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Előszó 

November 17. Forradalmi Szervezet 

1973. november 17-én éjjel görög diákok lepték el az 

Athéni Műszaki Egyetem területét, hogy tiltakozzanak a 
– szerintük CIA-pártfogolt – Papadopoulos ezredes hét 

éve tartó katonai diktatúrája ellen. A tüntető fiatalokat 

rohamrendőrökkel és katonai tankokkal igyekeztek 
elhallgattatni: végül huszonnégyen vesztették életüket, 

több mint ezren pedig megsebesültek. 
Két évvel a vérengzés után az athéni CIA-állomás 

vezetője, Richard Welch felesége és sofőrje szeme 
láttára merénylet áldozata lett. A gyilkosságot egy 

bizonyos November 17. Forradalmi Szervezet vállalta 
magára, akiket később csak N17 néven emlegettek. Ez 

volt az első megtorlásuk, válaszként a november 17-i 
vérfürdőre. 

Az 1975 és 2003 között eltelt huszonnyolc év során 
az N17 számlájára több mint hatvan európaiak és 

amerikaiak ellen elkövetett halálos merényletet írtak, 
többek között az athéni brit katonai attasé 2000. júliusi 

meggyilkolását is. Ellentétben a német Vörös Hadsereg 

Frakciója (RAF), az olasz Vörös Brigádok (BR) és a 
francia Action directe (AD) terrorista csoportokkal, 

azN17-ből évtizedeken át, egészen a kétezres évek 
elejéig, különös módon egyetlen tagot sem 

azonosítottak vagy fogtak el. A szervezet igen „előkelő” 
helyet vívott ki magának az amerikai Nemzeti 

Terrorelhárító Központ listáján: a világ legveszélyesebb 
városi terrorista csoportjai között tartották számon. 

Az N17 – melyre egykor az utolsó európai marxista-
leninista terrorcsoportként tekintettek – bár a 2000-es 

évek közepére felszámolták, sokak szerint ma is létezik.  



Iráni Népi Mudzsahedek 

(A Nép Szent Dzsihádja) 

Néhány hónappal a CIA-barát Mohammad Reza 

Pahlavi iráni sah uralmának megdöntése után, 1979. 
november 4-én marxista egyetemisták – megelégelve az 

Egyesült Államok befolyását – megszállták a 

„kémfészekként” emlegetett amerikai nagykövetséget. A 
túszul ejtett ötvenkét diplomata négyszáznegyvennégy 

napig volt a szélsőségesek fogságában. 
A militáns egyetemisták – akiknek egykori becslés 

szerint további ötszázezer követőjük volt – kezdetben 
még élvezhették a forradalom utáni iráni vezetés 

támogatását, később azonban a helyzet megváltozott. A 
diákok ugyanis nem tudtak kibékülni a Khomeini 

ajatollah-féle teokráciával, helyette marxista, a vallástól 
független demokráciát követeltek, ami biztosította volna 

a férfiak és nők közötti egyenlőséget. Sejteni lehetett, 
hogy a vezetés nem tolerálja sokáig az egyenjogúsági 

törekvéseket, a fiatalok nagy részét – köztük a 
vezetőket – hamar levadászta, megkínozta és kivégezte 

az iráni Forradalmi Gárda. Akik megmenekültek, 

kénytelenek voltak rejtőzködni. Az új vezetés 1993-ban 
kezdett formálódni: Marjam Radzsávi lett a Népi 

Mudzsahedek* (MEK) választott vezetője, aki egy 
zömében nőkből álló harci erődöt szervezett. 
*Mujahideen-e Khalq. 

Az irak-iráni háborúban a MEK Szaddám Huszein 

oldalára állt, később pedig az iraki diktátor 
unokatestvérének, Vegyi Alinak is segített iraki kurdok 

és síita arabok ezreinek elgázosításában. Jutalmul 
Szaddám Huszein menedékhelyet biztosított Marjam 

csapatának az irak-iráni határ közelében, egy Ashraf 
nevű táborban. A MEK-tagok száma ugyan mára 



mintegy háromezer-nyolcszáz főre csökkent, továbbra is 

többségében nők által irányított szervezetként 
működnek. 

A vezetőnő, Marjam Radzsávi, franciaországi 
száműzetése idején számos elkötelezett női híve áldozta 

fel magát tiltakozásképpen. 
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma, tekintettel 

az amerikai érdekeltségek elleni támadásokra, terrorista 
szervezetként jegyezte a MEK-et. Ugyanakkor a 

Pentagon – bízva abban, hogy egy jövőbeni Irán elleni 
háború esetén még felhasználhatják őket mint kémeket 

és/vagy lázadókat – szenátorok támogatásával 
követelte, hogy a csoport lekerüljön a terrorszervezetek 

listájáról. A MEK ma is működik. 

A regényben a két terrorista csoport szövetséget köt 
egymással, hogy együtt végzetes csapást mérhessenek 

az Egyesült Államokra.  
 

 
 

 
  



Első fejezet 

Athén, Görögország 

Raven Slade kinyitotta a szemét, és belepislogott a 

fémhálóval rácsozott ablakon át beszűrődő fénybe. 
Felugrott keskeny vaságyáról, és a matracot a falhoz 

húzta. Lábujjhegyen felállt rá, és nyakát nyújtogatta, 

hogy egy pillantást vethessen a külvilágra. 
Amikor meglátta a lenyugvó nap fényében az 

Akropolisz és a Parthenon körvonalait, visszacsúszott, és 
keresztbe tett lábbal a nyirkos matracra ült. Vajon 

ezúttal melyik intézetbe került? 
…hugi, hát, azt hiszem, már nem ohióban vagyunk… 

Már rég nem hallotta ezt a magas, éles hangot a 
fejében. Jobb, ha nem is vesz róla tudomást. 

A csuklóit borító kötésre bámult, és finoman felhúzta 
a jobb oldalit. Bedugta körmét a seb alá, és letépte a 

vart. Igen, a heg igazi, ez azt jelenti, hogy ő is igazi. 
Visszadőlt a párnázott falnak, és nővére hangját kereste. 

Semmi. Megérintette mellét, derekát, combját, lábait: 
megint önmaga volt, jó újra itt lenni. 

Női hang szólt be a kukucskálónyíláson keresztül: 

– Bejövök, Raven. Beszélnem kell veled. 
A nyílás becsukódott, és az ajtó kinyílt. Faye Sawyer 

nővér lépett be. Raven felpillantott a csinos, középkorú 
nőre – olívaszínű, lágy arca volt, sötét szeme, a haja 

csillogó fekete koronába fonva. 
– Jövök azért, hogy most kivigyelek innen, Raven – 

mondta a nő tört angolsággal. 
– Az apám, öö… lefújta az öngyilkosőrséget? 

– Szolgálatos nővér jelentés szerint együttműködsz 
három napja. 

– Akkor megint előadhatom a csavart nyalóka 
számomat?  



– Mr. Jason Tedescu, új beteg gyengélkedőben, akar 

beszélni veled. Mondja, te voltál legjobb drámatanítvány 
Waybridge Egyetemen. 

– Persze, találkozom vele. 
– Először gyere, mosakodj és öltözz! 

A fürdőben Sawyer nővér segített neki megfürödni, 
és új kötést tett a csuklójára. Amikor a nő odanyújtotta 

neki csavart nyalóka öltözetét, elmosolyodott. 
– Mindig a karácsony ugrik be erről a ruháról. 

– Mosolyt csinálsz sebesült katonáknak és 
betegeknek. Mindig vagy a figyelem közepében. Mielőtt 

meglátogatsz Mr. Tedescu, megcsinálom a hajat, hogy 
szép lenni. 

Feje bizsergett a kefe kemény sörtéitól. Mióta az 

anyja megölte magát, senki nem fésülte a haját. 
Behunyta a szemét, és ahogy 

Sawyer letette a hajkefét, azt susogta: 
– Még ne hagyd abba! 

– Szép vagy, Raven. 
Felpislogott, és észrevette, hogy szőke hajszálak 

hevernek a szoknyáján. 
– Kitépted a hajamat, te kurva! 

– Kijön kevés, ez normális. 
Raven ökölbe szorította jobb kezét, és meglendítette, 

hogy üssön, de Sawyer a levegőben elkapta, és 
megcsavarta a karját. 

– Uralkodj magadon, Raven, vagy írok kórlapodra, 
hogy még beszélsz meghalt nővéreddel! 

– Ne, nem akarom, hogy az apám megint bezárjon! 

– Megnyugszol? 
– Igen, megígérem. 

– Megígérsz sokszor. Mutasd mindkét kezet. 
Szétkulcsolta ujjait, és előrenyújtotta a kezét. 

– Látod? 
– Rendben, megyünk gyengélkedőbe. 



Raven követte Sawyert végig a folyosón, aztán 

hirtelen megállt. 
– Mi a baj, Raven? 

– Meggondoltam magam.  
– Menned kell meglátogatni Mr. Tedescu. 

– Semmit sem ¿e//csinálnom! 
Sawyer előkapott egy öngyújtót a zsebéből, és addig 

pattintgatta, amíg a kanóc meggyulladt. 
– Vidd innen! 

– Akkor most vagy te, nem a másik éned, csinálod 
amit mondok. 

– Jó, megteszem, csak oltsd el a tüzet. 
Sawyer becsukta az öngyújtót, és visszacsúsztatta a 

zsebébe. 

– Gyere, vidámíts meg Mr. Tedescu! 
Az első ágyból egy fiatalember integetett, arcán 

oxigénmaszkkal. 
– Hiányoztál, Raven! 

Raven megsimogatta a kezét. 
– Jobbulást! 

Végigment az ágyak és a tolószékek között, közben 
mindkét irányban integetett a betegeknek, akár egy 

királynő, aki seregeit számlálja. Akik ébren voltak, 
csókokat dobtak felé. 

A gyengélkedő távoli sarkából valaki kiáltott: 
– Te, ott a tolószékben, fogd be, és hagyj aludni 

minket! 
Egy másik azt üvöltötte: 

– A fenébe is, nem te vagy itt az egyetlen! 

A félig nyitott elválasztó függönyhöz érve felidéződött 
benne egykori drámatanára dagályos előadása. 

– Ne feledjék, diákok, hogy ez Arisztophanész 
háborúellenes komédiája. A főhős neve, Lüszisztraté azt 

jelenti: aki feloszlatja a seregeket. Véget vet a 



háborúnak Athén és Spárta között azzal, hogy ráveszi a 

szerelemre éhes nőket, ne feküdjenek le a férjükkel. 
Felidézte az utolsó szerepet, amit próbált. 

Megmarkolta a függönyt, és egy elnyújtott mozdulattal 
elhúzta, miközben a bebiflázott sorokat ismételte 

magában: 
 

„Te dolgod őt hát megforgatni nyárson, 
Meg-és felsütni, lúddá tenni jól, 

Szeretni is nem is, megadni mindent 
Egyen kívül, miről csak a pohár tud.”* 

 
*Arisztophanész: Lüszisztraté (Trencsényi-Waldapfel Imre 

fordítása). 

A nagy hasú, apró Mr. Tedescu megpördült 

tolószékével. 
– Raven? 

Sawyer nővér közelebb tolta a lányt. 
– Raven Slade látogatni jön, ahogy kért, Tedescu 

professzor. 
– Nem professzor. Sosem… neveztek ki professzorrá. 

És hol vannak az N17 elvtársaim? 
– Még nem érkeznek, Mr. Tedescu. De csavart 

nyalóka Raven jönni felvidítani magát. 
Tedescu dühtől feszülő arca ellágyult. 

– A kedvenc színésztanítványom. Gyorsabban 
jegyezte meg a szerepeket és több beleéléssel, mint 

bármelyik színészdiák. Van egy kérdésem hozzád. – 

Sawyerre mordult. – Menjen ki, ez rám és a védencemre 
tartozik. 

Sawyer kilépett a függöny mögé, de Raven látta ingó 
árnyékát a túloldalon. 

– Gyere közelebb, Raven! – szólt Tedescu. 
A lány odahajolt: igyekezett fegyelmezni arcizmait, 

nehogy egy önkéntelen rándulás elárulja az émelygést, 
amit Tedescu izzadt testének szaga váltott ki. 



– Emlékszel az utolsó találkozónkra az irodámban, a 

próba után, az összeomlásod előtt? 
Hogy is felejthetné el? 

 
Aznap délután, az asztalnál ülve érezte, ahogy a kanos 

disznó vastag ujjait becsúsztatja a szoknyája alá. Még 
jó, hogy keresztbe tette a lábát – ezt tette volna 

Lüszisztraté is. Tedescu fölállt, és elbotorkált a mosdóig. 
Raven végigpásztázta tekintetével az íróasztalt, és 

felfedezett egy köteg papírt, a borítón ezzel a címmel: 
Sárkányfog hadművelet. Jegyzetek egy új darabhoz? 

Kíváncsian belelapozott: három, rímelő négysoros strófa, 
akár Nostradamus jóslatai. 

Épp igyekezett gondosan visszaigazítani a papírokat, 

amikor Tedescu kezét törölgetve visszatért a mosdóból, 
és észrevette Ravent. 

– Hogy mersz beleolvasni a személyes dolgaimba?! 
– Bocsánat, Mr. Tedescu. Azt hittem, színházi 

jegyzetek.  
Tedescu megrázta az öklét. Raven ijedtében 

felpattant a székről, és menekülni próbált, hajsza 
kezdődött az asztal körül. 

– Ne üssön meg! 
Kopogás szakította félbe, egy diák nyitott be az 

ajtón. 
– Bocsánat, késtem a találkozóról. 

Raven ellökte magától a férfit, és kirohant az 
irodából. 

 

Az volt az utolsó alkalom, hogy látta Tedescut, egészen 
mostanáig. 

– Mr. Tedescu, hogy felejthetném el valaha is azt az 
utolsó napot? 

Látta, ahogy Tedescu Sawyer körvonalait pásztázza a 
függöny mögött. 



– Menjen innen, nővér, ez bizalmas ügy. 

Cipőtalpak surranása hallatszott, ahogy Sawyer 
arrébb lépett. 

– Mindig is hihetetlen emlékezőtehetséged volt a 
szerepeidhez. Emlékszel rá, mi állt azokon a lapokon? 

…raven, az a szemét drámatanárod arra kér, hogy 
adj elő egy jelenetet a három felvonásos sárkányfog 

darabjából… 
Nem vett tudomást a fejében cikázó hangról, és 

visszamondta a sorokat Tedescunak. 
– Értek néhány képet és utalást az előadásai alapján, 

de még így sincs értelme. 
– Ezek jóslatok, kizárólag N17 és MEK-elvtársaimnak 

szólnak. 

…mi a franc az az n17 meg ez a mek… ? 
Azt már nem hallotta, amit Tedescu ezután mondott, 

a fejében zümmögő magas, vékony hang elnyomta a 
férfi szavait. Az öreg hirtelen előrehajolt a tolószékben, 

és két kézzel ugrott Raven nyakának. 
– Nem hagyhatlak életben, te kurva! 

Raven megpróbálta kiszakítani magát, de Tedescu 
szorítása erős volt. Az ujjak egyre vészjóslóbban 

tapadtak a nyakára. 
Az elválasztó függöny hirtelen szétlebbent, és Sawyer 

nővér rohant be a szobába. Öklével belecsapott Tedescu 
arcába, aki az ütéstől kizökkenve elengedte a lányt. A 

nővér második csapásától már elvesztette az 
eszméletét.  

– Jézusom, Sawyer, épp időben, ez a vénember meg 

akart ölni! 
A nővér ellenőrizte Tedescu pulzusát, és odahívott 

egy arra járó gondozót. 
– Ez a beteg elájul. Mikor felkel, csak a 

gyengélkedőben lehet. Egyáltalán senki látogató. 
Kilépve a gyengélkedőből, Ravenhez fordult. 



– Raven, mit mondasz neki, hogy próbál 

megtámadni?! 
Épp felidézte volna a három strófát, de eszébe jutott, 

amit Tedescu mondott az N17-ről és a MEK-ről. 
– Semmit, egyszerűen csak… izé, megkattant. 

Sawyer megragadta a lány csuklóját. 
– Hallottam valami a November 17 és a Népi 

Mudzsahedek. 
– Mudzsa micsoda? 

– Mondjad meg, vagy írok kórlapodra, hogy 
hallucinálsz és beszélsz meghalt nővérrel! Apád bezár 

megint. 
Raven kifejtette a kezét a nővér szorításából. 

– Írj, amit csak akarsz. 

– Mi folyik itt? 
Apja hangjára Raven megfordult. 

– A nővér megmentette az életemet, Mr. Tedescu 
meg akart ölni. De most azzal fenyeget, megint jelenteni 

fogja, hogy őrült vagyok. 
A férfi Sawyerhez fordult. 

– Én majd gondoskodom erről, nővér, visszamehet a 
nővérszobába a katonai részlegre. 

Sawyer tétovázott egy ideig, majd lassan elsétált. 
– Jól vagy, Raven? 

– Mielőtt Mr. Tedescu nekem esett, megkérdezte, 
emlékszem-e arra a néhány sorra, amit egyszer az 

íróasztalán olvastam. Akkor úgy gondoltam, csak 
színházi jegyzetek, de most kiderült, hogy ezek 

valamiféle jóslatok, és Tedescunak nagyon fontosak. 

Szóról szóra elismételtette velem, és amikor látta, hogy 
pontosan vissza tudom idézni, azt mondta, ez az 

életembe fog kerülni, mert a Sárkányfog hadművelet 
kizárólag az N17- és a MEK-elvtársakra tartozik. 

Apja elkapta Raven karját.  
– Gyorsan, gyere velem. 



– Miről beszélt, apa? Mi az a MEK? 

A férfi sietve bevezette irodájába, és bezárta az ajtót. 
– Nincs időm elmagyarázni, Raven. 

– Elmondatott velem három strófát, kíváncsi volt, fel 
tudom-e idézni. Az első így kezdődik… 

– Ne mondd el nekem, Raven! 
– Miért ne? 

– Ha elkapnak és vallatnak, nem hiszem, hogy 
magamban tudom tartani. 

