsintott a férfi. 
Hana rámosolygott.
A férfi gyorsan végzett a digitális fényképezőgéppel készített fotók 

kivetítésével. Hana kezelte a laptopot, hogy a megfelelő képet nézhessék. 
Megállt az egyiknél: háttérben a Shanghai Nagy Színház, előtte pe-
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dig  a  város  rendőrsége  által  húzott  barikádok,  szögesdrót  kordonok, 
páncélozott autók, megfelelő helyre állított nehéz páncélzatú rendőrök 
sokasága látszódott. 

A fotó láttán néhányan ijedten sugdolózni kezdtek, hiszen most lát-
hatták azt, hogy ki az ellenség és milyen jól felszereltek, és végül hogy 
milyen félelmetesen néznek ki abban a gázálarcban, sisakban, teljes test-
páncélban, nagy kaliberű fegyverekkel, bilincsekkel, gumibotokkal, ha-
talmas acél pajzsokkal. 

Hana észrevette Patkány emberein, hogy a bátorságuk kissé meg-
inog. 

– Aki esetleg meggondolja magát, az kérem most távozzon és ma-
radjon csendben! Senki nem fog haragudni rá. 

A nő egy percre abbahagyta beszédét.
Senki sem távozott, de a bizonytalanság és a félelem eluralkodott 

rajtuk. Ha azonban félnek, gond lehet. De nem véletlenül volt Hana a 
legjobb stratéga…

– Látom a kezeteken, hogy azért még féltek, igaz? – Hana a nemrég 
felszólalt AK-47-est szorongató amazon szemébe nézett, akinek most iz-
zadt a tenyere az idegességtől. – Gondoltam erre. Semmi gond. Akinek 
kell valami serkentőszer, kérdezze Patkányt! Hoztunk ilyeneket is szép 
számmal. Azzal majd nem fogtok félni – mosolyodott el az emberek fe-
lé. 

A halk nevetések, és örömteli hangok tudatták vele: igaza volt. 
Ez is megoldva.
Hana folytatta. 
– Ugye a fotókon látható rendőrök nehéz páncélzatban feszítenek. 

Mit lehet tenni ellenük? Tudja valaki a választ? 
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– Páncéltörő lőszer – kiabált be a rövid hajú amazon. 
– Úgy van. Még van kábé nyolc óránk, mielőtt elkezdjük felvenni a 

helyzetünket a támadáshoz. Ezalatt be kell szereznetek minden fegyver-
hez ilyen lőszert. Továbbá azokat, amiket összeírtam. Oké, ez is megbe-
szélve. Lássuk, mi van még. 

– Hana – szólalt meg Lili, egyik kezében egy kis nyirkos műanyag 
tasakot lengetve, amiben egy papírlap volt.

A nő nyelt egyet. Igen. Az Alvilág. Meg kell mutatni ezeknek az em-
bereknek, hogy tényleg létezik. Ezért ha akció közben mennek le, nem 
fognak megőrülni azonnal.

A nő Lilire bízta a bemutatót.
– Aki akarja látni, mivel is van dolgunk, honnan irányítják az egész 

műveletet, az menjen a terem másik felébe Lili után! 
Néhány perc múlva az emberek kivétel nélkül összegyűltek ott, aho-

vá Lili irányította őket. Mindenki látni akarta a saját szemével az Alvilá-
got. 

A lány kapulapokat adott Hanaéknak is, és csoportokra váltak szét, 
mert a kapu három méteres gömb alakban nyílik meg, és nem fért volna 
a lány közelébe mindenki. 

Öt  sistergő,  pattogó,  elektromos  kisüléshez  hasonló  hang  hallat-
szott, ahogy megérintették a kapulapokat, aktiválva ezáltal őket… 

Öt perc múlva…

Néhányan hánytak, mások remegtek, egyesek fehér arccal roskadtak 
le egy székre, ketten pedig sírva ugrottak Hanaék nyakába, hogy vigasz-
talást nyerjenek. 
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Hana így látta jobbnak ezt. Most már mindenki látta, mivel is van 
dolga; a tapasztalatok feldolgozása már más kérdés…  

A nő hagyott még nekik pár percet. 
Négy embernek a látvány túl soknak bizonyult, pedig a legveszélyte-

lenebb szintre mentek le, ahol csak tűz és láva hömpölyög. A kifeszített 
emberek szénné égett maradványait még nem is látták. 

Az  egyik  magzatpózba  gömbölyödve  a  sarokban  guggolt  és  csak 
maga elé motyogott. A másik megállás nélkül nevetett, de közben öm-
löttek a könnyei és kibiztosított fegyverével úgy hadonászott, hogy félő 
volt, valakit lelő. A harmadik elájult. A negyedik pedig a fejét verte a fal-
ba. Eleinte úgy vélte mindenki, hogy csak észhez akarja téríteni magát, 
de mikor már a falon és a fiatal férfi homlokán véres foltok jelentek 
meg, jobbnak látták a földre teperni és megbilincselni. Majd elaltatni. 

Hana és Patkány megbeszélték, hogy ezektől megszabadulnak. Ha-
zaviszik őket, kapnak egy nyugtató töltetet a nyakba, és majd a barátaik, 
vagy a szüleik gondoskodnak róluk. Bár nekik majd fogalmuk sem lesz, 
mi tette parkolópályára szerencsétlenek agyát. 

Betették őket az egyik kisbuszba, és felmentek a felszínre. 
Hanat az alvilágtól most csak könnyebb sokk érte, de egy nagyobb 

attól, hogy ő volt a felelős ezért a négy emberért, akik lehet, hogy életük 
hátralévő részét egy elmegyógyintézetben töltik majd, örökké rettegve a 
haláltól, tudván, hogy lelkük oda kerül majd, amit láttak. Megint reme-
gett a keze. 

– Ne ezzel foglalkozz most! – szólt rá szigorúan Chou ennek láttán. 
– Koncentrálj!

– Kösz cseszd meg! – fordult feléje Hana szikrákat szóró szemmel. – 
Nem te érzed azt, amit most én.
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– Tudom, felelősnek érzed magad. De ne tedd, mert ezek az embe-
rek önszántukból vannak itt! 

A nő nyelt egyet, miközben a férfi szemébe nézett. Utána sóhajtott. 
Chounak igaza volt. Nem kényszerítette senki őket erre, még Patkány is 
csak kérte őket, mert ez most nagyobb súlyú hadművelet lesz, mint ami-
ben valaha részt vettek.  

 Majdnem egy óra kellett, hogy a mentálisan sérülteket hazaszállítók 
visszatérjenek, továbbá hogy a maradék emberek összeszedjék magukat. 

A jelenlévők már a lehető legkomolyabban vették a fenyegetést. Már 
nem viccelődtek halkan, mindenki átérezte azt, hogy ha erről a helyről 
irányítják a Bábokat, akkor mindent meg kell tenni, hogy megállítsák 
őket. Akár az életük árán is. 

Hana az Alvilágba „kukkantás” után újra beszélni kezdett. 
– Sajnálom, hogy ezt megmutattuk. De most már mind tudjátok, 

hogy az Alvilág  létezik,  és  ide akarják levinni  azokat a politikusokat, 
akik a célpontjai a ma esti merényletnek. Nem kívánok semmi többet 
mondani erről a helyről. Ha baj van és használjátok a kapulapokat… 
tudom hülyén hangzik ez, de… ez a szint a legbiztonságosabb. Vagyis 
inkább azt mondanám, hogy a legveszélytelenebb. Igen. Ez jobb szó rá. 

Hana végignézett a jelenlévőkön. Arcuk dühödté vált, úgy vette ész-
re,  gyűlölni  kezdték  azokat,  akiket  ebből  a  förtelemből  irányítanak, 
vagyis a Bábokat. Ez jó. Nagyon jó, mert még egy motiváció a ma esti 
akcióhoz.

– Na szóval, nemsokára kezdünk. Úgy látom, elég dühösek vagytok. 
Ugye?!

Mindenki bólogatott, néhányan sírástól meggyötört arccal, remegő 
kézzel, dühbe torzult ábrázattal. 
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Hana egy székre állt fel. Már élvezte azt hogy a figyelem középpont-
jába került. Chou feltartotta hüvelykujját. Shen kacsintott. Xiao Li egy 
csókot küldött felé. Lili pityergett az örömtől. Shun Tang elismerő arc-
cal nézett fel rá. Patkány nevetve a fejét csóválta, nem hitte el, hogy Ha-
nat az emberei ennyire gyorsan, ráadásul mindannyian megkedvelik, és 
vezérüknek fogadják el életük legnagyobb harcában, mely Shanghai to-
vábbi békéjéért indul. 

Hana megköszörülte a torkát. 
– Mindent átbeszéltünk. Ismételten megemlítem, hogy ma este az 

én két  régi  társam által  megszervezett  védelmet  kell  áttörnünk,  ezért 
nem csak rendőrök és Triád, illetve Tong tagok lesznek az ellenfeleink, 
hanem szinte biztosan lesznek alvilági lények is. Onnan jönnek, amit az 
előbb láttatok. Az elmúlt pár órában mindenki hallotta a gyengeségüket, 
amiből nem sok van, illetve az erejüket, veszélyességi tényezőjüket, ami 
viszont nagyon magas. A kapulapokat csak végső esetben használjátok! 
Ez levisz majd oda ahol előbb voltatok. Ne menjetek ott sehová! Ha ki-
fogytok a lőszerből, vagy fegyverből, ott lehet szerezni. A fegyverlapokat 
égessétek el és közben gondoljatok arra, amit szeretnétek, hogy ott le-
gyen! A másik kapulap visszavisz oda, ahonnan lementetek az Alvilágba. 
Ha ez a színház teteje lesz, akkor oda kerültök vissza, ha a parkoló, ak-
kor oda. Tehát akkor minden világos?

– IGEN! – válaszolták a jelenlévők egy emberként. 
– SENKI NEM FÉL? – kiabált már Hana is mosolyogva az örömtől 

és energiától.
– NEM FÉLÜNK! 
– MEG TUDJUK TENNI?
– IGEEEEN! 
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– KÉPESEK VAGYUNK GYŐZNI? 
– IGEEEN! 
– AKKOR INDULÁÁÁS! – üvöltötte, majd hangos ováció kezdő-

dött. Szinte sértette a füleket, de elképesztő erőt kölcsönzött az akció-
hoz. 

Majd öltözködni kezdtek. Hanaék a megjavított motoros páncélru-
hákat újra magukra öltötték. Patkány emberei is betárazták a fegyvere-
ket, amibe csak tudtak, páncéltörő lőszert töltöttek. Gránátokat aggat-
tak magukra, melyek közt kábító, könnygáz, gyújtó, füst és nagy robba-
nóerejű is akadt. A rakétavetőket kocsikba tették és letakarták. A rádió-
kat behangolták, tesztelték, titkosított frekvenciára állították. Az órákat 
egyeztették. Néhányan még sminkelték is magukat, mint a kommandó-
sok egy háborúban. A ruhákat igazították, a kilógó részeket lekötötték 
vagy levágták. Akinek hosszú volt a haja, az most vagy összekötötte jó 
szorosan,  vagy  sapkát  húzott  rá.  Sokan  sisakot  is  viseltek,  néhányan 
maszkkal együtt, hogy ne ismerjék fel őket. 

Előkerültek a serkentő- és stimulálószerek. Kivétel nélkül mindenki 
kért a hatásukból. Szükségük is lesz rá. 

Majd beindultak a járművek, mindenki autókba, vagy motorokra 
szállt és öt perc múlva Chou főhadiszállása és a kietlen parkolóház már 
csak a szállongó kipufogógázok füstjét magában tartva tanúsította azt, 
hogy egy nagy erejű csapásmérő egység indult  el innen életük legna-
gyobb és legveszélyesebb csatájába…

 

423



32. Fejezet 
Tízórási hírek a támadás előtt 

Harmadik nap, este 10:00

Hátralévő idő: 1 óra 59 perc 18 másodperc… 

Az SMG hírcsatorna tízórási hírei. 
–  Köszöntöm nézőinket a tízórási hírekben, itt Wang Chao Shun  

élőben a Shanghai Nagy Színház előtti térről. Az újévi tűzijátékok visz-
szafogott robaja azt mutatja, hogy nemsokára beköszönt a Tigris Éve. A  
városban több helyről indítják majd el a pirotechnikai látványosságokat.  
Ahogy minden évben, a rendőrség és tűzoltóság most is kéri, hogy min-
denki fokozott óvatossággal kezelje a rakétákat, különösen azokat, ami-
ket csomagban lehetett kapni, mert hibásak lehetnek. Néhány órája az  
egyik még az indulása előtt felrobbant a földön és néhányan megsérül-
tek. Teljes mértékben tilos a tűzijáték a Pudong negyed reptérhez közel  
eső területén, továbbá a belváros bizonyos részein, az oszlopokra helye-
zett nagy piros hirdetőtáblák segítenek eligazodni ebben. A rendőrség  
azonnali  eljárást  indít  a  szabályszegők  ellen.  És  most  valami  egészen  
más…  

A bemondó kis hatásszünetet tartott, majd nekikezdett. – Mint ma  
adásba adtuk, Shanghai bűnüldözési történelmében a mai nap ámokfu-
tása példátlan volt. Közel 90 sérültet, valamint 42 halálos áldozatot sze-
dett, végül pedig délután fél ötkor a rendőrség elleni támadásban ért vé-
get. Öt elkövetőt sikerült elfogni, további hatan vesztették életüket, mi-
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kor egy kisbusszal próbáltak elmenekülni. Az elfogott gyanúsítottak saj-
nos nem azok, akik a halálos eseményeket elindították ma reggel, ha-
nem a később hozzájuk csatlakozott segítőik. Egyes források szerint a  
ma este itt megrendezésre kerülő politikai állófogadás lesz a következő  
célpont. Mint láthatják mögöttem, a rendőrség nagy erőkkel, katonai  
szakértők  bevonásával  készül  a  védelemre.  –  A bemondó elindult  az 
egyik kordon felé, ahol az egyik rendőr már messziről integetett, hogy 
nem engedik oda a TV-seket. 

– Mint láthatják, az állófogadás védelme nagyon szigorú és jól szer-
vezett. Szögesdrót kordonokkal zárták körbe a színház előtti hatalmas  
területet. Páncélozott rohamrendőrök sokasága védi a terepet, hogy az  
elkövetők még véletlenül se jöhessenek az állófogadás közelébe, melyen  
gyaníthatóan vagy el  akarják rabolni,  vagy megölni a résztvevőket.  A  
vendéglistán a pénzügy-, a közlekedési-, a hadügy-, illetve az egészség-
ügyi miniszter is szerepel, továbbá sok befektető, üzletember, képviselő.  
Arról értesültem, hogy a résztvevőket titokban szállították ide. A kérdés-
re, hogy egy ilyen fenyegetés ellenére miért tartják meg mégis a foga-
dást, még nem kaptunk választ.

Helikopterhangok hallatszottak és a tűzijátékok színes robbanó virá-
gai között, reflektorfényekkel kaszálva megkezdték a terület megfigyelé-
sét. 

– Ahogy látom, megjelentek a helikopterek is. A színház környéki  
utcákat lezárták, így senki nem maradhat észrevétlen a rendőrök szeme  
elől. Reméljük minden a legnagyobb rendben fog zajlani, és békében  
beköszönt az újév. Köszönöm a figyelmet és Boldog Tigris Évét Kívánok  
minden Kedves Nézőnknek. Wang Chao Shunt hallották a Shanghai  
Nagy Színház előtti térről élőben. Viszontlátásra! 
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33. Fejezet 
Rádióteszt a támadás előtt 

Harmadik nap, este 10:05

Hátralévő idő: 1 óra 54 perc 41 másodperc… 

– Mit gondolsz, Hana? – kérdezte Xiao Li egy távcsőben figyelve a 
helikoptereket és a színház tetejét. 

– Nem csak a tetőn vannak lövészeik – a nő is egy digitális távcsövet 
tartott a szeme elé. – Úgy látom, a két legközelebbi magas ház tetején is 
vannak.  Kettő-kettő.  És  a  segédeik  is.  Tehát  négyen  mindenhol. 
Aztán…  Nézzük… – tovább pásztázta a terepet. – A színház tetején egy 
rakás van. Tízet látok. Te is?

– Aha. Akkor kezdem a PSG-vel. Lángrejtő és hangtompító lesz. 
Nem fognak észrevenni. Akkor még mindig a főbejáraton akarsz menni? 

– Mm-hmm, onnan támadunk – Hana a távcsövet az említett hely 
felé irányította, majd végigpásztázta azt az útvonalat, amin haladni fog-
nak. 

– Jó – Xiao Li rágózott, nagyokat csámcsogott. – Akkor először a 
két oldalirányt szedem le. Azt fogják hinni, hogy középen leszek. Akkor 
úgy gondolod, hogy visszahúzzák az egységeket középről? 

– Igen. Fedezékbe vonulnak majd. Ekkor válthatsz az M107-esre. 
Szedd le a színház tetején lévőket. Mi ekkor indulunk. Utána pedig ránk 
fognak figyelni. Te maradj itt és változtass olyan sokszor helyet, amilyen 
sokszor csak tudsz. Oké?
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– Aha. Remélem nem utoljára mondom, de szeretlek Hana. Már-
mint nem úgy… vagyis úgy is, na. Remélem megússzuk ép bőrrel ezt, 
úgyhogy vigyázz a seggedre, rendben? – Xiao Li a távcsövet még a figyelt 
irányba tartotta, de Hanara nézett már. 

– Persze, husi. Rádión majd adom a továbbiakat. Vigyázz magadra! 
– közel lépett és megcsókolta a lányt. 

– Mi is csókolózzunk? – kérdezte Chou vigyorogva nézve a jelene-
tet, és oldalba bökte a mellette álló Shent. 

Hana és Xiao Li befejezte, majd Shen lépett oda és ő is megcsókolta 
a lányt. Chou csak a fenekére csapott és megölelte. 

Ilyenkor ez volt a szokás, hiszen sosem volt biztos az, hogy újra vi-
szontlátják egymást. 

Miközben távolodtak a lánytól, Hana a szeme sarkából nézett Cho-
ura. 

– Hogy van kedved ilyenkor viccelődni? 
– Nem rontja az esélyeinket a túlélésre – válaszolt vigyorogva a férfi, 

miközben kinyitotta a toronyház tetején lévő egyik ajtót, hogy utat en-
gedjen a lépcsőházba. 

– Persze, hogy nem, csak a kedvről beszélek. De mindegy, felejtsd 
el! Gondolkoznom kell. 

– Rendben, főnökasszony – mosolyodott el Chou, majd visszatért 
komoly ábrázata. 

Shen nem szólt semmit. Jól látták rajta, hogy régi érzelmei felszínre 
törtek. Ráadásul nem volt jobb szó rá, de úgy tűnt, beleszeretett Xiao 
Libe. És ez nem egyoldalú érzelem, hiszen a lány is. Ő sem kívánt mást, 
csak hogy túléljék és el tudjanak tűnni innen. 

Leérkeztek a toronyház liftjével és újra kiléptek az utcára. Azonnal 
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megcsapta fülüket a tűzijátékok robaja, ami nem egész két óra múlva 
lángtenger formájában fog megindulni egyesült erővel az ég felé. Az ut-
cán ácsorgók, bulizók, közlekedők már mind készültek az újév időpont-
jára, hogy italt bontsanak, megölelhessék és ellássák egymást és saját ma-
gukat jókívánságokkal. De míg ők önfeledten buliztak, addig mások ép-
pen egy halálos ütközetre készültek…

Egy Mercedes kisbuszba szálltak, aminek elejére acélrácsot erősítet-
tek. A kocsiban ült Patkány, Lili, Shun Tang. 

Mindannyian harci felszerelést viseltek: Hanaék a már előzőleg na-
gyon jól bevált motorosruhákat, Shun Tang golyóálló mellényt, masz-
kot,  kevlár  nadrágot,  ujjatlan kesztyűt  és  katonai  bakancsot,  Patkány 
bőrdzsekit, amit – mint Hanaék motorosruháit – belső páncélréteggel 
láttak el, fejére baseballsapkát húzott, kezei ujjatlan kesztyűben szorítot-
ták M4A1 Carbine fegyverének markolatát.  Lili  hátán egy csodaszép, 
igen erőteljes és tekintélyes japán karddal, oldalán egy pisztollyal – ami-
vel a karddal ellentétben kicsit ügyetlenül bánt – készen állt. Golyóálló 
mellényt hordott katonai terepszínű nadrággal, bakanccsal és baseball-
sapkával. Hosszú haját összekötötte, és hátul kilógatta. 

Chou ült a volán mögé, melléje Hana. 
A nőnek hirtelen kalapálni kezdett a szíve. Már csak egy dolog van 

hátra a támadásig. Ez pedig: 
– Oké, emberek! Most egyenként bejelentkezéseket kérek minden 

egységtől, hogy teszteljük a rádiókat. Kezdjük! – mondta maga elé, de a 
rádiós adóvevő továbbított mindent. – Delta osztag?

– Igen? Vagyis Delta osztag, vétel – hallatszott egy férfi hangja. 
Hana örült annak, hogy viszonylag sokan vannak, de képzetlennek 

minősültek. Nem ismerték a katonai rádiós adás folyamatát, az ezen ke-
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resztül kiadott parancsok megértését és jóváhagyását, ezért még a főha-
diszálláson Hana egy okítást tartott mindenkinek. Az ezen a téren tu-
datlanokba tartozott még Patkány és Lili is.

– Kész vagytok?
– Delta osztag pozícióban! 
– Vettem Delta! Echo osztag jelentkezz! – szólította meg Hana a kö-

vetkező egységet.
– Echo osztag vétel! Pozícióban vagyunk! – válaszolt egy másik, rá-

gózó férfi hangja. 
– Értettem Echo! Foxtrot osztag! 
– Foxtrot vétel! Foxtrot a helyén. 
– Vettem Foxtrot! Golf jelentkezz!
– Golf osztag vétel! Pozícióban! – mondta egy fiatal lány. 
– Értettem Golf! India osztag jelentkezz! 
– Itt India osztag! – hallatszott egy rekedt hangú férfi. – Pozícióban!
– Vettem India! Juliett jelentkezz! 
– Itt Juliett osztag, vétel! A helyünkön vagyunk! – jelentett egy fiatal 

nő.
– Értettem Juliett! Kilo!
– Kilo osztag a helyén, vétel! – mondta egy határozott férfi hang. 
– Na, ez már kezd egyre jobban hangzani. Vettem Kilo! Mike osztag 

jelentkezz! 
– Itt Mike osztag! Pozícióban vagyunk! – kiabálta egy férfi. 
– Értettem Mike, de ne kiabálj! Felfeded a helyzeted. Mi akkor is  

hallunk, ha halkan beszélsz. Na tehát. November osztag! 
– Itt November egység, vétel! – mondta egy férfi egy üzenetrögzítő 

lassúságával. 
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– Hol vagytok? 
– A helyünkön. 
– Vettem November! Oscar osztag! 
– Oscar egység a helyén, vétel!
– Remek. Romeo egység!
– Romeo a helyén, vétel! 
– Sierra! 
– Sierra vétel! Sierra a helyén!
– Értettem, Sierra! Minden egység figyelem! Ellenőrizzétek a felsze-

reléseket! 25 perc van még. 
Mindenki nyugtázta a hallottakat. 
– Akkor most rádiócsend! Whiskey 1 vége!
Hana hátrahajtotta a fejét az ülés támlájához.  
Rágyújtottak. És csendben vártak, hogy elérkezzen a támadás idő-

pontja, addig pedig figyelték a környezetükben zajló utcai újévi ünnep-
lést, ami már érezhetően közeledett ahhoz, hogy teljes pompájában tom-
boljon az utcákon…

430



34. Fejezet 
A Nagy Színház ostroma 

Harmadik nap, este 11:00

Hátralévő idő: 59 perc 19 másodperc… 

A Shanghai Nagy Színház körüli védelmi gyűrűt fentről nézve egy 
nagy „U” alakban állították fel. Alsó része délkelet felé nézett, ahonnan 
a főbejárat nyílt. A kordonok beértek egészen a People’s Square-ig, a fák 
és  füves  területek  közé.  Az  oldalbejáratokat  szemmel  láthatólag  nem 
védték annyira, mint a főbejáratot. Hana jól látta, hogy Feng és Zhen-
bang némileg ismeri az észjárását és arra számítanak, hogy a főbejáraton 
fog érkezni. Nem is esett kétségbe ennek láttán. Sejtette, hogy ha más-
honnan támad, akkor oda meg olyan csapdákat helyeztek – megbújó 
rendőri egységeket,  vagy alvilági  lényeket –, amik megakaszthatják az 
ostromot. Nem vette be a csalit. Pontosan onnan fog érkezni, amit a 
legjobban védenek. Az „U” alakú kordongyűrűt és védelmi lánc közepét 
– ahol maga a színház állt – mesterlövészekkel védték le az épület tetejé-
ről, ezen felül két közeli toronyház tetején további rendőri egységek búj-
tak meg. Ezekkel kell kezdeni…  

– Whiskey 1 Whiskey 2-nek. Kezdheted! – hallotta Hana hangját a 
rádióban Xiao Li.