– Megijesztesz. 
– Sajnálom, de nem késlekedhetünk, életek ezrei 

lehetnek veszélyben. Figyelj a hangomra, már hallottad 
azelőtt, amikor ezt az utasítást adtam neked. Raven, 

engedd el magad! 

...hipnotizál, raven, ne hagyd, hogy irányítson… 
Hallotta nővére baljós szavait, de nem tudta 

megállni, hogy szeme le ne csukódjon. 
– Ismételd meg az utasításomat, Raven. 

Egész halkan suttogta: 
– Raven, engedd el magad! – Aztán teste elernyedt. 

Érezte apja kezét a homlokán. 
– Raven, most aludni fogsz megint, ahogyan azelőtt 

sokszor, mélyen aludni. Fűzfákat látsz hajladozni, rózsák 
lágy illata vesz körül a kertben, puha szellő simogatja az 

arcod. Nézd azokat a sárga és rózsaszín pillangókat! 
Zárd ki most az ikertestvéred hangját odabenn… ő 

csupán féltékeny, amiért te születtél élve. 
Most pedig aludj! Aludj mélyen, amíg nem szólítalak, 

hogy ébredj! 

…légy óvatos, raven, régen mindig elmagyarázta, 
hogy miért hipnotizál, ne engedd… 

Túl késő, már ott volt a kertben, a fűben feküdt. 
Csak apja hangja visszhangzott a csendben. 

– Nem tudod többé felidézni Jason Tedescu jóslatait, 
eltemetve maradnak a tudatalattidban. Őrzi majd őket a 



tűztől való félelmed és nővéred félelme a magasságtól. 

Csakis akkor fogsz újra emlékezni rájuk, és akkor idézed 
fel őket a CIA-nek vagy az FBI-nak, amikor meghallod a 

következőt: Az N17-et legyőztük, a MEK-et legyőztük. 
Most pedig ismételd el az utolsó mondatot, az N17-ről és 

a MEK-ről, ezek szabadítják fel a jóslatot! 
– Az N17-et legyőztük, a MEK-et legyőztük. 

– Rendben, most elszámolok ötig, és azt mondom: 
Repülj, Raven! Fel fogsz ébredni: egy, kettő, három, 

négy, öt. Repülj, Raven! 
A lány kinyitotta a szemét. 

– Raven, mire emlékszel? 
– Felöltöztem, miután Sawyer nővér megfésülte a 

hajam. 

– Kitűnő. Most pedig gyere velem a társalgóba, 
vigyünk kekszet és gyümölcslevet a katonáknak. 

Raven, még mindig remegve, követte apját. 
– Ne felejtsd el, segít a terápiában, a tiédben és az 

övékben is, ha az amerikai és a görög katonák 
kibeszélhetik a háborű alatt átélt borzalmakat. – 

Gyengéden beterelte őt a társalgóba. – De ne flörtölj! 
Raven megállt az ajtóban. Férfiak, néhányan 

begipszelt karral vagy lábbal megfordultak 
tolószékükben, és rámosolyogtak. Mások felpillantottak 

a dominóból, és integettek. 
Az üveg elválasztófalon túl meglátta Sawyert a 

nővérszobában. Sawyer figyelt. 
A lány beszökdécselt a társalgóba. Színpad ez vagy 

egy filmbeállás? Ahogy átvonult a betegek között, 

képzelt reflektorfény ragyogott rá, mindenki őt akarta 
megérinteni. A katonák legtöbbjét aknasokkal kezelték, 

vagy harctéri kimerüléssel, mi is volt a neve? Ja, igen, 
poszttraumás stressz szindróma. Már ahogyan meredtek 

rá, abból is könnyen ki lehetett szimatolni, milyen 
átkozottul stresszesek. 



Sawyer szerint egyszerűbb megosztani az 

öbölháborús emlékeket egy csavart nyalókával, mint egy 
klinikavezetővel vagy pszichiátriai nővérrel. Persze 

Sawyer később azért mindig kifaggatta Ravent minden 
részletről. 

Integetett a katonáknak, egyikük csókot dobott neki. 
Egy görög tizedes öklével ritmikus mozdulatokat imitált 

a lába között, Raven elfordult.  
Megpillantott egy tolószékes férfit, háttal a 

nővérszobának, arca kötésbe csavarva, bal karja 
felkötve, biztosan új. A férfi intett felé szabad kezével. 

Raven odasétált, és megsimította a homlokát. 
– Hogy vagy? 

A katona vaskos, mégis kedves hangon, enyhe görög 

akcentussal azt suttogta: 
– Jobban, a te finom ujjaiddal a homlokomon. 

– Nagyon jól beszélsz angolul. 
– Cserediák voltam Amerikában. 

– Mi a neved? 
– Zorba. 

Raven felnevetett. 
– Zorba, a görög? Csak játszadozol velem. 

– Szeretnék. 
Raven kacsintott egyet. 

– Így foglak hívni: A fehér gézmaszkos férfi. 
Körbenézett, kedvenc gondozóját kereste: a fiatal 

Platon Eliade ott volt, kártyázott közel az ablakhoz. 
Raven tudta, hogy ő és az amerikai zsoldoskatonák 

gyufával játszanak, de később elrendezik pénzben is. 

Elindult a kártyaasztal felé. 
Fura zajra kapták fel a fejüket – olyan volt, mint egy 

kínlódó autó hangja, amiből kifogyott a benzin. Platon 
talpra ugrott, és az asztalra csapott. 

– Társalgót kiüríteni, mindenki vissza a kórtermébe! 



Kihúzott egy revolvert a köpenye alól, és elindult a 

folyosó felé. 
…raven, mi a fenét csinál egy gondozó egy fegyverrel 

ebben a bolondokházában…?  



Második fejezet 

Ajtók csapódtak ki, ablakok törtek, négy férfi rontott be 

fekete símaszkban, káromkodások közepette. Egy kövér 
alak az amerikai betegek felé fordult, és lőni kezdett. 

Raven megmerevedett, ez nem lehet a valóság, 

biztosan egy újabb rémálom. Aztán meglátott egy 
szétfutó vörös foltot Platon fehér köpenyén: a bekötött 

arcú görög katona mögé szaladt védelmet keresve. 
Az lefejtette magáról a karját tartó kötést, és átölelte 

Ravent. 
– Maradj velem, szépségem, senki sem fog bántani. 

A kövér fickó símaszkot dobott neki. Zorba hátat 
fordított, kibontotta a kötést a fején, és felhúzta a 

maszkot, csupán sötét szemét fedte fel a réseken át. 
Sawyerre mutatott, aki a nővérszoba ablakán 

keresztül bámult. 
– Látta az arcom, kapjátok el! 

Az egykarú támadó és egy másik maszkos, akinek 
fogpiszkáló lógott a szájából, kirohant a folyosóra. Egy 

harmadik társuk mankójával Zorbához bicegett, és adott 

neki egy revolvert. 
Raven riadtan meredt a férfira. 

– Zorba, te közülük vagy. 
– Vigyél a klinikaigazgató irodájába! 

– Miért? 
– Találkoznom kell az apáddal, CIA-informátor. 

Raven felsikoltott. 
– Te megőrültél! 

A férfi ráfogta a fegyvert. 
– Hallgass, ha élni akarsz, és vigyél dr. Slade-hez. 

Raven folyosóról folyosóra vezette Zorbát, apja 
irodájától egyre távolabb. A gyengélkedőből hallották a 

betegek nyöszörgését. Egy gondozó közeledett 



tolószékes betegével. Ravenékre pillantott és ijedtében 

eliramodott. A tolószék a beteggel együtt felborult, a 
benne ülő férfi a földre zuhant, de szinte azonnal 

fölpattant: Mr. Tedescu volt az. Rohant Raven felé, 
kinyújtott karokkal, hogy elkapja. 

– Pusztulj, Raven, meg kell halnod! 
Zorba szólt közbe: 

– Vissza, öreg, ne ártsd bele magad! 
De Tedescu megállíthatatlannak tűnt. 

Zorba két lövést adott le, vér lövellt ki a kórházi 
köntös alól, Tedescu összeesett. 

A mankós fordult be a sarokról, és a földön fekvő 
testhez bicegett. Fojtott hangon megszólalt. 

– Te hülye, ez ő, kórházból hív, hogy itt találkozunk. 

Zorba lehajolt, és az arcot tanulmányozta. 
– Nem tudtam, sosem találkoztam Tedescuval. Mit 

keres az athéni elmegyógyintézetben? 
– Mondja mert lány emlékszik terv, megölnie kell. 

Hörgés szakadt fel a haldokló Tedescuból. 
A mankós a test fölé hajolt. 

– Jason, nézz el idióta fiam hibája. Mit akarsz, mit 
tegyünk? 

– Sárkányfog hadművelet, indítsátok el nélkülem! 
– Nincs a terv nekünk. 

Tedescu a lányra mutatott. 
– Raven ismeri. 

Ezzel szeme fennakadt, feje lecsuklott. A férfi, aki 
Zorbának nevezte magát, Ravenre nézett. 

– Mire gondolt, mit ismersz? 

…gyorsan találj ki valamit, raven… 
– Valószínűleg arra gondolt, hogy ismerem őt. Ő volt 

a drámatanárom a főiskolán, a Görög Tanári Klubban, 
nem is tudtam róla, hogy itt lesz. 

Zorba megrázta. 
– Vigyél dr. Slade-hez! 



– Nem viszlek oda. 

– Nem is kellesz, hogy megtaláljam. Megöllek téged 
is. 

A fegyver forró csövét a lány fejéhez szorította, 
égette a bőrét. 

– Meg akarsz halni minden ok nélkül?  
– Nem érdekel. 

– Ha rám hallgatsz, életben hagylak. 
Raven tétovázott, Tedescu testére pillantott a földön, 

aztán bólintott. Egy irodához vezette, aminek ajtaján ez 
a felirat állt: KLINIKAIGAZGATÓ. Zorba megrángatta a 

kilincset, de zárva volt. 
A kulcslyukba lőtt, aztán berúgta az ajtót. 

Raven apja az íróasztala mögött állt, egyik kezében 

telefon, a másikban fegyver. 
– Raven ismeri! – kiabálta a kagylóba. – Ismeri 

Tedescu tervét a terrortámadásról az Államokban, de 
Tedescu emberei itt vannak… 

– Tegye le, és engedje le a fegyvert, dr. Slade, vagy 
megölöm a lányát! 

– Ő nem tud semmit. 
– De maga igen. Mondja el, vagy nézze végig, ahogy 

meghal! 
Apja, a kagylót még mindig bal füléhez tartva, a 

férfira nézett, majd Ravenre. 
– Bocsáss meg nekem, Raven! – Elsütötte a fegyvert, 

saját homlokán. A véres telefonkagyló a földre esett, 
apja az asztalra zuhant. 

– Ne, apa, nee! – kiáltotta Raven, miközben próbált 

apjához sietni, de Zorba túl szorosan tartotta. 
– Túl késő, itt hagyott, hogy egyedül vidd el a balhét. 

Két másik maszkos, felfegyverzett férfi futott be, a 
kövér kiabált: 

– Jól vagy, Alexi? 
A fogpiszkálós a kövér vállára csapott. 



– Nevet ne! 

…akkor a neve nem zorba, hanem alexi… 
– Nem számít – mondta az egykarú férfi. – Az N17 

nem hagy túlélőket. 
A kövér kiabált. 

– Lődd le a lányt is! 
– Nem – szólt a mankós. – Lehet, hogy Tedescu 

utolsó szavai jelenti, hogy ismeri jóslatok, magunkkal 
visszük. 

Az Alexinek nevezett az egykarúhoz fordult. 
– Megállítottátok a nővért? 

A fogpiszkáló mozogni kezdett a maszk mögül.  
– Kifut hátsó ajtón, mielőtt odaérünk. Az ő kocsi 

utcában parkolt, elhajt gyorsan. 

Az egykarú szólalt meg. 
– Mit csinálunk ezzel? 

A sánta válaszolt. 
– Használjátok mintha pajzs, amíg kitaláljuk, mit tud 

Sárkányfog hadművelet, aztán megölni, ahogy Tedescu 
akarta. Fiam, hagyd üzenetünket. 

Alexi az asztalhoz ment, összegyűrt egy darab papírt, 
belemártotta Raven apjának vérébe, és ecsetként 

használva ezt mázolta a falra: Halál a nép ellenségeire! 
Lendületes mozdulattal így írta alá: N17. 

Mit is mondott az apja az N17-ről és a MEK-ről, mit 
jelentenek ezek a nevek? 

Alexi végigvonszolta Ravent a folyosón, befordultak a 
sarkon, le a lépcsőn, a kijáraton át egy fekete autó felé. 

A fogpiszkálós ugrott be a kormány mögé. 

– Minek hozzátok a lányt? 
– Hogy kiderüljön, mit tud Tedescu jóslatairól. 

A sántikáló a csomagtartó felé mutatott mankójával. 
– Zárjátok be oda. 

– Nincs hely, apa – válaszolta Alexi. – Tele van 
fegyverrel. 



Bekötötte Raven szemét, belökte a hátsó ülésre, 

majd bevágódott mellé. A lány érezte, ahogy Alexi 
hozzányomja őt a kövér fickó puha testéhez – kettejük 

közé szorult. 
Az autó nagy gázzal indult, és villámgyorsan 

elrobogott. 
Raven behunyta a szemét, és lassan lélegzett, be és 

ki, be és ki. Segíts, tesó! Semmi válasz. Hol vagy, 
amikor szükségem lenne rád? 

Alexi kiáltott a sofőrnek: 
– Ne a közvetlen úton menj a búvóhelyre! 

Raven nem látta, mi történik, csak a testével 
követte, ahogy az autó bevesz egy kanyart, egyre 

gyorsabban száguld, majd megint befordul. 

A sofőr szólalt meg: 
– Kisbusz mögöttünk. 

– Vágj át a sikátoron.  
– Már lekopott. 

Raven érezte, ahogy a kocsi szemetesládákat sodor 
el, majd egy rándulással megáll. Akit Alexi az apjának 

szólított, megbökte Ravent a botjával, és kihúzta az 
autóból. 

– Ha élni akarsz, nem ellenkezni! 
Ellenőrizte a Raven szemét fedő kötést. A lány 

hallotta, ahogy az ajtók becsukódnak, majd megcsapta 
az arcát egy erős fuvallat, ahogy az autó elhajtott. 

A férfi durván taszigálta, először mintha járdára 
léptek volna, majd be egy épületbe. Botkopogás 

visszhangzott huszonhét lépcsőfokon keresztül, 

számolta, aztán kulcs neszezett egy zárban. 
Ajtó nyílt nyikorogva, majd záródott be mögöttük. A 

férfi szőnyeggel borított padlón át vonszolta egészen egy 
másik ajtóig, és megpróbálta egy erős lökéssel 

betaszítani. Raven kiverekedett az acélos karok közül, 
de ekkor a férfi belevágott egyet a gyomrába. 



Raven hátrazuhant, a férfi pedig becsapta az ajtót. 

Mi lehet az, aminek nekidőlt? Ruhák, fogason. Egy 
gardrób. Nincs hely megmozdulni. Lehúzta a kötést a 

szeméről: nincs ablak, nincs fény, nincs levegő. Nem tud 
lélegezni, nem tud gondolkozni, szét fog esni. Nem 

ájulhat el. Tarts ki! 
Felkiáltott: 

– Ki nem állhatom ezt itt bent! 
Ököl csapott a gardróbajtóra. 

– Akkor ülj le. 
– Te szemét! 

– Vigyázz, hogy beszélsz görög hazafival. 
Tesó, gondolta, szükségem van rád, most. 

…lélegezz lassan, raven. egy levegővétel, még egy. 

be és ki, ahogyan tanítottalak, maradj nyugton, nem 
tarthatnak bezárva örökké, vegyél részt a játszmában, 

amíg rájössz, hogy mit akarnak tenni, mindig el tudod 
érni, hogy a férfiak azt tegyék, amit te akarsz… 

Hallotta, ahogy egy ajtó kint kinyílik, majd 
becsukódik, Alexi hangja szólt. 

– Vasili azt hiszi, követtek minket. 
A bot tompa ütődése hallatszott. 

– Akkor jobb, ha most megöljük.  
– Először kezelésbe veszem, hogy kiszedjem belőle, 

amit tud. 
– Ne ellenkezz velem, Alexi! Miből gondolod, hogy 

kézben tudod tartani ezt a nőt? 
– Emlékszel Amerikára, ahol Patty Hearst, az örökös 

csatlakozott az elrablóihoz? 

– A Stockholm-szindrómára gondolsz? Azt hiszed, 
eléred, hogy ez beléd szeressen? 

– Megéri a próbát. 
– És mi van, ha nem, Alexi? 

– Akkor majd én megszabadulok tőle, ahogyan 
Tedescu próbálta. 



– Csak élt volna addig, hogy megossza velünk a 

tervét! 
Raven dörömbölni kezdett a gardróbajtón. 

– Engedjenek ki! 
– Ne törődj vele, foglalkozz Pireusz bombázásával. 

– Még mindig vannak fenntartásaim, apa: mi lesz az 
ártatlanokkal a pályaudvaron? 

– Háború jár áldozattal. Most menj! 
Kintről lépések zaja szűrődött be, valaki a külső ajtót 

nyitotta és zárta. Melyikük maradt vajon ott? Raven 
megrángatta a fogantyút, aztán a gardróbajtónak 

vetette magát. 
– Engedjenek ki! 

Nem jött válasz. 

Zihálni kezdett, és nekidőlt a ruháknak, aztán egyre 
közelebbről szólt a már jól ismert botkopogás. 

Tesó, mi van, ha megpróbál megerőszakolni? 
…tökön rúgom… 

Mi van, ha megkínoz? 
…a fájdalomtól mindig valóságosnak érzed magad, a 

legrosszabb, amit tehet, hogy megöl, és megkímél a 
bajtól, minden egyes alkalommal, amikor megpróbáltál 

öngyilkos lenni, ahogyan anya, elrontottad, hát hagyd, 
hogy ő megtegye helyetted, akkor megint együtt 

leszünk, elválaszthatatlanul… 
Egy kulcs hangja ütötte meg a fülét, amint 

megfordult a gardrób zárjában. A harsány fény miatt 
hunyorognia kellett, ahogy az ajtó nyikorogva kitárult, 

majd egy kéz megragadta a lábát. 