– Vettem Whiskey 1! – sóhajtott a lány. – Égi áldás indul!
Nyakát ellazította, majd a már előzőleg becélzott, peremre állított 

PSG-1-es  mesterlövész  puska  mögé állt,  amit  egy ronggyal  takart  le, 
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hogy ne vegyék észre.  A fegyver tusát  a vállához szorította.  Először a 
színház bejáratát  oldalról  védő orvlövészállásokat célozta be. Az egyik 
hátrafordított sapkában lévő rendőr fejére vitte a célkeresztet, aki a szín-
ház körüli kordongyűrűn túli területet figyelte. 

A lány meghúzta a ravaszt. A fegyver vállon csapta és kiköpte magá-
ból a hangsebesség többszörösével száguldó töltényt. A hangtompító mi-
att csak egy pukkanás hallatszott.

A lövedék az orvlövész rendőr orrán ment be, hátul pedig ökölnyi 
területen kiszakította a koponyát. A férfi a hátára vágódott. 

Segítője melléje ugrott, hogy megtegye, amit lehet, de mire észrevet-
te, hogy társa halott, addig a következő lövedék az ő nyakát is átszakítot-
ta. Kimeredt szemekkel hullott kollégája mellé. 

A másik orvlövész már forgatta a fegyvert, kereste a célpontot. Csak 
egy helyet tudott megnézni és végigpásztázni, mert a következő lövedék 
a homlokának bal felébe csapódott. A koponyája úgy kidurrant, mint 
egy érett  gyümölcs.  A negyedik férfi  ezen a tetőn menekülőre akarta 
fogni, de az utolsó lövedék a háta közepén találta el. Golyóálló mellényt 
viselt, ezért nem ment át rajta teljesen a töltény, hanem az egyik réteg 
áttépése után behatolt a testébe és megállt benne. A lényegen azonban 
nem változtatott ez sem: meghalt. 

– Keleti lövészek kiszedve!
– Vettem Whiskey 2! – válaszolt Hana. 
Xiao Li újabb tűzívre – a másik toronyház felé – fordult fegyverével. 
– Nyugati lövészek befogva! Égi Áldás három… kettő… egy… in-

dul!
Újra szórta a halált. Az első férfit a homlokán találta telibe. A máso-

dikat a fegyverén, ahol az acélmagú töltény megpattant, több darabra 
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hasadt, és a fegyverből kitépett szilánkokkal együtt szórta meg a lövész 
arcát, kivitte a szemeit, arcán és nyakán több centi mély sérülések kelet-
keztek, amikbe néhány másodperc elteltével belehalt. A harmadik férfit 
– a segédet – hason találta, a negyediket pedig a vállán. Ez csodával ha-
táros módon még fedezékbe tudott vetődni. Megúszta. 

A lány nem fecsérelte az időt vele. Visszatakarta a PSG-1-est és átro-
hant a toronyház másik sarkán, kétlábú állványon pihenő kedvence felé. 
Bebújt a szürke színű rongydarab alá, hogy a helikopterekről ne vegyék 
észre és még jobban beleolvadjon környezetébe. 

A rendőrök  külső  egységein,  a  magabiztosan  feszítő,  páncélruhás 
embereken pánik lett úrrá. Mind fedezékbe húzódtak és legtöbbjük be-
ugrott  a  rohamkocsik  mögé.  Már  megkapták  a  rádióban  a  jelentést, 
hogy elkezdődött az ostrom. De a mesterlövészt nem látták sehol, ráadá-
sul ezek az emberek mind nézték az SMG hírcsatorna adását, amiben ez 
a lövész egy helikoptert is le tudott szedni a fegyverével. 

A rendőrök most a páncélozott autók körül, kis gócpontokon gyűl-
tek össze,  néhányan pedig szétszóródtak ott, ahol tudtak és remélték, 
hogy a mesterlövész nem látja őket. 

– Nyugati lövészek kiszedve, egy csótányunk van! – jelentette Xiao 
Li, a túlélőt a csótány kódnévvel illették.

– Vettem Whiskey 2! Fordulj a színház teteje felé! 
– Befogva! Parancsra várok. 
– Maradj készenlétben! Echo! Kilo! Mike! November! Célzás és tűz! 
Hana jól stratégiázott. Megint. A rendőrök értesültek Xiao Li lövé-

seiről a rádión, ezért most legtöbbjük a négy páncélozott rohamkocsit 
választotta fedezékének. Vagyis néhány kupacba gyűltek…

Az Echo, Kilo, Mike, November egységekből egy-egy ember rakéta-
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vetővel a vállán fordult ki búvóhelyük mögül és egyszerre indították út-
nak a halálos robbanófejeket. 

A rakéták átszáguldottak a fák és autók közt, és a rohamkocsikba 
csapódtak. Az egyik páncélozott Hummer-t a bal első keréknél érte a ta-
lálat. A rakéta kitépte a futóművet a helyéről, szétcsavarta és lángba bo-
rította a motorteret és az autót a levegőbe emelte. A tűz és lökéshullám a 
kocsi  alatt  szaladt végig  elsőként és  elsodorta a  rendőrök lábait,  akik 
mind rárepültek a kordonokra és  felnyársalódtak az acél  elemeken és 
szögesdróton. A Hummer a levegőben egy félkört írt le és tetejével a  
földre csapódott, újabb robbanást előidézve és a földön fetrengő embe-
reket tovább lökte, lángba borítva testüket. 

A második rakéta egy másik Hummer-be csapódott, az oldalába. A 
robbanás háromszor pörgette meg a kocsit, ami agyonnyomta a rend-
őröket. 

A harmadik rakéta a Hummer bal hátuljába csapódott. A lökéshul-
lám magával sodorta a rendőröket, lángba borítva testüket. A kocsi há-
tulja úgy kicsapódott, hogy egy teljes fordulatot tett meg a földön, elso-
dorva és halálosan megütve azokat, akiket a légnyomás nem sodort el. 

A negyedik rakéta az üveget törte be és belül robbant fel. A kocsi te-
teje úgy nyílt szét, mint egy tubarózsa, lángoló tűzoszlopot emelve a ma-
gasba. A páncélozott üveg szilánkjai és a leszakadt karosszéria elemek pe-
dig lefejezték és felnyársalták a közelben állókat. 

Hana szíve hevesen vert: a rendőrök ismét az ő kezeik által hullot-
tak. De nem volt más választás. 

– Echo, Kilo, Mike, November újratölt! Célpont a bejárat! Csak a 
parancsomra lőjetek! Whiskey 2, mehet az Égi Áldás a tetőre!

– Értettem! Égi Áldás indul, három… kettő… egy… megy! 

434



Már senkinek nem kerülte el a figyelmét a halálos acéleső robaja, 
ami a tűzijátékok robbanásaiba vegyült bele.

Még az előző felderítésen tíz  embert  számoltak össze.  Ezek most 
minden másodperccel eggyel kevesebben lettek. Xiao Li lövései gyilkos 
pontossággal csapódtak be, ráadásul gyorsnak kellett lennie, mert a tor-
kolattüzet már fel fogják fedezni és a robaj forrását is behatárolni. 

Első rendőr fejlövés.  A sisakja behorpadt, átszakadt, a feje péppé 
ment a nyomástól és eldőlt, mint egy zsák. A második mellkas találat. A 
golyóálló mellény vajmi keveset ért az 50-es kaliberű töltény ellen. Kire-
pült fegyvere mögül és véres csíkot húzva maga után két métert csúszott 
hátra. A harmadikat a nyakszirten érte a lövés. A feje furcsa szögben haj-
lott oldalra, ahogy a nyakának felét a töltény a mögötte lévő falra locs-
csantotta. A negyedik a fegyverén lett eltalálva. Az M107-est eredetileg 
géppuskafészkek és járművek elleni harcra fejlesztették ki, ezért a töltény 
kettétörte a rendőr puskáját, felrobbant a csőben lévő lövedék és az arca 
eggyé vált a tüzes izzó lökettel. Az ötödiket a karján érte a lövés, a fegy-
vert tartó végtag pörögve repült el, a színház tetején véres csíkot festett, 
ahogy elcsúszott a másik oldal felé. A hatodikat is a fegyverén érte a talá-
lat. A puska meghajlott, kiálló darabjai letörtek és a kezelője arcába áll-
tak. A hetediket a fedezékén érte a lövés. A töltény átszakította a beton-
peremet, kavicstörmeléket, belső acélhuzal darabokat robbantott a rend-
őr  felsőtestére.  A  nyolcadik  arclövéssel  lökődött  hátra.  A  kilencedik 
egyet tudott lőni abba az irányba, ahol látta egy pillanatra a torkolattü-
zet. 

Xiao  Li  fedezékébe,  a  betonperembe,  egy  lövedék  csapódott.  A 
rendőr gyorsan és pontosan lőtt. Ha M107-ese lett volna, akkor a lány 
már halott. A két utolsó rendőr közül az imént tüzelőt a mellkasa köze-
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pén ért találat kirepítette a fegyvere mögül, a másiknak a karját leszakí-
totta a válltalálat és testét feldöntötte.

– Tető tiszta, két csótány van, de csak percekig! – jelentette Xiao Li 
lihegve a visszarúgó fegyver megtartása miatt.

– Vettem Whiskey 2! Tűzívet a bejáratra! – utasította Hana. – Fi-
gyelem! Whiskey indul,  Foxtrot  és Sierra jönnek velünk! Echo, Kilo, 
Mike, November, befelé mozgás a bejárat felé! Minden más egység a he-
lyén marad és készenlét! Indulás!

Az egységek irányítói jóváhagyták a parancsot, Chou pedig elindult 
a  Mercedes  kisbusszal,  mögötte  a  Sierra  egy  Forddal,  a  Foxtrot  egy 
Volkswagennel. 

Kikanyarodtak arra az útra, amin az „U” alakú kordongyűrű bal al-
só részét érik el, áttörik és ráfordulnak a bejáratra. A gázba tapostak és 
felgyorsítottak…  

Hátralévő idő: 50 perc 12 másodperc… 

A kisbuszok áttörték a kordonokat és már a gyűrű belső részén cir-
káltak. Azok a rendőrök, akik nem a rakétával szétlőtt rohamkocsik kö-
zelében tartózkodtak, megpróbáltak tüzet nyitni, sikerült is pár lövedé-
ket útjára indítani, de azok szikrákat szórva pattantak le a kocsikról, egy 
kivételével,  ami a  Foxtrot  egység autójának szélvédőjébe csapódott  és 
megsebesítette a jobb oldali ülésen ülő, P90-es géppisztolyt szorongató 
férfit. Szerencsére nem halt bele a találatba, de egyértelműen harcképte-
lenné vált. 

Azonban a kocsikra tüzelő rendőrök sem éltek sokáig: míg a három 
autó áthajtott a lángoló alkatrészdarabok és kiömlött üzemanyagtócsák 

436



tűzbe borult felszínén, addig a négy oldalról közeledő Echo, Kilo, Mike 
és November egységek mesterlövészei, Xiao Livel együtt, leterítették eze-
ket. 

Mikor a kisbuszok nyikorgó gumikkal megálltak a szörnyű látványt 
nyújtó csatatér belső részén, a főbejárat környékén, addigra a külső vé-
delmi gyűrűkben már egy rendőr sem maradt harcra képes. 

– Whiskey 2, fedezz, megyünk a bejárathoz!
– Értettem Whiskey 1! 
– Kilo és November egység oldalról  közelítsétek meg a bejáratot! 

Echo és Mike egység célozz a bejáratra! Kész! Tűz! 
Újabb két rakéta indult meg a lángoló Hummerek mellől. Átrepül-

tek a kisbuszok fölött és becsapódtak a színház ajtajába. 
A robbanás üvegszilánkokat, lángoló fadarabokat, leszakadt kapasz-

kodó fémrudakat repített minden irányba. Az ajtó mögötti aulában sok 
rendőr bújt meg fedezékek mögött, de a lökéshullám rájuk nyomta a 
felborított  asztalokat,  és  megszórta őket  az  iménti  halálos  repeszdara-
bokkal. Akik túlélték a robbanást, azok most beljebb húzódtak az aulá-
ból nyíló folyosókba. 

– Whiskey,  Sierra,  Foxtrot  befelé!  – Hana kilökte a  lövedékektől 
lyukacsos Mercedes ajtaját és kiugrott az ülésből. Most nem csak Desert 
Eagle  pisztolyait  hozta,  hanem  egy  Steyr  AUG-t  is.  A  pisztolyok  a 
combjain lapultak kevlár tokokban. 

Egységének többi tagja is kiugrott a kisbuszból, ahogy a Sierra és 
Foxtrot egység is. Azonnal szétszóródtak és az elöl lévők villanógránáto-
kat hajítottak be a szétrobbant bejárati ajtók lángoló keretein át. 

– Gyerünk, mozgás! – kiabálta Hana, majd felrohantak a lépcsőn. 
A színház közel 30 méter magas, 80 méter hosszú és vagy huszonöt 
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méter széles aulája fényárban úszott. A márványoszlopok és padló csillo-
gott a tisztaságtól. Az egyik fal – ami a padlótól egészen a mennyezetig 
üvegből készült, akárcsak a két rövidebbik oldal – az utcára nézett. A 
belső falak lakkozott faburkolattal csillogtak, rajtuk drága, nagyméretű, 
és mostanra már szenesre égett festményekkel. Az aula tele volt lépcső-
fordulókkal – amik a következő három emeletre és a föld alatti szintekre 
vezettek –, kis teraszokkal, párkányokkal, sarkokban liftekkel. Cserepek-
ben embermagasságú ritka virágok díszelegtek, elektromos kábelekre fű-
zött égősorok – mint világító függönyök – lógtak a lépcsők korlátairól. 

– Whiskey 2, Égi Áldást a bejárati oldalra, a felsőbb szintekre!
– Értettem! Égi Áldás indul, három… kettő… egy… fejeket leta-

karni! 
A színház aulájának külső üvegfala táblánként robbant be. A lövedé-

kek könnyedén vitték át az edzett üveglapokat és feltrancsírozták a mö-
göttük  rejtőzködni  és  meglepetésszerűen lecsapni  készülő rendőröket. 
Egymás után hullottak le a lépcsőkről, karzatokról, teraszokról. 

Néhány másodperc múlva Hanaék berontottak az aulába. Minden 
innen kifelé vezető járatot becéloztak, de a rendőrök – akik túlélték a ra-
kéták becsapódását és Xiao Li Égi Áldását – már jóval beljebb húzódtak. 

– Teknős indulhat! Nyomás, hajtsatok! – utasította Hana a kamion-
sofőrt, hogy a pótkocsiban rejtőzködő második hullámban érkező egysé-
gek is beszálljanak a harcba. 

– Delta 1, értettem! – válaszolt a nagy autó sofőrje. – Indulunk! 
– Sierra, földszint, Foxtrot első emelet, Whiskey második emelet, 

biztosítás!  
Mind a három egység szétszóródott és a már megbeszélt stratégiát 

használva becélozták a folyosókat, lépcsőket, miközben rohanva indul-
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tak meg a fentebbi szintekre. A rendőrök azonban visszahúzódtak. Leg-
alábbis első ránézésre… 

A Sierra egység – akik a földszintet kapták – közé egy villanógránát 
repült és felrobbant. Majd felkerepeltek a sorozatlövő fegyverek. Az egy-
ség semmit nem látott, így megpróbáltak vakon biztonságba vetődni. 
Hármuknak sikerült, egyiknek nem. A fiatal férfit, aki terepszínű ruhá-
ban és maszkban egy pillanatig tétovázott, kilyuggatták az MP5-ös go-
lyószórók töltényei. 

A három megmaradt tag botorkálva indult vissza az aula közepe fe-
lé. Nem láttak, nem hallottak még semmit, így hiába utasította volna 
őket Hana bármire is. De a saját egységét és a Foxtrotot még tudta. 

– Whiskey, Foxtrot, fedezd Sierrát! 
Az elrejtőzött rendőri egység most előjött és az elkábított Sierra egy-

ség felé indult. De mikor kiértek újra a folyosók és lépcsők takarásából 
az aula nyitott terébe, a fentebbi szintekről jól célzott lövésekkel terítet-
ték le őket. A makulátlan tisztaságú márványpadló, oszlopok és a fabur-
kolatú falak vértől mocskosak lettek. 

– Sierra, maradj az aulában, várd meg a Teknőst! Foxtrot, Whiskey, 
tovább! 

Hana egysége elérte a második szintet és minden folyosót bebiztosí-
tottak. A Foxtrot ugyanígy tett az első emelettel. 

Nem láttak további rendőröket. Sem senki mást. 
Hana sejtette, hogy majd készülni fognak arra, hogy betörnek ide. 

De persze ő is készült megfelelően. A „Teknős” kódnevű kamionról rob-
banótölteteket  dobáltak le  és  teleszórták az  utat  szögekkel  is,  hogy a 
rendőri egységek – akik nemsokára megérkeznek, hogy bekerítsék őket 
– fennakadjanak egy kis időre ezeken. 
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Néhány perc múlva a kamion bömbölő motorral, majd utána a sű-
rített levegőt kiengedve megállt és a pótkocsiban utazó támadó egységek 
mind kiszálltak. Nagy részük befutott az aulába, mások pedig felállítot-
ták azt az acélból készült barikádot a lépcsők tetejére, amik mögül lőhet-
nek kifelé és viszonylagos biztonságban lehetnek. Ugyanakkor megaka-
dályozza majd az erősítésként nemsokára érkező második rendőri egysé-
get, hogy be tudjon jutni az épületbe. 

Néhány perc alatt készen lett a barikád. 
– Delta egység marad a barikádnál! Echo, Kilo, Mike, November 

haladjatok tovább a földalatti parkoló felé! 
Megindultak az említett helyek felé. 
– Delta, Golf, India, Juliett, ti a földszintet kezdjétek körbejárni, 

biztosítsatok minden liftet. Oscar, Romeo, irány az alagsor! Tudjátok, 
mi a dolgotok. 

Az épületet több részre osztották, ezért az első négy szinten be kel-
lett biztosítaniuk a felvonókat, így nem érheti őket meglepetés innen és 
megindulhatnak egyszerre. 

A célpontjuk a legfelső emelet volt. Az épület hengerszelet tetejét 
hat oszlop segített megtartani a masszív betonelemeken felül. Ebben a 
hat – oldalanként három – oszlopban lépcsőház helyezkedett el, üvegfal 
borítással, középen pedig nagy és teherbíró liftek mozogtak. A legfelső 
szintre csak ezen a hat, úgynevezett oszlopliften és oszloplépcsőn lehetett 
feljutni. 

Hana tudta, hogy igen erősen védik a kijáratokat odafent. Ha egye-
nesen beállnak a liftbe, vagy felmennek a lépcsőn, halálos fogadtatásban 
lehet részük.

– Oscar egység a helyén!
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– Romeo egység a helyén! 
– Vettem Oscar, Romeo! Álljatok készen, jelzek ha mehet! 
A Sierra, Delta, Golf, India és Juliett osztagok már a földszinten ha-

ladtak a külső folyosókon és elkezdték biztosítani, ezzel együtt az egész 
szintet átfésülni. 

A Foxtrot egység az első emeleten haladt körbe, de csak a körfolyo-
sókon, ahonnan a liftek nyíltak. A Whiskey egység ugyanezt tette, csak a 
második emeleten.

 A lövéshangok megszűntek, már csak a városban durrogó tűzijáté-
kok messziről érkező hangja adott a dobhártyának egy állandó mozgást. 

Hirtelen a Golf egység hangja hallatszott, akik a földszinten, valahol 
a belső folyosókon, a konyháknál és öltözőknél járhattak. 

– Golf 1 Whiskey 1-nek! – hallatszott a fiatal lány, az egység pa-
rancsnok, hangja.

– Itt Whiskey 1, vétel! – válaszolt Hana. Szíve egy ütemmel megló-
dult. Ha nem ő kezd el egy jelentést, akkor az azt jelentette, hogy várat-
lan dolog történik.  

– Olyan nyomokat látunk a belső falakon, amiket említettél. Olyan 
mély szántásnyomokat…

Ezután felugattak a fegyverek…  
– Golf egység, vissza! Ismétlem vissza! 
Nem érkezett válasz! 
– Golf egység, válaszoljatok! 
Semmi. 
– Földszinti egységek! Mindenki vissza az aulába! Futás! 
Két perc elteltével az egységek – a Golf kivételével – befutottak a 

hatalmas terembe. Az utolsóként érkező India osztag hirtelen visszafelé 
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fordult és tüzelni kezdett, közben a rádióba kiabáltak. 
– Ááá…
– Mi a franc ez?
– Lőj már! 
Hanaék rohantak lefelé a lépcsőn, mert ők sejtették, hogy mi tá-

madta meg az egységet…  
A menekülő egységből már csak egy harminc év körüli férfi maradt 

talpon. Kék kevlár ruháján vérfoltok díszelegtek és a fehér csillogó már-
ványpadlóra további tócsák loccsantak a testéből. 

Mögötte pedig egy Démon… egy Vadászbáb állt…
Hanaék és minden más egység becélozta a lényt és lőni kezdett. 
A  Vadászbáb  éppen  befejezte  áldozatának  kegyetlen  kivégzését, 

ahogy a húsba mélyesztett karmok kettétépték a testet, és úgy hajította 
el, mint egy rongydarabot. 

Azután csapódtak bele a lövedékek tucatjai, amiknek ereje visszalök-
te egy méterrel, majd a fal tövébe csuklott és nem mozdult többet. 

Hana rögtön tudta, hogy most páran a menekülésen gondolkoznak. 
Idő nem volt nyugtatásra, egy újabb tennivaló kell most, ami elterelheti 
a figyelmet.

– Ez volt a Vadászbáb, amiről említéseket tettem. Meg tud halni, 
csak a gyorsaságát kell kivédeni. 

A lény teste  áttetszővé vált,  majd nem egész harminc másodperc 
múlva teljesen eltűnt. Mindössze a belőle kiloccsanó fekete vér tanúsko-
dott arról, hogy erre valami nem emberi járt. 

– Oscar, Romeo, mehet a lekapcsolás! Bagolyszemeket fel!
Előkerültek az éjjellátó berendezések. Néhány másodperc múlva pe-

dig az egész épületben lekapcsolódott a villany. Rögtön ezután a tartalék 
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vészvilágítás életre kelt, de az csak arra volt elég, hogy az emberek meg-
találják az ajtókat. 

– Whiskey 2, csatlakozz hozzánk a bejáratnál! 
– Értettem! – válaszolt Xiao Li. 
Felhúzott egy másik kesztyűt, hogy a tűzforró csövű M107-est szét 

tudja szerelni, táskába tegye, és elinduljon a társai felé. 
– Oscar, Romeo, adjatok áramot a lifteknek! 
A közelben lévő felvonó hívógombja kigyulladt. 
– Whiskey, Echo, Kilo, Mike, November a liftekhez! Delta, Juliett 

és Sierra itt marad! 
A három utolsó egység a bejáratnál felállított acélbarikádhoz rohant 

és a magukkal hozott táskákat kinyitották, gyorsan összerakták a mester-
lövészfegyvereket,  a  nagy kaliberű  gépágyúkat,  és  készültek a  rendőri 
egységek erősítésének szívélyes fogadására. 

Whiskey és a másik négy egység futva közelítettek egy-egy lifthez. A 
gombot megnyomva az ajtó kinyílt és bent égett a villany. Beszálltak. 

A tervük a negyedik emelet volt. Onnan majd nem lifttel, hanem a 
liftaknában másznak majd fel egészen a tetőig. 

Elsőként a Mike egység szállt be és indult meg felfelé. Legalábbis így 
tervezték… 

– November 1 Whiskey 1-nek! A Mike egység felől valami fura zajt 
hallottunk!

– Milyen zaj volt? – kérdezte Hana összehúzott szemmel, miközben 
saját liftjük ajtaja záródni kezdett. 

– Olyan sistergő hang, mikor…
Megszakadt az összeköttetés.
Hana újra hálát adott a sorsnak, hogy néha van valaki, aki gyorsab-
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ban reagál, mint ő. Ez most Lili volt. A liftjük ajtaja már majdnem telje-
sen összecsukódott, de a lány olyan gyorsan rántotta ki a kardját és tette 
az ajtók közé, mint a villám. 

Hana pedig megszédült, látván egy szinte tökéletes védelmi rend-
szert, amivel bevédték a színházat tőlük. Az ajtó belső felére egy kapuje-
let festettek… Úgy alkották meg, hogy csak akkor teljes a jel, ha összeér, 
vagyis akkor, ha az ajtók becsukódnak. Ha pedig ez megtörténik, akkor 
megnyílik az alvilág kapuja és a liftben lévő emberek máris lekerülnek. 
A sistergés. Hát persze. A Mike és November egységek beszálltak a lift-
be, becsukódott az ajtó, a jelek összeértek és megnyitották az alvilág ka-
puját. Az a két egység most odalent van és már…

Lili összeszorított foggal feszítette szét az ajtókat. 
– A Vér Csarnokába visz a jel.
A többiek a liftben elsápadtak. Hananak pedig egy pillanatra agyába 

tódult két régi társuk, Yingmei és Shaotang emléke, akik szinte azonnal 
meghaltak, amint erre a szintre beléptek. A Hóhérok elkapták őket, és 
nem tudtak tenni semmit emberfeletti erejük ellen. Ezután pedig eleve-
nen lettek megnyúzva…

– Mindenki kifelé a liftekből! Oscar, Romeo, kapcsoljátok le a fel-
vonókat! Delta, Juliett, Sierra, hagyjátok el az állásokat és gyertek a lift-
aknához! 

– Mi a baj? – kérdezte egy srác a Romeo egységből.
– A liftek ajtajára kapujelet festettek a rohadékok. Belülre. Ha az aj-

tó becsukódik, a bent lévők az alvilágba kerülnek. Arra a szintre, ahol 
azonnal meghalsz – Hana felgyorsított a rohanásban és az egyik faldara-
bot kezdte csépelni, hogy a mögötte lévő szerelőakna nyílásához hozzá-
férjen. Megvoltak a tervrajzaik az épületről, tudták, hol vannak ezek. 
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A lépcsők használata a legfelső szintre még mindig kockázatos, a lif-
tek már halálosak. Ezért jön a liftakna, ahol még tovább másznak, mint 
a legfelső szint. Ki fognak jutni a tetőre, onnan pedig belendülnek az 
alatta lévő szint oldalfolyosóira. 

Már elvesztettek négy egységet, két másikban pedig vannak sérül-
tek. És még csak 27 perc telt el a kezdet óta. Ráadásul Hanat nagyon ag-
gasztotta az,  hogy a rendőrök túl  gyorsan vonultak vissza az aulából. 
Ugyan nem tudtak tenni semmit Xiao Li Égi Áldása ellen, és ha Hana 
lett volna a helyükben, ő is gyorsan kihátrált volna, de ő a teljes vissza-
vonulással szemben úgy tenné, hogy a közeli folyosókon bújik meg, és 
onnan tartja nyomás alatt az aulát. A zsaruk ennyire biztosan nem bé-
nák, ezért valószínűleg direkt csinálják…  

Hátralévő idő: 32 perc 10 másodperc… 

– Ha tehetném, feleségül venném Hanat, hogy itt legyen mellettem, 
mint  az  Alvilág  királynője.  De sajnos  –  sóhajtott  egy nagyot  Yanluo 
Wang – nem hiszem, hogy hozzám jönne. Hmm. Mondjuk ami azt ille-
ti, én sem venném feleségül, inkább kínoznám egy kicsit, jó pár évtize-
dig. Hehe.

– Túl jól és gyorsan közelítenek. Királyom, elmondod, hogy miért 
vagy olyan magabiztos? Ha Hanaék elérik az állófogadást, elveszik a bo-
rítékokat,  kiviszik  a  képviselőket  és  minisztereket  és  minden tervünk 
odalesz – pislogott szaporán Zhenbang. 

– Igen királyom – egészítette  ki  Feng.  –  Én sem értem teljesen. 
Mint láthatod, a védelmet jól megszerveztük. A veszteségekkel nem tu-
dunk mit kezdeni. Ha nem lesznek átadva a borítékok, akkor nem lesz 

445



átirányítás sem. 
– De lesz. Csak figyeljetek – vigyorgott szélesen a király, pupilla nél-

küli szemeivel gyorsan pislogva. – És most, indulhattok ti is. Kapjátok el 
Hanat és hozzátok elém. Beszédem van vele. Vigyétek a Dimenzióbábot 
és a Vadászbábokat. Nemsokára beleszaladnak az Őrbábba. A Maszkbáb 
meg már rég fent van. 

Feng és Zhenbang elképedt. – A Maszkbáb már fent van? – kérdez-
ték egyszerre. – Ki az?

– Majd meglátod, szépséges halálistennőm – mosolyodott el a király 
és megsimogatta Feng fejét. – Mondtam, hogy vannak dolgok, amiket 
nem bíztam senkire, én magam intéztem el. Nos akkor. Hehe. Kalandra 
fel, hozzátok elém Hanat! És ha lehet, Lilit is. Légyszi! 

Hátralévő idő: 30 perc 12 másodperc… 

Hana az órájára nézett. A visszaszámlálás már csak harminc percet 
mutatott. Mostantól már bármelyik percben átadhatják a borítékokat. 
Sietniük kell…  

Hátralévő idő: 30 perc 1 másodperc…

Xiao Li egy Glock 35-ös pisztolyt és egy MP5K kis golyószórót tar-
tott magánál, a PSG-1-est a tetőn hagyta, de az M107-est szétkapta és 
táskába tette a könnyebb hordozhatóság végett. 

Mikor  a  PSG-1-essel  lőtt,  azt  nem vehették  észre  a  lángrejtő  és 
hangtompító miatt, az M107-est azonban igen. A színház tetején lévő 
rendőrök közül egyik sem élte túl az Égi Áldást, egy kivétellel, aki egyet 
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még képes volt lőni, de utána az is meghalt. Vagy rádión adhatta le a 
drótot, vagy a helikopterek vehették észre, de lényeg az volt, hogy meg-
tudták, hol bujkál, és a 30 emeletes lakóházat most villogó szirénákkal 
rendőrautók vették körbe. 

Már jöttek fel érte, hogy ha nem adja meg magát a bilincseknek, 
akkor szitává lőjék. 

A lány szívverése meglódult. Már hallotta a zsarukat a lépcsőházban, 
látta a liftek kijelzőit is, hogy mozgásban vannak felfelé. Nem volt más 
választása: vissza a tetőre. 

– Whiskey 2 Whiskey 1-nek! Bajban vagyok! Más úton próbálok le-
jutni!  

– Vettem Whiskey 2! Vigyázz magadra! 
A lánynak nem volt nehéz elképzelnie Shen arcát, hogy most meny-

nyire aggódik. És Hana is biztosan. Na meg ő maga is. A francba is, le-
gyen már vége. 

Kirohant újra a lapos, betontalajú tetőre. Kétségbeesve keresett egy 
olyan célpontot, ahová a szigonypisztollyal be fog lőni egy lövedéket, és 
átcsúszik  oda.  Több is  volt,  de mindegyik nagy távolságokra.  Ha túl 
messze van, akkor a szigony veszíthet erejéből és nem fog beleállni ren-
desen a célzott felületbe. Ez esetben lezuhan a mélybe, és a rendőrök ka-
parják majd össze a testét. 

A  helikopterek  már  visszahúzódtak  a  közeli  a  légtérből.  Tudták, 
hogy ismét egy M107-es fegyver van bevetésben, ami képes arra, hogy 
leszedje őket az égről. 

Xiao Li kinyitotta a táskát, amit nem akart magával vinni, mikor el 
akarta hagyni az épületet, de mivel most bent rekedt, kellett a benne rej-
lő szigonypisztoly. 
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Kiszedte a fegyvert. Betolt egy szigonyt, drótkötelet erősített hozzá. 
Majd becélozta egy közeli, 20 emeletes szálloda tetejét. 

A szigony átrepülte a pár utca szélességnyi távolságot és az épület te-
tejében beleállt valamibe. Hogy mibe, azt innen nem látta, idő meg a 
távcsöves fürkészésre nem maradt. A zsaruk már nagyon közel járhatnak. 

Magára pakolta a szétszedett M107-est rejtő táskát, a hátára vette a 
golyószórót,  a  derekára erősítette  a karabinert,  a csigát  ráakasztotta  a 
drótkötél innenső, rögzített oldalára is, ahová egy picike robbanószert 
rejtett egy perces időzítéssel. Ha a rendőrök felérnek és addig neki sike-
rül átjutnia a szálloda tetejére, legalább annyi előnye legyen, hogy ne 
tudják meg, merre menekült. 

Átlépett a beton peremen. Ránehezedett a kötélre. Még fogva két 
kezével a peremet egy kicsit meglóbálta a testét. Úgy tűnt, a drótkötél 
bírni fogja. Ellökte magát az épület tetejétől, a csiga sivítva gyorsult fel 
és közeledni kezdett a szálloda teteje felé. Jól láthatta innen az újévi tűzi-
játékok robbanásait, ahogy színesre festik a sötét eget. 

A rendőrök közben felértek a tetőre és kirúgták az ajtót. Ha a lány 
nem hozott volna szigonypisztolyt, akkor már vinnének is kifelé megbi-
lincselve az épületből. Hálát adott a sorsnak, hogy Hana a főnök, mert 
az ő ötlete volt ez. 

A lány már a szálloda teteje felett siklott. Hirtelen leoldotta a kap-
csot és a tetőre érkezett, majd egyet pördült a sebesség miatt. Ekkor rob-
bant fel a piciny bomba, amitől a rendőrök összerezzentek. De elvesztet-
ték a lány nyomát. 

Xiao Li pedig feltépte a tetőre nyíló ajtót és berobogott fegyverestül 
a szállodába…
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 Hátralévő idő: 27 perc 14 másodperc… 

– Whiskey 2 kint van! – hallatszott Xiao Li hangja. 
– Vettem, Whiskey 2! – válaszolt Hana egy tizedmásodpercre elmo-

solyodva. – Siess, még kellesz! 
– Tíz perc és ott vagyok! Whiskey 2 vége!
Hanaék széthúzták a liftajtót a félhomályos színházban. Behajolva a 

plafon felé kezdték lőni szigonypuskáikat, hogy majd azon emelkedje-
nek fel. Derekukra erősítették a drótkötelek végeit, hogy a kis szerkezet, 
amit az övükön viseltek, felemelje majd őket a tetőig. 

– Jelentést! 
– Echo a liftaknában! – válaszolt a parancsnok, majd utána a többi 

is: minden egység más liftaknába jutott be. 
– Delta is bent! 
– Kilo szintén! 
– Juliett bent! 
– Sierra bent! 
– Oscar marad a helyén! 
– Romeo marad helyzetben! 
– Vettem! – mondta Hana. – Figyelem, cél a tető! Akció indul, há-

rom… kettő… egy… 
– Várj, Whiskey 1! – szólt Oscar 2. – Valamit hallottunk… Ó ne…
A rádióban lövéseket hallottak, majd üvöltéseket, végül pedig egy 

olyan hörgést, ami nem emberi lénytől származott. 
Mindenki elsápadva hallgatta a csatazajt. 
Majd a dermedt csendben újra megszólalt a rádió. Két hang, egy 

férfié és egy nőé szólt bele. 
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– Khm, Hana, ott vagy? Hahó! – mondta a férfihang.
– Hana drága, jelentkezz! – kérte nyájasan a női hang. 
Hana régen hallotta ezt a két hangot, de sosem felejti. Majdnem be-

hullott a liftaknába, mikor felismerte ezeket, a körülötte lévő társai pe-
dig mind nyeltek egy nagyot, amint Hana a rádióba motyogta nevüket. 

– Zhenbang? Feng? 
– Igen, szívem, itt vagyunk – válaszolt Feng. – Igazából csak érted 

jöttünk, mert valaki nagyon szeretne látni – mondta sejtelmesen, mint-
ha valami titkos imádóról lenne szó. 

– Tényleg? Csak nem hosszú szakálla van és divatjamúlt piros kön-
töse? 

– De, ő az. Ha most nemet mondasz nekünk, akkor lelőjük a meg-
maradt egységeid tagjait, vagy valami még rosszabbat teszünk velük. Mit 
szeretnél? 

– Azt, hogy gyere fel és elintézzük! – Hana ezt már dühösen a liftak-
na mélye felé kiabálta, mert tudta, hogy az elintézett egységei ott voltak 
lent. 

– Most nem mehetek, mert tudod, van egy-két kötelességem. De 
rendben. Ezt a választ nemnek veszem – egy pisztolylövés hallatszott – 
ezért most az életben maradt tagjaidat elintézzük és felküldjük a szóvivő-
inket. 

Két újabb pisztolylövés dörrent. 
– Hana szívem, ha túlélitek a következő perceket, akkor nemsokára 

találkozunk. Hát akkor szióka! Puszika-nyuszika! – majd két újabb dör-
renés vetett véget a rádióadásnak. 

Hana még mindig nem hitt a fülének. Itt vannak alattuk, pár eme-
lettel. És amit mondtak „Ha túlélitek a következő perceket”…
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A nőbe belehasított a felismerés: most kell feljutniuk a tetőre, mert 
utána vége a dalnak. Ráadásul már lehallgatják őket, ezért új frekvenciá-
ra kellett váltani, amit már előzőleg megbeszéltek. Néhány másodpercen 
belül  mindenki  átállította  a  rádiókat,  amiről  Feng és  Zhenbang  már 
nem tudhatott. 

– Mindegy egység! Indulás a tetőre, gyorsan, gyorsan! 
Beugrottak a liftaknákba és megkezdték az emelkedést a derekukra 

erősített kötelek és kis elektromos szerkezetek segítségével. 
Elérték az első emelet magasságát. A lifteket előzőleg lehívta már a 

szétlőtt Oscar és Romeo egység, így szabad volt az út felfelé. 
A második emelet  magasságát  érték el.  Nagyon lassúnak tűnt  az 

emelkedés.  A földalatti  szint felől  pedig már minden egység hallotta, 
amint a liftajtókat széttolják és…

A harmadik  emeletnél  jártak.  Az  éjjellátó  készülékek  segítségével 
már látták, hogy Vadászbábok másznak be a liftaknába, és mind a négy 
kezükkel a vastag dróthuzalokba és falra erősített elektromos kábelekbe 
kapaszkodva félelmetes sebességgel mászni kezdenek felfelé.

Negyedik emelet… Nem kellett sem matematikai tudomány, sem 
kiváló  harcászati  érzék  ahhoz,  hogy  mindenki  lássa:  a  Vadászbábok 
beérik őket, még mielőtt elérnének a tetőt. 

– Tűz, tűz, tűz! – üvöltötte Hana, majd elsütötte fegyverét. 
A liftaknát torkolattüzek világították meg, a fegyverek fültépően dö-

rögtek. A Whiskey csapatban legfelül haladt Lili, utána Patkány, majd 
Shen, Hana, Chou és legalul  Shun Tang.  Mind lőttek már, vigyázva 
arra, nehogy egymást találják el. Normál esetben csak az alsó három em-
bernek kéne húznia a ravaszt, de most…

A többi egységnél ugyanúgy tüzeltek a liftaknák alja felé. 
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Az alvilági lények szinte repesztettek felfelé.
A Delta egységet beérték. Arra sem volt idejük, hogy mondjanak 

valamit. Az utolsó emberig megsemmisítették őket…
Ezután az Echo egység következett, akinek egyik tagja még egy ra-

kétát is  kilőtt a liftakna mélye felé, de nem talált el egy Vadászbábot 
sem. Tüzeltek kézifegyvereikből is, de csak egyet tudtak meglőni. Végül 
a lények beérték őket…

A Kilo egységnek nem volt más választása, mint kijönni a liftakná-
ból. Ha bent maradnak, a lények beérik őket és vége. Ketten elkezdték 
széthúzni az ajtókat, a többiek pontos lövésekkel találták el a sebesen 
mászó Démonokat. 

Már nem volt nagy a távolság köztük. Az ajtók nyitva álltak a ne-
gyedik szinten. Kilendültek a kötélen, melyet nyomban lecsatoltak dere-
kukról, és hátrálni kezdtek az ajtóktól. Egyikük azonban még mindig a 
csat leoldásával bajlódott. A drótkötelet hirtelen a liftakna felé kezdte 
húzni valami gigászi erő.  A 25 év körüli srácnak halálfélelem ült ki elő-
ször az arcára, mikor a kötél megfeszült, majd utána olyan erős rántás 
következett, hogy a gerince azonnal eltört. A feje a liftajtóhoz csapódott, 
összetörtek az arccsontjai. Majd megjelent az első Vadászbáb az akná-
ban, ami egyik kezével belemarkolt a srác mellkasába és berántotta, köz-
ben vér fröccsent a lényre, a karmok miatt széthasadt bordadarabok és 
húscafatok szálltak a levegőben, hogy utána a gravitációnak engedelmes-
kedve kövessék a mélybe zuhanó testet. 

A lény nem teketóriázott. Amint berántotta a srácot az aknába, ki-
ugrott a sötét folyosóra. Ekkor lövedékek csapódtak bele és összecsuk-
lott. Mint egy darab rongy, befordult a liftaknába és a mélybe hullott. 

Két újabb Vadászbáb mászott ki a körfolyosóra és a menekülő Kilo 
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egységet egy rohanó ember sebességének háromszorosával vették üldöző-
be…

A Juliett egység pontosan lőtt és szerencséjük is volt. A Démonok 
lelőtt tetemei társaikra hullottak és visszalökték őket a mélybe. Már el-
hagyták a negyedik emeletet, és az ötödik magasságában járhattak. Az 
egyik férfi – 32 év körüli, rövid hajú, farmernadrágban és pulóverben, 
ami alatt dudorodott a golyóálló mellény masszív felülete – egy olyan 
C4-es töltetet szedett elő, amit mágneses tapadókorongra erősített.  A 
detonátort gyorsan három másodpercre állította és lehajította a mélybe. 
A mágneskorong rátapadt a liftakna falára, majd felrobbant. Két Vadász-
bábot szedett darabokra a robbanás, még kettőt a mélybe lökött. A lö-
kés-,  és  hőhullám  pedig  beborította  a  Juliett  egységet.  Még  mindig 
emelkedtek felfelé, miközben oltották lángra kapott ruháikat, hajukat. 

Elérték a liftakna tetejét. Ráálltak az oldalsó acél gerendákra, majd 
kinyitották a tetőre vezető ajtót. Ezután pedig már csak tíz másodpercük 
maradt az életükből, mert beleszaladtak az eddig még nem látott Dé-
monba: az Őrbábba…

A Sierra egység sem volt szerencsés. A legalul emelkedő férfi lábszá-
rába markolt az egyik Démon és lehámozta róla a húst és izmokat. A 
férfi üvöltött a fájdalomtól, a fegyverropogást azonban nem tudta túlki-
abálni. A Vadászbáb lapos fejét lövedékek tucatjai lyuggatták ki és a vé-
res húsmasszával a mancsában a mélybe hullott és elsodort egy másik 
lényt. De mikor ezek lezuhantak, a társuk oldalt ugrott, megkapaszko-
dott a liftakna elektromos kábeleiben és acél elemeiben, eldeformálva 
ezeket, majd újra a magasba lökte magát. Lesodorta a lehámozott láb-
szárú férfit, akinek feje belecsapódott és szétnyílt az első kiálló acélda-
rabban. A második ember – egy izmos nő – magasságába érkezett, olyan 
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sebességgel, hogy a nőnek nem volt ideje elfordítani fegyverét. A Dé-
mon egyik kezével elkapta a nyakát és egy villámgyors mozdulattal le-
tépte a fejét. A fejcsonk még lökte ki magából a vért, a test fejjel lefelé  
himbálózni kezdett a drótkötélen. A Démon a letépett fejet feldobta, és 
eltalálta a legfelül emelkedő férfit, akinek fegyvere kihullott a kezéből. A 
lény ekkor újra a falba és kábelekbe kapaszkodva a magasba lökte magát 
és két karját átszúrta a férfi mellkasán, szinte belekapaszkodva a hullába. 

Hanaékat pedig az mentette meg a rémséges lények gravitációt meg-
szégyenítő  rohamától,  hogy  a  nemrég,  táblán  levezetett  harcértékük 
négyszerese volt az imént meghalt Sierra egységének. Pontosan lőttek a 
Démonok fejére, kapaszkodó karmaikra, hogy a mélybe hulljanak, rá a 
társaikra. 

Hanaék a Juliett egység után nem egész harminc másodperccel ér-
keztek meg a tetőre nyíló ajtóhoz. Kirúgták és kiléptek a robbanó tűzijá-
tékok által megvilágított színes ég alá, ahol…

Hátralévő idő: 21 perc 7 másodperc… 

Xiao Li már elérte a széttört szögesdrót kordonok határát. A rend-
őrök – négy ember kivételével – mind meghaltak, e négy közül egyik 
fájdalmasan nyögött, a másik vakon botorkált – mert a robbanások ki-
vitték a szemét –, egy újabb a leszakadt karjának csonkját próbálta elszo-
rítani üvöltve, hogy ne vesszen el annyi vért, hogy elájuljon, a negyedik 
a szögesdrótokba gabalyodva, vérző arccal, szétszakadt ruházattal nyúlt a 
rohanó lány felé és nyögve kérte, hogy segítsen. 

Xiao Linek egy pillanatra megesett a szíve a sebesült rendőrökön. 
Egyikük sem akarta ezt tenni, még Patkány és emberei sem, de a Tigris 
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Dühének megállítása sok áldozatot fog jelenteni, ezt már tudták a leg-
elején. 

A Hummerek alkatrészei még mindig lángoltak nagy területeken, a 
kiömlött üzemanyag által létrehozott tűztócsákat a lány kerülgette, átug-
rott felettük. 

Felnézett a színház tetejére és torkolattüzek villanásait látta egy-egy 
pillanatra, hallotta a lövések robaját, amit szakavatott füle meg tudott 
különböztetni a tűzijátékok által előidézettektől. 

Tudta,  hogy a  tetőn most harc van.  Arról  azonban fogalma sem 
volt, hogy ki lehet az ellenfél, hiszen ő maga szedte le mind a tíz mester-
lövészt ott fent. 

Egy pillanatra azonban valami olyat látott odafent, aminek láttán 
kiguvadt a szeme. 

Ráadásul már hallotta az újabb szirénaáradatot. Hana még a straté-
giai megbeszélésen tudatta mindenkivel, hogy a rendőrség szinte bizto-
san küldeni fog egy második hullámot, ami be fogja keríteni őket. Ez az 
idő most jött el. Közeledtek. 

Xiao  Li  lihegve  nyelt  egyet,  majd  meglódult  újra  a  színház  felé, 
hogy a tetőn harcoló lény ellen besegítsen, mert ha valamiben, akkor ab-
ban biztos volt, hogy rá is szükség lesz…

 
Hátralévő idő: 21 perc 19 másodperc… 

– Óóó, de szeretem ezt az Őrbábot. Nézd, mit művel! Ez az! Gye-
rünk – tapsolt az Alvilág királya úgy, mintha lóversenyen lenne.

– Királyom – szólt Zhenbang hangja. A trónteremben két lángnyelv 
öltötte fel az ő és Feng arcának formáját és most ezek beszéltek a király-
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hoz. A hatalmas trónteremben senki és semmi más nem tartózkodott. – 
Veszélyes lehet a támadásuk még mindig. Kérlek, mond el magabiztossá-
god okát, mert ha véletlenül rossz, még korrigálhatunk a terven!

– Ne aggódj, Zhenbang! – vette a kezébe a lángnyelvet a király és a 
tenyerében tartva az arca elé emelte. – Minden tökéletes lesz. Ti csak 
próbáljátok elkapni Hanat és Lilit! Mindjárt jön az, amit én magam ter-
veltem ki. Hehehe!

Hátralévő idő: 21 perc 2 másodperc… 

A Whiskey egység tátott szájjal bámult a tetőn zajló csatára. Még 
Lili is, aki az alvilági dolgokban ugyan járatos volt, de Őrbábot még ő 
sem látott. Csak annyit tudott róla, hogy lehet készíteni ilyet. 

Az Őrbáb nevű, emberi formájú, sőt mi több, emberi méretekkel 
rendelkező Démon magassága körülbelül 180 centiméter lehetett. Két 
keze, két lába és egy feje volt. Első pillantásra úgy tűnt, mintha egy régi, 
16. századi harcos lépett volna elő valami tusrajz felületéről. Sötétvörös 
páncélja mellvértből és hátvértből állt, ismeretlen anyagból készült, váll-
védőin hegyes,  kifelé  hajló tüskékkel.  Kezein alkarvédő feszült.  Fehér 
nadrágján díszes piros mintázatok tekeregtek. Csizmája bőrből készült, 
rávarrva fémlapok segítették a védelmet. Haja szoros copfba kötve egy 
tenyérnyi széles fémhengerrel volt összefogva. Minden emberinek tűnt, 
kivéve a fejet, melyen nem lehetett szájat felfedezni, sem füleket, sem or-
rot. Csak és kizárólag szemeket, amik a kékes, repedezett bőrön világí-
tottak  vörös  fénnyel,  és  gonoszul  összehúzódva  figyelték  az  ellenség 
mozgását. Kezeiben díszes mintázatú, kecses ívelésű, külső felén borot-
vaéles, belső felén fűrészfogazott egyméteres kardokat tartott. Ha ezek 
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látványa nem lett volna elég, még hozzájött az a sebesség, amivel forgat-
ta. 

Hanaék éppen arra toppantak be, mikor az Őrbáb a kardjaival zöld 
színű „pajzsot” húzott fel, valamiféle erőteret, amiről a feléje záporozó 
lövedékek úgy pattantak le, mint kavics a sziklafalról.

Az Őrbáb mindkét fegyverét keresztben maga előtt meglendítve le-
csapta a szerencsétlen nő fejét, utána belerúgott a testébe, ami átbucská-
zott a tető peremén, és a föld felé zuhant. 

Hanaék megindították az ólomzáport. Eközben szétszóródtak és fe-
dezékekhez ugrottak. 

Az Őrbáb futva indult meg a hozzá legközelebb álló Shen felé. A 
férfi kilőtte az egész tárat fegyveréből. A többiek is mind így tettek. Az 
Őrbábnak  azonban semmi baja  nem lett.  A legtöbb töltényt  kivédte 
„pajzsával”, néhány a fejébe csapódott, ahol a kiszakított alvilági szövet-
darabok szinte egy tizedmásodperc múlva újra összeforrtak. A lábába is 
mentek lövések; ami a nadrágján érte, azokat a díszes varrás fényesen fel-
ragyogva  védte  ki,  a  csizmájáról  pedig  szikrákat  vetve  pattogtak  le. 
Mindannyian meghökkenve és elképedve töltötték be a következő tára-
kat a fegyverbe, mikor az Őrbáb beérte Shent. 