…repülj, raven hugi, repülj…  



Harmadik fejezet 

Cincinnati, Ohio 

Jelzőhang szólalt meg az FBI Cincinnati állomásának 

hírszerzéselemzési egységében. Frank Dugan letette 
sajtburgerét, és gurulós székével asztalától a 

berendezéshez gördült. Bekapcsolta a belső egységet, és 

elolvasta az üzenetet a monitoron. 
 

FELADÓ: Athén Interpol titkosított oldal 
CÍMZETT: Minden nemzetközi állomás 

TÁRGY: November 17. terroristák 
 

A kép egy ősz hajú, vastag bajszú férfira közelített, aki 
fekete tapaszt igazgatott jobb szeme fölött. Mögötte a 

falon ez a felirat állt: 
 

GÖRÖGORSZÁG 

RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 

GÖRÖG RENDŐRSÉG, 

NEMZETKÖZI RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZPONT 

 

A vonal recsegve visszhangzott. 
– Itt Hector Eliade kapitány, a görög rendőrség 

terrorizmuselhárító egységének athéni vezetője. Két 
nappal ezelőtt a nehezen tetten érhető marxista-

leninista N17 terrorszervezet megtámadta az athéni 
elmegyógyintézetet. Két amerikai meghalt, egy 

megsérült. A klinikaigazgató Roger Slade öngyilkos lett, 
lányát, Raven Slade-et, a klinika ápoltját túszul ejtették. 

A Waybridge Egyetem drámatanára, Jason Tedescu, akit 
a gyengélkedőben kezeltek, szintén a támadás áldozata 

lett. Terrorizmuselhárító egységünk bizalmas forrásból 
tudja, hogy a tanár Amerikában töltött évei alatt titkos 



terrorista részlegeket hozott létre. Újabb forrásokból 

gyanítható, hogy Tedescu szövetséget próbált kötni az 
N17 és egy azonosítatlan közel-keleti terrorista 

szervezet között. A terv közös támadás egyesült 
államokbeli célpontok ellen. Fedőnév: Sárkányfog 

hadművelet. Az athéni elmegyógyintézet egyes ápoltjai 
hallották, ahogy Tedescu Raven Slade-del folytat 

beszélgetést, majd azt is, hogy megtámadja. Halála 
előtti utolsó szavai gyilkosaihoz ezek voltak: „Raven 

ismeri." Legfőbb célunk, hogy kiszabadítsuk a túszt, 
helyi kihallgatáshoz. Ki kell derítenünk, mit tud Raven 

Slade a tervezett támadás részleteiről, mielőtt az N17 
kínzással kiszedné belőle. Ha ez nem lehetséges, el kell 

hallgattatnunk, hogy ne adhassa át az üzenetet a 

terroristáknak. 
A képernyő elsötétedett. 

 
Dugan a monitor fölötti világtérképet tanulmányozta. 

Első nap, amikor New Yorkból Cincinnatibe érkezett, 
sárga kiemelő filccel körberajzolta a Balkánt. Most 

kihúzta a piros rajzszöget, és Ljubljanából, Szlovénia 
fővárosából a görög fővárosba, Athénbe szúrta. 

Távbeszélője rezegni kezdett. Mason 
igazgatóhelyettes érdeklődött, hogy megkapta-e az 

Interpol üzenetét. 
– Megkaptam. 

– Jöjjön az irodámba azonnal! 
Néhány perc múlva a liftből egyenesen a Mason 

irodája előtti kék bársonyszőnyegre lépett, és 

bekopogott. 
– Jöjjön be! 

Félig kitárta az ajtót, és a főnök ősz hajára pillantott, 
amely, mint mindig, homlokából hátrafésülve, 

túlméretezett tupírral magasodott. 



Mason összekulcsolta ujjait a hatalmas 

mahagóniasztal fölött. 
– Mit gondol, Dugan? 

– Eliade kapitány szavaiból az derül ki, hogy ha a 
görög rendőrség elfogná Raven Slade-et, alighanem 

megpróbálnák erőszakkal kivallatni. Tekintve, hogy 
amerikai, és az Államokon kívül tartózkodik, ez a CIA 

körébe tartozik.  
Ahogy Mason bólintott, ősz tupírtincsei előrebuktak. 

Határozott mozdulattal visszasimította a helyükre. 
– Mivel az FBI alá tartozó egységek már bárhol a 

világon nyomozhatnak amerikaiak ellen elkövetett 
bűncselekmények után, ez a mi körünkbe is tartozik, 

nem csak a CIA ügye. 

– Ezek szerint bekapcsolódunk Raven Slade 
elrablásának ügyébe? 

– Ennél többről van szó. Maga a Balkán-felelős, 
mondjon nekem valamit az N17-ről! 

– Görög marxista-leninista terrorszervezet. Eddig 
több mint hatvan, európai és amerikai célpont ellen volt 

már sikeres terrorakciójuk, az athéni elmegyógyintézet 
megtámadása a legújabb a listán. 

– Miben különböznek más európai terroristáktól? 
– Nagy a különbség: huszonnyolc éves fennállásuk 

óta eddig soha egyetlen első vagy második generációs 
N17-terroristát sem kaptak el vagy azonosítottak. 

– Ezek szerint a tagok most nagyjából középkorúak 
lehetnek. Hogy lehet, hogy még mindig nem kapták el 

őket? 

– A görög társadalom szerves részei: orvosok, 
tanárok, szerelők, szobrászok, egyszerű polgár mind. 

Csakhogy a nyílt színen futó életük mellett létezik egy 
titkos is, amelyben bosszút állhatnak halott és sebesült 

elvtársaikért, zseniálisan megtervezett 
terrortámadásokkal. 



– Lehetséges, hogy tiszteletet érzek a hangjában? 

Dugan vállat vont. 
– Amikor az athéni Műszaki Egyetem diákjai Georgios 

Papadopoulos brutális diktatúrája ellen tüntettek, a 
rendőrség és a katonaság kegyetlen támadást indított 

ellenük 1973. november 17-én. 
– Rendben, és miért kell ezért minket büntetniük? 

– Ahogy említettem, marxista-leninisták. Konstantin 
király zsarnoki uralkodása alatt, a kommunista ellenállás 

során sokan hitték, hogy a CIA áll a baloldal elleni 
győzelem mögött. Papadopoulos államcsínnyel került 

hatalomra. A diákok – ma középkorúak, ahogy mondja – 
sosem bocsátottak meg az amerikaiaknak, európaiaknak 

és a jelenlegi görög kormánynak. Ennek köszönhető a 

hosszú életű, földalatti, két generációs N17. 
Mason az ujjperceit ropogtatta. 

– Ettől a jelentéstől, és egyáltalán attól, hogy az N17 
szövetséget köthet iszlám fundamentalistákkal Amerika-

ellenes cselekedet reményében, feláll a szőr a 
washingtoniak hátán. Az igazgató hívott, azt akarja, 

hogy menjen vissza a New York-i részlegbe, és 
tárgyaljon a legjobb közel-keleti elemzőjükkel. 

Dugan érezte, ahogy lába megremeg. Kezét a 
térdére szorította, hogy megállítsa a remegést. 

– Vissza New Yorkba? 
– Sajnálom, Dugan. Tudom, hogy áthelyezést kért 

Manhattanból szeptember 11. után, de csak egy-két 
napról van szó. 

– Miért én? 

– A Balkán a maga asztala. Volt Görögországban, és 
tanulmányozta az N17 támadásait. Ki kell derítenünk, 

mit tud Raven Slade, mielőtt kikínozzák belőle. A közel-
keleti elemző New Yorkban talán segíthet magának 

azonosítani, hogy kik az iszlám fanatikusok, akikkel 
szövetkeznek. 



– Ortodox görög keresztényeknek, mint az  N17 – 

válaszolta – a muszlim szövetséges nem mindennapi 
ágyastárs. 

– Akkor a maga dolga megfejteni, hogy melyik 
terrorista csoport az, amelyikkel ágyba bújnak.  

 
 

 
 

  



Negyedik fejezet 

Athén  

Faye Sawyert lövések zaja riasztotta meg, miközben 

Ravent figyelte a nővérszoba ablakából. Amikor 
meglátta, hogy az új beteg lehúzza a kötést a fejéről, 

már gyanította, hogy N17-tag, de arra nem volt idő, 

hogy felfedje saját személyét. 
Kibújt nővéruniformisából, szoknyára és blúzra 

vetkőzött. 
Raven orvosi dossziéja kinyitva feküdt az asztalán, 

magához ragadta, és kirohant a hátsó ajtón. 
Gesztenyebarna furgonja közel, az utcában parkolt. Bár 

könnyen elmenekülhetett volna, úgy gondolta, inkább 
követi az  N17-et, hogy lássa, hová viszik Ravent. 

Lekapcsolta az autó lámpáit, és körbehajtott az 
elmegyógyintézet körül, majd megállt közel a 

főbejárathoz. Kinyitotta a kesztyűtartót, és kihúzta 
belőle fegyverét. 

Követte a fekete kocsit, ami tett jó pár kanyart, 
visszafordult, végül megállt egy jellegtelen épület előtt, 

utcafrontján egy használtruha-üzlettel. Két férfi rángatta 

be Ravent a kapun, majd elhajtottak. Pár perccel később 
lámpafény gyúlt egy második emeleti ablakban. 

Legalább tudta, hol a búvóhely, ahol Ravent fogva 
tartják. 

 
Sawyer ezután egy elhagyatott övezetbe hajtott Athén 

külvárosában, és lehúzódott az útról, majd mobiljáról 
távolsági hívást indított Irakba. 

– Ki az? 
Felismerte Rihana Hassan kapitány szárnysegédje, 

Nabila hangját.  
– Itt Fatima Sayid őrnagy. 



– Allahu Akbar – válaszolta Nabila. 

– Igen, Allah legyen áldott. Kapcsold Hassan 
kapitányt! 

– Tankgyakorlatozásokat felügyel, kapcsolom a titkos 
vonalát. 

Pillanatokkal később egy metsző női hang szólalt 
meg. 

– Salaam alaikum, őrnagy. 
Maga elé képzelte a vezető rózsaszín arcát, azzal az 

olívaszínű kendővel keretezve, amely alig takart 
valamicskét ősz tincseiből, és a nő kisportolt testén 

feszülő uniformisgombokat. 
– Alaikum salaam, kapitány. 

– Jó hallani magáról, őrnagy, örülök, hogy épségben 

van. Allahu akbar. 
Igen, Isten nagyságos, gondolta magában, és 

gyorsan válaszolt. 
– Nam. Allahu akbar. 

– Megszilárdította szövetségünket a November 17-
tel? 

– Egyelőre nem, kapitány. – Elmagyarázta, mi 
történt az elmegyógyintézetben. 

– Mielőtt Jason Tedescut lelőtték, felidéztetett 
valamit védencével, Ravennel, aztán megpróbálta 

megfojtani. Nem gondolom, hogy kapcsolatba kellene 
lépnünk az N17-tel, amíg nem derítjük ki, mit tudtak 

meg tőle. 
– Úgy tűnik, mintha aggódna. Gondolja, hogy 

Tedescu az N17 tudomására hozta, hogy a Sárkányfogat 

közös hadműveletként tervezte? 
– Néhány foszlány azért eljutott hozzám abból a 

bizonyos strófából. Ha megtalálom Ravent, mielőtt 
megölik, megtudhatom tőle a teljes verziót. 

– Hogy lehet ebben biztos? 



– Ne feledje, én voltam a pszichiátriai gondozója. Az 

apja diagnózisa szerint Ravennek borderline 
személyiségzavara van, hisztériás hajlammal. 

– Ezeknél a nyugatiaknál szinte divat 
személyiségzavarosnak lenni. De mit jelent mindez 

számunkra? 
– A borderline tünetei közé tartozik, hogy a beteg a 

világot valótlannak érzékeli maga körül, sőt, a saját 
identitása is instabil, olykor elidegenedik a saját 

személyétől, és valaki másnak látja magát. 
– Mint valami testen kívüli élmény? 

– Igen, hasonló a többszörös személyiségzavarhoz, 
de amnézia nélkül. 

– Ezek mind belső élményeknek tűnnek, Fatima. 

Mégis hogyan mutatkoznak meg? 
– Önsértésben és öngyilkossági késztetésben. A 

borderline állandóan attól retteg, hogy egyedül marad, 
ezért gyakran kétségbeesve kapaszkodik valakibe. 

Ráadásul lehetnek skizofréniás epizódjaik, több 
hónaposak is. Jól ismert szavajárásuk: Gyűlöllek! Ne 

hagyj el! 
– És hogyan jön a képbe a borderline mellé ez a… 

minek nevezte, hisztériás hajlam? 
– Hisztériásként túlságosan élénk, színpadiasan 

viselkedik. Folyton mások figyelmére szomjazik, a 
középpontba vágyik, szinte kacér, közben pedig nagyon 

bizonytalan és befolyásolható. 
– Elég megátalkodottnak tűnik. Hogyan tervezi a 

továbbiakat? 

– Korábban az apja gyakran használt nála hipnózist a 
terápia részeként. Azt hiszem, akkor is hipnotizálhatta, 

miután Tedescu beszélt vele. Azt javaslom, hagyjuk az  
N17-et, hadd próbálják kiszedni belőle a hadművelethez 

tartozó Tedescu-jóslatokat. Ha nem járnak sikerrel, 



elhozom tőlük a lányt, és megpróbálom kézbe venni az 

irányítást felette. 
– Nagyszerű, Fatima. Maradjon Athénban addig is. 

– Mielőtt szövetséget kötnénk az N17-tel… mit 
gondol, valóban szükségünk van rájuk? 

– Azután, hogy Tedescu kapcsolatba lépett velünk, 
informátoraink jelentették, hogy görög terrorista 

egységeket telepített három nagyobb amerikai városba. 
Legtöbbjük ma már középkorú. Ha, ahogyan mondta, 

Tedescu védence megjegyezte a célpontokra vonatkozó 
jóslatokat, a fegyverünket és annak használatát, ki kell 

szednünk belőle, amit tud. 
– Egyetértek, kapitány. 

– Most, hogy már megtalálta a búvóhelyüket, lépjen 

kapcsolatba velük. Ha az  N17 visszautasítja, vagy ha 
nem tudják ki szedni a titkot a lányból, folyamodhat 

bármilyen eszközhöz, amit szükségesnek lát, hogy 
elhozza ide, Ashrafba. A maga kiképzésével nincs 

kétségem afelől, hogy sikerrel jár. 
– Meglesz. 

– Insallah. 
– Igen, kapitány. Ha Isten is úgy akarja. 

– Salaam alaikum, Fatima. 
– Alaikum salaam.  

 
 

 
 

  



Ötödik fejezet 

Athén 

Éles fény riasztotta fel álmából Ravent. Egész éjjel – 

vagy minden éjjel? – fel és lekapcsolt, újra fel és le. 
Vajon hány nap telt el? Számolnia kellene. A lámpa nem 

égett elég ideig ahhoz, hogy rájöhessen, hol van a fény 

forrása. Megint sötét. Gyenge volt és elgyötört, a szája 
kiszáradt. 

Ki kell találnia, hogyan tartsa számon a napokat vagy 
az éjszakákat, de semmi nincs, amivel jeleket véshetne 

a falba. Kitapintotta a hat régi sebhelyet a hasán, amiket 
azért vágott, hogy feljegyezzen minden alkalmat, amikor 

az apja elmegyógyintézetekbe száműzi. 
Hirtelen keskeny rést vágott a sötétségbe, és szinte 

bespriccelt a kintről jövő vakító fény. Egy kéz kulacsot 
hajított Raven lába elé. 

Épp időben, belekortyolt a langyos vízbe. 
Rendben, mostantól kezdve naptárat tetovál a 

bőrébe. Négy vagy öt nap telhetett el az elrablása óta: 
felhúzta blúza jobb ujját, és öt vonalat karmolt a 

karjába. A friss vér szaga biztosította róla, hogy nem 

álmodik. A fájdalom visszahozta a valóságba. 
 

A vízivás utáni napon az ajtóra csapott. 
– Engedjenek ki, pisilnem kell! – Semmi válasz. 

Dörömbölt. – Itt bent fogom csinálni! 
Semmi válasz. Hát jó, a pokolba veletek. Lehúzta 

ruháját, bugyiját, és leguggolt. Könnyített magán egy 
halom ruha felett. Egy sálszerű ruhadarabbal 

megtörölközött. Ha Alexi sántikáló apja meg akarja ölni, 
édes perceket veszít. Ha meg akarja erőszakolni, mire 

vár még? Összpontosítania kell, hogy életben tudjon 



maradni. Addig fog ellenállni neki, amíg saját maga is 

készen lesz rá, hogy véget vessen az életének. 
A gardróbajtó kinyílt, Raven szemét megint éles fény 

égette. 
A sánta bebotorkált botjával a gardróbba, és 

széttárta Raven lábát. Raven rúgott, de a férfi túl erős 
volt. A slicce körül matatott. 

A lány orrát megcsapta saját vizeletének szaga, uhh, 
felkavarodott a gyomra. Érezte, ahogy bizsereg a torka: 

a férfi arcába lövellt a gyomortartalom. 
Az felpofozta. 

– Kurva! Legközelebb botommal duglak meg! 
– Melyik felével? 

– Lehet, hogy előbb megöllek, aztán használom 

tested. 
– Akkor inkább küldje a fiát, hogy végezze el a 

férfimunkát! 
A sánta megütötte, és kihátrált a gardróbból. Raven 

a hányás ízével a szájában aludt el. 
 

Mióta is tart? A karjára pillantott. Itt az idő egy hatodik 
karmoláshoz. Ürítenie kellett. Ahogy előrehajolt és 

leguggolt, az ajtó kivágódott. 
– Atyám, micsoda bűz! – Alexi hangja. 