A férfi már idejében látta, hogy a lövések nem használnak. Felké-
szült a kitérésre. A Démon lefejező, ollózó csapást tett kardjaival, de a 
férfi lebukott alá és félregördült. Eldobta fegyverét és jobbnak látta, ha 
előhúzza kardját. Jól döntött. 

A lény a lefejező mozdulat sikertelensége után felülről csapott lefelé, 
ezúttal  is  mindkét  kardot  egyszerre  lendítve.  Shen  kivédte  a  csapást 
kardjával, majd hátraugrott, hogy Hanaék folytathassák az ólomzáport. 
A Démon fejébe és testébe már annyi lövedék ment, aminek csak a fele 
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is képes lett volna egy egész ámbrás cetet a másvilágra küldeni. A lény 
megingott egy pillanatra és az egyik alumíniumból készült szellőzőjárat-
nak esett. Az behorpadt és beszakadt. 

A Démon újra felhúzta „pajzsát” maga és Hanaék közé. Teljes mér-
tékben  sértetlenül  kihámozta  magát  a  szellőzőjáratok  roncsai  közül, 
majd újra rohamra indult Shen felé. 

Bal kardjával csapott derékmagasságban. A férfinak mindkét kezét 
fel kellett emelnie és a kardot pengével lefelé tartania, hogy kivédje ezt.  
Nagy csattanás, szikrák. Saját kardjának belső fele vállon csapta Shent. 
Elsodródott egy kicsit, éppen eleget ahhoz, hogy a Démon jobb kardja 
most célt tévesszen. 

Hanaék közben újabb töltényáradatot eresztettek a lénybe, aminek 
jól láthatóan még mindig semmi baja nem volt. Ez képtelenség. Még az 
a nagy valami, ami az olajfúró állomáson várta őket, még az is megbo-
rult ennyi ólomtól. Akkor ugyan ott volt Xiao Li az M107-essel, de ez a 
lény most nem olyannak tűnt, hogy számítana ellene a kaliberek nagysá-
ga. Ide rakéta kéne, vagy pedig…

Miközben Shen megúszta a hasára irányzott szúrást, ügyesen vissza-
húzta kardját, felemelte és fentről sújtott le a lény jobb karjára. Normál 
esetben így le lehet csapni a célzott végtagot, de ennek a Démonnak ez 
sem volt elég. 

Azonban megjelent valami, amit első látásra vérnek nevezett az, aki 
ezt a harcot látja. Nem volt piros színű, hanem valami fekete gél.

A Démon visszahőkölt egy pillanatra és újra támadott. 
Ez a másodperc azonban elég is volt mindenkinek, hogy rájöjjön: az 

Őrbáb nem sebezhető meg a rendelkezésre álló lőfegyverekkel, csak vala-
mi robbanóanyaggal, vagy közelharci fegyverekkel. 
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Előkerültek azok, amik közvetlen fizikai erőt felhasználva sebezték 
meg az ellenfeleket. 

Lili ugrott Shen mellé, olyan dühödten, hogy aki látta az arcát, az 
most elismeréssel adózott akaraterejének. 

Már  ketten  támadtak.  Senki  másnak  nem  volt  olyan  közelharci 
fegyvere, amivel komoly kárt tudott volna okozni a lénynek. Chounak 
ugyan ott pihent dzsekijében a szöges bokszer, de tudta, az édeskevés. 

Mikor a fegyverek már nem szóltak, csak az újévi tűzijátékok távoli 
robbanásai hallatszottak, Hana a rádióban kiabált. 

– Whiskey 1 Kilo egységnek, hol a rákban vagytok? 
– El kellett hagynunk a lifteket, kiszálltunk a negyediken. 
– Menjetek ahhoz, amit mi használtunk! És gyertek a tetőre, de vil-

lámgyorsan! 
– Érte… értettem! – válaszolt Kilo 1 ijedt hanggal. 
Eközben Shen és Lili kivont kardokkal folytatták a harcot. 
Lili támadott. Dühödten csapott kétszer fentről a fej felé, mely kö-

zül első védve jobb, másik bal karddal. 
A Démon készült visszatámadni, de Shen megelőzte. A közelébe lé-

pett és a hasba vágott. A kard néhány centi mélyen belesüllyedt. A férfi 
végighúzta a pengét a hason, fekete csíkot rántva magával, majd hátralé-
pett és egyből védekező állást vett fel, készülve a bejövő villámgyors tá-
madásra. 

Lili közben megint támadott. Két gyors szúrás mellkas felé, egyik 
balról, a másik jobbról félreütve, miközben a lény egy lépést hátrált. 

Shen oldalra ugrott és a bordák közé akart szúrni. A lény elfordult, 
keresztbe téve fegyvereit nyomta le a férfi kardját a betonba. Majd elug-
rott, a támadási energia továbbvitte Shent, a Démon pedig egy fordulat-
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tal hátba rúgta. Shen elterült a földön és majdnem egy métert csúszott.
Lili hátba akarta támadni a Démont, de annak mintha hátul is lett 

volna szeme, elhajolt a hátba szúrás elől. Lili egy pillanatra elvesztette 
egyensúlyát, amit a lény kihasznált. Megpördült, és hátba rúgta Lilit is,  
aki Shen mellett landolt. 

Hanaék már nem nyitottak feleslegesen tüzet, még kell a lőszer ké-
sőbbre. Meg kell várniuk a Kilo egységet, aki vagy lelövi rakétavetővel, 
vagy pedig Shen és Lili szétkaszabolják. Bár a legutolsó tíz másodperc 
ennek inkább az ellenkezőjét mutatta.

Már a tetőn vannak, már csak be kéne lendülni drótkötélen innen a 
hatodik emeletre, berontani a színházterembe, elvenni a borítékokat és 
győztek.

– Whiskey 1, 3, 5 és 6! Merülés! – adta ki Hana a parancsot arra,  
hogy szét kell válniuk, és míg Shen és Lili harcolnak az Őrbábbal, addig 
a többieknek le kell ereszkedniük és berontani a terembe. 

A peremhez rohantak és elkezdték rögzíteni a drótköteleket. 
Shen és Lili közben feltápászkodott. Kardjaikat készenlétben tartva 

mindketten egy nagyot nyeltek, mikor a Démon mindkét kardját olyan 
gyorsan pörgette, hogy szinte nem lehetett látni a pengét. 

Az Őrbáb védekezőállásba helyezkedett, testének jobb fele előre né-
zett, kardját derékmagasságban vízszintesen tartva, hátsó fegyvere pedig 
a fej fölé emelve meredezett előre. Készen állt Shen és Lili rohamára.  
Akik meg is kezdték azt…

Hátralévő idő: 18 perc 10 másodperc… 

Xiao Li  berobogott  a  véres  pusztítást  átélt  aulába,  majd jelentett 
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Hananak.
– Whiskey 2 Whiskey 1-nek! Az aulában vagyok.
– Vettem Whiskey 2, a legjobbkor! Nyomás a keleti liftakna felé, és 

gyere fel a tetőre, mert elkel a segítséged. 
– Értettem! Hozom az Angyalt.
A lány rohanva indult el a legközelebbi lift felé, belépett az aknába, 

elkapta az egyik lengedező drótkötelet, a derekára erősítette az emelő-
szerkezetet,  a  legerősebb  fokozatra  állította,  és  megkezdte  az 
emelkedést… 

 Hátralévő idő: 17 perc 11 másodperc… 

Hanaék készen álltak derekukon a drótkötelekkel az ereszkedésre. 
Két szélen ő és Chou, középen Patkány és Shun Tang. Egymásra néztek, 
némán jelezve, hogy készen állnak. 

– Kilo egység, merre vagytok?
– Egy perc és a tetőn! 
– Vettem! Segítsetek be Whiskey 4-nek és 7-nek! Használjátok a ra-

kétavetőt majd!
– Mire lőjünk? 
– Tudni fogjátok. 
Hana nem mondott semmi mást. Ránézett a többiekre. Bólintottak 

egymás felé. Majd elrugaszkodtak a tető szélétől és megkezdték az eresz-
kedést. 

Néhány másodperc múlva a legfelső szint üvegfalainak külső felén 
lógtak. Egy folyosó húzódott itt. Két rendőr állt őrt, akik először nem 
hitték el, hogy a tűzijátékokat hirtelen pár emberi alak fogja eltakarni. 
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Sőt lőni is fognak. 
Hanaék ellökték magukat az ablaktól és miközben kifelé, majd be-

felé lengtek, sorozatot eresztettek meg az üvegre, és a mögötte lévő rend-
őrökre is. Szitává lőtt testtel hullottak a színház padlójára. Hanaék pedig 
a megrepedt üveget betörték lábukkal és bemásztak.

Már csak egy karnyújtásra van a végcél…

Hátralévő idő: 16 perc 15 másodperc… 

Shen fentről fej felé csapott, Lili pedig oldalról szúrt. A Démon ki-
védte a férfi támadását és könnyedén oldalt lépett, kikerülve ezzel az ol-
dalról érkező Lili szúrását is. 

Egy szempillantás alatt pedig visszatámadott. Shennek maga elé kel-
lett húznia kardját és egy akkora csapás zúdult rá, hogy a penge majd-
nem betörte a fejét. Ezt megelőzte azzal, hogy a vállát nyomta előre, így 
a kard a vállvédőnek feszült. Már testének teljes erejét bele tudta adni 
abba, hogy megtartsa a gyilkos erejű támadást. 

Lili ismét szúrt. A Démon pedig védett. 
A lény hirtelen visszahúzta a Shen felé feszülő kardot, emiatt a férfi 

elvesztette egy pillanatra az egyensúlyát. Ennyi elegendőnek bizonyult: a 
Démon meglendítette a lábát, és gyomorszájon rúgta a férfit. 

Shen a  levegőbe emelkedett  egy pillanatra,  beszorult  a tüdejében 
tomboló  levegő.  Szeme  kiguvadt.  Egy  kis  időre  harcképtelenné  vált, 
ezért a lény most mindkét kardjával, teljes harci képességeivel Lili felé 
fordult. És támadott…  

A lány nem győzte a félelmetesen célzott csapásokat kivédeni és el-
ugrani előle. Meg fog halni, ha pár másodpercen belül nem segít be neki 
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a férfi. 
Shen nagyokat lélegzett, miközben szikrák pattogtak ott, ahol Lili és 

a Démon kardjai egymásnak csapódtak. 
A lány félelmetesen harcolt. Gyorsan vágott, pördült, ellépett, szúrt, 

megpördült. 
Shen feltápászkodott és két nagy levegőt vett. Jobban volt, már csak 

dörömbölő szíve akarta kiszakítani a mellkasát. 
Óvatosan a lény mögé osont. Úgy látta, hogy az minden figyelmét 

most Lilire fordítja. Miközben a szikrák egyre csak pattogtak, a férfi ro-
hamra indult. 

Sikerült. Hátba szúrta a Démont. A kard a mellkasán jött ki elöl. 
A lény azonban mit sem törődve ezzel hátrafelé rúgott egyet és a 

férfit újra hasba találta. Shen eleresztette a kardot és felborult. 
Ennyi azonban elég volt Lilinek. Akkorát csapott a Démon pillanat-

nyilag  védtelen  karjára,  hogy  az  majdnem teljesen  átszakadt.  A  lény 
mintha nem hitte volna el, hogy ilyesmi megeshet vele, a lelógó karját 
nézte és az abból kiforduló kardot. 

Lili újra támadott. Kétszer villámgyorsan beleszúrt a lény mellkasá-
ba. 

Az Őrbáb térdre esett és ép karjában tartott karddal megpróbálta 
védeni magát az őrjöngve támadó Lilitől. 

A lány hirtelen abbahagyta a támadást és elrohant. Messze a lénytől. 
Shen pedig a földön feküdve összehúzta magát. 

A Démonnak már forrtak vissza a sebei, a majdnem teljesen levá-
gott keze is már kezdett rendbe jönni. Azonban Lili nem ezért futott el, 
és Shen nem ezért húzta össze magát, hanem azért, mert a Kilo egység 
már az egyik liftakna ajtajában állt és egyikük összehúzott szemmel, vál-
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lán egy rakétavetővel a lény felé célzott. 
Süvítve indult el a rakéta a csőből és a Démont pontosan a hátán ta-

lálta el. Hatalmas robbanás rázta meg a színház tetejét. Lili nem tudott 
elég messzire futni, ezért a lökéshullám elsodorta néhány métert. Shen 
pedig összehúzódva is nagy adag tüzet, légnyomást és egy-két repeszt ka-
pott a testére. 

A Démon előrerepült,  fejjel  bele  a  betonperembe.  A testén nagy 
lyuk tátongott, ahol a rakéta felrobbant. Elméletileg egy ilyennek dara-
bokra kellene tépnie szinte bármit, amibe belecsapódik, de ez a lény újra 
nagy meglepetést okozott azzal, hogy a teste viszonylag egyben maradt. 
Azonban annak a tényét, hogy harcképtelen, már nem tudta megmásíta-
ni. Teste füstölögve kezdett eltűnni, a testéből kifolyt feketés anyag nagy 
tócsákba gyűlt alatta és folyt le a betonperemen. 

Az Őrbáb megsemmisítve. 

Hátralévő idő: 15 perc 19 másodperc… 

– Hogyaza… – próbált  káromkodni  Yanluo Wang,  mintha a  ló, 
amire fogadott, az most éppen utolsóként futna be a célba. 

Hátralévő idő: 15 perc 1 másodperc… 

Hanaék a színház legfelső emeletén, a külső folyosókon haladtak a 
színházterem bejárata felé. Már nem választotta el sok őket innen. Egy 
újabb rendőri egység védte ezt, két acél pajzs mögé bújva és ott rejtőzve 
el. Mikor kiléptek a sarok mögül, felkerepeltek a fegyverek. Fedezékbe 
kellett vetődniük. Hana egyik márványoszlopnak vetette hátát, figyelt, 
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hogy hányat lőnek és milyen fegyverekből. Ha újratöltenek, kifordulnak 
és tüzelnek.

Patkány a saroknál állt még, ő nem vetődött előre. Hátát a falnak 
vetve próbált Hana felé nézni, miközben lövedékek által kiszakított tör-
melékdarabok repkedtek a levegőben. 

Shun Tang a folyosó másik irányába nézett elrejtőzve. Nem akarta, 
hogy hátba támadják őket. 

Chou Patkány mellett volt, fél térdre ereszkedve, a tűzívektől fedve. 
Nem egész egy méterrel előtte szakadtak ki a szőnyegdarabok, keletkez-
tek lyukak az üvegfalon, ami mögött szépen látni lehetett a tűzijátékok 
fényeit. 

A rendőrök lövései alábbhagytak egy pillanatra. Hana villámgyorsan 
fordult ki vállához szorított fegyverével és egy célzott, pontos lövéssel az 
egyik rendőrt fejbe találta. 

Visszafordult fedezéke mögé és a következő lövedékek már elkezd-
ték lebontani a márványoszlopot, aminek a hátát vetette. Közben kezé-
vel jelzett Patkány és Chou felé: három… kettő… egy… 

Sima gránátot már nem akartak bevetni, mert az éppen megmentés-
re szoruló embereknek a végén bajuk esik. Ezért inkább villanógránáto-
kat repítettek a rendőrök felé. Amint felrobbantak, Hana, Chou és Pat-
kány lőni kezdtek. 

Mire a zsaruk újra láttak valamit, addigra páran meghaltak. 
Hana azonban  tudta,  hogy  ezek  olyan  jól  befészkelték  magukat, 

hogy mire kiszedik mindet, addig ők is meghalhatnak. Ha kerülnek és a 
másik folyosón indulnak el, biztos, hogy ott is beleszaladnak egy hason-
ló páncélos-pajzsos egységbe. 

Hirtelen egy nagy sebességű MP5K fegyvert hallottak akkor, mikor 
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a rendőrök újratöltöttek. Majd egy másodperces csend következett, utá-
na egy villanógránát durrant, végül újra az MP5K kis golyószóróval ka-
szált valaki. Majd csend. 

A rendőrök meghaltak. A lőporfüstön keresztül pedig Xiao Li jelent 
meg. A liftaknából mászott fel, megtagadta Hana parancsát és nem a te-
tőre ment, hanem itt mászott ki, hátba támadva ezzel a zsarukat. 

– Engedetlen ribanc – mondta Hana a rádióba, majd kezével intett 
a többieknek, hogy jöjjenek vele. 

– Bocs, de…
– Mindegy, nem érdekel. Gyerünk! – kiabálta Hana, majd átugrot-

ták a rendőrök tetemét, elérték a színházterem bejáratát. Két oldalra áll-
tak, fejmagasságban céloztak és Chou lenyomta a kilincset, hogy belép-
jenek a terembe és megmentsék a politikai összejövetel résztvevőit. 

Azonban a látvány, ami a szemük elé tárult, az nem fog egyhamar 
kimenni az emlékezetükből…

Hátralévő idő: 12 perc 7 másodperc… 

A színházterem legfelső, pazar berendezésű emelete enyhén lejtett, 
falai bordó színűek, a padló sötétvörös, a székek ezektől kissé világosabb 
árnyalatban, sorokba rendezve borították a termet, a fényt mennyezetbe 
süllyesztett lámpák adták. 

A bejárat a színházterem oldalában nyílt, ahonnan jobbra lefelé, és 
balra felfelé lehetett a széksorokhoz jutni. Jobb kéz felé terült el a szín-
pad, piros függönyei széthúzva. Ezt a szép termet azonban szörnyűséges 
dolog csúfította el…  

A széksorok közepéből nőtt ki, és egészen a plafonig felért az a kékes 
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színű, növényzethez hasonló, néhol egy méter vastagságú valami, amire 
ha hasonlatot akarnának keresni, akkor a groteszk fa állna a legközelebb 
hozzá. Gyökerei jól láthatóan nem a lentebbi szintekre vezettek, hanem 
egy koromfekete, nagyméretű lyukba, ami a padlóban nyílt, és rendelte-
tése nem volt kérdéses. A lyuk az Alvilágba vezetett, ez a groteszk fa pe-
dig egyenesen onnan nőtt ki. 

Törzse körülbelül három méteres átmérőjű, néhány ága helyenként 
egy méteres vastagságú volt. A vékonyabb ágak a szemük előtt változtat-
ták  meg  alakjukat.  Tekeredtek,  kígyóztak,  és  körbefonták  azt,  amiért 
eredetileg a földi világba növesztették, vagy inkább eresztették. 

A vastag kékes színű kéreg néha széthúzódott, hogy kiengedje azo-
kat az egykori embereket, akikre inkább már a lény kifejezés jobban il-
lett, és mostanra eltorzult testtel, szét- és megfolyt fejjel, ragacsossá vált 
nyúlós végtagjaikkal néha kinéztek a groteszk fa törzséből, körbeforgat-
ták rémálomszerű fejüket. Amelyik még rendelkezett szemmel, az na-
gyokat pislogott, majd úgy bújtak vissza a törzsbe, mintha valami belül-
ről rántaná vissza őket. Majd máris bújt ki a másik…

Hanaékat a döbbenet teljesen hatalmába kerítette. Az Alvilágot lát-
ták már, de most ez a valami, ami fának kéne, hogy legyen, nem tudta 
belevésni magát e szerepben az emlékezetbe. 

A mentális csapás azonban még itt nem állt meg. A tekergő ágren-
geteg csapdába ejtett sok-sok, öltönyt viselő embert, majdnem ötvenet. 
Arcukat körbefonták az ágak, kezüket és lábukat nem tudták megmoz-
dítani. Ezek voltak a ma esti politikai találkozó résztvevői. De úgy nézett 
ki a terv más irányt vett. 

A közelükben a láthatatlanság álcájából néhány Vadászbáb bukkant 
elő. A bejárat fölötti és melletti falon kapaszkodtak, szemben a sorok 
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közt is megbújtak, most pedig tekintélyes karmaikkal Hanaék közelébe 
ugrottak, és…  hirtelen megálltak. 

– Dobjátok el a fegyvereket, Hana! Vége van! 
A hang közülük érkezett. A tulajdonosa nem volt más… mint… 
Hanaék döbbenten fordultak meg és néztek a mosolygó… 
… Shun Tangra, aki fegyverét szegezte rájuk. 
Megmozdulni sem tudtak a döbbenettől. De nem, gondolta Hana, 

a kék-inges nem lehet Báb, mert azt éreztem volna. 
Shun Tang úgy válaszolt, mintha olvasna Hana gondolataiban. 
– Hana, sajnálom, de én az vagyok, akivel eddig nem találkoztál és 

nem is érezhetted a jelenlétét. Én vagyok az egyik Maszkbáb.
Hát persze. A beépülő Báb, akinek jelenlétét nem lehet érezni, hi-

szen ezért Maszkbáb, ami az álcázás fortélyait használja. 
Hanaék a Vadászbábok előrenyomulására eldobták fegyvereiket és 

megadták magukat. Vége. Lelkük nemsokára az Alvilág királya elé fog 
kerülni, aki már valószínűleg alig várja, hogy meghozza az ítéletüket. 

Shun Tang elvette a fegyvereiket és bedobta azokat a groteszk fa tö-
ve felé. 

– Akarjátok tudni az igazságot? – kérdezte a férfi mosolyogva, köz-
ben fegyverével jelezte hogy ereszkedjenek térdre. 

Gyilkos szemmel néztek rá. 
Nem szóltak egy szót sem, csak elzsibbadva várták, hogy ez az em-

bernek látszó valami elmondja, hogy mi történik itt. 
– Nos, Hana – a kék-inges a plafon felé irányította fegyverét, látva, 

hogy  Hanaék tarkóra tett  kézzel  térdelnek előtte.  –  Elmagyarázom a 
dolgok hátterét, mert parancsba kaptam ezt a királytól, aki nem csak té-
ged tisztel, hanem a társaidat is. Vagyis jogotok van megtudni az igazsá-
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got. Na szóval. Ugye mikor még a börtönben voltál, akkor az ott még az 
eredeti  titkos  ügynök  volt.  Ez  is  most  az,  de  beleszálltam  én,  amit 
Maszkdémonnak neveznek. A király belőlünk is tud Bábot készíteni. De 
csak úgy tudunk beleszállni emberekbe, ha azok lemennek az Alvilágba. 
Mikor ugye a börtönbe mentünk érted, az az igazi titkos ügynök volt.  
De aki a szabadulás után értetek ment már nem az volt. 

Hana szemével épp kibelezte a vigyorgó férfit.
– A börtönben lezajlott megbeszélés után Feng és Zhenbang elkap-

ták a férfit és levitték az Alvilágba, majd már én jöttem fel, ebben a test-
ben, érted? Na tehát. Tudtam mindent a titkos ügynök gondolataiból, 
hogy nemzetbiztonsági vagy mi a fene ügyről lesz szó, ezért tovább kel-
lett játszanom az ő szerepét és folytatni a feladatát, hogy ne keltsek gya-
nút. Na meg ugye a katonák is kérdezték volna, hogy ugyan mi törté-
nik, miért nem látom el a feladatomat. 

Hana már  fújtatott  dühében.  Társai  hasonlóan.  De nem akartak 
megmozdulni  sem,  mert  a  közelükben lévő  Vadászbábokkal  szemben 
ilyen közelről még fegyverrel a kézben sem lenne esélyük. 

– Minden szuper volt. Mikor Liut kifaggattátok, akkor amit elmon-
dott, azt én jelentettem Fengnek és Zhenbangnak. Innen kezdtünk ag-
gódni. Ők ketten tudták, hogy te leszel olyan jó és az Óvóhelyről el fo-
god tudni lopni a figurákat. De Feng kieszelt egy remek tervet: a figura-
cserét. Persze jó lett volna ezeket is visszaszerezni, ezért ha emlékszel a 
csatornára, ott elengedtünk egy Dimenzióbábot, olyat, ami az olajfúró 
állomáson is  volt.  Ezt  is  megúsztátok. De aztán jött  az,  ami miatt  a 
rendőrség már nem volt tehetetlen. A figurákra Lili ráírta hogy öngyil-
kosság, de nem a két maffiavezér halt meg ugye, hanem az SMG igazga-
tó és a polgármester. Feng és Zhenbang ekkor már ott volt náluk és szé-

469



pen elhelyeztek olyan bizonyítékokat, amik miatt ti gyilkosság vádja alá 
estetek. Ekkor tudott színre lépni a rendőrfőnök. De elbaltázta az egé-
szet, mert kiszabadultatok. És megszöktetek. Én a titkos ügynök szere-
pét játszva engedelmesen a cellában voltam. De aztán jöttetek és kihoz-
tatok, azt hittétek, majd tudok segíteni. Tudnék is, hiszen a kollégáim 
nem haltak meg, ahogy hazudtam, hanem egytől egyig élnek és virul-
nak. Csak én nem akartam, hogy besegítsenek, tönkretéve a jó kis ter-
vünket.  Mikor terveztétek az akciót  a színház ellen, akkor azért  nem 
szóltam, hogy mi lesz a stratégiátok, mert a király megtiltotta. Szórakoz-
ni akart. És magabiztos volt azzal kapcsolatban, hogy nem baj, ha betör-
tök ide. Ezt először nem gondolta komolyan, de húsz perccel ezelőtt,  
mikor már majdnem a tetőn voltatok, inkább felengedte az Őrbábot, 
hogy megállítson titeket. És ide pedig ezt a lényt. A király tartott attól,  
hogy jók lesztek, de arra nem gondolt, hogy ennyire. Azt hitte, az Őr-
báb lesz a végső védelmi vonal. De úgy döntött, inkább a Húsfa legyen 
ez. A résztvevők már kezdtek aggódni, mikor a negyedik emeleti lövés-
hangok idáig jutottak. Mikor el akarták hagyni a termet, akkor kinyitot-
ták a kaput és mint láthatod, a Húsfa megtette a dolgát. És most már 
csak az a kérdés, hogy a király miért teljesen nyugodt azt illetően, hogy 
nem baj, ha itt vagytok. Van ötleted? 

Hana agya pörögni kezdett. Mit jelent az, hogy a király számított 
rá, hogy betörnek? A Húsfát felengedték, az elkapta a lövéshangok miatt 
menekülni akaró politikusokat. De így hogyan adják át nekik a boríté-
kokat? Egyáltalán, át akarják adni nekik? A Húsfa le tudja vinni őket az 
Alvilágba? 

A Maszkbáb mintha újra olvasott volna Hana agyában. 
– Nem, Hana, a Húsfa nem tudja levinni őket. Az Alvilágba csak és 
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kizárólag egy festő által készített kapulappal lehet lejutni. Na, tehát, van 
ötleted? 

– Nincs, hogy baszódnál meg! 
– Hehe. Akkor elmondom. Volt az úgynevezett „A” terv, ami arról 

szólt, hogy az itteni politikusok megérintik éjfélkor a kapulapokat. Ez 
volt a Tigris Dühe nevű akció. Azonban mindvégig volt egy „B” terv is, 
figyelembe véve azt, hogy tényleg nagyon jók vagytok. 

– És mi volt a „B” terv? 
– Inkább kérdezd úgy, hogy mi a „B” terv. Ugyanis még folyamat-

ban van. 
– Tényleg? Akkor elárulod végre, te önelégült fasz? 
– Hahaha. Hát persze. Ha a politikusokat nem tudjuk levinni, ak-

kor halottként visszük le őket. 
– Ennek mi értelme? Ha halottak, akkor…
– De van értelme. Tudod, ha ezek az emberek meghalnak mondjuk 

egy merénylet által, akkor lesznek helyetteseik. Azokat pedig egyenként 
el lehet kapni és levinni az Alvilágba, ezáltal a Tigris Dühe máshogyan, 
de végrehajtódik. 

– És miért ölnétek meg ezeket? 
– Nem mi öljük majd meg őket. Ti lesztek azok. Titeket fognak 

okolni ezért, így mi újra csendben tudunk mesterkedni. 
–  Hahh,  hát  persze.  Azt  hiszed,  lelövöm  őket,  csak  azért,  mert 

mondjuk pisztolyt fogsz a fejemhez? 
– Nem, nem, tévedsz kicsi Hana. Egy szerkezettel fogjátok megölni 

őket. Tudod, mi volt az első dolog, amit kaptatok tőlem? 
– Agyvérzés? 
– Hehe, nem. Emlékezz csak. 
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– A felszerelés? 
– Az sem. Még azelőtt. Na?
– A kamu biológiai fegyver? 
– Az sem, Hana. Az mellesleg csak egy cukoroldat, mint mondtam, 

nem hazudtam abban. De most gondolkozz! Gyerünk! – kacsintott a 
Maszkbáb. 

Egyetlen dolgot kaptak a kék-ingestől a felszerelések átvétele előtt. 
Ez pedig…

Az Óra…
Te jó ég… 
– Hahaha – röhögött a Maszkbáb, mert Hanaék a saját karjukat 

nézték és a visszaszámlálást a számlapon, ami már csak 8 percet muta-
tott. – Bingó, Hana. Az órátok egy nagyon erős bomba. Ez volt a „B” 
terv, amit a király talált ki már akkor, mikor elkezdődött az egész és az 
igazi titkos ügynököt levitte Feng és Zhenbang az Alvilágba. Mindvégig 
be volt biztosítva az egész akció. Ha nem sikerül levinni ezeket az embe-
reket – mutatott a Húsfába gabalyodott férfiakra és nőkre –, akkor majd 
ti felrobbantjátok őket. És kész, mindenkinek be lehet majd adni, hogy 
öngyilkos merénylet, sok áldozat, bla-bla, de közben mi meg az újakat 
visszük le és kész. Kezdődhet a nagy móka. Érted, Hana? 

A nő nem tudott válaszolni. El kellett ismernie, hogy ez volt életé-
nek eddig átélt legnagyobb átverése. 

Azonban mire célzott a Maszkbáb azzal, hogy „Kezdődhet a nagy 
móka”? Valamit még terveznek? De mit? A nő szóvá is tette ezt, hiszen 
már úgyis mindegy. 

– Mit értesz az alatt, hogy nagy móka? 
– Ja, tényleg, azt te nem tudod. Hmm. Nem kaptam parancsot arra, 
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hogy ne mondhatnám el, ezért elmondom. A nagy móka egy…
Ekkor lövések dördültek és a hamis Shun Tang mellkasába pár löve-

dék fúródott. Majd a fizika törvényei betaszították őt a széksorok közé. 
A Maszkbáb ugyan kikapcsolta a saját rádióját, de teljesen elfelejtet-

te, hogy Hanaéké még üzemel, és azon keresztül Shen és Lili, valamint 
az egész Kilo egység hallani fogja a beszámolóját. Ők közben pedig kö-
vették Hanaék útvonalát le a drótkötélen, be a színház folyosóira, végig 
azon és mivel a rendőrök meghaltak, már nem állt útjukba senki. Majd 
befordultak az ajtón és Hanaék feje fölött elküldve lövedékeiket megöl-
ték a titkosszolgálat tisztjét, vagyis a Maszkbábot. 

A Hanaékat sakkban tartó hat Vadászbáb azonban most támadásba 
lendült, és kiiramodtak az ajtón. 

Mikor hallották a rádión az árulást, akkor Shen vette át a vezetést 
Lili és a Kilo egység felett. Szépen elrendezte őket és mikor a Démonok 
kirontottak a folyosóra az elfutó férfi felé, egy gyilkos golyózápor köze-
pén találták magukat. 

Két Démon azonnal a földre csuklott. A harmadiknak a lábait érte 
sok töltény. És egy időre harcképtelenné vált. 

Hanaék közben felpattantak és befutottak fegyvereikért. 
A három Vadászbáb közül egyet újabb lövedékek tettek ártalmatlan-

ná, a földre csuklott és egy métert csúszott a szőnyegen. A maradék ket-
tő azonban száguldva beérte a Kilo egységet. 

Ekkor toppant elő a sarok mögül Lili, aki szemlátomást az Őrbáb 
két kardját forgatta és a Vadászbábokat néhány másodperc alatt felnyár-
salta, karmaikat a zöldes fénnyel tartotta meg, és elegáns mozgása, pon-
tos és gyors csapásai ellen a lényeknek nem volt esélyük. 

Minden Vadászbáb elpusztult, testük fakulni kezdett a földi világ-
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ból. 
Hana nem vesztegette az idejét.
– Patkány, hívd a helikoptereket! 
– Vettem! – válaszolt a férfi.  
A terv része volt ez is, hogy a menekülést az utolsó pillanatban ide-

hívott  helikopterrel  viszik  majd  véghez.  Mivel  Xiao  Li  sokat  lőtt  az 
M107-essel, ezért a rendőrségi helikoptereket kivonták a légtérből, tud-
ván, hogy a fegyver leszedheti őket az égről. Éppen ezért volt tiszta az út  
más civil helikoptereknek…

Minden túlélő befutott a terembe és az órájukat nézve kérdezték 
Hanat. 

– Mi lesz most? 
– Hagyjuk itt az órákat és tűnjünk el. Nem tudunk többet tenni. 
– És mi lesz ezekkel az emberekkel? – kérdezte Shen. 
– Próbáljuk kiszabadítani őket! Órákat pedig ki az ablakon! A bejá-

rat felé!
A visszaszámlálás már csak hét percnél tartott. Akinek volt ilyenje, 

az most levette és Chounak adta. A férfi pedig elrohant az egyik kilőtt 
üvegfal felé, ahonnan az órákat ki fogja dobni a bejárat elé, hogy a má-
sodik hullámban érkező rendőrök mind beleszaladjanak majd. 

Mindannyian a Húsfának nevezett groteszk és enyhén ecetes szagot 
árasztó növénylényhez futottak és a kezeiket nyújtó emberek felé nyúl-
tak. 

Még hat és fél percük volt a detonációig. Nem tudták, hogy mekko-
rát fognak robbanni a kis szerkezetek… amit 71 órán és 53 percen ke-
resztül mit sem sejtve hordtak magukon.

Legnagyobb megdöbbenésükre a Húsfának nevezett lény elengedte 
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az embereket és szemlátomást elkezdett visszahúzódni abba a koromfe-
kete lyukba, amiből kinőtt. 

Döbbenten nézték a jelenetet, amint a Húsfa az ájult embereket el-
eresztette. Ez azonban némi gonddal járt együtt, ugyanis a növénylény 
meglehetősen magas volt, és akadt olyan ember, akinek ájultan lógtak a 
föld felé a végtagjai és a feje. És a magasból ebben a tartásban lettek el-
engedve. A széksorok közé zuhantak, ahol lábukat, kezüket, és még ge-
rincüket és nyakukat is törték. 

Hanaék nem tudtak mit kezdeni a lezuhanó emberekkel. A növény-
lény  pedig  egyre  gyorsuló  tempóban  húzódott  vissza  a  koromfekete 
lyukba. 

Egy perc múltán eltűnt, a lyuk pedig szörcsögő hang kíséretében 
összezárult. 

Miközben Hanaék a sérülteket kezdték pofozgatni és az egyik esz-
méleténél lévő férfi elmezavarodottságát elűzni, hirtelen megszólalt Pat-
kány. Az egyik széksortól állt fel és sápadt arccal nézett Hanara. 

– Baj van!
– Mi van már megint? – a nő éppen elengedte az egyik ájult férfi  

kezét, ami visszazuhant a padlóra. 
Patkány csak ujjaival mutogatott a székek alá. 
Mindenki  látta  a  férfi  jelét.  Nagyot  nyelve  néztek be  az  említett 

helyre. 
Újabb döbbenet lett úrrá rajtuk… 
Shun Tang hazudott. Az óra csak a detonátor volt, és a belépéskor 

csak elindította a visszaszámlálást a székek alá épített  igazi bombákon, 
melyeknek kijelzői már csak öt percet mutattak…

Hát persze. A Tigris Dühe akció elsődleges célja ezeknek az embe-
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reknek az Alvilágba juttatása volt. Azonban már a legelejétől fogva ké-
szültek arra, hogy Hanaék talán eljutnak majd ide, hogy megakadályoz-
zák ezt. 

Hana leroskadt az egyik székre. Ekkor érkezett vissza Chou, aki az 
órákat már kidobta az ablakon, de mikor látta, hogy valami nagyon nem 
stimmel, benézett oda, ahová még sokan. Majd sápadtan állt fel. 

– Hana, nem tűnünk el? – kérdezte aggódva Lili. 
– De. 
A nő felállt a székből, megszívta orrát, haját hátratúrta és maga elé 

nézve a végső vereség ténye miatt szinte csak motyogni tudott. 
– Helikopterek? 
– Egy perc és itt lesznek! – mondta Patkány szintén motyogva. 
– Indulás a tetőre! Mozgás! 
Az ájult emberekből sokat itt kellett hagyniuk, de akit tudtak, fel-

pofoztak  ájulásukból,  hogy ne  kelljen cipelni  őket.  Ezek  az  emberek 
üvöltve tértek magukhoz az átélt sokk miatt. 

Már nem tartotta fel senki őket az épületben. Talán még valahol 
megbújt egy-két rendőri egység, néhány Vadászbáb is, de a tető felé az 
út szabad.

Lévén a férfitest a legerősebb, ezért Shen egyet, Chou is egyet, Pat-
kány is egyet, a Kilo egység három férfi tagja is magára emelt egy-egy 
embert. Az egység egyetlen női tagja Lilivel állt össze és ketten cipeltek 
egy ájult férfit, Hana pedig Xiao Livel állt össze és ők is egy öltönyös  
embert. 

Miközben a tető felé vezető lépcsőházba léptek be, a fülüket meg-
csapta a szirénák nagy hangja, ami azt jelentette, hogy a rendőrség má-
sodik hulláma megérkezett, körbevették az épületet és már egész bizto-
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san jönnek befelé a taktikai SWAT osztagok, a nehéz páncélzatú rend-
őrök, akik először biztosan megszórják könnygázzal  a helyet és utána 
meg fogják próbálni elkapni Hanaékat. 

A helikopterek éppen akkor érkeztek az épület fölé, mikor kiléptek 
a lépcsőház ide vezető ajtaján. A reflektorfények elvakították őket egy 
pillanatra és a rotorzaj elnyomott minden egyéb hangot. A pilóták ügye-
sen irányították a gépeket, nem tették le őket a tetőre, féltek attól, hogy 
az épület nem fogja elbírni a súlyukat. Ezért mindegyik lebegve, fél mé-
terre a földtől próbált egy helyben maradni, hogy  mindenki a fedélzetre 
tudjon mászni. 

Az oldalajtós gépekre egyenként hatan fértek fel, így a megmentett 
emberekkel együtt négy gépbe szálltak, behúzták a tolóajtókat és emel-
kedni kezdtek. 

Mivel Hana több túlélőre számított, ezért néhány gép üresen ma-
radt. Kitalált azonban egy remek feladatot nekik: fel kell majd tartaniuk 
a rendőrségi helikoptereket. 

Az első gépbe két eszméleténél lévő embert és négy ájultat tettek.  
Majd a gép elemelkedett és távolodni kezdett. Mellette pár méterrel a 
másik gépbe ismét két eszméleténél lévőt és a maradék négy ájult öltö-
nyöst tették. 

A harmadik gépbe a Kilo egység szállt Patkánnyal, aki mélyen hajolt 
meg Hana csapata felé és beszállt a gépbe. 

A negyedik gépbe pedig a Whiskey egység szállt  be és felszálltak. 
Mind a hét helikopter egyszerre indult el hét különböző irányba, hogy a 
rendőrök ne tudják, melyiket kéne üldözni. 

Fél sikert értek el. A résztvevők negyedét, mindössze tizenkét em-
bert tudtak megmenteni a közel ötvenből. 
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Hátralévő idő: 10 másodperc… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 
2… 1… 0…  

BOLDOG ÚJ ÉVET, BOLDOG TIGRIS ÉVÉT

Shanghai légtere a helikopterekből kitekintve hatalmas színes tűz-
katlanként  kelt  életre.  Elkezdődött  a  Tigris  Éve.  Színes  lángtengerek, 
robbanó tűzrózsák, sistergő, süvítő, pörgő, ég felé szálló rakéták ezrei  
lettek kilőve a földről,  úttestről, járdáról,  toronyházak tetejéről.  Több 
magas lakóház oldalán folyt le a színes tűz, majd az utca felületére érve 
továbbhömpölygött, mikor pedig a gyújtózsinórok végére ért, akkor in-
nen is megindultak a rakéták, amik egymás után nyíltak ki az égen, be-
borítva több saroknyi területet színes fényekkel, amik zuhanás közben 
fakulni kezdtek, majd újabb rakéták döfték át a halványuló színes bur-
kot és az ég felé törve színes gömböket rajzoltak ki oda. 

A Shanghai Nagy Színház teteje és legfelső szintjének oldalablakai 
több helyen kirobbantak, lángcsóvát eresztve szabadon, ami a bent rejlő 
több kilónyi robbanóanyagtól származott. 

Ezen felül még a Pudong reptér egyik terminálja repült a levegőbe, 
majd az SMG központ gálaestjének otthont adó terem is…
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35. Fejezet 
Összegzések

– Hát, sikerrel jártunk végül. Szép volt Feng, jó volt Zhenbang – 
tapsolt az alvilág királya. 

– Köszönjük! – válaszolt a férfi és a nő egyszerre. 
– Azt is el kell ismernünk, hogy Hanaék a vártnál sokkal jobban tel-

jesítettek. Majdnem megszívtuk.  
– Gratulálok királyom a tervhez, amit kitaláltál a Maszkbábbal és az 

órákkal – hajolt meg Zhenbang, utalva arra, hogy ha az nincs, akkor 
nem sikerül a Tigris Dühe. 

– Köszike.  Sajnos nem láttam Hana arcát,  de megnéztem volna, 
amint az ál titkos ügynök elmondja az igazságot. Hehe. 

– Királyom – kért szót a Triád vezér meghajolva. 
– Mondjad, Jian – válaszolt Yanluo Wang mosolyogva és gyorsan 

pislogva a férfi felé. 
– Az átirányítás nemsokára indul. Akkor továbbra is a Dishui tó a 

cél? 
– Eegen. Az jó lesz. Onnan bárhol lecsaphatunk és kaput nyitha-

tunk. Figyeljetek az előkészületekre. 
– Igenis. 
– Amúgy tudja valaki, hova tűnhetett Hana csapata és a kis lázadó 

hercegnő? Le fognak lépni az országból? 
– Igen. – Válaszolt Zhenbang. – Hana tudja, hogy ha itt maradnak, 

végük. 
– És hogy fog lelécelni? Repülő, hajó, vagy hogy? 

479



– Nem tudjuk. Szerintem repülő lesz, magánrepülő. Az egyik társa, 
az a Patkány nevű szerintem megszervezett mindent. 

– Jól van. Ha már nem tudtuk kiiktatni Hanaékat, akkor tényleg 
jobb, ha eltűnnek és nem köpnek még egyszer a levesembe. Na, mivel 
velük már nem kell foglalkozni, nézzük hát meg, hogyan kezdjük a tá-
madásokat! 

– Mi lesz végül a célpont? Eldöntötted már? – kérdezte Feng kato-
nás terpeszben, hátratett kézzel állva a király előtt. 

– Nem egy célpont lesz, hanem több. Azt ugye mondtam, hogy ez a 
sok, egyszeri halott által keltett energia az, amit át tudunk irányítani va-
lahova. Ez ugye a Dishui tó. Innen aztán bárhol lecsaphatunk. És le is 
csapunk, bizony. – A király ekkor egy fura lény felé fordult, aki Feng, 
Zhenbang, Jian, Shao, Mr. Cheng, a rendőrfőnök és Liu mellett állt. – 
Küldheted a felderítőket! 

– Igenis – hallatszott egy dörgő hang, mintha valaki a víz alól be-
szélne, ráadásul több decibellel hangosabban annál, mint ami hosszú tá-
von elviselhető. 

A jelenlévő emberek az Alvilág királya előtt összerezzentek a hang 
hallatán. 

A lény eltűnt a trónteremből. Ekkor a király a rendőrfőnök felé for-
dult. 

– Téged most azért nem cseréllek le, mert a káosz túl nagy, és ha 
most hirtelen új rendőrfőnök lép a helyedre, nem fogok tudni mit kez-
deni a nemsokára… izé, hogy is mondjátok… sztrájkoló rendőrök ellen. 
Na, ez az. Sztrájk! Tehát maradsz. A parancsokat továbbra is Fengtől és 
Zhenbangtól fogod kapni továbbá a Tábornoktól. Érthető?! 

– Igen, királyom!
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– Helyes. Akkor a meghalt emberek helyetteseit kezdjétek el lecibál-
ni ide, hogy Bábok lehessenek. Jian, Shao, szedjétek elő a legjobb bér-
gyilkosaitokat és legjobb embereiteket. 

– Igenis – válaszolta a két maffiavezér. 
– Remek. Még van egy kis időnk arra is, hogy megpróbáljátok meg-

találni Hanaékat és Lilit! Hozzátok elém őket, mielőtt meglépnek! 
– És ha nem találjuk meg őket? – kérdezte Zhenbang. 
–  Túlélem.  Nekem csak  azért  kellenek,  hogy  sok  bosszúságomat 

kiéljem rajtuk. Élve vagy holtan, ez már tökmindegy. 
Az Alvilág királya kézlegyintésekkel jelezte, hogy a megbeszélésnek 

vége, legalábbis a Bábokkal. Az emberek elővették kapulapjaikat és el-
tűntek a trónteremből. 

A király ekkor odafordult a több tucatnyi, nem emberi lény felé, só-
hajtott, és szélesen elmosolyodott. 

– Barátaim. Nemsokára kezdődik a háború. Megszereztük a kulcs-
fontosságú személyeket, akik nemsokára mind itt lesznek majd előttem. 
Ők majd biztosítják azt a földi világban, ami kell nekünk. Aztán mehet 
a móka. Hahaha…

481



36. Fejezet 
Menekülési előkészületek

SMG hírcsatorna, reggel nyolc órási hírek. 
– Köszöntöm nézőinket, Jó reggelt és Boldog Tigris Évét kívánok.  

Hírösszefoglalónkat  hallhatják  az  elmúlt  két  nap eseményeiről,  legfő-
képpen arról a vérfürdőről, ami Shanghai szerte szedte áldozatait és re-
mélhetőleg véget ért. Tegnapelőtt kezdődött reggel 8-kor, mikor négy  
szökött fegyenc fegyverekhez jutva ámokfutásba kezdett. Egymás után  
ölték meg a feltételezhetően Triáddal kapcsolatba hozható egyéneket. Ez  
a hírportálokon még némi szimpátiát is keltett, egészen addig, míg el  
nem kezdték újra ölni a szolgálatot teljesítő rendőröket. A véres esemé-
nyek  a  rendőrőrs  elleni  támadásban  értek  véget  azon  a  napon,  ahol  
újabb áldozatokat szedve két, fogva tartott társukat szabadították ki. Át-
adom a szót Zhen Lin Őrnagynak, aki a rendőrőrs védelméért volt fele-
lős. Őrnagy úr?

A kamera Zhen Lin őrnagyra fordult, akinek feje be volt kötve, kar-
ja eltörve. 

– Igen, köszöntöm a nézőket, Boldog Tigris Évét kívánok. Nos, va-
lóban, ahogy Wang úr említette, az elkövetők elcsalták szinte az összes  
rendőri egységet, akik a rendőrőrs védelmét látták el. Mikor már csak  
egy maroknyi csapatom maradt, akkor jelentették be élő adásban az át-
verést, amit egyenesen a rendőrfőnöknek címeztek. Mintha egy szemé-
lyes bosszúhadjárat lett volna ez az egész. És…

– Bocsánat, hogy félbeszakítom Őrnagy úr, de a kolléganőm emlí-
tést tett arról, hogy ő valami olyan szervezet tagja, amiben sokan benne  
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vannak. Mi a véleménye erről? 
–  A városban sok radikális szervezet létezik. Vallási csoportok, faj-

gyűlölők, miegymás. Elképzelhető, hogy egy ilyen tagja volt. 
– Nekem úgy tűnt, hogy Ming Xu Pei bejelentése kissé nagyobb  

dologról lebbenti fel a fátylat. 
– Én magam is láttam az adást. Azt is említette, hogy ennek a szer -

vezetnek még a rendőrfőnök is tagja. Felsőbb vizsgálóbizottság vette át  
ennek a nyomozásnak a vezetését. 

– Értem, Őrnagy úr. Kérem meséljen az elkövetőkről! Ön személye-
sen látta őket, igaz? 

 – Így van. 
– Sokak szerint nem azért öltek meg útjukba eső rendőröket, mert  

vért akartak ontani, hanem azért, mert valami olyat tudtak, amit min-
den eszközzel meg akartak állítani. Még hatósági személyek eltávolításá-
val is. 

– Valóban,  magam is  így gondolom. Mi is  követtük a  híreket  a  
rendőrőrsön. Eleinte még mi magunk is szurkoltunk nekik, hiszen senki  
nem mert így kikezdeni a Triáddal.  De ők négyen megtették. Mikor  
azonban már rendőrök vére is folyt, a szimpátia odalett. A rendőrfőnök  
mindenáron meg akarta őket állítani, ezért minden egységet elvezényelt  
az őrsről. Én sejtettem, hogy ez csak csali, de nem vétózhattam meg a  
kapitány döntését. Végül a támadás elkezdődött az őrs ellen, és mivel  
kevés emberem volt, a jól tervezett ostromot nem tudtuk megállítani.

– Köszönöm, Őrnagy úr. Folytatom a híreket és utána mi is folytat-
juk a beszélgetést. A jól ismert Wu Mei Cheng lányát is körözik már, aki  
szövetkezett az elkövetőkkel és részt vett a gyilkosságokban. Ahogy az  
édesapja már előzőleg bejelentette, ő maga fogja a vádat képviselni saját  
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lánya ellen, ha el tudják majd fogni. Eddig tartottak a tegnapelőtti ese-
mények.  A tegnapiak  azonban újabb  fordulatot  hoztak.  A rendőrség  
magas képzettségű katonai szakértők bevonásával készült egy ostromra,  
ami a Shanghai Nagy Színház ellen volt várható, az ott megrendezett ál-
lófogadást megcélozva. A rendőrség nem árulta el, honnan szereztek ér-
tesüléseket arról, hogy az elkövetők ide készülnek. A nap folyamán nem  
történt semmi rendkívüli  és néhány rendőrtiszt azt állította,  hogy ha  
este 11 óráig nem történik semmi, akkor utána sem fog. Az elkövetők  
azonban éppen ekkor lendültek támadásba. Őrnagy úr, ön hallotta né-
hány túlélő beszámolóját. El tudná mondani, hogyan zajlott ez a táma-
dás? Hogyan volt kitervelve, miért éppen az utolsó órában vitték véghez  
és miért épp ez az állófogadás? 