– Az apád hibája, nem engedett vécére. 
Alexi tarkón csapta. 

– Akkor beszélj, ha utasítást kapsz rá! – Bekötötte a 
szemét, és a kezénél fogva vezette. – Menj, amikor 

végeztél, megfürdetlek. 

– Miért kell bekötni a szemem? 
– Mondtam, hogy ne beszélj! 

– Jó zsaru, rossz zsaru? Fogadok, hogy te vagy a jó 
zsaru. 

Alexi lenyomta a vécére. Ülés nem volt, combja alatt 
érezte a hideg porcelánt. Amikor végzett, Alexi 



megragadta a vállát, felhúzta, és átlökte egy 

zuhanyfüggönyön, majd megeresztette a vizet. Hideg 
volt. Átmosta a testét. 

– Élvezed? 
– Még nem – válaszolta a férfi. 

– Jobban teszed, ha lecsapsz rá, mielőtt az öreged 
teszi. 

Alexi visszalökdöste a gardróbba, és bezárta az ajtót. 
Közben valaki kitakarított.  

– Húzz száraz ruhát a fogasról! 
– Ezek férfiruhák. 

– A sötétben senkinek sem fog feltűnni a különbség. 
– Apám is mindig ezt mondta. Ha úgy öltözködöm, 

mint egy fiú, legalább nem kell félnem az olyan 

férfiaktól, mint az a tapizós apád. 
Alexi az ajtóra csapott. 

– A te idióta apád kiloccsantotta az agyát, ahelyett 
hogy vigyázott volna rád! 

– Ne menj el, ne hagyj egyedül! 
Nem jött válasz. 

A sötétben matatva talált egy pulóvert és egy 
nadrágot, magára húzta őket. 

 
Mennyi idő telt már el? Hopp, egy bevillanó emlék. 

Lövés. Ott állt, kibújva a testéből, figyelve önmagát, 
amint nézi az apja homlokán kibuggyanó vért. Alexi 

N17-et mázolt a falra apa vérével. 
– Mi az az N17? – kérdezte Raven. 

– Megtudod majd, ha már megbízom benned. 

– Már megbízhatsz bennem! 
 

Egy másik nap? Vagy egy másik éjjel? Megzörgette az 
ajtót. 

– Éhes vagyok! 
Semmi válasz. 



Jegyezte a napok múlását. De az idő… egy óra, 

kettő? Nyílt a gardróbajtó, valaki egy tányért tolt a 
kezébe. Belemártotta az ujját. 

– Hideg muszaka? Még a meleg muszakát is utálom, 
nem eszem meg ezt a trutymót! 

A férfi belökte a tányért, és zsíros húsdarabkák 
fröccsentek Raven arcára. 

– Eszel vagy nem – mondta Alexi –, ez minden, amit 
az elkövetkező pár napra kapsz. 

Azzal berántotta a gardrób ajtaját, és újra kulcsra 
zárta. 

Raven csendben átkozta Alexit, és benyomta a 
muszakát a szájába. Már csak egy nagyot kell nyelni. 

Legalább nem fog éhezni.  

Túl hosszú idő ez bezárva. De Alexi mégiscsak férfi, 
és meztelenül akarja majd látni, amikor kész lesz 

magáévá tenni. 
Életben kell maradnia, amíg eléri, hogy Alexi úgy 

kívánja meg őt, ahogyan a férfi a Lüszisztratéban. El 
tudná játszani a szerepet. Állva tapsolnának hozzá. 

A fantáziába aztán belefecsegett a jól ismert vékony 
hang. 

…jobb, ha minél előbb elcsábítod, hugi. vagy találd 
ki, hogyan ölöd meg magad…  

 
 

 
 

 

  



Hatodik fejezet 

New York 

Dugan megkérte a taxisofőrt, hogy tegyen kitérőt a 

Jacob K. Javits szövetségi épülethez vezető úton. 
– Menjen arra, ahol az ikertornyok egykor álltak. 

– Ebben a forgalomban? Az egy örökkévalóság lesz. 

– Extra borravalót kap, látni akarom a helyet. 
Huszonöt perccel később a taxi megállt a 

helyreállítási terület közelében, amit egykor 
Világkereskedelmi Központnak neveztek. 

Dugan belekotort a táskájába, amíg megérezte a 
baseball-labdát. Végigfuttatta ujjait a varrásokon, és 

összeszorította. 
– Rendben, ennyi elég. 

A sofőr hátrafordult. 
– Végighajtatott velem ezen a forgalmon, hogy 

néhány pillanatig bámulhassa?! 
– Pontosan. Menjünk. 

Negyven perccel később az autó megállt a 
huszonnyolc emeletes szövetségi épület előtt. Dugan 

kifizette a taxist, és a kezébe nyomott egy ráadás 

tízdollárost. 
Bent az őrök megvizsgálták FBI-kitűzőjét, 

személyazonosítóját, majd átengedték a forgóbejáraton 
az FBI területi irodájához vezető liftekhez. A 

huszonhatodik emeleten szállt ki, az Operációs és 
Irányító Központnál. 

A nemzetbiztonság kémelhárítás részlege felé vette 
az útját, és közölte az ősz hajú titkárnővel, hogy 

megbeszélt találkozója van az új közel-keleti elemzővel. 
A titkárnő megnyomott egy gombot a belső 

telefonkészüléken.  



– Frank Dugan ügynök van itt. – Aztán befelé 

mutatott. – Harmadik iroda a baloldalon, Ms. Herrick 
várja önt. 

Ahogy az ajtóhoz ért, berregő hang jelezte, hogy 
nyitható. Egy gyengéd, szinte gyermeki hang szólalt 

meg. 
– Jöjjön be, Dugan ügynök. 

Elizabeth Herrick felállt az asztala mögül. Vonzó 
jelenség, lágy arcvonások, vállig érő, vörösesbarna haj. 

Kinyújtotta a karját, és határozott szorítással kezet 
rázott a férfival, majd megvárta, míg belekezd a 

társalgásba. 
Dugan kérdezett. 

– Hogy tetszik önnek New York, Ms. Herrick? 

– A legtöbben Liznek szólítanak. Ez az első 
megbízásom, most kerültem ki Quanticóból*. 
*A Virginia állambeli Quanticóban működik az FBI Akadémia. 

– Élvezte a papírmasékra lövöldözést a Hogan 
sétányon? 

– Megszereztem a képesítést. 
– Quantico nem a Közel-Kelet. Hol tanult? 

– Teheránban. 

Ez visszatántorította. Ez a bájos fiatal elemző iráni? 
Akcentusnak nyoma sincs. 

– Gondolom, beszél fárszi nyelven. 
– És arabul. Nézze, Dugan, hagyjuk a mellébeszélést. 

Ugyanazon terroristák nyomában vagyunk. Jelentés van 
a kezemben arról, hogy a MEK lehetséges 

együttműködést fontolgat az N17-tel a Sárkányfog 
hadművelet végrehajtásához. 

– Rendben, de azért nem kell harapni! 
Liz nevetése mintha egy pezsgő folyam lett volna. 

Bekapcsolta számítógépét, és beütötte a jelszót: 
Sátorverő. Aztán Dugan felé fordította a képernyőt. 

Egy arab sál mögé bújt arcot látott. 



– Fedőnév: Sátorverő – szólt Liz –, katonai kém volt 

Iránban, az ajatollahféle Forradalmi Gárdánál szolgált. 
Most egy CIA-ügynök irányítása alatt áll. 

– Hogyan lépett kapcsolatba vele? 
– Anyám titkárnő volt az amerikai nagykövetségen az 

iráni forradalom idején. Sátorverő kijuttatott minket az 
országból, mielőtt megszállták a nagykövetséget, és 

túszul ejtették a személyzetet. 
– Miért bízott meg benne? 

Liz behunyta a szemét, mintha visszaemlékezne. 
– Az éjszaka közepén ébredtem, amikor 

meghallottam. Azt hittem, a Forradalmi Gárda katonája. 
A Rubáiyát első versét szavalta: 

 

„Ébredj! Fölgyújtva az Ég sátorát  
szétverte az Éj csillagtáborát  

a Nap, s Kelet Vadásza szórja már  
a Szultán Tornyára nyílzáporát.*”  

 
*Omár Kháyyám: Rubáiyát (Szabó Lőrinc fordítása) 

 

Omar Kháyyám, a perzsa Sátorverő szunnita volt, az 

ajatollah Forradalmi Gárdája síita. Ez a szunnita őr 
Sátorverő fedőnév alatt vitt el minket Törökországba. 

A kép egy dűnés, bozóttal borított tájra váltott, amit 
szemmel láthatóan egy ingatag kézben tartott 

kamerával vettek fel. Egy hang suttogott. 
– Ez az Iráni Népi Mudzsahedek ashrafi hadiszállása 

Irak északkeleti részén. 
A kamera ráközelített egy szögesdróttal körbevett 

barikádra. A barikád mögött olívazöld egyenruhás nők 
álltak vigyázzban, ágyúcső alakzatban. A hagyományos 

női csador helyett férfi fejkendőt, keffijehet viseltek a 
fejük és válluk köré tekerve. 

Dugan arcára önelégült mosoly ült. 



– Ezek a nép hősi iszlám harcosai egyértelműen 

fitogtatják egyenrangúságukat a muszlim férfiakkal. 
Liz arca megrándult, valószínűleg elnyomva egy éles 

visszavágást a szexista megjegyzésre. Dugan kérdezett: 
– Tehát kik ezek a nők? 

– Korábban radikális muszlim diákcsoport voltak, 
akik segítettek megdönteni az általuk CIA-bábnak tartott 

Pahlavi saht. Miután a sah Iránból az Egyesült 
Államokba menekült, ők vezették az amerikai 

nagykövetség elfoglalását Teheránban, és tartották 
fogva a túszokat négyszáznegyvennégy napig. Sátorverő 

kijuttatott minket az országból. 
– De ez nagyon rég volt már, Carter elnöksége alatt. 

Mi dolguk van velünk most? 

– Az iráni forradalom után azt az ügyet képviselték, 
amiben hittek: a liberális, mandsta-muszlim Irán ügyét. 

Khomeini ajatollah cserbenhagyta őket. A mullahok, akik 
a hatalmat átvették, vallási uralmat vezettek be Iránban 

az iszlám vallási törvény, a Saría alatt. Az Iráni Népi 
Mudzsahedek diákcsoport fellázadt a mullahok ellen. 

Abban az időben a támogatóik száma mintegy félmillió 
volt, de a Forradalmi Gárda foglyul ejtette, megkínozta 

és kivégezte legtöbbjüket. Az a négyezer, aki 
megmaradt, most Ashrafban képviseli az egyetlen iráni 

ellenállást a mullahokkal szemben. 
– Ezért az irak-iráni háborúban Szaddám oldalára 

álltak. Segítettek unokaöccsének, Vegyi Alinak, hogy 
mérges gázt használjon az iraki kurdok és síita arabok 

ellen. Férfiak, nők, gyerekek. 

Liz megvonta a vállát. 
– Veszélyesek, de érdekesek. 

A képernyőn újra váltott a jelenet a 
csapatellenőrzésről, bokrok alatt haladt át, egy alagút 

nyílásához. A hang így szólt: 



– Ez az egyik a jó néhány ashrafi alagút közül, 

amelyet a MEK az Irak-Irán közötti határon való 
átkeléshez használ a rajtaütésszerű támadások során. 

Emellett Szaddám itt rejtegetett számos biológiai 
tömegpusztító fegyvert. 

A kép egyszer csak megszakadt, de Sátorverő hangja 
folytatta: 

– Szaddám összes biológiai tömegpusztító fegyvere 
most a MEK kezében van. Eredeti tervük az volt, hogy 

eljuttassák az egyiket az amerikai Hezbollah-
egységekhez. De mivel a mullahokkal szakítottak, más 

szövetségest keresnek. Ha a szövetség köztük és az N17 
között megvalósul, a Sárkányfog hadművelethez képest 

az ikertornyok egy kis karcolásnak fog tűnni. 

Liz kikapcsolta a monitort. 
– Sajnálom, ez bizonyára érzékeny pontot talált. 

Tudom, mi történt a családjával. 
– Próbálom túltenni magam rajta. Az ENSZ nyomozói 

nem találták volna meg ezeket a tömegpusztító 
fegyvereket?  

– De bizonyára, ha a MEK engedélyezte volna nekik, 
hogy kutatást végezzenek a hadiszállásukon belül – 

válaszolta Liz. – De Sátorverő egy korábbi beszámolója 
alapján a MEK megakadályozta, hogy belépjenek Ashraf 

területére. 
– Amikor Görögországban vagyok, hogyan tudok 

kapcsolatba lépni Sátorverővel? 
– A CIA ügynökén keresztül, fedőneve Kharón. 

– Pont erre volt szükségem. Az öreg révészre a görög 

mítoszokból, aki átevezi a halottakat a Sztüx folyón a 
pokolba. 

– Mindezek előtt hova szól a következő küldetése? 
– Visszarepülök Cinnicatibe, és ellátogatok Tedescu 

irodájába. Látni akarom, mit tudhatok meg múltbeli 



viselkedéséből a Klasszikus Tanulmányok Tanszéken és 

a Raven Slade-del való viszonyában. 
– Azután mi lesz? 

– Indulás Görögországba. Akkor tehát ki itt a 
kapcsolattartó emberem? 

Liz habozott. 
– Ami az FBI-t illeti, a görögországi nagykövetségen 

betöltött pozícióját leszámítva maga nem létezik. 
– Ha megfejtem Tedescu üzenetét, legjobb, ha 

lenyelem egy ciánkapszulával együtt? 
– Ebben az esetben, de csakis ekkor, lépjen 

kapcsolatba velem. 
– A fedőneve? 

– Cintányér. 

– Szokatlan fedőnév. Miért választotta ezt? 
– A Liz név visszafelé betűzve Zil: cintányér törökül. 

A magáé? 
– Hazai elemzőként sosem volt szükségem 

fedőnévre. Azt hiszem, tengerentúli ügynökként jobban 
teszem, ha választok egyet. – Gondolkodott kicsit, majd 

elmosolyodott. – A Sárkányfog hadművelet után hívjon 
csak Fogorvosnak. 

– Noha ami az FBI-t illeti, maga nem létezik, 
tekintsen engem az idevezető köldökzsinórjának. 

Dugan belenézett a kék szempárba. 
– Cintányér, remélem, nem vág le és dobja el a 

méhlepényemet. 
– Természetesen nem, Fogorvos. Legalábbis amíg 

életben van, nem.  



Hetedik fejezet 

Athén 

Amikor a gardrób ajtaja kinyílt, Raven meglátott egy 

tányért hallal és krumplival az asztalon. Megkordult a 
gyomra. 

A férfi, akit a többiek Alexinek hívtak, még mindig 

símaszkban, székkel kínálta. 
– Ülj le, egyél. 

– Miért vagy kedves hozzám, ez az utolsó vacsorám? 
– Ez tőled függ. 

…derítsd ki, miben sántikál, raven… te vagy az, aki az 
ujja köré tudja csavarni a férfiakat… 

– Bármi is legyen az oka, amiért fogva tartotok, azt 
akarom, hogy tudd, én csodálom az erős férfiakat, akik 

a zsarnokság ellen küzdenek. 
– Ez az, amit hallani akarok! 

Raven szálkákat köpködött, miközben a halat 
szopogatta. 

– Mi az, amit még hallani akarsz? 
– Mit tennél, ha megerőszakolnálak? 

– Teli hassal? Valószínűleg összehánynálak, ahogyan 

az apádat. 
Alexi harsányan felnevetett. 

Ravennek folytatnia kellett a játékot. 
– Izgatóan nevetsz. De nem kell megerőszakolnod, a 

tiéd vagyok utasításra. 
– Milyen érzés ez neked? 

– Nem tudom, amíg nem látom az arcod. 
– Leveszem a maszkot, ha majd meg tudok bízni 

benned. 
– A túszod vagyok, hogyan tudnék ártani neked?  

– Ne túszként tekints magadra: inkább mint 
olyasvalakire, aki segíthet az elnyomottakon, akik 



szenvednek, mert az amerikai kapitalisták úgy szívják a 

pénzt hazánkból, ahogyan a vámpírok szívjak 
szerencsétlen áldozataik vérét. 

Raven elgondolkodott. 
– Akkor te kommunista vagy? 

– Marxista-leninista. Mi hiszünk abban, hogy a 
hatalomnak a nép kezében kellene lennie, nem a 

gazdagok parazita gyerekeinek kezében. Amerika ördögi 
birodalom. 

Látta, hogy Alexi alaposan végigméri őt.  
…ne mondj ellent neki… 

– Jelenleg – mondta Alexi – még saját 
kormányhivatalnokaink is a CIA irányítása alatt állnak. 

Sok mindent nem közölnek a lapjaitok, mert agymosó 

reklámcégek befolyása alatt állnak. 
– Átmossák az emberek agyát? Többet akarok tudni 

erről. 
– A ti CIA szervezetetek támogatta Papadopoulos 

ezredes zsarnoki, fasiszta uralmát. Rosszabb volt, mint a 
nácik. Vasököllel uralkodott a népen, nem tűrt 

ellenvéleményt. 1973. november 17.-én békésen tüntető 
diákokra küldte a tankjait az athéni Műszaki Egyetemen. 

Apám harminc évfolyamtársát meggyilkolták, köztük a 
szerelmét. Az apám és a legjobb barátja a sebesültek 

között volt. 
– Az apád, aki sántikál? 

– Műlába van, azelőtt maratont futott: a te hazád a 
hibás! 

– Nem igazán értem. 

– Itt majd megtanulod az igazságot. 
Raven élete múlt azon, hogy megértse Alexi 

amerikaiak elleni gyűlöletét. 
– Figyelek. 

– Amikor a következő évben megdöntötték az 
ezredes katonai uralmát, apám és közeli barátja, Jason 



Tedescu megalapították az N17-et, a november 17-i 

mészárlás emlékére. 
Milyen ismerősek ezek a szavak, November 17,  N17. 