Az Őrnagy feszengeni  kezdett  a székében.  Borítékban kapott  né-
hány CD lemezt, amik a támadók szemszögéből felvett videókat tartal-
mazták. Ott látta a beszámolót arról, hogy miért támadnak, amit Hana 
kommentált. Elnézést kért a felvételen az Őrnagytól a rendőrőrs elleni 
támadás miatt. Majd a teljes ostrom látható volt a Démonokkal együtt. 
A CD-k szigorúan titkos jelzéssel  lettek elküldve a férfinak és csak ő 
nézte meg, senki más. Hana tudta, hogy az Őrnagy nem Báb, ezért bízta 
rá a felvételt. Na meg a naplóját is…  És azt is tudta, hogy az új bemon-
dó, Wang Chao Shun sem Báb. – Nemcsak vallomásokat, de felvétele-
ket is láttam. A belső kamerákét…   – hazudta az Őrnagy. Mikor ki-
mondta, hogy a „belső kamerákét”, a bemondó cinkosan elvigyorodott, 
ami azt jelentette, hogy ő is kapott egy felvételt, de a szép nő a lelkükre  
kötötte, hogy vigyázzanak magukra, óvatosan beszéljenek erről, és akkor 
megússzák a továbbiakat.

– És hogyan zajlott le a támadás? – kérdezte sanda vigyorral az arcán 
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Wang Chao Shun.
– Elsőként azt használták ki – az Őrnagy is sejtelmesen mosolygott 

–, mikor a védők már nem számítottak semmire. Azt hitték, vége. Első  
jele a jó stratégiának. A mesterlövész egymás után végezte ki a közeli to-
ronyházak tetején lévő embereinket. A kordongyűrűben lévő kollégáink  
pedig a Hummerek fedezékébe húzódtak. Kilőtték mind a négy autót,  
további halálos áldozatokat szedve. Azután a színház tetején megbújó  
mesterlövészeink kezdtek el hullani. Az egyik le tudta adni rádióban az  
adást, hogy látja a támadó mesterlövészt. Egy osztagot máris útnak indí-
tottak, hogy elfogják, de később meg tudott szökni. Miután a színház  
tetején megbújó védő mesterlövészek is elestek, a támadók három kis-
busszal indultak meg a bejárat felé. Újabb rakétákat lőttek ki és a mes-
terlövészük is  belőtt  a  színház aulájába,  szabaddá téve  az  utat  nekik.  
Majd bejutottak és egymás után intézték el a védőket. Az elkövetők pe-
dig nem megölni és elrabolni akarták az állófogadás résztvevőit, hanem  
megmenteni, amit Ming Xu Pei bemondónő is megemlített. Így már  
összeállt a kép nekünk. És… – az Őrnagy szava elakadt, mert itt kellett 
volna említést tennie a Démonokról, a Tigris Dühe akcióról, de megtar-
totta azt a látszatot, hogy ő csak egy szakértő, semmi más. – Tehát az el-
követők  feljutottak  a  legfelső  szintre.  A felvételeken jól  látszódik  az,  
hogy mikor már feljebb értek, az állófogadás résztvevői el akartak tűnni,  
de ekkor léptek színre a Triád beépített emberei. Nem engedték meg-
szökni őket – hazudta az Őrnagy, nem téve említést a Húsfáról. 

– Őrnagy úr, jól hallottam az előbb, hogy ez az egész támadás arról  
szólt, hogy az elkövetők tudták, hogy mi készül valójában és meg akar-
ták menteni a résztvevőket? 

– Pontosan. A körözés  rájuk természetesen továbbra is  él,  felelni  
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kell a tetteikért a sok gyilkosságot illetően. Enyhítő körülmény lesz ne-
kik, hogy jót akartak cselekedni. 

– Mit gondol, Őrnagy úr, ha elfogják őket, milyen büntetésük lesz? 
– Nem vagyok jogász, ezért csak tippelni tudok. Talán a halálbünte-

tést megússzák, de az életfogytiglant nem. 
– Értem. Mit gondol, mi az összefüggés a bombamerénylet és az el-

követők közt? Úgy gondolja, tudták, hogy készül majd ilyen? 
– Igen. Nem tudtak szólni senkinek. Ezért maguk vették át az irá-

nyítást és maguk akarták megakadályozni a merényletet. 
– Mi a véleménye a Pudong reptéri bombákról? Sok áldozatot szed-

tek ott is, illetve az SMG központ csarnokában is. Tud, vagy sejt valamit  
erről? 

– Sajnos nem, de nem tartom kizártnak, hogy a Nagy Színház elle-
ni merénylet csak az egyik része volt egy nagyszabású terrorakció soro-
zatnak, amit ez az eddig ismeretlen szervezet hajtott végre, első lépés-
ként bemutatva azt, hogy mire képesek. 

– És mit gondol, mi ennek a szervezetnek a célja? – tette fel az ál-
kérdést a bemondó, mert jól tudta, hogy a Bábok egyre jobban terjesz-
kedni akarnak, de azt még Hana sem tudta pontosan, hogy miért. 

– Nem tudom. De mivel ilyen akcióra képesek, ezért a hadsereg és a  
titkosszolgálat is belépett a nyomozásba. 

– Értem. Hány halottja volt a merényletnek? 
– A Shanghai Nagy Színháznál körülbelül negyvenen haltak meg. A  

biztonsági kamerák felvételein láttam, hogy az elkövetők csapata ki tu-
dott hozni néhány résztvevőt. A Pudong reptéren közel 80 ember esett  
áldozatául a robbantásnak, az SMG központban pedig közel kétszáz. 

– Ó, magasságos Buddha. –  A bemondót kissé megviselte a mit-
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sem-sejtés színjátéka. Az Őrnagy arcáról is eltűnt a cinkos mosoly már. 
– Igen, sajnos ezt a szervezetet nagyon komolyan kell vennünk és ki  

kell derítenünk, hogy kik állnak a csúcsán, kik vannak benne és akit le-
het,  le  fogunk tartóztatni.  Mint mondtam, a rendőrfőnök ügyét  egy  
vizsgálóbizottság vette át. Ha összeesküvés nyomait vélik felfedezni, ak-
kor a kapitányt azonnali hatállyal eltávolítják posztjáról és szembe kell  
néznie terrorizmus vádjával is. 

– Az elkövetők néhányak szemében tömeggyilkosok, de sokak sze-
mében meg hősök. Most mit fognak tenni? Újra le fognak csapni vala-
hol? 

– Nem hiszem. Én úgy gondolom, megpróbálnak megszökni majd  
az országból. Ezért figyelünk minden repteret, kikötőt. Szigorú ellenőr-
zési pontokat állított fel a hadsereg kivezényelt ezrede a kifelé vezető  
utakon. Azonban sokan szimpatizálnak az elkövetőkkel, tehát tartanunk  
kell attól, hogy segítőik is lesznek. Mindenesetre a legfontosabb mene-
külési útvonalaikat lezártuk. A legvédettebbek a repülőterek. A Pudong  
reptér, ahol a bombamerénylet történt, most le van zárva és minden ide  
érkező gép más reptérre lesz átirányítva. – Az Őrnagy ekkor az asztalon 
kopogta le azt a jelet, amire a felvételen Hana kérte. Vagyis élő adásban 
adott információt arról, hogy merre szökjenek meg. Ez a Pudong reptér 
lesz…

A bemondó is felismerte a jelet, majd újra kiült a vigyor az arcára. 
– Köszönöm, Őrnagy úr, hogy eljött a stúdióba. És most folytatjuk  

híreinket. Az újévi rakéták sok esetben tüzeket eredményeztek, a tűzol-
tók nagy erőkkel fékezték meg ezeket. Továbbá sokan megsérültek a hi-
bás  rakétacsomagok indításakor, amelyek a földön, még indulás  előtt  
robbantak fel… 
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Hana kikapcsolta a TV-t és a mellette álló Xiao Lit magához rántot-
ta és átölelte. 

– Sikerült. Eljutott az üzenet hozzájuk.
– Hatalmas ötlet volt ez, Hana drága – simogatta a lány a hátát. 
– Kösz! De most cuccoljunk!
–  Értettem!  –  tisztelgett  mosolyogva  a  lány  miután  kiszabadult 

Hana karjából. 
Mikor Shun Tangot idehozták a rendőrségről, egy dobozos kisbusz-

ban volt, amiből nem látott ki. Mikor elindultak a Nagy Színház elleni 
csatába, akkor se, ezért annak az esélye, hogy esetleg elmondhatta vala-
kinek hol van a főhadiszállás, gyakorlatilag nulla volt. 

A csomagjaik készen álltak. Az Amfetamin dolgozott még szerveze-
tükben, így aludni nem tudtak. De nem is nagyon akartak. 

A sebeiket ellátták, hogy ne fertőződjön el és nagy dózisú fájdalom-
csillapító injekciókat is adtak be maguknak. 

Hana a telefonhoz ment, miközben a többiek úgy tették szét cso-
magjaikat, hogy egyikben ártalmatlan ruhák legyenek, a többiben pedig 
fegyverek. A Pudong reptérről fognak meglépni egy Patkány által szerve-
zett magánrepülővel. Shanghaiban már nincs maradásuk, csak idő kér-
dése, hogy hol és hogyan kapják majd el őket és aztán mehetnek vissza a 
börtönbe. Nem. Ezt ne. Ha már megcsinálták a szinte lehetetlent, to-
vábbadták az információkat, hogy mások is tudjanak foglalkozni a Bá-
bokkal, akkor már ideje eltűnni. Már csak egy gond lesz: el kell jutni a 
reptérig egy darabban. 

Hana tudta, hogy a városban nagy erőkkel keresik őket. Ellenőrző-
pontok lesznek szerteszét felállítva.  

Patkánnyal  megbeszélték,  hogy  a  hamis  útlevelekért  még  el  kell 
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menniük. Ezek már elkészültek, a férfi reggel tízre ígérte az átvételt. Ad-
digra úgy öltöznek be, ahogy a fotón lesznek. Majd a reptér felé már 
nem lehetnek gondok így az ellenőrzőpontok sem és az ország, ahová 
majd mennek a repülővel, ott is be tudnak majd jutni a hamis, de be-
jegyzett iratokkal. 

Már közeledik a vége. Nem gondolták volna, hogy sikerül megúszni 
élve a dolgokat. Nagy köszönet járt a motoros páncélruhák megalkotójá-
nak és tervezőjének. Ha ezek nincsenek, akkor a sok kis kaliberű löve-
dék és repesz már kivégezte volna őket. 

Hana combján a lőtt seb, amit a második napon szedett össze, még 
mindig fekete volt. A színház ostrománál csodával határos módon nem 
szedett be újabb sérüléseket. 

Shen kék-zöld foltjai újabbakkal szaporodtak. A bal válla – ahol a 
rajta lévő acélbetéttel meg kellett tartania a saját kardját az Őrbáb iszo-
nyatos csapásával szemben – most véresre horzsolódott. 

Chou a lábszárán lévő sérüléseken felül újakat szedett össze. Már a 
kezén és testén is volt. A bal arcán egy mély vágás, és közvetlenül a sze-
me mellett is egy. Ezeket összevarrták és bekötötték. De nemsokára el 
kell sminkelniük és leragasztaniuk úgy, hogy az útlevél fotóihoz hason-
lítsanak. Ha esetleg majd kérdezi valaki tőlük, mi történt velük, azt fog-
ják mondani, hogy egy hibás rakétacsomagot fogtak ki és mellettük rob-
bant fel. 

Xiao Li homlokának bal felén továbbra is látszódott a mély karco-
lás, illetve a nyaka szörnyen nézett ki. Sok apró seb a szilánkoktól, ami-
ket még összevarrni is nehéz volt, annyira sok volt belőlük. Ha megszúr-
ták a tűvel, hogy összevarrják a sebet, addig a megégett és repedezett bőr 
szétszakadt egy másik helyen. A lánynak nem volt más választása, csak 
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az, hogy a lehető legkisebb mozdulatokat tegye a fejével és folyamatosan 
rajta tartsa a kötést. Ha majd sikerül meglépniük, akkor gyorsan kórház-
ba kell mennie, de ha most tenné ezt, onnan már csak a börtönbe men-
ne. 

– Hozzuk az Angyalt az útra? – kérdezte a lány, majd fájdalmas gri-
masszal igazította meg a kötést. 

– Persze. Szereld is össze! Betesszük majd a csomagtartóba. 
– Hana – kiabált Chou a terem másik feléből. 
– Mi van? 
– Altatópisztolyokat vigyünk, vagy éles cuccokat? 
– Mindkettőt. Ha elérjük a gépet, mindent eldobunk.
– Akkor én tényleg menjek veletek? – kérdezte Lili. 
– Persze – mosolygott barátian Hana. – Mit kezdenél itt nélkülünk? 

Gyorsan elkapnak majd, és az apád kiszabat rád jó pár év sittet. Tudod, 
milyen ott bent? 

– Nem akarom megtudni. 
– Oké, akkor ne kérdezősködj, hanem találj magadnak valami ru-

hát! Gyerünk – ezzel a lány fenekére csapott és meglökte az öltözőszek-
rények felé. Lili a haját már előzőleg barnára festette, és levágott belőle 
egy keveset. Most csak a fülének aljáig ért, két oldalra fésülve. 

Shen az ingére pisztolytáskát aggatott, arra pedig rávette a zakót. 
Még a cipőjét is kifényezte. Haját szinte teljesen kopaszra vágta, a nap-
szemüveggel és izmos testalkatával együtt első pillantásra testőrnek tűnt. 

Xiao Li egy feszülős kék farmert hordott, fekete alacsony sarkú csiz-
mát és bordó színű garbót – hogy eltakarja a nyakán a kötést. Barna, de-
rékig érő bőrkabátot vett felülre, haját vörösre festette és oldalra fésülte, 
hogy  a  homlokán  esett  karcolást  eltakarja.  Napszemüveget  is  felvett, 
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hogy  az  Amfetamintól  és  túlhajszoltságtól  kimerített  szervezetük  első 
árulkodó jelét – a táskás fekete beesett szemeket – elrejtse. Úgy nézett 
ki, mint egy plázacica, aki egy háborús tűzszünet közben vásárolni megy. 

Chou fekete bőrnadrágot viselt bakanccsal. Fekete garbójára bőrka-
bátot húzott, ami alatt pisztolytáska, egyik oldalon egy Glock 35-össel, 
másik oldalon egy altatópisztollyal. Haját feketére festette és levágott be-
lőle egy keveset. A napszemüveg az ő esetében is eltakarta a fáradtság és 
túlhajszoltság jeleit. 

Hana fekete, hosszú hajú parókát vett fel, és mikor a tükörben nézte 
magát, el is gondolkozott azon, hogy megnöveszti a haját. Jól állt neki, 
úgy gondolta. Remélte, hogy sikerül kijutni, és nem csak a börtön közös 
zuhanyzójának mocskos tükrében kell  néznie  majd magát  a  jövőben. 
Bordó színű nadrágkosztümöt vett fel, a fehér inget amennyire tudta, 
kigombolta, hogy mellei jól látszódjanak. Úgy nézett ki, mint egy üzlet-
asszony. Kisminkelte magát, a napszemüveg nála is eltakarta a rémálom-
szerű 72 óra eseményeinek látványos hatásait. 

Lili farmernadrágot vett fel és sportcipőt. Zöld garbót húzott felül-
re, rá pedig fekete bőrkabátot. Talált magának napszemüveget, valamint 
a bilincsek által kidörzsölt csuklóit krémmel kenegette és kesztyűt hú-
zott. Az Őrbábtól szerzett kardokat tokba csúsztatta és betette a kocsiba. 
Ha kelleni fog, ez félelmetes fegyver lesz. Ő is remélte, minden rendben 
lesz a reptérig. 

Chou elkezdte bepakolni a  csomagtartóba a fegyvereket.  Xiao Li 
Angyalát összeszerelve tette be a csomagok tetejére. Remélték, hogy az 
utcai ellenőrzések alatt nem nyittatja ki senki a csomagtartókat, mert 
akkor vége a dalnak. A lábhoz mindenkinek kis táska került, benne pisz-
tolyokkal és egy MP5K kis golyószóróval. Villanógránátok, füstbombák, 
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viperák, gumibotok, kések, bokszerek, kardok, elektromos sokkolók, in-
jekciók lapultak még ezekben. Mindent számításba vettek. Ha bárme-
lyik ellenőrzőpontnál kiszúrják őket, akkor szétválnak majd, mindenki 
viszi a saját kis csomagját és külön-külön teszik majd meg az utat a rep-
térig. 

Beszálltak a lopott  Mercedes  személyautóba, aminek lecserélték a 
rendszámtábláját. 

Egy utolsó pillantást vetett mindenki Chou főhadiszállására. Talán 
még meg tudnának húzni magukat itt egy ideig, de sokáig nem. Ki kel-
lene menniük időnként és csak idő kérdése, hogy az álcák ellenére mikor 
szúrja ki őket valaki. Nem. El kell hagyniuk az országot. Azonban ehhez 
elsőként útlevél kell, így hát a lifttel felmentek a felszínre, hogy elindul-
janak a Patkány által megbeszélt helyre, hogy átvegyék az irataikat…
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37. Fejezet 
Búcsú 

Délelőtt, 9:50

A találkozó Patkánnyal ugyanazon a szórakozóhelyen lett  megbe-
szélve, ahol először találkoztak. 

A nap verőfényesen sütött, szép, tiszta idő volt. Az újévi ünneplés és 
tűzijátékok már véget értek. Emiatt poros, elégett rakéták és petárdák 
borították az  utcákat nagy mennyiségű szeméttel  és  piszokkal együtt. 
Sokfelé még részegek hevertek, közülük néhányat mentősök szedtek ösz-
sze, másokat a rendőrök. 

Az útjuk a diszkóig zavartalanul telt. Ki tudták kerülni az ellenőrző-
pontokat. Az egész városban akkora feszültség uralkodott, amit pusztán 
ők nem tudtak előidézni. Itt valami más is volt a levegőben, valami ké-
szült, de nem tudták megmondani, mi az.

A diszkó már bezárt,  takarították az utcát előtte, a bejárati ajtaja 
nyitva állt, hogy szellőztessenek. Chou befordult a kocsival a diszkó há-
romszintes épülete melletti sikátorba és leparkolt. 

Az épület hátsó ajtaja nyitva állt: Patkány már várta őket. 
Felmentek az emeletre,  Chou kivételével,  aki kint maradt és úgy 

döntött, inkább őrt áll. A rádiójukat még használták, így ha bármi gond 
adódna, hamar le tudja adni a drótot és megléphetnek. 

A többiek felsétáltak az emeletre. A fegyverrel teli csomagjaikat a 
kocsiban hagyták, de mindenkinél volt egy éles pisztoly és egy altatólö-
vedékkel töltött. Még Lilinél is, aki nem szerette a lőfegyvereket. 
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Az emeletre érve két férfi nyitott nekik ajtót. A füstös helyiségben 
már nem döngött a zene. 

Mikor először jártak itt, sok ember tartózkodott ebben a teremben. 
Most  azonban csak  néhányan:  Patkány  sok embere  vesztette  életét  a 
Színház ostromakor. 

Mikor Hana belépett, az első férfi – aki nemrég a Kilo egység raké-
tavetőseként harcolt – szélesen mosolyogva, mélyen hajolt meg előttük. 
A többi itt tartózkodó ember nem vett részt az ostromban.  

Patkány épp cigizve telefonált, mikor Hanaékat meglátva kacsintott 
feléjük egyet, kezét feltartotta, hogy egy percet kér, utána pedig hellyel 
invitálta őket. Hanaék leültek, a fáradtság ismét átvette tagjaik felett az 
uralmat.  

Hana emlékezett a férfi két testőrnőjére. Most nem voltak itt; való-
színűleg meghaltak. 

A férfi végzett a telefonálással és Hana felé lépett mosolyogva. A nő 
feltápászkodott a székről, mint egy öregasszony, és mosolyogva átölelték 
egymást. Patkány pedig egymás után ölelkezett a többiekkel is. 

– Nos hát akkor elbúcsúzni jöttünk. Ezúttal végleg – mosolygott 
szomorkásan Hana. 

– Tudom, Hana. Itt vannak a papírjaitok, ahogy ígértem – öt útle-
velet vett elő zsebéből és átnyújtotta nekik.

Mindenki eltette a magáét.
– Akkor a repülő, ahogy megbeszéltük, a Pudong reptéren fog le-

szállni. Láttam én is a híreket, tudom, hogy leadták a jelet. A pilótát  
megpróbálják majd átirányítani más reptér felé, de mivel kényszerleszál-
lás lesz, kifogyott üzemanyag miatt, ezért ez nem fog sikerülni. A gép le 
fog szállni, pontosan hatkor. Itt gyorsan tankol, amire szintén meg fogja 
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kapni majd az engedélyt, majd továbbáll. Na, ez lesz az az idő, mikor 
nektek fel kell szállni majd a gépre.

– Hmm. Érdekes lesz. Milyen védelme lesz a reptérnek? 
– Elküldtem oda néhány embert, akik nem voltak velünk a színház 

támadásakor.  Azt  mondták,  katonák is  vannak, és  rengeteg zsaru. Az 
egész repteret körbevették. 

– Nem tudtál helikoptert szerezni? Azzal akár innen is felszállha-
tunk. 

– Próbáltam. Azokat  a  pilótákat,  akik  kivittek minket,  már  el  is 
kapták. 

– Fasza – vett elő sóhajtva egy cigit Hana és rágyújtott. Legnagyobb 
megdöbbenésére Lili bökte oldalba és ő is kért egyet. 

– Te mióta… – próbálta kérdezni a nő, de Lili közbevágott.
– Nem mindegy az? Már próbáltam. Nem esett jól, de a nyugtató 

hatása most kéne… ha nem baj – fogadta el a tüzet Lili, majd kettőt kö-
hintett az első slukk után. 

– Oké, mindegy. Na, szóval – fordult a nő vissza Patkány felé – ak-
kor nem lesz helikopter.

– Tudtam volna még szerezni más pilótát, de a három robbantásos 
incidens miatt, na meg miattunk is csak és kizárólag katonai és rendőr-
ségi helikopterek szállhatnak fel a légtérbe. 

– És a repülők tiszták lesznek? 
– Igen. A ti gépetek tankol, és már megy is tovább. Ez alatt beszáll-

tok, és viszlát Shanghai. 
– És el tudunk rejtőzni ott valahol? 
– Igen. A gép a 12-es hangár közelébe fog gördülni. Ott van a kö-

zelben töltőkocsi. Ti lesztek a töltőszemélyzet. Már elintéztem ezt. 
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– Értem. Hm, ez jónak tűnik.  
– Igen, ez az egyetlen dolog, amit el tudtam intézni. Ha nem akar-

játok ezt megkockáztatni, megpróbálhattok hajóval menni, vagy kocsi-
val is akár. De nem ajánlom. 

– A hajó miért nem jó? Egy egyszerű motorcsónakkal el  tudunk 
menni innen, felszállni a nagy hajóra és ennyi.

– A parti őrség is megerősített őrjárattal dolgozik. Számítanak arra, 
hogy onnan léptek meg – Patkány hátradőlt a fotelben és egy sört nyi-
tott ki. Keze be volt kötve, fején is egy horzsolás leragasztva. 

– Értem, tehát a repülő az egyetlen megoldás. 
– Úgy van. Ha nem akarod, ne használd, de tudnod kell, hogy csak 

ezt tudtam elintézni.
– Ez is jó lesz. Hát, nem is tudom, mit kéne még mondanom. 
– Nem kell semmit mondanod – mosolyodott el a férfi megnyugta-

tóan. 
– Sajnálom, hogy sok embered…
– Ne sajnáld! Mindenki önszántából jött. Mellesleg, jut eszembe a 

reggeli híradás és Zhen Lin Őrnagy, okos ötlet volt, hogy küldtél nekik 
anyagot arról, ami valójában történt. 

– Kösz! – vigyorodott el Hana.
– Veled mi lesz? – kérdezte ezúttal Xiao Li érdeklődően félredöntött 

fejjel. 
– Értem ne aggódjatok! Elsimítom az ügyemet. Ahogy eddig, ez-

után sem fognak megtalálni majd. 
– Pár emberedet még akkor elkapták, mikor a rendőrőrsön ütöt-

tünk rajta. Velük mi lesz? 
– Nem tudok értük tenni semmit – csóválta a fejét Patkány, de köz-
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ben Xiao Lit figyelte és jól láthatóan azzal a gondolattal játszadozott, 
hogy őt kéri meg testőri feladatok, ezzel együtt szexuális munkák elvég-
zésére is. 

Hana észrevette ezt: – Őt is megkörnyékezed? – közben nem tudta 
megállni, hogy szája ne húzódjon mosolyra. 

–  Mi?  –  tért  vissza  a  valóságba  a  férfi.  –  Ja,  persze,  izé,  nem, 
vagyis… na érted. 

– Persze, értem – bólogatott nagyokat Hana. – Jobb neki, ha velünk 
jön.

– Oké, igaz.   
– Visszatérve azokra az embereidre, akiket elkaptak a rendőrőrs elle-

ni támadáskor, legalább önként vállalták ők is? 
– Persze – húzta meg a sörösüveget újra a férfi. – Igyunk rájuk. Mit 

kértek? 
– Kóla – kérte Hana. 
– Vodka – csettintett Xiao Li. 
– Whiskey – bólogatott Shen. 
– Pfff… Gyömbér – mondta Lili. 
Mindannyian  megkapták  Patkány  egyik  emberétől  az  italokat  és 

koccintottak azokra, akiket elfogtak és arra a nagyon sok emberre, akik 
meghaltak. 

A csend tovább tartott egy percnél. Már kezdett kínossá válni. 
Hana nem tudta a felelősséget elhárítani magáról. Hiába vigasztalta 

magát azzal, hogy mindenki a saját felelősségére vett részt az akcióban. A 
parancsnok mégis ő volt. Eddig is sok emberért felelt, de most ennyiért  
egyszerre…

– Hana – mondta kedvesen Lili és oldalba bökte a nőt, aki szinte a 
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sírás határára került a lelkét terhelő nyomás miatt. 
– Tudom, oké – szívta meg az orrát. – Nos akkor Patkány, öröm 

volt veled dolgozni. Köszönünk mindent. Nem is tudom, mit kéne még 
mondanom. 

– Nem kell mást, Hana. Minden jót és sok sikert kívánok! Tudom, 
hogy nem árultad el az úti célodat még nekem sem biztonsági okokból, 
de majd hívj  fel,  mi van veled.  A börtönből  nem telefonálhattál,  de 
majd a másik országból ne felejtsd el ezt bepótolni. Oké? 

– Oké – Hana felállt a székről. A férfi is. 
Ölelkeztek, majd egymás arcára puszit adtak, és újra fülbe súgták, 

hogy sok sikert. 
Xiao Li mosolyogva lépett Patkány elé és ők is megölelték egymást. 
– Köszönünk mindent. Sok sikert!
– Neked is, Angyal – mosolygott a férfi és kacsintott egyet. 
Patkány kezet nyújtott Shennek.
– Vigyázz a három hercegnőre! 
–  Igyekszem! – válaszolt  Shen.  –  De inkább ők fognak  vigyázni 

majd rám. 
– Haha, azt gondolom. Légy jó – veregette meg a férfi vállát. 
– Várj, valaki beszélni akar veled – ezzel együtt Shen átadta a fülébe 

helyezett adóvevőt Patkánynak. 
– Patkány, hallasz? Vétel! 
– Hallak, Chou! 
– Bocs, hogy nem mentem fel, de valakinek itt is kell figyelni. Hal-

lottam minden köszönetet és én is szeretném ezt kimondani. Köszi min-
dent! 

– Nincs mit, Chou. Minden jót, vigyázz a csajokra és magadra is! 
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Patkány visszaadta a kis szerkezetet Shennek. 
Lili kissé szégyenlősen állt a férfi elé. 
– Üm, izé, mi még nem ismerjük igazán egymást és remélem, a jö-

vőben ez máshogyan lesz, ha valahogy sikerülne találkozni. De szeret-
ném megköszönni, hogy segítettél a kiszabadításomban. Remélem még 
majd találkozunk. 

– Én is remélem, Lili. Vigyázz rájuk te is a tudásoddal és a kardvívá-
soddal! 

– Értettem! – kacsintott Lili.
A búcsúzkodás végeztével kisétáltak az épületből és beültek a Mer-

cedesbe. A jobb első ülésen ülő Hana még kinézett az ablakon, fel a har-
madik emeleti ablakba és két ujjával viszlátot intett a hasonló gesztusban 
még utoljára elköszönő Patkánynak…  
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38. Fejezet 
Szökés 

Délután, 3: 32

– Te magasságos Buddha, nézd azt a rombolást. És nézd, mennyien 
vannak – mutatott Chou a szélvédőn keresztül a Pudong reptér innen 
belátható  részére,  ahol  rendőrautók  armadája  a  szürkületben  villogó 
fényjelzésekkel terítette be a hatalmas lapos területet a város északkeleti 
részén. 

A tenger felől érkező hűvös fuvallat megcsapta arcukat a lehúzott 
ablakokon keresztül. 12 fok volt. Az újévi ünnep már a hagyományok 
szerinti csendes szakaszaiba lépett; csak helyenként láttak nagyobb cso-
portosulásokat a sárkány-, oroszlántáncok miatt, és a városban csak szór-
ványosan tisztelegtek nagy petárdafüzérekkel a hagyományoknak. 

– Mit tegyünk? – kérdezte Shen, távcsövével – mint mindenki más 
– a nagy terepet fürkészte és a felrobbantott terminált, ami romokban 
hevert. A törmelékek közül néhol füst szállt fel.

A Színház felső emelete mellett e reptér egyik terminálja lett felrob-
bantva. A rombolással nem tudtak mit kezdeni, azt kellett megfigyelni-
ük, hogy merre hány zsaru van.

– Ahogy elnézem, leginkább csak a bejáratokat figyelik – mondta 
Hana. – Látja valaki a 12-es hangárt? Mert én még nem szúrtam ki.

Egy perc után a sasszemű lány jelentett. 
– Ott a hangár. Északkeleti irány, a nagy 747-es mellett. 
– Én nem látom – Lili elvette szemétől a távcsövet és megpróbált 
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rájönni, hogyan kéne ráközelíteni vele egy adott területre. Shen mutatta 
meg neki, melyik gombot kell megnyomni. 

– Ja,  megvan – mondta Hana. – Igen, ott a 12-es jelzés. Hmm. 
Rengetegen vannak, de annál a hangárnál senki.

Xiao Li bólogatott. – Én inkább úgy mondanám, őrizetlen. 
– Már csak az a kérdés, hogy vajon miért? 
– Úgy gondolod, csapda? – Xiao Li ránézett a nőre. 
– Azt nem hiszem. Patkányban megbízhatunk. Én inkább arra tip-

pelnék, hogy már megint Feng és Zhenbang keze lehet a dologban. Mi-
kor a színházat támadtuk, ők szervezték meg a védelmet. Most szerin-
tem újra ezt teszik. Szerintem átfutottak azon a lehetőségen, hogy mi 
van akkor, ha a reptérről akarunk meglépni. Visszavonták az egységeket 
inkább a bejáratok őrzésére. Máshol nem lehet bejutni. Tehát arról nem 
tudnak, hogy nekünk a 12-es hangár kell. Csak azt, hogy a reptér.

Chou cigire gyújtott, majd a távcsövet visszaemelte a szeméhez. 
– És hogyan jutunk be? 
– Még nem tudom. Még van két és fél óránk. Meg kell várnunk a 

sötétedést. Addig kitalálom…  

Két órával később…

A nap nem sokkal bukott a horizont alá, de az utcai lámpák, és a 
reptér leszállást segítő fényei már mind égtek. Az irányítótornyot több 
helyről reflektorokkal világították meg. A bejáratok védelmét és a keríté-
sek menti őrjáratot háromszáznál több rendőr és katona biztosította. 

A repülőgépek nem mehettek a reptér közelébe. Nagy kanyart leírva 
tették meg a kitérőt, hogy a város másik reptere felé vegyék az irányt. 
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Még 28 perc, míg leszáll a kis magánrepülő. Utána még kábé tíz 
percük lesz, míg feltankolás címszóval a földön lehet, aztán fel kell száll-
nia. A gép persze tele lesz üzemanyaggal, hiszen egy közeli reptérről fog 
érkezni, Shanghai városán kívülről.

Erősítés érkezett az egyik sorompóval őrzött bejárathoz. A rendőrök 
beengedték kollégáikat, akik a területre érve egyből az egyik hangár felé 
vették az irányt. Ezek már Hanaék voltak, akik egy járőröző rendőrautót 
támadtak meg, gyorsan bealtatták a benne utazókat, felvették ruháikat 
és behajtottak. Mivel öten voltak, ami eggyel több, így Lili a csomagtar-
tóban kötött ki. 

A hangárhoz vezető úton szinte egy rendőr sem volt. Jól figyelték 
meg: leginkább csak a reptér bejáratait őrizték, a hangár és közel százmé-
teres területe teljesen üresen állt. Egy éppen üzemen kívüli Boeing 747-
est állt a hangár mellett, valószínűleg már az újévi robbantás miatt nem 
tudott felszállni. 

Megérkeztek a hangárhoz és a nyitott ajtón keresztül behajtottak. 
Chou és Shen szálltak ki és az elektronikával becsukták az ajtókat. 

– Tiszta! – szóltak a rádióba. 
Mindannyian kiszálltak a kocsikból. Lilit is kiengedték. Még magu-

kon hagyták a rendőrruhákat.
A 12-es hangár sportrepülőgépeknek és magángépeknek adott me-

nedéket. Közel kétszáz méter hosszú és vagy nyolcvan méter széles volt. 
Magassága harminc méter  körül  lehetett.  Két  nagy bejárata  közül  az 
egyik kelet felé nézett, a másik nyugat felé. A csarnokot kettéválasztották 
egy fallal, amin középen egy nagy ajtó nyílt. Ezen repülőgép nem tudott 
átmenni, de egy targonca vagy teherautó igen. Az első, nyugati oldali  
12A hangárnak nevezett részében kétszer hat gépnek jelöltek ki helyet, 
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ebből kettő betöltve állt, a második, 12B hangárban szintén ennyi állás, 
de eggyel több gép állt bent. Két töltőkocsi parkolt a nekik kijelölt rész-
ben, mellette kerozinkutakkal. Guruló, derékig érő és több ember magas 
szerelőállványok sokaságát helyezték a falak, vagy egy repülőgép mellé. 
Szerszámok tömkelege hevert szerteszét, a kis kocsik, melyekre ezeket 
pakolták, sok esetben felborultak. Újévkor is dolgozhattak itt emberek, 
de aztán jött a terminált megsemmisítő detonáció, ami miatt sebesen 
hagyták el az egész épületet. 

– Oké – mondta Hana –, akkor most itt várunk. Mindjárt itt a gép. 
És…

– Hana, nagyon rossz előérzetem van – próbálta halkan mondani 
Lili.

– … és igen, nekem is piszok rossz előérzetem van. Valami nem 
stimmel itt. 

– De mi? – Xiao Li végignézett a félig megvilágított hangár épüle-
tén. 

– Nem tudom. Valamiért a hideg kiráz. 
– Engem is – válaszolt a lány. 
– Szintén – szedte elő a táskájából Shen az egyik Steyr AUG-t.
– Nem lógok ki a sorból. Mi a rosseb ez, Hana? – Chou csőre töl-

tötte fegyverét. 
– Fogalmam sincs. Rejtőzzünk el! 
Maguk sem tudták miért, de jelen pillanatban ez tűnt a legjobb öt-

letnek. Mi volt ez a furcsa érzés? A gerincükön le-felkúszó bizsergés? Fé-
lelem?! De mitől? Semmi nincs itt. Vagy mégis? 

Úgy bújtak el, hogy a rendőrautó és a hangárbejárat legyen figyel-
mük középpontjában. 
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Már öt perc telt el… És még semmi nem történt. Csak az az érzés 
volt velük, mintha valaki közvetlen közelről nézné őket. Valami életve-
szélyes…  

Hana és Lili még mindig kifinomult érzékkel rendelkeztek a Bábok 
irányába. Ez alól a Maszkbáb volt a kivétel, de annak a Démonnak az 
egyik létértelme az volt, hogy rejtve maradjon, még a Bábokat érzékelő 
emberek elől is. 

Az érzés leginkább arra hasonlított, mikor egy nem emberi Báb tar-
tózkodott a közelükben. Csak annál sokkal intenzívebb. Vagy pedig az 
érzékeik lettek erősebbek? Bárhogy is, már itt van mindjárt a repülő, ne 
most legyen gond. 

A hangárajtó hirtelen nyílni kezdett. Kintről pedig kék és piros szi-
rénák fényei szöktek be és világították meg a benti repülőgépek oldalát 
és szárnyait, a töltőkocsikat és a falakat. 

Vagyis… ez csapda. Patkány áruló lett volna? Nem. Képtelenség. 
Nem állt érdekében. Nem lehet. 

A hangosbemondóban szóló hang azonban mindenre magyarázatot 
adott: – Felszólítom a hangárban tartózkodókat, hogy dobják el fegyve-
reiket, és feltartott kézzel jöjjenek ki! Ismétlem, dobják el fegyvereiket és 
jöjjenek ki feltartott kézzel! Az autót bemértük, tudjuk, hogy bent van-
nak. 

Hát persze. A GPS jeladó. Minden egyes autónak megvolt a felada-
ta és hirtelen akadt egy, amelyik letért a helyzetéről jelentés nélkül. És 
ebbe a hangárba jött. 

Azonban a felismerés nem változtatott a lényegen: most már tényleg 
vége. Ha most lövöldözni kezdenek, akkor otthagyják a fogukat. Vagy 
adják meg magukat és menjenek vissza a sittre, hogy soha többet ne lás-
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sák a nap fényét? Soha többet ne láthassák egymást? Azt már nem! In-
kább meghalnak. De a francba is, majdnem sikerült és egy marhaságon 
buknak el. Ne! Ezt ne! 

A rádióban tudtak beszélni egymással anélkül, hogy a rendőrök hal-
lanának.

Hana azonban semmit értelmeset nem tudott kihámozni a monda-
tokból. A társai mind segítséget kértek és útmutatást, hogy mit tegye-
nek. De a nő majdnem sírva fakadt idegességében. Fél óra, mindössze 
csak fél óra kellett volna és meglépnek. 

A hangárban csak a tartalék világítás égett a robbantás miatt megsé-
rült elektromos hálózat miatt, ezért a rendőrök négyesével indultak meg 
a kinti reflektorok adta fényben. Hana úgy látta, SWAT egységek is van-
nak a rohamrendőrökkel. Olyan túlerőben, ami ellen biztosan elbuknak. 

– Hana, válaszolj! Mit tegyünk? – kérdezte összeszorított fogai közt 
Chou. 

– Tisztán látom őket, le tudok szedni párat. Lőjek? Hana! Hana! – 
Shen hangja is pattanásig feszült volt. 

A nő nem tudott válaszolni nekik. Csak egy pár lövésre van esély, 
utána pedig egyenként hullanak a padlóra átlőtt testtel. De azt a pár lö-
vést is minek? Már elég embert öltek. 

Majd újra beléjük hasított az érzés, ami a gerincükön kúszott fel. A 
rendőrök megjelenése keltette adrenalin szint emelkedésen is túlment. 
De mi ez? 

A rendőrök újra belekezdtek a hangosbemondóban a figyelmezte-
tésbe. 

– Felszólítom a hangárban tartózkodókaaatááá…
A reflektorok fényét valami eltakarta egy pillanatra, és elkezdődött a 
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rémálom…  
A kékes bőrű, nagyon magas lény – a Dimenzióbáb – a hangár tete-

jéről ugrott le és beszabadult a rendőrök közé. Két kezében lévő, láncos 
buzogánynak látszó tárgyakkal olyan mészárlásba kezdett, amit nem tu-
dott megállítani emberi erő. 

A karnyi vastag láncok végén fél méteres átmérőjű gömbök zúgtak. 
Rombolták szét a kocsikat. A tüskék, amik kiálltak belőle, úgy néztek ki, 
mint egy fa ágai: szabálytalanok és össze-vissza hajlóak, amik ha beleáll-
nak valakibe, további rombolást végeznek. 

A Dimenzióbábba ekkor már lövedékek tucatjai csapódtak a rend-
őrök által. Már el is felejtették, miért vették körbe a hangárt. És mivel 
ezt elfelejtették, és a látvány sokkolta őket, az azt jelentette, hogy ezen 
rendőrök egyike sem Báb. 

De ez nem változtatott azon a tényen, hogy a Dimenzióbáb nevű, 
elődjénél kicsivel nagyobb lény pusztító útját túl sokan keresztezték. 

A két láncos buzogány leterítette az első két rendőrt. A mellkasuk 
betört, a szegycsont és bordák a gerincoszlophoz préselődtek, szétnyom-
va tüdőt, szívet, májat, gyomrot. Majd a lény két újabb csapással a köze-
lében lévő két autót szó szerint elütötte az útból. Egy egész méternyit lö-
kődtek el, amint a fegyverek beleálltak a sárvédőkbe és benyomták egé-
szen a motortérig. 

A rendőrök üvöltve, eszüket vesztve tüzeltek a lényre, ami gyorsított 
fegyvereinek pörgetésén és patás lábaival ugrálni kezdett az autók tete-
jén. 

És ekkor tudatosult Hanaékban az, hogy miért a Dimenzióbáb ne-
vet kapta ez a lény. A buzogányok göcsörtös tüskéinek vége olyan volt, 
mint egy fullánk. Azokat a bizonyos fekete férgeket okádta ki magából, 
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amik ha bemásznak, vagy bejutnak egy ember testébe, akkor egy percen 
belül lemásolják magukat millió számban, teljesen átvéve az irányítást a 
normális sejtek felett. Ezek a férgek úgynevezett alvilági vér szerepét vol-
tak hivatottak betölteni. Mivel ez a lény az Alvilág eszenciáját tudta be-
hozni a földi világba, ezért a két világ Dimenziója közt „átmenetet” ala-
kított ki. Vagyis egy ilyen amerre járt, ott Harcosok tömkelegét hagyta 
maga után… Hát persze. Az olajfúró állomás, ahol a személyzet az enyé-
szeté lett és a csatornahálózat, aminek egy részén egy ilyen lény nemes 
egyszerűséggel végigrobogott és minden élő emberből Harcost csinált. 

Hanaék szavak nélkül is egyetértettek abban, hogy ez a Báb a legve-
szélyesebb minden Báb közt. Jól bírta a strapát, a lövéseket, pokoli ereje 
volt, és amerre járt, a halottak feléledtek…

Az első két mellbe csapott zsaru nyögve tápászkodott fel. A Harco-
sok egyik jele volt a kidurrant szemgolyó, ami a sok lárvaszerű lény, ko-
ponyából kifelé irányuló nagy nyomását nem bírta el, mivel a szemgolyó 
a fej legpuhább része. 

A két  Harcos  nem válogatott  célpontokban.  Hanaék legnagyobb 
szerencséjére pedig nem őket támadták, hanem a hozzájuk legközelebb 
eső társaikat. 

A rendőrök leadták rádión az adást, hogy éppen mit tesznek, illetve 
azt, hogy éppen mi az, ami megtámadta őket, ezért erősítések indultak 
el, közben pedig elszabadult a pokol. 

Hanaéknak némileg szerencséjük is volt. Rossz ezt kimondani, de a 
Dimenzióbáb „éppen jókor” jött. De hogy miért éppen ide, és miért a 
rendőröket támadta meg, azt nem lehetett tudni. 

A lény már egy másik kocsi tetejére ugrott és onnan suhintott kettőt 
buzogányaival. Egy rendőrt fejbe csapott: arccsontjai eggyé váltak a ko-
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ponyájának hátsó részével. Ebből már nem lesz Harcos sem, de a lényt 
jól láthatóan nem érdekelte ez. A másik csapás az egyik nyitott kocsiaj-
tót törte le, ami pörögve csúszott odébb. 

A rendőrök egy része befutott a hangárba, hogy elrejtőzzön a lény 
elől. De mögöttük meg Hanaék rejtőztek állig felfegyverkezve. 

Elegük volt a vérontásból. Altatólövedékekkel tettek pontot a zsaruk 
mai estéjének végére, vagy pedig egyszerűen leütötték őket. 

Hana látta a kitárt hangárajtón keresztülnézve, hogy már közeledik 
az erősítés szirénázva. Még kell nekik néhány perc, míg ideérnek. 

A Dimenzióbáb elrugaszkodott patás lábával a kocsi tetejéről, ami 
egészen az ülésekig behorpadt. A lény talán egy tonnát is nyomott, moz-
gását iszonyatos erő segítette. 

Közben lövedékek csapódtak folyamatosan a testébe a hangárba me-
nekült  rendőröktől,  akik  megállás  nélkül  tüzeltek,  üvöltve,  mint  az 
őrült. 

Hanaéknak is el kellett kezdeniük lőni, hogy az elfogásukra kikül-
dött rendőröknek besegítsenek, mert nem egy ilyen lénytől szeretnének 
meghalni. 

A lény berohant a hangárba és a legközelebbi szerelőállvány mögötti 
két rendőr felé csapott buzogányaival. Az alumínium csövekből és fapal-
lókból álló kis építmény megcsavarodott az egyiktől, a másiktól pedig 
feldőlt, rá a két zsarura: mázsás súlyával agyonnyomta őket. 

A lény továbbszáguldott, de közben elkezdődött az, amiért az olaj-
fúró állomáson Hanaék is sokat izzadtak: a teremtmény tántorogni kez-
dett. Ekkor felbömbölt. A rezonanciát még a fegyverek dördülései közt 
is érezték, hallották. 

A Dimenzióbáb beszökellt a tüzelők egyik része elől egy sportrepü-
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lőgép takarásába. És buzogányaival lesújtott a gép szárnyára, ami alatt 
két rendőr hasalt és nem tudott kitérni ilyen gyors mozgás elől. A szárny 
leszakadt az iszonyatos erejű csapástól és ráesett a két férfira, a másik bu-
zogány pedig telibe találta és szétpréselte őket. 

Ezután a lény belecsapott néhányat a kis sportrepülőgép törzsébe, 
ami kettétört. És ezen keresztül indult újabb rohamra, meglepve min-
denkit. 

Újra meglengette buzogányát, és egy rendőrt vállon talált. A férfi el-
repült,  teste szétroncsolódott és mielőtt földet ért, a fekete kis lárvák 
már megkezdték a szaporodást a testében. Ezután jött a többi csapás. 
Egy… Kettő… Három… Négy… Öt halott, öt másodperc alatt. 

A lénybe csapódó lövések száma megint csökkent egy kevéssel. A 
sportrepülőgép törzsét áttörve és fél tucat embert elsöpörve Shennel és 
Chouval találkozott. Egy bömbölés kíséretében két csapás indult el. A 
két férfi számított erre, ezért félreugrottak. Chou helyén a betonba csa-
pódott a buzogány, Shen helyén egy szerelőkocsit nyomott össze, a ben-
ne rejlő csavarhúzók, kulcsok most pörögve szerteszét szálltak a levegő-
ben. 

Hana összeszorított foggal húzta fegyverének ravaszát. És figyelmét 
nem bírta elkerülni az, hogy ennyi lövedéket már küldtek bele a másik 
Dimenzióbábba, de az ennyitől már megborult. Miért bírja ez még?

Hananak abba kellett hagynia a tüzelést és készenlétben állni egy ve-
tődésre, mert a lény feléje közelített. A fegyver zúgva pörgött a levegő-
ben, majd hirtelen feléje lendült oldalról, nagyjából mellmagasságban. A 
nő lebukott a földre. Érezte a fegyver által keltett szelet. 

A lény hirtelen oldalról ingott meg, amint felemelt karjai alá hatolt 
be pár lövedék. Itt talán gyengébb a védelme? 
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Ráesett egy nagy fémasztalra, ami a súlya alatt nyugággyá nyomó-
dott össze. Ezután felpattant, mintha semmi baja nem lenne, de a testé-
ből már patakokban folyt valami fekete lé. 

Már csak néhány rendőr maradt, akik egy-egy rövid sorozat meg-
eresztése után átfutottak egy másik fedezékbe, újra lőttek, majd megint 
fedezéket váltottak. Az egyik zsaru egy pillanatra Xiao Li mellé került, 
szeme kimeredt, a fegyvert egymásra fogták. Itt van mellette az egyik 
bűnöző, de mindkettejük szerencséjére maradt annyi lélekjelenléte, hogy 
ezt másodlagosnak tekintse. Most ennek a lénynek a tombolását kellett 
megállítani. A lány is hasonlóan gondolkodott. Egy apró bólintást küld-
tek egymás felé, majd mindketten tűz alá vették a dögöt. 

A Dimenzióbáb fegyverei által életre keltett Harcosok most besza-
badultak a rendőrök közé. Fogaikat használva estek neki volt kollégáik-
nak, aki pedig fel tudott venni valami franciakulcsot, vagy vascsövet, az 
azzal robogott be a tüzelők közé. 

A rendőrök először nem hitték el, amit látnak és mivel a kollégáik 
rohantak feléjük, eleinte még kiáltva utasították őket arra, hogy dobják 
el a fegyvereket. De utána már nem volt idejük lőni. 

Hanaék folyamatosan tűz alatt tartották a feléjük közeledő Harco-
sokat. Ezek most nagyobb veszélyt jelentettek, mint a Dimenzióbáb. 

A  rendőrök  erősítése  ekkor  fordult  be  a  hangárhoz  vezető  útra. 
Több mint tíz autó, mindben SWAT egységek és rohamrendőrök. 

A Dimenzióbáb felhagyott a hangárban zajló csatával, hiszen az ál-
tala alkotott közel húsz Harcos most eszeveszett rohanásban cikázott a 
hangárban és szedte egymás után az áldozatait. A lény kirobogott a nyi-
korgó gumikkal lefékező kocsik közé és megkezdte újabb mészárlását…

Hanaék egymás után terítették le a Harcosokat, közben nekik is fel-
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le  kellett  ugrálniuk  szerelőállványokra,  elbújni  gépek  alatt,  targoncák 
mögött. 

Majd a dörgésbe egy M4-es és egy Benelli sörétes fegyver robaja ve-
gyült. Hana felismerte…  

A hangár bejáratából érkeztek. A két alak rendőrruhát viselt, elfu-
tott az őrjöngő Dimenzióbáb mellett, ami rájuk sem hederített, sőt már 
három Harcost is készített az új hullámban érkező rendőrökből. 

A két alak berohant a csata hevében a hangár főbejáratán és eltűntek 
a sötétségben.

Hana ugyan bemondta, hogy Feng és Zhenbang éppen most ron-
tott be a hangárba, de a fegyverropogás miatt senki nem hallotta a fi-
gyelmeztetést.