Mintha Mr. Tedescu mondott volna valamit, ami csak 
ezekre és a MEK-re tartozik. Vagy ez nem is valóság, 

csupán hallucináció volt? 
– És mi köze volt mindennek az apámhoz? Ő nem 

politizált, pszichiáter volt.  
– Amerikai szimpatizánsokat és görögöket kezelt. Az 

apád igazi CIA-ügynökguru volt. 
– Kém?! Lehetetlen. Elmondta volna nekem. 

Szeretett. 
– Gondolod? Akkor miért zárt bolondokházába? 

Kinyitotta a száját, de nem jött válasz. Elhomályosuló 

szemmel nézte a férfit. 
– Elmondom neked, miért – szólt Alexi, Raven haját 

simogatva. – Mert Amerika a hozzá hasonló embereket 
saját gyermekeik ellen fordítja, fiaikat és lányaikat a 

világ munkásai elleni háborúkba küldi meghalni. Ha 
majd átlátsz a kapitalista hazugságokon, újjászületsz. 

… menj bele a játszmába… 
– Taníts! 

Alexi hangja ellágyult. 
– Nemcsak gyönyörű vagy, Raven, de intelligens is. – 

Lehúzta símaszkját. Raven jóképű, férfias vonásokat 
pillantott meg, vastag fekete szemöldökkel, átható 

fekete szemmel. Az, hogy Raven végre láthatta az arcát 
maszk nélkül, azt jelenti, Alexit már nem érdekli, hogy a 

lány azonosíthatja őt. Akkor ez most kegyelem vagy 

halálos ítélet? 
– Meg fogsz ölni? 

– Nem. 
Vajon Alexi hallja, milyen sebesen ver a szíve? 

– Megerőszakolsz? 



– Nem. Csak eloszlatom a szellemi naivitásodat, hogy 

észrevedd, mindaz, amiben élsz, hazugság. 
– Látni akarom. 

– Ennyi elég mára. 
Raven felállt, és elindult a szekrény felé. 

Alexi megállította. 
– Van egy kis ablakos üres szoba, ahol alhatsz. 

Szerzek egy matracot, hogy kényelmesebb legyen. 
Raven megsimogatta a kezét. 

– Értékelem a kedvességedet. 
Ahogy Alexi kilépett a konyhából, a lány arra gondolt, 

hogy megcélozza a bejárati ajtót. Inkább nem. A férfi 
biztosan meg hullaná, ahogy lenyomja a kilincset. 

Inkább el kell érnie, hogy igazán megkívánja őt. Hogy 

Alexi kedvére tegyen, Raven leszedte az asztalt, és 
elmosta a tányérokat. 

Visszatérve a matraccal, a férfi mosolygott, amikor 
meglátta őt a mosogatónál. 

– Van állandó munkád? – kérdezte Raven. 
– Idegenvezető vagyok. Ostoba turisták csoportjait 

vezetem a romok között, és történeteket mesélek nekik 
az aranykorunkból. 

– Azt mondtad, Amerikában tanultál meg angolul. 
Hogy lehet? 

– Cserediák voltam Detroitban három évig. 
– Akkor Amerika mégsem lehet olyan rossz hely, ha 

fiatalok akarnak ott tanulni szerte a világból. 
Alexi a földre dobta a matracot. 

– Te kis hülye! Amerika azért csinálja ezt, hogy az 

egész világot megtévessze valós szándékai felől: 
dekadens eszméik terjesztésével uralkodnak. 

Belekapaszkodott Raven vállába, és visszalökte a 
gardróbba. 

– Azt mondtad, alhatok az ablakos szobában. 
– Amikor kész vagy meglátni a fényt. 



Ennek nem volt sok értelme, de jobbnak látta, ha 

nem provokálja tovább. 
– Sajnálom, nem gondoltam komolyan, adj még egy 

esélyt! 
Alexi a már megszokott durva mozdulattal becsapta 

az ajtót, és ráfordította a kulcsot. 
– Majd meglátjuk. 

Ahhoz, hogy életben maradhasson, el kell érnie, hogy 
Alexi a politika helyett inkább róla fantáziáljon. Elérni, 

hogy akarja őt. Majd másnap újra megpróbálja. Jelölni 
kell a holnapot a bőrén. Ajkába harapott, hogy elfojtsa a 

kiáltást, amikor bevágta a hetedik vonalat a karján. 
Istennek hála a fájdalomért.  



Nyolcadik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Frank Dugan visszafogta Maseratiját az unalmas 

harmincöt mérföldes sebességre. Vacak kétsávos. Nem 
tudta elhinni, hogy egy óra negyvenöt percbe telik 

eljutni a Cincinnati repülőtértől Waybridge-ig. 

A felüljáróról látta egy sziklán álló, magas, 
viktoriánus-gótikus kastély tornyát. Az információk 

szerint korábban itt tartották gyógykezelésen Raven 
Slade-et. Arra gondolt, talán feltérképezhetné a helyet, 

mielőtt folytatja útját az egyetemre. Befordulva egy 
kövezett, meredek emelkedőre, áthajtott egy rozsdás 

kapun, amely leszakadt tartóoszlopairól. Az ajtók és az 
ablakok be voltak deszkázva. Nem tudta, hogy 

időközben bezárták az elmegyógyintézetet. 
De egyébként is, minek vesztegeljen ebben a hegyi 

őrültek házában? Talán azért, mert az ösztönei azt 
súgták, rábukkanhat egy fontos részletre valamelyik 

folyosón vagy párnázott cellában. 
Először is ellenőriznie kell Tedescu aktáit, hátha 

akadnak a kódolt próféciára utaló nyomok. 

Ahogy tolatott visszafelé az ösvényen, valaki a titkos 
vonalon csörgette. 

– Igen? 
– Fogorvos, itt Cintányér. 

– Máris? Még el sem hagytam Ohiót. 
– Üzenetet kaptunk Kharóntól Krétáról. Jelentése 

szerint mielőtt Slade főbe lőtte magát, felhívta őt az 
athéni elmegyógyintézetből. Az utolsó mondata ez volt: 

„A lányom tudja.” 
– Mit tud?  



– Kharón lövést hallott, majd hörgést, aztán a vonal 

megszakadt. A görög rendőrség szerint ekkor ejthették 
túszul a lányát. 

– Az egyetem felé tartok, hogy ellenőrizzem Tedescu 
aktáit. Talán sikerül rájönnöm, mit tudott Raven. 

– Sok szerencsét! – A telefon elnémult. 
Az egyetemre hajtott, és addig kocsikázott körbe-

körbe, míg rátalált a Bölcsészettudományi Karra. 
Szerencséjére talált szabad parkolóhelyet közel a Lordon 

Csarnokhoz. A névsor szerint Tedescu irodája a 
százharminckettes volt. Bent egy üzenetet látott az 

ajtóra ragasztva. 
 

„Mr. Tedescu jelenleg Görögországban tartózkodik,   

ahol előadást tart a Klasszikus Tudományok Művelőinek 
éves konferenciáján. Előadások és gyűlések elhalasztva 

az elkövetkező két hétben. Félévi dolgozatokat a 
kutatási jelentéseket asszisztensénél, Ms. Salinasnál 

lehet hagyni. ’’ 
 

Ahogy végigfuttatta szemét a sorokon, kinyílt a 
szomszédos ajtó, és elsuhant mellette egy lányintézeti 

növendékforma lófarokkal, vezérszurkoló-szoknyában. 
Lepiszkálta a ragasztócsíkot a régi üzenettel, és egy 

másikat tett a helyére. 
 

„Ókori történelem és mitológia előadások törölve a 
szemeszter további részében. Információkért keresse az 

asszisztenst, Ms. Salinast." 

 
Tehát Tedescu halálhíre végre elérte a tanszéket. 

– Mr. Tedescu asszisztensét keresem. 
A nebulóhatású nő megfordulva már egy kicsit sem 

emlékeztetett diáklányra, inkább középkorú aggszűzre. 
Arcbőre ugyan feszes volt, de ez inkább plasztika 



simaságnak tűnt, nem hamvasságnak. Háromszög 

formájú feje olyan hatást keltett, mint a figyelmeztető 
jelzés egy üveg mérgen. Szeme furán vörösödött. A 

melle helyén pedig szorosan összefont karja feszült, a 
koponyát keresztező csontokra hajazva. 

– Én vagyok Ms. Salinas, mit akar?  
– Az FBI-tól jöttem, Ms. Salinas. Szükségem van pár 

percre az idejéből. 
– Istenem, a dékán épp most mondta, hogy Jason 

meghalt Athénban. Tudja, mi történt? 
– Szeretném látni az irodáját. 

A nő körbenézett, mintha tétovázna, talán nem 
helyénvaló, amire készül, majd kivett egy kulcscsomót a 

zsebéből, és addig forgatta, míg megtalálta rajta a 

megfelelőt. Kinyitotta a százharminckettes iroda ajtaját, 
és bekísérte Dugant. 

A férfi végigfuttatta szemét a szobán. Az asztalon 
nem volt más, csak egy Zeuszt ábrázoló bronz 

mellszobor. A falon jobbra egy taláros idős férfi 
hatalmas portréja lógott. 

– Ez Jason Tedescu? 
Ms. Salinas kivett egy zsebkendőt a zsebéből, és 

letörölte a port az aranyozott keretről. 
– Igen. 

Dugan a falnál álló szabványméretű aktarendező 
szekrényhez lépett, és megpróbált kihúzni egy fiókot. 

Zárva volt. 
A nő kezében lévő kulcscsomóra mutatott. 

– Nyissa ki a fiókokat, kérem. 

– Nincs benne semmi. 
– Miért is? 

– Mielőtt Görögországba ment, Jason minden iratát 
és személyes feljegyzését a könyvtárnak ajándékozta. 

– Szeretném magam is látni. 



Ms. Salinas átfutotta a kulcsokat, amíg megtalálta a 

szekrényhez valót. Beillesztette a zárba, és minden 
fiókot kihúzott. Igaza volt, üresek voltak. 

– Nem mondták el nekünk, hogyan halt meg. 
– Mennyire jól ismerte? 

– Jasonnel együtt jöttem át a Chicagói Egyetemről, 
amikor megbízást kapott itt. 

– És mik a feladatai? 
– Az asszisztenseként helyettesítettem az óráin. 

Segítettem a kutatásban, begépeltem a vizsgákat, 
diákkonferenciákat szerveztem.  

– Voltak kedvenc diákjai? 
A nő a távolba révedt. 

– Az egyetlen, akihez igazán közel került, dr. Slade 

lánya volt, Raven. 
– Mennyire közel? 

– Raven járt az ókortörténeti órákra. Jason kari 
tanácsadó is volt és a Színművészeti Tanszék dráma 

tagozatának igazgatója. Láttam Raven minden 
szereplését.– Hanglejtése megváltozott, nyomatékosabb 

lett. – Bámulatos színésznő. 
– Mitől bámulatos? 

– Amikor a színpadra lépett, a többi színész a 
háttérbe olvadt. Minden szerepbe beleélte magát, és 

valóban úgy tűnt, mintha átváltozna azzá, akit alakított. 
Az ember szinte megfeledkezett róla, hogy játszik. 

– Meggyőzően hangzik. 
– Még a színpadon kívül, a felolvasások és a próbák 

során is mindig minden szem rá szegeződött. 

Mondhatjuk úgy is, fénnyel töltötte meg a termet. – 
Aztán kibökte a szót. – Kacér volt. 

– És amikor kiszorult a középpontból? 
– Visszahúzódott, depressziósnak tűnt. 

– És azt mondja, Jason Tedescu készítette fel a 
szerepekre? 



Koponyaarcú félrenézett. 

– Inkább egyengette az útját. Amíg össze nem 
omlott, és az apja elvitte az egyetemről. 

– A tanúja volt? 
– Ó, igen! Észrevettem, hogy valami nincs rendben a 

Lüszisztraté első próbája alatt. Miután Raven előadta a 
második strófát, felhívást intézve a szexéhes nőkhöz, 

hogy tagadják meg testüket férjüktől, elsápadt és 
összeesett. Jason, úgy értem, Mr. Tedescu, az irodájába 

vitte, hogy beszéljenek. Ez volt az utolsó alkalom, 
amikor Jason vagy én láttuk őt, mielőtt az apját 

áthelyezték Athénba. 
– Említette Mr. Tedescu valaha is, miért hagyta el 

Görögországot? 

– Végzős diák volt az athéni Műszaki Egyetemen, 
amikor a junta katonái lemészárolták az évfolyamtársait. 

Koponyasérülést szenvedett, és Amerikába jött orvosi 
kezelésre. Ittléte alatt diákvízumot kapott, hogy 

folytathassa tanulmányait. 
– Sokat utazott? 

– Ó, igen. Mindenfelé az országban, előadásokat 
tartott, görög bevándorló közösségeket látogatott. 

Kutatást végzett készülő, Görögök Amerikában című 
könyvéhez. 

És kétségtelenül titkos terrorista egységeket 
alakított, tette hozzá gondolatban Dugan. 

Úgy döntött, hogy bedobja a csalit. 
– Talán jó érzés tudnia, hogy Raven vele volt, mielőtt 

meghalt Athénban. 

A nő beesett szemei nem árultak el semmit. 
– Az hogyan lehet? 

– Raven az athéni elmegyógyintézetben volt, amikor 
Tedescu összeesett egy előadás során, és egy kollégája 

bevitte. Benttartózkodása alatt megpróbálta megfojtani 
Ravent, aztán lelőtték őt egy terrorista támadás során. 



A nő arca fagyos maradt, de újra összekulcsolta 

csontos karját. 
– Olyan volt, mint egy delphoi jós. Mindig úgy bánt 

Ravennel, mintha ő lett volna a főpapnője. 
Nincs kétség, ez a féltékenység méregzöld hangja 

volt. 
– Köszönöm a rám szánt idejét, Ms. Salinas. 

Elmegyek a könyvtárba, hogy egy pillantást vessek az 
írásaira. 

– Az nem lehetséges, Dugan ügynök. 
– Miért nem? 

– Engem hatalmazott fel szakmai írásai kezelésére. A 
kívánsága alapján, miszerint biztosítanom kell próféciái 

titkos egységét, az athéni Görög Nemzeti Könyvtár 

archívumába küldtem őket. 
– Nos, én is épp Athénba tartok. Majd átnézem őket 

ott. 
A nő még ridegebbé vált. 

– A kívánságai alapján fűztem egy utasítást az 
írásokhoz, miszerint tíz évig elzárva kell lenniük. Azután 

pedig csak tudósok és történészek nézhetik meg őket. 
Ezt végiggondolva Dugan az egyik üres 

aktaszekrénynek dőlt. Ahogy az megbillent, meglátta 
egy papír sarkát. Kihúzta, és kisimította a gyűrött lapot. 

A cím: Sárkányfog hadművelet és az alcím: Leírás, állt 
két, kézzel írott sor felett. Szavak áthúzva, felülírva 

többször. Hangosan felolvasta. 
 

„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban… 

Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah… ” 
 

– Van bármi ötlete, mit… 
A nő hirtelen mozdulatára Dugan felkapta a fejét: a 

koponyafej Zeusz bronz mellszobrát tartotta a magasba 



mindkét kezével. Koponyaszemei rámeredtek. 

Elhúzódott, hogy kitérjen a csapás elől. 
Túl késő. 

Lesújtó fájdalom. Minden elhomályosul. Aztán 
sötétség…  



Kilencedik fejezet 

Athén 

Dr. Martin Kyle integetett a hallgatóságnak, amikor azok 

felálltak, és megtapsolták előadását a Görög Nemzeti 
Könyvtár előadótermében. Gyors mozdulattal 

megdörzsölte borostás arcát, és lelépett a pódium mögül 

egy asztalhoz, ahol szignálta legújabb könyvét, a Gyilkos 
kultuszok jungi analízisét. 

Amikor a csarnok csaknem teljesen kiürült, hátradőlt, 
és meglazította nyakkendőjét. Két görög rendőr 

közelített felé, egy idősödő férfit közrefogva, akinek 
fekete szemkötő fedte jobb szemét. 

– Dr. Kyle, Hector Eliade kapitány vagyok a görög 
rendőrség terrorizmuselhárító egységétől. – Öblös 

hangja visszhangzott a csaknem üres előadóteremben. – 
Nagyon élveztem az előadását. Most pedig nagyon 

megtisztelne, ha válaszolna néhány kérdésre. 
– Mivel kapcsolatban? 

– Milyen jól ismerte Jason Tedescut? 
– Mindketten a Waybridge Egyetemen tanítunk, 

Ohióban. Múlt héten bevittem a kórházba. Miről van szó? 

– Itt én vagyok az, aki kérdez, dr. Kyle. Miért az 
athéni elmegyógyintézetbe vitte? 

– Ő kért meg rá. Az van legközelebb az 
Akadémiához. Az ókori görög és római rejtélyekről 

tartott előadását követően azonnal rohamot kapott. 
Hogy van? 

– Milyen görög rejtélyekről beszélt? 
– Ókoriakról. Különösen Homérosz történetéről 

beszélt, aki meghalt, miután nem tudta megfejteni a 
halászfiú rejtélyét. 

– Mit mondott erről Tedescu?  



– Hogy Homérosz elment a jóshoz Delphoiba, Apollón 

templomába, hogy megtudja, hol született. Az orákulum 
prófétanője azt mondta neki, anyja otthona Ios szigete 

volt. Aztán hozzátette: „Vigyázz az ifjakkal, akik 
rejtvényeket adnak fel neked!” 

– Igen, dr. Kyle, folytassa! 
– Az idős Homérosz elutazott Iosra. Ott a parton két 

halászfiú közeledett felé. Megkérdezte, mit fogtak. Az 
egyik fiú így felelt: „Amit fogtunk, eldobtuk, amit nem 

fogtunk, megtartottuk." Aztán Homérosznak eszébe 
jutott a jósnő figyelmeztetése a gyerekekről és a 

rejtvényekről. Nem tudta megfejteni a halászfiú 
rébuszát, szívrohamot kapott, és meghalt. 

– Adott dr. Tedescu megfejtést a rejtvényre a 

hallgatóságnak? 
– Furcsamód nem. Ekkor kapta el hirtelen saját 

rohama, és összeesett a pulpituson. 
– Mit tud mondani nekünk a görög marxista terrorista 

csoporttal, a November 17-tel való kapcsolatáról? 
Dr. Kyle újra szorosabbra húzta nyakkendőjét. 

– Nem tudok róla, hogy kapcsolatban áll velük. 
– Maga a gyilkos kultuszokról, ő a halálos rejtélyekről 

tartott előadást. Említette valaha is az  N17-et vagy a 
MEK-et? 

– Miért beszél róla folyamatosan múltidőben? 
– Lelőtték az elmegyógyintézetben. 

– Istenem! De nem értem, mi köze neki az  N17-hez. 
– Ez az, amit próbálunk kideríteni. Van okunk 

feltételezni, hogy megpróbálta megfojtani a 

klinikaigazgató lányát, akit később túszul ejtettek. 
– Miért kellene nekem erről bármit is tudnom? 

– A könyvében szereplő önéletrajzi jegyzet szerint 
szakértője a titkos társaságoknak. A weboldalán 

szerepel, hogy nem csupán a görög mitológiát és folklórt 



tanulmányozta, hanem arab és perzsa titkos vallási 

szertartásokat is. 
– Azokat háttér-információként használom, de nem 

ez az elsődleges szakterületem. Jungi analitikus 
terapeuta vagyok. 

– Mennyi ideig szándékozik Görögországban 
tartózkodni? 

– Az időbeosztásom lehetővé teszi, hogy ellátogassak 
néhány görög szigetre és Ciprusra az elkövetkező három 

hétben. Aztán visszatérek Athénba, hogy a csoporttal 
együtt hazautazzam Ohióba. 

– Ellátogatott valaha Teheránba vagy Bagdadba? 
Kézfejével végighúzott ajkán. Mi közük van az ő 

jelenlegi görög tanulmányainak Irakhoz és Iránhoz? 

– A múltban tanulmányoztam iszlám kultuszokat, de 
nem látom a… 

– Ismeri az iráni iszlám-marxista Népi Mudzsahedek 
szervezetét, közismert nevén a MEK-et? 

– Az ő diákvezetőik segítettek a teheráni amerikai 
nagykövetség elfoglalásában. 

– És mi a helyzet most? Kultusznak nyilváníthatóak 
vagy sem? Vakon a halálba vezetik követőiket? 

– A csoportból dezertálók szerint legfőképpen nők 
vezetik őket. Akik házasok, azok kénytelenek elválni, a 

gyerekeiket elküldik. A MEK szabálya az abszolút 
cölibátus. Amikor vezetőjüket, Marjam Radzsávit 

letartóztatták saját magára kirótt párizsi száműzetése 
során, számos követője felgyújtotta magát. 

Iszlámmarxista, Amerika-ellenes terroristák. Sok 

dezertőr kultuszt lát benne. Miért érdekli magukat ez a 
csoport? 

– A jelentések szerint lehetséges, hogy szövetséget 
terveznek a görög  N17 marxista terroristákkal. A 

támadás az athéni elmegyógyintézetben a mi 
álláspontunk szerint előjáték volt. 



– Mi köze volt hozzájuk Jason Tedescunak? 

Eliade arcához kocogtatta egyik ujját. 
– Sok évvel ezelőtt ő is a Műszaki Egyetemen tüntető 

diákok között volt, és maradandó sérülést szerzett a 
junta támadása során. Azt gondoljuk, titkos terrorista 

egységeket alapított Amerikában. 
– Nehéz elképzelnem a szövetséget az ortodox görög  

N17 és a muszlim MEK között. – Kyle felvette az 
asztalról előadása jegyzeteit, jó párat a földre ejtve. 

Hirtelen mozdulattal felkapta őket, és táskájába 
csúsztatta. – A muszlimok és az ortodox görögök 

gyűlölték egymást, és harcoltak még a keresztes 
hadjáratok előtt is. Miért kötne a MEK szövetséget egy 

ősi ellenséggel? 

Eliade megvonta a vállát.  
– Manapság jó néhány tévétudós idézi a régi 

közhelyet: Az ellenségem ellensége a barátom. 
– De nem sokan tudják, hogy ez egy ősi arab 

mondás. 
– Tekintve jártasságát ezekben a dolgokban, 

fordulhatunk önhöz további segítségért, mielőtt elhagyja 
Görögországot? 

– Természetesen. Nyugodtan hívjanak bármi. 
Eliade kapitány elindult tisztjeivel. 

– Legyen békés és kellemes a nyaralása, amíg itt 
tartózkodik. De javaslom, hogy vigyázzon a görög 

rejtvényekkel. Sok görög fejtette meg a választ a 
halászfiú-talányra: „Amit fogtunk, eldobtuk, amit nem 

fogtunk, megtartottuk!" 

– És mi az? 
Anélkül, hogy visszafordult volna, hogy 

szembenézzen vele, Eliade válasza visszhangzott a 
kongó gyűlésteremben. 

– Tetű.  
 



Tizedik fejezet 

 

Az általa kilencediknek számolt napon Raven belerúgott 
a gardrób ajtajába. 

– Pisilnem kell. 

Mozgást hallott, kulcsot a zárban. A reggeli fény 
betört a gardróbba. 

Alexi rámosolygott. 
– Tudod az utat a vécére. 

A mosolyától Raven jobban érezte magát. Örült, hogy 
engedi egyedül menni. Mielőtt kijött a fürdőszobából, 

ellenőrizte az ablakot. Beszögelve. 
Becsukva maga mögött a fürdőajtót, elindult vissza a 

gardrób felé, de Alexi megállította. 
– Ülj le. Tarts velem egy kávéra és egy pitára. 

Két gőzölgő csészét és egy tányér meleg kenyeret 
hozott az asztalra. Tört egy darabot a kenyérből, és 

belemártotta a kávéjába. 
Raven követte a példáját. 

– Most pedig folytatjuk a múltkori beszélgetésünket. 

Raven összekulcsolta a kezét, és feltette az asztalra, 
mint egy gyerek az iskolában. 

– Igen, Alexi, amit csak mondasz. 
– Jó kislány! 

…lehet, hogy csillagot is ad az engedelmességedért… 
Alexi kérdezett. 

– Melyik állam az ördögi birodalom? 
Mit akart, mit mondjon? Mit gondoljon? 

– Amerika. 
– Miért zárt be az apád az athéni 

elmegyógyintézetbe? 
…milyen válasszal lenne elégedett…?  

– Akarod, hogy elmondjam neked? – kérdezte Alexi. 



– Igen. 

– Mert molesztált, amikor kislány voltál, és 
valószínűleg elkezdtél emlékezni. 

Raven bólintott. 
– Ő valójában… 

…fogd be a szád, raven… 
– És senkit nem érdekel, mi történik veled. 

– Honnan tudod? 
– Bebizonyítom. – Kiment a konyhából, és percekkel 

később egy laptoppal tért vissza. Megmozgatta az 
egeret. – Az adatbázist töltöm. 

– Mi az? – Tudta természetesen, de egyetértett 
nővérével: eljátssza az ostoba szőkét. 

– Ezzel a programmal bármilyen újságcikket 

felkutathatok. 
…érd el, hogy tanítani akarjon, a férfiak azt szeretik… 

– Fantasztikus! Mit fogsz keresni? 
– Újságcikkeket aznapról, amikor felszabadítottuk az 

elmegyógyintézetet. Lássuk, számítottál-e bárkinek is 
annyira, hogy megemlítsék az elrablásodat. 

Hideg fuvallat futott végig Raven hátán. Persze, hogy 
említeni fogják ezek a hírek. 

Alexi begépelte: Raven Slade. 
– Mióta vagy itt velünk? 

Az asztal alatt végigfuttatta ujjait a karjába karcolt 
sebhelyeken. 

– A maival együtt kilenc napja. 
– A neved mellé odaírom a dátumot, amikor 

csatlakoztál hozzánk. Itt vannak az újságok. New York 

Times, Daily News, International Herald Tribune. Látod? 
Egy szó sincs. Ha törődnének veled, benne lennél a 

hírekben. 
Hirtelen félelmet érzett. 

– Nézd meg a helyi újságokat! 



Alexi hozzáadta a görög újságok neveit is. Semmi 

nem állt bennük Raven elrablásáról. Igaza volt, senki 
nem törődött vele. 

– Ezért jobb neked itt velünk. Érted, Raven? 
– Kezdem érteni.  

– Miután akaratlanul lelőttem Jason Tedescut, 
hallottam, hogy azt mondja: „Raven ismeri”. Miről 

beszéltetek? Mit ismersz? 
Raven megrázta a fejét. 

– Nem tudom, mit ismerek. 
Alexi felállt az asztaltól, és a tűzhely feletti polchoz 

ment. 
Raven nem látta, mit csinál. 

– Az egyik tagunk mindig őrizget egy kis tartalékot 

magának. – Egy tábla csokoládét nyújtott Ravennek. 
Először csak aprót harapott belőle. Aztán egy nagy 

kockát vett a szájába, majd még egyet, és érezte, ahogy 
a szája megtelik az édességgel. 

…jobb, mint a csillag… 
Felugrott, és megölelte Alexit. 

Az a bal karját nézte. 
– Hogyan szerezted ezeket a sebeket? 

– Azért csinálom őket, hogy számon tartsam a 
napokat. Ez a személyes naptáram. – Egyenként 

megszámolta a karmolásokat. 
– Kilenc karmolás, azaz kilenc nap. 

Alexi kicsavarta a karját. 
– Nem akarok többet ebből! Majd én megmondom, 

milyen nap van. Hogy hogyan töltsd az időd, hogy mikor 

egyél, mikor aludj, mikor menj vécére. Nincs több 
karmolás! 

– Ez fáj! 
Alexi elengedte, és megsimogatta az arcát. 

– Ha majd tisztán látod a dolgokat, egy lehetsz 
közülünk. 



– Megteszem, amit csak kérsz. 

– Helyes. Most el kell mennem egy kis időre. Itt 
leszek körülbelül tíz percen belül. 

Raven érezte a pánik alattomos közeledtét. 
– Ne hagyj egyedül! 

– Csak egy kis időre megyek el. 
– Vigyél magaddal! 

– Nem tudlak, itt kell maradnod. 
Raven rácsimpaszkodott. 

– Ne hagyj itt! 
– Azt hittem, készen állsz azt tenni, amit mondok.  

Ájulásérzés kerülgette. Nem haragíthatja fel Alexit. 
– Igen, persze. – Leszedte az asztalt. – Elmosom a 

tányérokat és a csészéket, amíg távol vagy. Siess 

vissza! 
Alexi megcsókolta a homlokát. 

– Ez a jó kislány. 
Ahogy a férfi kilépett az ajtón, Raven észrevette, 

hogy nem zárult be teljesen, résnyire nyitva maradt. Az 
ablakhoz futott, és meglátta Alexit az utca túloldalán. Itt 

a lehetőség, hogy elszabaduljon. Ki ebből a börtönből, le 
a lépcsőn a szabadság felé. Nyúlt, hogy kinyissa az 

ajtót. 
…el onnan, raven. valószínűleg figyel az utca másik 

oldaláról… 
Visszahúzta a kezét, mintha a kilincs izzó vasból 

lenne. Végighúzta a kezét egy hajtincsén, olyan erősen, 
hogy csaknem kiszakította. Ha meg akarta volna ölni, 

megtette volna az elmegyógyintézetben. Azaz, ha 

szükségük van rá, életben hagyják. Becsapta az ajtót, és 
visszament a mosogatóhoz. Kinyitotta a fiókokat: se 

kések, se villák, csak kanalakat talált. 
…törj el egy tányért, hogy elvágd a torkod… 

– Miért mondod nekem, hogy legyek öngyilkos? 
…tedd meg most… 



– Nem. 

…gyáva… 
– Te vagy a gyáva! Majd én megválasztom a helyét 

és az idejét, hogy mikor halok meg, mint ahogy anya 
tette. Mit szólsz hozzá? 

Semmi válasz, a nővére elment. 
Lépéseket hallott a lépcsőházból. Megjött. 

Visszaerőltette magát a gardróbba, és behúzta az ajtót. 
Sírdogálva végighúzta a körmét a karján, megjelölte a 

tizedik napot. 
Ó, Jézus, Alexi megtiltotta, hogy még egyszer 

megkarmolja magát! Nem haragíthatja fel. A karjára 
köpött, és megdörzsölte a friss sebet. Ha megkérdezi, 

azt mondja majd, hogy elfelejtette. Vagy azt, hogy 

baleset volt. El kell hitetnie vele, hogy Alexi birtokolja őt 
– a testét és a lelkét. El kell érnie, hogy akarja őt. 

A sötétben kitapogatta ujjaival a sebeket, mintha 
csak braille írást olvasna. A tizedik nap sajgott, és a 

legjobban fájt az összes közül.  



Tizenegyedik fejezet 

Alexi Costa amerikai katonákkal harcolt, hallotta a 

kiáltásukat, amikor lefejezte őket. Aztán nőkké és 
kisbabákká váltak mindannyian. Átizzadt takaróját 

lefejtette magáról, felült az ágyon, és visszanyelte a 

torkából felköhögött köpetet. Ostoba rémálom. Az 
órájára nézett: csaknem hét. Raven még biztosan alszik 

a kisszobában. Nem ébresztette fel, amikor visszaért 
előző este – örült, hogy a lány nem próbált megszökni. 

Alig hallható kopogás nesze zökkentette ki a 
gondolataiból, valaki a bejárati ajtót zörgette. Ki jönne a 

búvóhelyre anélkül, hogy előtte telefonálna? Kihúzta az 
éjjeliszekrény fiókját, és kiemelte Beretta .22-esét. 

– Ki van ott? 
Semmi válasz. A fegyvert a háta mögé szorítva 

kinyúlt a kilincsért. Összehajtott papírlap csúszott be 
alul, a keskeny résen. 

Kivágta az ajtót. Egy kisfiú készült lerohanni a 
lépcsőn, de Alexi elkapta a karját. 

– Mit csinálsz itt? 

– Egy hölgy adott nekem egy eurót, hogy elhozzam 
ezt a papírt erre a címre. – A fiú nyöszörgött. – Senki 

sem válaszolt, ezért becsúsztattam az ajtó alatt. 
– Hogy nézett ki a hölgy? 

– Magas. A szeme, mint a szén. A haja fekete, 
koronába fonva a fején. Az arca olívaszínű volt. Nem 

olyan fiatal, de gyönyörű. 
– Maradj, ahol vagy! – Széthajtotta a papírt. 

„Hívja a 210-722 09 53 számot, sürgős!" 
Benyúlt a zsebébe, és kibányászott egy eurót. 

– Felejtsd el, hogy valaha itt jártál! 
A fiú felmarkolta a pénzt, és leviharzott a lépcsőn.  



Alexi visszalépett a lakásba, bezárta az ajtót, és az 

üzenetet szemlélte. Senki más nem ismerte a 
búvóhelyet, csak az N17. Ha a rendőrség felfedezte 

volna, nem teketóriáznak a rajtaütéssel. A telefonjára 
nézett, nyomon követhetik a hívást. Nos, aki az üzenetet 

írta, már tudja, hol van. 
Benyúlt az íróasztal fiókjába, és kivett egyet a 

feltöltős mobiltelefonok közül. Tárcsázott. Négy csengés 
után már épp letette volna, de az utolsó pillanatban egy 

lágy hang susogott a telefonba. 
– Örülök, hogy hív, Alexi. 

– Ki maga? 
– Nem beszélünk telefonon. Találkozunk. 

– Találkozni egy idegennel? Lehet, hogy meg akar 

ölni. 
Kuncogás hallatszott. 

– Ha ezt akarom, már halott. Tudtam, hová küldeni 
fiút. 

– Hol akar találkozni? 
– Fél óra, a Plakán a taverna közelben. 

Nem volt ostoba, bizalmas találkozóhoz a legjobb 
helyszín egy turistákkal tömött teraszos kávézó. 

– Hogyan fogom megtalálni? 
– Én találom. Megismerni egymást. Ne hívja ezt a 

számot újra. Feltöltő telefon, eldobom, ha letesszük. 
Kábultan próbálta felidézni a nőket, akikkel lefeküdt. 

Túl sok, le kell szűkíteni. A fiú azt mondta, gyönyörű és 
magas. Fekete szem és fekete hajkorona. Hát, 

hamarosan megtudja. Bepréselte a Berettát az öve alá a 

gerincmélyedésénél. Nem mintha használhatná a 
tömegben. De miért kockáztasson? 

A kisszobához ment, és kopogtatott. 
– Engedj ki! 

– Még nem, Raven. Van egy kis elintéznivalóm. 
– Ne hagyj egyedül! 



– Kiengedlek, ha visszajöttem. 

Kilépett a lépcsőházba, és bezárta az ajtót. Aztán 
lefutott az alagsorba, és ki az épületből a hátsó alagsori 

kijáraton. Körbenézett, hogy biztosan nem figyeli-e 
valaki, felült fekete motorjára, és kihajtott az utcából.  

Tizenöt percig tartott eljutni a Plakára. Tömeg volt, 
mint mindig. Pincérek ingáztak az asztalok között 

tálcáikkal. Elindult egy asztal felé a tavernához közelebb 
eső részen, ahogy az utasítás szólt. 

A pincér tálcára pakolt egy halom csészealjat. 
– Kéri az étlapot? 

– Egy kávét és egy konyakot. 
Ebben a pillanatban két erős kéz ragadta meg a 

vállát hátulról. 

A telefonból ismert hang szólalt meg: 
– Kávé két személynek. 

– Igen, hölgyem. 
A nő engedett a szorításon, Alexi pedig megfordult a 

széken. A nő mögül tóduló reggeli napsütésben 
kirajzolódott egy magas, karcsú sziluett. 

– Lépéselőnyben van – szólt a férfi. – Üljön le, hogy 
lássam, ki szervezte ezt a szemtől szemben találkozást. 