Feng közeledett balról Chou felé. A férfi éppen egy közeledő Har-
cost lőtt le. Szeme sarkából látta a sapkával összefogott hajú, SWAT-os 
ruhát viselő nőt, amint M4-esét a vállához szorítja és lőni készül. 

Chou bevetődött egy targonca mögé, ahol sok szerszám hevert a föl-
dön, így érkezése nem volt fájdalommentes. A lövedékek átszáguldottak 
előző helyén.  A kis  emelőgép másik  oldalán kidugta fejét  fegyverével 
együtt és abba az irányba célzott, ahonnan a nő közeledett. 

Azonban most érzékelte igazán azt, hogy Hana miért félt annyira 
két régi társától. Mikor a lövés elől bevetődött a targonca mögé, addig a 
nő futva közelített. Jól tudta, hogy a férfi honnan fog kinézni.

Chou fél térdre ereszkedve célzott… volna, de hirtelen egy bakan-
csos láb kirúgta a fegyvert a kezéből, majd a nő egy másik mozdulattal 
fejbe rúgta. Chou elterült. Gördült egyet a földön, éppen időben, mert 
a nő bakancsos lába majdnem összeroppantotta a fejét. 

Feng a férfire fogta a fegyvert és becélozta a lábát. Lövés. Chou vád-
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lija kiszakadt. A férfi felüvöltött. 
Hana amint meglátta Fenget, dühödten üvöltve fordult oda fegyve-

rével. És lőtt. 
Feng előrevetődött és egy bukfenccel egy szerelőkocsi mögé rejtő-

zött. És valamit kidobott… egy villanógránátot. 
Elvakultak egy kis időre. 
Ezt aztán Feng és Zhenbang tökéletesen kihasználták és Hanaék kö-

zelébe futottak, de nem lőttek. 
Mire Hanaék észbe kaptak, a hangárban zajló harc abbamaradt, már 

csak a bejáratnál folytatódott tovább.
Már csak ők voltak talpon, a hangárban lévő Harcosok már újra 

meghaltak. Azonban a hangár bejáratánál a Dimenzióbáb már jól látha-
tóan a végét járta, utolsó csepp életerejéből folytatta a harcot. 

Shen hátába egy sörétes fegyver csöve nyomódott, Hana fejénél egy 
M4-es, Xiao Li pedig előtántorgott az egyik fedezék mögül és szédelgett 
a jelenettől. Feng és Zhenbang elkapták őket, mindössze másodpercek 
alatt…  

– Dobd el szép-arc! – utasította Feng a lányt eszelős vigyorral. 
– Nehogy eldobd bassza meg… – próbálta kimondani Hana, de 

Feng a puskatussal hátulról fejbe csapta. 
Elterült, Feng pedig kettőt a bordáiba rúgott. Majd széles terpesz-

ben föléje állt és fegyverét újra a fejéhez irányította. 
– Azt mondtam dobd el szép-arc! – kacsintott oda Feng Xiao Linek. 
A lány nem tudott mit tenni. Chou sérülten nyöszörgött. Hana a 

földön feküdt,  fölötte  Feng lövésre  kész  fegyverrel  célozta  be  a  fejét. 
Shen mögött Zhenbang állt és sörétesét a férfi gerincéhez tartotta.  

 Feng mosolyogva megcsóválta a fejét, majd hirtelen elmozdította a 
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fegyver csövét és átlőtte Hana vállát. 
A nő üvöltött a fájdalomtól. 
– Eldobod végre, szép-arc? – Feng mosolya ragadozóvigyorrá válto-

zott. 
Xiao Li a vállához emelte kis MP5K fegyverét. Kezei nyirkosak vol-

tak az izzadtságtól. 
Zhenbang a feltartott kezű, könyörgő arcú férfi térdébe rúgott há-

tulról. Shen térdre zuhant. A sörétes csöve ezúttal már a fejére irányult.
– Dobd el, kislány! – mondta kimértebb hangsúllyal Zhenbang is. 
Xiao Li még mindig nem dobta el a fegyvert. Ugyanis látta a szeme 

sarkából Lilit közeledni, aki a hátán hordott tokból előhúzta a két kar-
dot, amit az Őrbábtól zsákmányolt. 

Sem Feng, sem Zhenbang nem vette észre a lányt…  
Xiao Li pedig terelni kezdett, hogy Lilinek legyen elég ideje. 
– Mit akartok? Visszavisztek a sittre? – fegyverével felváltva Feng és 

Zhenbang feje felé célzott. Szerencséjükre a hangár ajtajából érkező csa-
tazaj és üvöltések elnyomták Lili lépteinek zaját. 

– Sittre? Neem, nem, nem! – rázta a fejét Zhenbang sejtelmesen. – 
Valaki vár titeket, tudod?  

– Tényleg? És ki az? – terelt Xiao Li. 
Hana a földön fekve kinézett a hangár előtt zajló csatára és látta, 

hogy a Dimenzióbáb meghalt. Lövedékektől telepumpált teste lefordult 
az egyik szétnyomott kocsi tetejéről és az általa életre keltett Harcosok-
kal akadt most gondja a rendőröknek. Felettük elpillantva pedig látta, 
hogy egy repülőgép éppen leteszi a kifutópályára a kerekeit…

 – Hogy ki az? Meglátod, ha eldobod a fegyvert és… – Zhenbang 
nem tudta folytatni. 
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Lili lecsapott. Mindkét kardjával. Zhenbang sörétes fegyvere közé-
pen nyílt ketté, éppen ott, ahol a lőszer állt indulásra készen a csőben. 
Ez most ártalmatlanul esett a földre. Majd a férfi már vetődött is oldal-
ra, mert Lili levágta volna a fejét. 

Feng odakapta a zajra a fejét. Ekkor lőtt Xiao Li. Eltalálta a nő kezé-
ben az M4-est, ezáltal a jobb kézfejet is. 

Xiao Li már fordult is fej felé a fegyverrel, de Feng villámgyorsan 
húzott elő bal kezével egy kést és a lány felé dobta. Beleállt a combjába. 
A lány felüvöltött. Feng pedig rohamra indult. Kiütötte Xiao Li kezéből 
a fegyvert és két akkora lengőst adott neki, még meglőtt kezével is, hogy 
a lány véres, meglepett arccal tántorodott hátra egy métert és a fenekére 
esett. Csak pislogni tudott, olyan sebesen történt mindez. 

Zhenbang újra oldalra gördült, hogy kitérjen Lili támadása elől. A 
zöldes fénycsíkokat maguk után húzó kardok a betonon szikrákat vetet-
tek, majd a lány visszarántotta, de későn, mert Zhenbang ez idő alatt  
talpra szökkent. Egyik kezében egy fémből készült tonfát tartott, a má-
sikban egy hosszú pengéjű tőrt. A lány támadott, de Zhenbang védte 
mindkettőt  az  alkarjához  simuló  fegyverekkel.  Félrelökte  a  kardokat, 
szabad utat téve a lábainak, majd hasba rúgta Lilit, aki összegörnyedt és 
a földre csuklott. 

Feng két viperát húzott elő és kicsapta őket, majd megpörgette a 
lány előtt. Xiao Li a földön fekve két kést vett elő. Az egyiknek a belső 
felét alkarjához fordította, a másikat pengével tartotta előre. És lassan 
felállt a földről. Feng hagyta, hogy talpra álljon, majd a viperák támadási 
pozícióba fordultak a kezében, és megindította a rohamot…  

Hana  a  földön  fekve  nyöszörgött  fájdalmában.  Chou  tőle  nem 
messze hasonlóképpen.

514



Hana kínkeservesen feltápászkodott. Csodák-csodája, a sebe szinte 
alig vérzett, de bal karja használhatatlanná vált. De a jobb működött. 
Előhúzta pisztolyát, és megpróbálta becélozni a dühödt harc közepette 
Fenget vagy Zhenbangot. De azok olyan gyorsan pörögtek az ellenfele-
ikkel folytatott harcban, hogy a nő egyelőre nem merte meghúzni a ra-
vaszt, mert eltalálhatja mostani társait. 

Lili összeszedte magát és kiegyenesedett. És már védekeznie kellett, 
mert Zhenbang már támadott is. A késsel szúrt a lány arca felé, aki félre-
hajolt. Visszakézből suhintott a karddal, hogy levágja ellenfele kezét, de 
az visszahúzta. A tonfát kipörgette és az egyensúlyát vesztett Lili hátára 
csapott… volna, ha a lány nem használja ki hátrányát, és hirtelen nem 
vetődik előre. Az acél fegyver célt tévesztett. Lili a földön gördült egyet, 
majd talpra állt. És már védenie kellett az újabb rohamot…

Xiao Li elugrott a jobbkezes  viperacsapás  elől.  Majd újabb ugrás 
hátrafelé a balkezest elkerülve. Hirtelen pördült egyet és az egyik kést 
Feng feje felé hajította. A nő az utolsó pillanatban hajolt el a fegyver 
elől. És újra támadásba lendült. Azonban a lány a félelmetesen suhogó 
viperák elől még jobban hátrahúzódott. Feng nem értette egy pillanatra 
ezt. A rohamot tovább folytatta, majd egy dörrenés tudatta vele, hogy 
éppen hibázott. 

Hana kezében eldördült a Desert Eagle. Vállon találta Fenget, aki 
ráborult egy szerelőkocsira, és nagy csörömpöléssel magával rántotta. 

Xiao Li lihegve, halálra rémült és véres arccal nézett Hanara és hálás 
pillantást küldött feléje. 

Hana Fenghez rohant, hogy bevégezze, amit elkezdett. 
Feng a földön feküdt, a vállát szorította. Az ő sebéből ömlött a vér. 
Hana föléje állt, és fejre célozva dühösen nézett le rá, arra, akiért ré-
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gen tűzbe ment volna.
Lili folyamatosan védte Zhenbang őrült rohamát. Majd elérkezett 

az a pillanat, mikor Shen is összeszedve magát megtámadta a férfit és 
már kettejük egyesített ereje túl soknak bizonyult. 

Shen egy karddal rohamozott kissé bicegve. Kétszer vágott has felé 
vízszintesen. Zhenbang az első elől elugrott, a másikat az acél fegyverrel 
ütötte le. És hirtelen belépett a férfi elé, majd lefejelte. Shen megszédült, 
hátralépett egyet és eldőlt. 

Lili azonban ezt kihasználva átvágta Zhenbang egyik combjában az 
izmokat. A férfi szeme fennakadt a fájdalomtól. Dőlni kezdett. Lili ek-
kor még közelebb lépett és majdnem levágta a bal kézfejének a felét, 
ahogy a tonfát kicsapta belőle a karddal. Zhenbang pedig a földre bo-
rult, eldobta fegyverét és megadta magát a ziháló lánynak, aki mindkét 
fegyverét a férfi nyakához tartotta. Győzött. 

Egy perc telt el, míg nagyjából kifújták magukat. A hangár bejárata 
felől sem érkeztek újabb lövések: már véget ért ott is a csata. 

Ekkor gördült be a repülőgép a hangár előtti nagy területre és a két 
pilóta valószínűleg azon tanakodhatott, hogy mi a fene történt itt. 

– Lődd le őket! – mondta Shen Hananak. 
– Nem – rázta a fejét Hana. – Ez is csapda. Azt akarta valaki, hogy 

megöljük őket és  akkor  elindul  egy újabb láncreakció a  Bábok közt. 
Igaz?

– Jól… uhh… jól gondolod – nyögte Feng. 
– De ebből nem esztek, mert mi most elmegyünk, és nem jövünk 

már ide vissza.
–  Dehogyisnem,  Hana.  Visszajössz.  Még  találkozunk.  Hehe.  – 

Majd Feng sziszegett és szitkozódott a fájdalomtól. 
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Lili hátralépett a vérző kezét szorító Zhenbang elől. Arcát a harci 
düh ijesztő maszkká formálta, melyet még soha nem láttak rajta. Ennek 
ellenére nem sújtott le a férfira, hagyta, hogy elsétáljon. 

– Hana – mondta Zhenbang, miközben Feng is feltápászkodott a 
földről, fogva a vállát. – Megtalálunk, bárhova mész. – E közlésbe nem 
vegyült semmiféle fenyegető hangsúly, ezért Hana azonnal rájött, hogy 
szívesen hagynának őt futni, de a figuráik miatt nem tehetik. 

– Tudom, Zhenbang – Hana leeresztette fegyverét. – Tudom, hogy 
még valaki látni akar majd engem. De most elbuktatok. És mi most el-
megyünk. 

A férfi elismerően mosolygott. – Jó voltál. Nagyon jó. A király is ezt 
üzeni. 

– Köszi! Akkor… 
– Akkor a mielőbbi viszontlátásra – sóhajtott egy fájdalmasat Zhen-

bang. 
– Mondtam, nem jövök már vissza. Ezért azt mondom, ég veletek!
Feng és Zhenbang mélyen meghajoltak Hana előtt. A nő pedig ha-

sonlóképpen. A többiek pedig elképedve nézték a jelenetet, azt, hogy 
Shanghai  legjobb csapatának  tagjai  az  egymás  ellen folytatott  hosszú 
harcot meghatározatlan időre, ilyen gesztus kíséretében függesztették fel. 

Feng  és  Zhenbang  elismerő bólintással  tisztelegtek  Hana csapata 
előtt. Ők is mind viszonozták a gesztust. 

Majd a két sérült kifelé indult a hangárból. Valamit odasúgtak az 
életben maradt rendőröknek, akik feladata még az volt, hogy letartóztas-
sák Hanaékat. 

A repülőgép pedig mögöttük felszállásra készen várt. 
Most mi lesz? Hat rendőr állta útjukat. Nem kérdéses, hogy további 
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erősítés van úton, de nem tudták, hogy azok mikor érnek ide. Talán öt 
perc múlva? Vagy tíz? 

A rendőrök még rájuk céloztak és nagyokat nyelve nézték azt, hogy 
Chou botorkálva lábra áll, kezében fegyverét az ég felé tartja. Shen is bo-
torkált, fegyverét leeresztette, így fordult a rendőrök felé. Lili visszatette 
a két kardot a tokjába, véres arcából kiemelte a hajszálait és füle mögé 
tette. Xiao Li is felemelte golyószóróját, csőre töltötte, majd véres arccal 
köpött egyet. Hana pedig az ép kezében a krómbevonatú pisztolyát tar-
totta. 

Mindannyian harcra készen álltak… de inkább úgy tűnt, hogy ha-
lálra készen. 

Az egyik rendőr rádiója életre kelt. Majd parancsot adott a társai-
nak, akik visszabiztosították a fegyvereiket. 

Na mi van, gyerünk, húzzátok meg azt a ravaszt! mondogatta magá-
ban Hana.  

Az egyik rendőr feltett kézzel jött közelebb Hanaékhoz. Ők pedig 
meg sem mozdulva várták, hogy a férfi odaadja a rádiót. 

Hana értetlenül pislogva vette el a készüléket. 
Majd megszólalt benne egy ismerős hang, Zhen Lin őrnagyé, aki a 

rendőrőrs épületét védte ellenük és a TV-ben adta le élő adásban azt, 
hogy megkapta a felvételeket, a naplót, és ő maga adta le a jelet arra, 
hogy hol szállhat le a repülő. 

– Hana! Vétel, jelentkezzen! 
– Itt vagyok! – szólt bele a nő a kis kézi készülékbe, de szemét le  

sem vette a rendőrökről. 
– Ó, de jó, még idejében elértem magukat. Mindent hallottam, ami 

most történt. Olvastam a naplóját, és láttam a felvételeiket. 
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– Igen, azt tudom, láttam a TV adást. Köszönjük! 
– Szívesen! Nos Hana, a most maguk előtt lévő rendőrök utat en-

gednek a repülőhöz. Sajnos nem tudtam elintézni azt, hogy megússzák a 
börtönt, de azt igen, hogy a következő erősítés ami magukért jön, az egy 
kicsit késni fog. Remélem ez elég lesz. 

Hana tátott szájjal a rádióra meredt, és nem hitt a fülének. 
– Igen, elég lesz. De… nem tudom, mit mondjak. 
– Nem kell semmit mondani. Induljanak! Sok sikert! 
Hana visszaadta a rádiót a rendőrnek, aki félreállt az útjukból. 
Elindultak botorkálva, bicegve, fáradtan, véresen, koszosan, megté-

pázottan.
Tényleg el tudnak tűnni? Tényleg vége?
Elsétáltak a rendőrök mellett, és egyikük még meg is hajolt feléjük. 
Elérték a repülőt és beszálltak. Még mindig nem hitték el, hogy vé-

ge. Gyanakodva néztek körül, de a hat rendőrön és a messzeségben az 
elsétáló Fengen és Zhenbangon kívül senki mást nem láttak. 

Mikor Hana a fedélzetre lépett, az egyik pilóta kiszólt.
– Üdvözöljük a fedélzeten Önöket! Kérem, nevezzék meg az úti célt! 
– Egyesült Királyság, London, Heathrow reptér – vágta rá Hana. 

Majd szemeibe könnyek szöktek az örömtől, hiszen erről a pillanatról 
már a börtönben is álmodott, és alig várta, hogy valóban kimondhassa.

– Értettem! Foglaljanak helyet és kössék be öveiket! Máris indulunk.
Lili beült az egyik ülésbe és mint minden alkalommal, most is gon-

dot okozott neki egy kicsit összetettebb dolog használata. Ez most a csat 
volt. Xiao Li segített neki.

– Köszi – nézett rá, majd megszeppenve vette tudomásul, hogy a 
lány örömkönnyeket hullajt. – Hű, tényleg vége? Elmegyünk?
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– Igen. És új életet kezdünk – törölte le a könnyeit Xiao Li. 
– Ti sírtok? – kérdezte Chou, amint bekapcsolta öveit. 
– Te talán nem? – nevetett fel Xiao Li, majd a férfi nyakába ugrott  

és átölelte. És együtt zokogtak egy kis ideig. 
– Féltékeny leszek, halló – mondta ki Shen nevetve. 
Xiao Li pedig otthagyta Chout és úgy a nyakába ugrott Shennek, 

hogy az egyik székbe estek mindketten. Megcsókolták egymást. 
– Hé, te, ne sírj! – mondta Shen, de ő sem tudta elrejteni a boldog-

ságtól a könnyeit. 
– Hana! – szólt Lili a nőnek. 
– Mondjad! – nézett rá a nő. Szemeiből ömlöttek a könnyek. 
– Ez tényleg igaz? Most meglépünk? Nem hiszem el. 
– Én sem, a picsába is – tört rá a nőre egy újabb zokogáshullám 

örömében. 
Lili visszafordult és előre nézett. Majd nem bírta kíváncsiságát elrej-

teni és megnézte újra a többieket. Hana zokogott örömében. Chou az 
ablakon kinézve folyamatosan törölgette a könnyeit.  Shen és  Xiao Li 
egymást falva sírtak. Végül Lili sem bírta tovább és a hitetlensége tova-
szállt. Tényleg eltűnnek innen. Tényleg vége. Kezdődik egy új élet. 

Majd ezen tények eluralkodtak az érzelmein és elemi erővel, úgy, 
hogy az egész testét rázta, kitört belőle az örömteli zokogás…

Az egyik pilóta egy pillanatra megszeppent, hiszen sokat tudott már 
róluk Patkánynak köszönhetően.

Majd becsukta a kabin ajtaját, előrement a pilótafülkébe, és elindul-
tak a kifutópályán. 

Néhány perc múlva, mikor a gép elemelkedett az aszfaltról, mind az 
öt utas olyan üvöltésben tört ki az örömtől, hogy a két pilótának is meg-
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indultak az örömkönnyei… 
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39. Fejezet

SZIGORÚAN TITKOS

Belső értesítés

Iktatószám: 345412974
Küldő: Honvédelmi erők szárazföldi parancsnoksága
Címzett: Shanghai rendőrség, Zhen Lin Őrnagy
Sorszám: 122

2010 Február 14-én hajnali 0 órakor az újévi ünnepségen három 
robbantásos merényletet hajtottak végre. A szervezet: ismeretlen.

A három célpont a Shanghai Nagy Színház, a Pudong reptér 1-es 
terminálja, valamint az SMG központ rendezvénycsarnoka volt. 

Tizenkét órával később, pontban 12:00-kor a Dishui tó alatt meg-
határozhatatlan tektonikus tevékenységek kezdődtek. Geológiai vizsgálat 
eredménye:  negatív.  Vulkanikus  aktivitás:  negatív.  Látható jelenségek: 
pozitív. Ügy átadva további vizsgálatra. Terület lezárva. 

13:00-kor a tó vizének egy része gőzzé válva nagy rombolást végzett. 
Sérültek kórházban, halálos áldozatok: negatív. A tó kiszáradt. 

14:00-kor  a  lezárást  végrehajtó katonai  alakulatoknak nyoma ve-
szett. Beérkező jelentés nem történt. 

15:00-kor több szemtanú állítása szerint furcsa fényjelenségek kez-
dődtek a tónál. 

15:25-kor az újabb kivezényelt katonai egységeknek is nyoma ve-
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szett. Beérkező jelentés tőlük sem érkezett. 
15:57-kor a fényjelenségek már a város minden részéről láthatóak. 

Fedőtörténet  a  médiának:  a  tektonikus  lemezmozgások  által  felszínre 
jött ritka ásványok keltette fényjelenségek láthatóak. A fényjelenségek 
igazi eredete nem ismert. Helikopteres megfigyelés megkezdése. 

16:02-kor a megfigyelést végző helikopterek műszerei meghibásod-
tak és mind lezuhantak. Újabb szárazföldi csapatok kivezénylése. 

16:12-kor az újabb szárazföldi csapatok is eltűntek. A terület lezár-
va.  Fedőtörténet a  médiának:  radioaktív  anyagok is  felszínre  jöttek a 
vulkanikus mozgások során, melynek dózisa perceken belül beálló halál. 
Az eltűnések valódi természete ismeretlen. 

16:42-kor a Dishui tó és környéke teljesen lezárva, és katonai blo-
kád alatt. Tűzparancs érvénybe léptetése 16:43-tól visszavonásig. 

További vizsgálatok felfüggesztve, ügy átmenetileg lezárva.

122-es  sorszámú akta kiadva Zhen Lin Őrnagy részére,  2010.  
Február. 14.

Státusz: SZIGORÚAN TITKOS
Érvényes: visszavonási értesítésig. 

AKTA VÉGE
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Epilógus

Egyesült Királyság
London
2010. Február. 19.

– Hana, kérsz te is valamit? – kérdezte Xiao Li.
– Nem, kösz. 
– Oké, akkor mindjárt jövök és bemehetünk – mondta a lány és ki-

jött a sorból, ami London belvárosának egyik szórakozóhelyére kígyó-
zott be. A lány elment üdítőért. 

Kis idő múlva visszajött és megszólalt.
– Érdekesen beszélnek itt angolul. Bajban leszek. 
– Nem ők, hanem te beszélsz érdekesen, de ne aggódj, szívem, majd 

mindenre megtanítalak, de ennél jobb helyet keresve sem találsz majd a 
gyakorlásra. 

– Gyertek, mindjárt bent vagyunk! – szólt rájuk Shen. 
– Engem is beengednek majd? Én még csak 16 éves vagyok – kér-

dezte Lili. 
– Remélem – húzta el a száját Hana. – De ha nem, menj haza és 

várj meg otthon! 
– Értettem! 
– Itt mindig ennyien vannak? – kérdezte Chou, aki nem szerette a 

nagy tömeget. 
– Miért, talán Shanghaiban kevesebben vannak? 
– Nem, de ott más. Itt valahogy másabbak az emberek. 
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– Eegen, ez igaz. De kit érdekel, lényeg, hogy kijutottunk. Nem?
– De. 
– Akkor fogd be és irány bulizni! Vagy nem ezt akartátok? 
Felnevettek. Hát persze, hogy ezt akarták. Mi mást akarhatnának 

még az élettől? 
Bejutottak a diszkóba, ahol bömbölve szólt Paul Van Dyk egyik – 

Hana által sem ismert – szerzeménye. 
A pulthoz álltak és itallal kezdték. Lilit ugyan beengedték a diszkó-

ba, de italt már nem kapott. Mérgesen duzzogott, a többiek meg kine-
vették. 

– Majd otthon iszol – Xiao Li megpróbálta túlkiabálni a zene dön-
düléseit. 

– Legalább egy cigit adj, Hana! – kérte Lili. 
– Tessék. De csak kint lehet dohányozni. És nem hiszem, hogy utá-

na újra beengednének. Így is kell? 
– Hüm, hát akkor nem. Majd később. Megtanítasz táncolni? 
– Persze! Gyere! 
– Mi ide ülünk – mondta Chou és mankóját az asztalnak támasz-

totta, leült. Shen pedig melléje. Kényelmesen hátradőltek mindketten és 
figyelemmel kísérték Hanat és Xiao Lit, akikről tudták, hogy most végre 
kiélhetik magukat. 

Lili ügyetlenül kezdett táncolni, de Hana megmutatta neki az alap-
mozgást. Elég hamar elsajátította, és néhány percen belül saját elemeket 
is vitt bele. Megfigyelte a környezetében táncolókat, hogyan teszik. 

Hana és Xiao Li pedig most nem fogták vissza magukat úgy, ahogy 
a Déli Zafír nevű helyen kellett tenniük egy héttel ezelőtt. 

Majd egy újabb dal kúszott be a hangszórókba és mindhárom nő 
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folytatta önfeledt táncát, hogy először ünnepelhessék az új életüket…

 VÉGE
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