Az ismeretlen hölgy érdes hangon nevetett. 
Megkerülte a széket, és szembenézett Alexivel. Valóban 

olyan volt, ahogyan a fiú leírta: hajkorona, sötét szem 
és olívaszínű bőr. De semmi ajakfény, semmi rúzs, nem 

sminkelte az arcát. Negyven körül lehetett, de még 
mindig csinos. A napfény megcsillant egy félholdat 

formáló aranymedálon, amely vékony láncon függött a 

nyakában. 
A nő gyorsan becsúsztatta a félholdat melle közé, és 

tárcáját az asztalra dobta. Hangos csörömpölés. Talán 
fegyver van nála? Ő választotta ezt a zsúfolt helyet, 

biztosan nem fogja itt használni. A nő izgatottan 
összecsapta két tenyerét, Alexi pedig a hosszú ujjakat 



figyelte: körmei kiábrándítóan ápolatlanok voltak, 

semmi manikűr, semmi finomság, jobb keze mutató és 
hüvelykujján pedig bőrkeményedések látszottak. 

– Újra találkozunk tehát. 
– Újra? Nem emlékszem… 

A pincér kávét hozott és egy üveg konyakot. 
– Tölthetek konyakot a hölgynek? 

A nő tenyerét a csésze tetejére szorította. 
– Nekem alkohol nélkül. 

– Nos – szólt Alexi, miután a pincér elment –, 
elmondja nekem, hogyan talált rám, hogyan tudott 

kiszúrni ebben a tömegben? Vagy szeretne a titokzatos 
asszony szerepében maradni? 

A nő kortyolt egyet a kávéjából, majd Alexire 

pillantott a csésze pereme fölött. 
– Semmi baj. Athéni elmegyógyintézetben látom 

arcát, amikor levesz kötés és felvesz maszk, mielőtt 
elrabol Raven. 

Alexi lélegzete elakadt. Ezek szerint ott látta meg őt, 
a nővérszoba ablakán keresztül. 

– Sawyer nővér? 
– Valójában Fatima Sayid őrnagy. 

– Őrnagy? 
– Az Iráni Népi Mudzsahedek őrnagya. A nép szent 

felszabadító serege. Vannak, akik MEK-nek hívni. 
– Ismerem a MEK-et. Az Egyesült Államok 

Külügyminisztériuma terroristának nyilvánította a 
szervezetüket… Mikor is…? 

– 1997-ben. Sokkal utána, hogy ugyanaz listára 

teszik N17. Mi csoportunk és tiétek sok hasonlóság. 
– De maguk muszlimok. Mi ortodox keresztények 

vagyunk. 
– Mindkettő tiszteli ősünk, Ábrahám. Mindkettő 

marxista-leninista. 
Alexi hátradőlt a székén. 



– Hogy talált meg? 

– Talán már elfelejt, de maga emberei nem kapnak el 
engem lövöldözés után. Elmenekülök, de nem mentem 

el, helyette követni. 
– Azt gondoltam, maga nővér. 

– Mi tudjuk, mint maguk, hogy dr. Slade CIA-besúgó 
volt. 

– Mi a célja itt? 
– Ugyanaz, mint maga embereinek. Együtt 

megcsináljuk, ahogy Osama mártírjai szeptember 
tizenegyedikén. – Közelebb hajolt, és így folytatta: – A 

maga elvtárs, Jason Tedescu kapcsolatba lép 
főnökömmel, hogy legyen szövetség MEK és  N17 között 

Sárkányfog hadművelethez. 

– Nem értem. Mi kis csoport vagyunk, maguknak jól 
felszerelt seregük van. Négyezer, ötezer? 

– Nincs különbség. Mind tudjuk, hogy az ENSZ nem 
fékezni meg Bush elnök. Ha Amerika megtámadja Irak, 

légierőjük biztos bombázza bázisunkat Ashrafban. Mi 
kell, hogy támadni először. 

Biztos, ami biztos, lenyűgöző volt: pislogás nélküli 
kobraszemek, hipnotikus hang. Valószínűleg rá tudna 

venni bárkit, hogy azt tegye, amit ő akar. Egy pillanatra 
elképzelte a nőt a karjában, de visszaidézve a durva 

vállszorítást a találkozó elején, rögtön elhessegette a 
gondolatot. 

– Mit akar velünk? 
– Jason Tedescu információkat küldeni hozzánk, hogy 

sok éve N17 terrorista sejteket alapít amerikai 

városokban. Megosztani velünk terv Sárkányfog 
hadműveletről. 

Alexi ajkához emelte a csészét, de mielőtt 
belekortyolt volna, még a pereme fölül megkérdezte: 

– Hogyan lehetséges ez? 



– Mielőtt maga lelövi, konferenciáról Tedescu 

szövetséget ajánlani Hassan kapitánynak második e-
mailben. 

– Miért lenne szükségünk a MEK-re? Ahogy mondta, 
vannak egységeink Amerikában. 

– A probléma – suttogta Fatima –, ezek az egységek 
mind állnak öreg emberekből, talán szenilisek. Nagy kár, 

ha meghalnak, mielőtt elvégzik küldetés. 
– Mit javasolnak a maga emberei? 

– Ti ismeritek városokat, de nem célpontokat. 
Nekünk van fegyver, de mi Hezbollah-egységeink 

Amerikában vannak folyamatos megfigyelés alatt. Mi 
fegyverünk és ti egységeitek együtt hatalmas csapásra 

képes. 

Átkozottul komoly volt. 
– Azt javasolja, hogy…? 

– Enyhülés. Miután amerikai külügyminisztérium 
nevez minket terrorista, minden pénzünket elzár Éhező 

Muszlim Gyermekek kanadai jótékonysági alapítványból. 
Van fegyverünk rejtve Ashrafban. 

– Milyen fegyver? 
– Először fizet nekünk ötvenezer dollár. 

– Nem áll rendelkezésünkre ennyi pénz, a csoportunk 
kicsi. 

– De bátor. Rabolni tud banktól, amelyik üzletel 
amerikaiakkal. Amikor megvan pénz, elhoz magával 

hírnökünkhöz, ő aztán ad neked csomag. 
– Hol bonyolítjuk le a cserét? 

– Kenti Állami Egyetemnél van emlékmű, ohiói 

Nemzeti Gárda által meggyilkolt diákok emlékére, ott 
megejtjük cserét. 

– Nagyon szimbolikus, de hogyan fogom értesíteni a 
hírnököt? 

– Menjen Daffodil Hill, és tegyen egy pohár meg nem 
gyújt gyertyával fejjel lefelé egy állványra. Aztán tegyen 



rá kavics. A hírnökünk jön, és azt mond: fog, mire maga 

válaszol: sárkány. 
Ostoba dolog a hadművelet nevét használni. Alexi 

megvonta a vállát. 
– Maga ad neki pénz, ő ad csomag. 

– Elmondom a társaimnak a javaslatát. Hogyan 
érhetem el? 

– Én hívom. Tudnom kell választ, mielőtt Amerika 
megtámad Irak. Utána nehéz lesz. Még egy dolog. 

Megszelídít Raven? 
– Elkezdtem megismertetni vele a mi 

gondolkodásmódunkat. 
– Stockholm-befolyásolás? 

Alexi elmosolyodott. 

– Raven most már gyűlöli Amerikát, ahogyan mi. 
– Vele nem lehet biztos. Az elmegyógyintézetben 

vigyázni rá korábban, amikor voltak skizofréniás 
visszaesések. Vagdos magát, retteg egyedüllét, 

öngyilkos gondolat. Fóbia magasságtól és tűztől. Lehet 
azt gondolni, hogy tudja mosni agyát, de dr. Slade 

biztos zárolni Tedescu üzenetét módszer, amit hívnak 
poszthipnotikus szuggesztió. 

– Maga ott volt. Mit tudott meg? 
– Tedescu félmondat vele emlékezetből. Rejtvényben 

volt. 
– Apám azt mondta, Tedescu elvtárs mindig 

Nostradamushoz hasonló prófétaként gondolt magára. 
– Kivétel, hogy Tedescu nem jósol jövő – válaszolta 

Fatima. – ő csinál jövő. 

Akár így is lehet. 
– De Nostradamus ködös négysoros strófákban írta 

meg jóslatait, mert félt az inkvizíciótól. Miért tenné ezt 
ma Tedescu?  

– Nem bízik CIA. Mielőtt meghal, csak két sort hallok, 
amit Raven felmond: 



„Arctalan Istennő őrzi a jövőt Szélfútta Toronyból,  

és ádáz gyűlölettel lemészárol mindenkit” 
 

Jelentenek ezek képek bármit maga számára? 
– Nem. 

– Akkor rejtvények, amit kell megfejteni. Próbálja 
kiszedni többit Ravenből. Ha nem sikerül, elviszem 

Ashrafba. Nővérként dr. Slave mellett megtanulni bánni 
ezekkel személyiségekkel, mint az övé. Hagyni velünk 

egy időre, és megtudni, tényleg csatlakozik-e ügyhöz. 
– Megbeszélem az elvtársaimmal, és felhívom. 

Ahogy Fatima felállt, a lendülettől félhold medálja 
kicsúszott a dekoltázsból. Kikeveredett a zsúfolt asztalok 

közül, és leintett egy taxit. 

Követni kellene? Nincs értelme, a nő úgyis keresi 
majd. Egy dolog azonban zavarta Alexit. Azt hallotta, 

hogy a MEK nem csupán muszlim-marxista terrorista 
csoport, de megalomán nők vezette kultusz is egyben. 

Hagyja, hogy Fatima őrnagy ossza le a lapokat, de azért 
odafigyel majd, a nő hogyan tartja a paklit azokban a 

kérges kezeiben. 
Kifizette a számlát, és végigsétált az utcán a 

parkolóig, ahol Harley motorját hagyta. Indulás előtt 
óvatosan oldalra sandított. De minek is aggódni? A nő 

már úgyis ismeri a búvóhelyet. 
Fatima szerint a Ravenhez hasonló betegek nem 

bírják az egyedüllétet. Önsebzők és öngyilkos 
hajlamúak. Mi lesz, ha kiderül, hogy Raven feltétlen 

bizalma csak látszat? És ha az ő tudása kevés ahhoz, 

hogy kiszedje a lányból Tedescu próféciáinak többi 
részét? 

Ebben az esetben elküldi Ashrafba, ahogyan Fatima 
ajánlotta. Hadd birkózzon meg vele a MEK, azokkal a 

módszerekkel, amelyekkel a Hezbollah, a Hamász és az 



al-Kaida végez agymosást saját esztelen, öngyilkos 

mártírjain.  



Tizenkettedik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Dugan lassan magához tért: a feje még mindig erősen 

sajgott a rámért ütéstől, a szoba pedig közepes 
sebességgel forgott körülötte – inkább nem kísérletezett 

azzal, hogy felálljon. Mi ez az egész? Az a ribanc Salinas 

megpróbálta megölni. De vajon miért? 
Erőlködve feltámaszkodott, és az iroda falának dőlt. 

A papírdarabot kereste. A nő biztosan elvitte magával. 
De mi dühíthette fel ennyire? 

Behunyta a szemét. Istennek hála, hogy a csapás 
nem ütötte ki a memóriájából: 

 
„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban… 

Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah…" 
 

A második sor elég világos: iszlám dzsihád felhívás 
keresztények ellen. Az Insallah pedig Allah muszlim 

szólítása. 
Sós lé csurgott arcán keresztül a szájába. Jól tudta, 

mi az. Lábra küszködte magát, és megpróbálta 

egyenesbe hozni imbolygó testét. 
Megszólalt STU-III telefonja, pirosra színezett ujjaival 

összemázolta a gombokat. 
– Igen? 

– Titkosítson, Fogorvos! 
Dugan még mindig kábult volt. 

– Mi? 
– Használja a KSD kulcsot. Először titkosítson. 

Matatott a zsebeiben kocsikulcsai között, amíg 
megtalálta a titkosítót. Megnyomta a biztonsági gombot.  

– Mondhatja. 
– Itt Cintányér. 



– Legalább még nem vágta el a köldökzsinórt. Mi 

történt? 
– Kharón üzenetet kapott Sátorverőtől. Az egyik 

mudzsahedtiszt jelenleg Athénban tartózkodik, hogy 
véglegesítse a szövetséget az N17-tel. Állami 

információs források szerint Bush elnök megelőző 
támadást fog elrendelni Irak ellen. Sátorverő azt 

mondja, ha a MEK nem tud egyezségre jutni az N17-tel, 
el fogják indítani saját megelőző terrortámadásukat, 

ellenünk. 
– Mikor kell indulnom Görögországba? 

– Most. 
– Visszamegyek Cincinattibe, és összepakolok. 

– Erre már nincs idő. A Waybridge Egyetemen van 

repülőiskola és repülőtér. 
– Valószínűleg elég kicsi. 

– Elég nagy egy JPATS-gép számára. 
Dugan megrázta a fejét, hogy kitisztuljon. A lüktetés 

csaknem leterítette. A JPATS légiflottáját a Marshals 
Service működtette: elítélteket és külföldi bűnözőket 

szállítottak ítélkezési körzetek, büntetés-végrehajtási 
intézetek és idegen országok között. Legújabban pedig 

az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyek Osztálya 
is igénybe vette külföldi származású gyanúsítottak 

rendkívüli kiadatására. 
– Miért a JPATS? 

Liz válasza a szokásosnál tovább váratott magára. 
Érezte, hogy bonyolult összefüggések vannak a 

háttérben, amiről ő nem tud. 

– Változott a terv. Az igazgató azt akarja, hogy 
titokban kerüljön Görögországba anélkül, hogy át 

kellene mennie a vámon vagy a bevándorlásiakon. Nem 
jogi attaséként megy a nagykövetségre. Eliade kapitány 

gyanúja szerint az egyik ok, amiért N17-terroristákat 
sosem fogtak el, még csak nem is azonosítottak, hogy 



sok görög professzor és befolyásos politikus szimpatizál 

velük, még bírók is. 
Ez megmagyarázta Ms. Salinas viselkedését. 

– Eliade-nak már van egy saját álcázott ügynöke a 
diákok között – mondta Liz. – Az igazgató engem bízott 

meg, hogy utaljak eurót az athéni Olympia Bankba 
Spiros Diodorus fedőnév alatt. Küldök magának 

akkreditációs papírokat a Syntagma téri American 
Express irodába. 

– Akkreditáció mihez? 
– Végzős diák lesz a Műszaki Egyetemen, ahonnan az 

N17 indult. 
– És mi lesz a…? 

A telefon elnémult. Kivárta az előírt két másodpercet, 

mielőtt kihúzta titkosítókulcsát. Legalább a táskáját nem 
vitte el az a koponyaarcú Salinas. Felvette a földről, és 

kitámolygott Tedescu irodájából, le a folyosón a 
parkolóhoz. Táskáját az anyósülésre dobta, és 

szédelegve bevetette magát a Maserati kormánya mögé. 
A kerekeket csikorgatva kifarolt a parkolóhelyről, ide-

oda inogva a két sáv között. Csodálkozott, hogy sikerült 
egy darabban eljutnia az egyetemi reptérig. 

A felszállópályán álló Learjetig hajtott. Már várták őt: 
ahogy kiszállt a kocsiból, egy US Marshals-dzsekis fickó 

sétált szembe vele, hátracsavarta a karját, és 
megbilincselte. 

– Mi a fene ez…?! 
– Ne ellenkezzen, ez szükségszerű. 

– Mi ez az egész? 

– Ez egy ICE* járat. 
*Immigration Customs and Enforcement. 

– Ami mit jelent? 

– A Bevándorlási Hivatal Nyomozati Osztályához 
tartozik. Ez pedig SZE, hogy lerázzuk, aki esetleg 



megfigyelné magát. Elnézést a kellemetlenségért, a 

repülőn már leveszem a bilincset. 
– Persze szabványeljárás, a fenébe is! 

– A szokás hatalma. A terroristagyanúsítottakat 
rendszerint levetkőztetjük, és csuklyát húzunk a fejükre. 

– Nos, ezt ne tegyék. Fejsérülésem van, és 
valószínűleg elájulnék. Nem kellett volna ilyen szorosra 

csatolnia a bilincset. 
– Túlságosan gyanús lenne, ha most lazítanám meg. 

Észrevette, ahogy egy másik légi marsall beszáll a 
Maseratijába, és elhajt.  

– Ez meg hova a francba viszi a kocsimat?! 
– Egy parkolóházba Cincinnatibe, amíg maga 

visszaér. – Kísérője felsegítette a repülőgép lépcsőjén, 

és bevezette a fedélzeti bejáraton. – Azaz, ha visszaér. 
– Hé, csak lassan a testtel! 

Bent a marsall kioldotta a bilincset. 
– Ne haragudjon, de ez egy egyetemváros, az N17-

nek és a MEK-nek lehetnek informátorai a külföldi diákok 
között. Úgy kellett eljárnom, hogy hitelesnek tűnjön. 

– Ma még nem ettem semmit – váltott témát Dugan. 
– Hozok magának valami ennivalót, ha elérjük a 

repülési magasságot. Addig is egy italt? 
– Van bourbon whiskyjük? 

– Jack Daniel’s megfelel? 
– Egy dupla megteszi. 

A marsall nemsokára egy üveggel és két pohárral a 
kezében egyensúlyozott ki a fedélzeti konyhából. 

– Nem bánja, ha csatlakozom magához? Nem 

szeretek egyedül inni. 
– Nem maga vezeti ezt a tragacsot, ugye? 

– Nem, én a testőre vagyok. 
– Akkor jó. 

Koccintottak. 



– Sok szerencsét Görögországban, akármi legyen is a 

küldetése! 
– Köszönöm. – Kinézett az ablakon, amikor a repülő 

felemelkedett a földről. A reptér alámerült. Felhőkön 
haladtak át óvatosan. 

Amikor a gép elérte a repülési magasságot, a marsall 
megszólalt. 

– Adja oda a táskáját, és mindent, ami magánál van! 
Dugan kiürítette a zsebeit. 

– A titkosított telefonját és a titkosítókulcsot tartsa 
meg. – A marsall egy hátizsákot nyomott a kezébe. – 

Váltson ruhát az előtérben! 
Dugan lepillantott zakójára, nyakkendőjére és 

nadrágjára.  

– Mi a gond azzal, ami rajtam van? 
– Görögországban biztonságosabb, ha nem kelti 

tipikus amerikai látszatát. 
Igaz. Felkapta a hátizsákot, és átlépett az előtérbe. A 

nyakkendős öltözetet kellőképpen hiteles second hand 
nadrágra, fekete pamutpólóra és olajfoltos tornacipőre 

cserélte. Magára kapott még egy elnyűtt pulóvert és egy 
bőrdzsekit, amelynek szakadásig kopott a könyöke. 

Tükörbe nézve elégedetten nyugtázta az eredményt, 
úgy saccolta, már csak kétnapos borosta hiányzik a 

tökéletes csóró diák arculathoz. Összecsavarta civil 
viseletét, és begyömöszölte a hátizsákba. 

Amikor kilépett az ideiglenes próbafülkéből, a marsall 
bólintott. 

– Most már valószínűleg elmegy nem amerikainak. 

– És az útlevél? Személyazonosító? 
A marsall feltépett egy vastag barna borítékot. 

Cintányér készített számára egy útlevelet az arcképével 
Spiros Diodorus név alatt. A borítékban volt még egy 

köteg euró. 
– Meg tudnék birkózni még egy bourbonnel. 



– Megelőztem, a székénél várja. 

Belekortyolt, és kinyitotta a táskáját. Áttúrta, amíg 
megtalálta fia baseball-labdáját, gyűrött papírba 

csomagolva. Megforgatta kezében a labdát, és maga elé 
képzelte a bekeretezett fotót, amely az íróasztalán állt. 

Frank Junior volt rajta, feje fölé emelte a labdát, 
mellette pedig a nagyi mosolygott. 

Kezével kisimította a papírt. Junior találós kérdést írt 
rá, amelyet meg kellett fejtenie, hogy rájöhessen, hol 

lesz a reggeli találkozó, ahol majd megünneplik fia no-
hitter* győzelmét. Filccel írt betűk: „Üveg sötétjén át 

látod a világ fordulását." 
*A baseballban csúcsteljesítménynek számító játék, amelyben az 

ellenfél nemcsak pontot, de érvényes ütést sem tud szerezni. 

Régen sokat játszottak rejtvényfejtősdit, ahogy 

Junior betöltötte a hetet. A kisfiú elragadtatással 
hallgatta, hogy apja a főiskolán igazi egyéniségként 

ahelyett, hogy beállt volna valamelyik felkapott 
egyesületbe a többieket követve, inkább megalapította 

sajátját, a Kínai Gordon Szemantikai Társaságot.  
Az általános iskolában Junior igyekezett a 

nyomdokaiba lépni. Miután megnézték együtt a 
Mindörökké Batmant, Juniort anynyira lenyűgözte a 

rejtélyes Rébusz, Edward Nygma alakja, hogy 
megalapította saját iskolai klubját Nygma Rejtélyek 

Társasága néven, az örege nyomdokaiban. 
Még egyszer rápillantott a találós kérdésre: „Üveg 

sötétjén át látod a világ fordulását.” Elég egyszerű volt 

megfejteni: Junior és nagyanyja az Ablakok a világra 
étteremben várták villásreggelire az ikertornyok legfelső 

emeletén. Méghozzá szeptember 11-én. De ő nem ért 
oda időben. 

Visszacsomagolta a labdát, Junior utolsó rejtvényével 
együtt begyömöszölte a táskájába. A következő támadás 

Amerika ellen a Sárkányfog hadművelet lenne. 
Lehajtotta a bourbont. Most rajta áll, hogy eljusson 



Raven Slade-hez, és kiszedje belőle, mit tudott meg 

Tedescu rejtvényeiből. Csak így derülhet ki, pontosan 
hogyan készülnek aktiválni a titkos egységeket az 

Egyesült Államokban. 
Megsimította a púpot a fején, ahol Salinas lecsapott 

rá. Legalább megtalálta azt a papírdarabot a két sorral: 
 

„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyúsokban… 
Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah…" 

 
Ha megtalálná és megfejtené a többi részt, az 

megelőzhetne egy katasztrófát. Meg kell találnia a 
módját, hogy hozzáférhessen az athéni könyvtár 

archívumaihoz. Még véletlenül sem vár tíz évet a 

titkosítás feloldására…  
 

 
 

 
  



Tizenharmadik fejezet 

Athén 

Alexi kétszer körbejárta az épületblokkot Theodor 

Autószervizénél. Leparkolt az utcában, és lezárta 
motorját. Az utcai bejáratnál megnyomta a csengőt. 

Három, szünet, kettő… Megneszelte, ahogy a 

kukucskálónyílás fedele félrecsúszik, és megfordul a 
kulcs a zárban. 

Apja beengedte, majd elhúzta a biztonsági reteszt, és 
botjával végigsántikált a folyosón. A hátsó szoba felé 

vették az irányt, ahol a sűrű szivarfüsttől alig lehetett 
kivenni a bútorok körvonalait. 

Myron töltött egy pohár ouzót. 
– Igyál, fiam. 

– Volt ma egy különös találkozóm. – Végigmérte az 
N17 alapítóinak arcát az asztal körül, aztán 

felhörpintette ouzóját. 
Belenézett minden egyes elvtárs szemébe. Még 

mindig nehéz volt elhinnie, hogy ezek a középkorú 
férfiak egykor békésen tüntető egyetemisták voltak. 

Huszonkilenc év telt el a mészárlás óta, ami tönkretette 

mindannyiuk életét, már csak a bosszú szenvedélye élt 
bennük. 

A pókhasú Theodor püffedt arca olyan volt, mint egy 
mókusé, most is, mint általában, kedvenc csokoládéját 

falta. Nehéz elképzelni őt tizenkilenc éves 
politológushallgatóként, aki a junta ellen mozgósított, 

mielőtt szembekerült a kapukat áttörő tankokkal. 
A magas, egykarú Vasili, egykori híres kosárlabda-

játékos, aki átképezte magát kiváló futballistává, intett 
ép jobb kezével. 

– Érint minket a találkozó? 
– Igen. 



A lágy hangú Yorgo felnézett, és végigsimított peckes 

bajuszán a választ várva. Senki sem képzelné, hogy ez a 
szelíd költő-énekes sütötte el a fegyvert, amely 

kivégezte a CIA állomásfőnökét. Ez volt az N17 első 
revansa az amerikaiak ellen. 

Dimitri, a legidősebb, gyűrött arcú, bár kisfiús 
vonásokkal, áttolta nyelvével a fogpiszkálót szája egyik 

szegletéből a másikba. 
Vasili megdörzsölte feltűrt bal ingujját. 

– Bizonytalanságban akarsz tartani minket, Alexi? 
– Emlékeztek Faye Sawyerre az 

elmegyógyintézetből? 
– Látta az arcod – válaszolt Yorgo –, de elszökött, 

mielőtt elkaphattuk volna. 

– Kapcsolatba lépett velem. 
Apja előredőlt botján. 

– Az hogyan lehetséges? 
– Nem próbált meg elszökni. Követett minket a 

búvóhelyre. Tudja, hol tartjuk Ravent. 
Senki sem szólt. Mindenki a mellette ülőre pillantott, 

mintha csak próbálnák eldönteni, ki a felelős. 
Yorgo morogta csak a bajusza alatt: 

– Kapcsolatba lépett veled? 
– Az igazi neve Fatima Sayid – válaszolt Alexi, 

újratöltve poharát ouzóval –, őrnagy az Iráni Népi 
Mudzsahedek szervezetnél. 

Apja pontosított. 
– Iráni diák terrorista szervezet, ők segítettek a 

mullahoknak megbuktatni Pahlavi Sahot. 

Vasili előrehajolt termetes testével. 
– Ha irániak, miért álltak Szaddám Huszein oldalára, 

és harcoltak saját hazájuk ellen? 
Theodor letörölte a csokoládémaszatot a szájáról, és 

hozzátette: 



– És ha csak úgy, előzmény nélkül átállnak egyik 

oldalról a másikra, hogyan lehet megbízni bennük? 
Dimitri a fogpiszkálójával játszadozott. 

– Mi mondanivalója volt ennek az őrnagynak? 
– Az elmegyógyintézet gyengélkedőjében volt, 

amikor Tedescu kifaggatta Ravent a strófákról. 
– Az én öreg próféciaalkotó elvtársam! – szólalt meg 

apja. – Kiötölte a rejtvényeket, aztán elfelejtette a 
megoldást. És mit hallott ez a Fatima nővér? 

– Csak két sort. – Alexi felidézte Fatima hangját, és 
megpróbálta utánozni: 

 
„Arctalan Istennő őrzi a jövőt Szélfútta Toronyból,  

és ádáz gyűlölettel lemészárol mindenkit" 

 
Yorgo ropogtatni kezdte ujjperceit. 

– Őrizni a jövőt utalhat egy jósnőre is, aki 
megjövendöli, ami előre meg van írva. Mint Apollón 

delphoi Szibüllája. 
Vasili megrázta a fejét. 

– A delphoi jós nem egy szélfútta toronyban áll. 
Füstje egy sötét barlangból száll fel. 

– Ha mészárol – szólt Theodor –, akkor lehet, hogy ő 
a jós főpapnője, aki feláldoz egy kecskét az isteneknek. 

Dimitri még mindig fogpiszkálóját rágcsálta. 
– Áldozat az isteneknek ádáz gyűlölettel? Nem 

valószínű. 
Theodor újabb falat csokoládét vett a szájába. 

– Mégiscsak Tedescu hozta létre az egységeinket 

Amerikában, és tervezte meg a Sárkányfogat. Akkor hát 
mit jelent ez, Alexi? 

– A MEK szövetséget akar kötni velünk a 
hadművelethez. 

– Abszurd ötlet! – kiáltotta az apja. – Ez a mi 
tervünk, a mi bosszúnk! 



– Igaz – válaszolta Alexi – de az őrnagy rámutatott a 

tényre, hogy az egységeink Amerikában középkorúak. 
Apja a levegőbe döfött botjával, mintha csak egy 

kard lenne. 
– A nők a MEK-ben mára ugyanúgy megöregedtek. 

Talán még kövérek is. 
– Fatima indoka az, hogy az N17 első generációja 

hatékony erőt képvisel itt Görögországban, de 
Amerikában öregedő egységeink a MEK fegyverei nélkül 

kárba vesző erőforrások csupán. 
Dimitri ráharapott fogpiszkálójára. 

– Nem bízom az olyan terroristákban, akik arra az 
oldalra állnak, amerre a szél fújja őket. Elárulnak minket 

is, ha ez lesz az érdekük.  

– Bosszút akarnak állni a CLA-n, éppen úgy, ahogy 
mi. 

Yorgo válaszolt: 
– Milyen fegyvert adna nekünk a MEK? 

– Nem adnak, eladnak. 
Theodor teli szájjal dörmögött. 

– Tehát ezek az iszlám marxisták kapitalista módon 
akarnak hasznot húzni az ügyünkből. 

– Figyeljetek! Szaddám az Iraknak szánt olajat 
élelemért-féle pénzt használta fel, hogy a MEK-nek 

tankokat, aknavetőket és régi AK-47-eseket biztosítson. 
A csecsen maffiától szerzett biológiai fegyverekért is 

fizetett. Fatima azt mondja, a MEK még mindig őriz 
néhányat, de fizetnünk kell, hogy fedezzük a 

költségeiket. 

– Mennyit? – kérdezte Myron. 
– Ötvenezer amerikai dollárt. 

Yorgo meggyújtott egy szivart, és kifújt egy 
füstkarikát. 

– És honnan szerzünk mi ennyi pénzt? 



– Azt javasolja, raboljunk ki egy bankot, ami 

amerikai cégekkel üzletel. 
– Mint az Athén Bank? – vágott közbe Dimitri. 

– Miért ne? Raboltunk már ki másokat is! 
– Minden egyes alkalom rizikósabb volt, mint az 

előző. – Vasili felemelte karja csonkját. – Én nem 
támogatom, hogy az életünket kockáztassuk a 

muszlimokért. 
Alexi érezte az idős emberek óvatosságát, akik túl 

sokáig vészelték át az árnyékban meghúzódva. 
– Én kockáztatok. 

Myron felhorkant: 
– Egyedül? 

Alexi maga elé képzelte a fegyverét egy banki 

alkalmazottra szegező Patty Hearst alakját, akit annak 
idején megnyertek a Szimbionista Felszabadítási 

Hadsereg ügyének. 
– Ravent használom majd, hogy segítsen. 

Apja a levegőbe hasított botja végével. 
– Ellenzem! 

Yorgo bólogatott:  
– Egyetértek Myronnal, a lány mindannyiunkat 

veszélybe sodorhat. 
– Két hete dolgozom rajta, megnyertem a bizalmát 

azzal a módszerrel, amelyet az észak-koreaiak 
használtak évekkel ezelőtt, így faragtak az ellenségből 

ügynököket. 
– És azt gondolod, működni fog? – kérdezte Myron. 

– Igen. És anélkül, hogy egy ujjal is hozzányúlnék. 

Dimitri ide-oda tologatta fogpiszkálóját. 
– Kár azért a bájos fiatal testért. 

Vasili kuncogott. 
– Alexi, biztos vagy benne, hogy nem ő mosta át a te 

agyadat? 
Alexi az apjához fordult: 



– Az engedélyedet kérem. 

Myron összeráncolta a homlokát. 
– Rendben van, csak segítsen neked a 

bankrablásban. De ha ellenszegül, vagy megpróbál 
elszökni, lőj. Alakítsd úgy, hogy a gyanú egy banki őrre 

terelődjön. 
– De ha meghal, Tedescu jóslatai vele halnak! 

– Nem azt mondtam, hogy öld meg, lőj a lábába 
vagy a karjába. Aztán hozd ide, és mi majd kiszedjük 

belőle az üzenetet, ugyanúgy, ahogy Eliade kapitány 
terrorizmuselhárító emberei kínozzák néhány 

szimpatizánsunkat leleplező információkért. 
– És ha az nem jár sikerrel? 

Myron botját a lábához csapta. 

– Akkor nincs a hasznunkra, megszabadulunk tőle. 
Nyál cseppent az asztalra Dimitri fogpiszkálójáról. 

– Alexi, azért mielőtt kivégzed azt a gusztusos 
nőcskét, kölcsönadhatnád néhány órára…  



Tizennegyedik fejezet 

Kréta, Görögország 

A JPATS Learjét landolt Kréta szigetén. Dugan kiszállt, 

és körülnézett az apró repülőtéren. 
– Hol a pokolban vagyunk? 

– Krétán – válaszolta a marsall. 

– Azt hittem, Athénba visznek. 
– Utasítás érkezett az utolsó pillanatban, hogy ne 

közvetlenül helyezzük szolgálatba. A küldetését irányító 
ügynök kapcsolatba fog lépni magával. Kódszó az 

üdvözléshez: Átkelés a folyón. – A marsall felhúzta a 
lépcsőt, és búcsút intett. A gép felszállt. 

Dugan körbenézett, és vizslatta a kietlen tájat. Hogy 
a fenébe lépjen kapcsolatba egy Cipruson állomásozó 

CIA-ügynökkel erről az elhagyatott, isten háta mögötti 
helyről Krétán?! 

Néhány perc múlva egy elsőosztályú, sárga Mercedes 
állt meg a közelében. Őszülő, idős férfi nyitotta ki a 

hátsó ajtót. 
– Taxi. 

Dugan megrázta a fejét. 

A sofőr széttárta a karját. 
– Nekem mondták, hogy jönni ide magáért reptérre, 

hogy átkelni a folyón. Ez maga taxija. 
Végre valami. Beszállt a taxiba, és hátradőlt. 

Nyilvánvalóan innentől kezdve minden, amit tesz, 
Kharón ügynök ellenőrzése – vagy akár mondhatjuk úgy 

is, irányítása – alatt fog állni. 
A sofőr egy alacsony épületegyüttes felé hajtott. 

– Mi a neve ennek a városnak? 
– Heraklion.  

Messze vagyunk Athéntól.  
A sofőr egy iszapszínű lakóépület előtt állt meg. 



– Második emelet, 204-es szoba. 

Rendben. CIA-búvóhely. Felment a rozoga lépcsőn, 
és bekopogtatott. Semmi válasz. Üjra kopogott. Az ajtó 

annyira nyílt ki, ameddig a lánc engedte. 
– Útlevél! 

Dugan benyújtotta a résen. Nem sokkal később az 
ajtó kitárult, és egy kopasz férfi nézett szembe vele 

fekete keretes szemüveg mögül. 
– Isten hozta Heraklionban, Spiros Diodorus! 

– Azt hittem, Cipruson lesz a találkánk. 
– Sokszor jobb ezeket a dolgokat nem közvetlenül 

intézni. Jöjjön be, üljön le! A repülőút bizonyára kimerítő 
volt. Igyon velem valamit. Az erős görög vodka enyhíti a 

fogfájásomat. 

– El kellene mennie fogorvoshoz. 
– Természetesen, ezért jött? 

– Azt gondoltam, Athénban kezdem a praxist. 
– Az éjszakai komppal megy majd Krétáról Pireuszba. 

Tehát Kharón fogja irányítani, aki mellesleg a 
halottakat evezte át a Sztüx folyón. Nyomasztó kis 

részlet. 
– Rendben, töltsön nekem is. 

– Dr. Slade felhívott, és azt mondta, a lánya 
memorizálta Tedescu háromstrófás rejtvényét. 

Valószínűleg egy terrortámadásról lehet szó az Egyesült 
Államok ellen. Slade elmondta, hogy hipnotizálta 

Ravent, és egy poszthipnotikus szuggerációval blokkolta 
a jóslatot, amíg valaki ki nem mondja a szavakat, 

amelyek kioldják az emlékezetét. 

– Mik azok a szavak? 
– Ezt nem tudtam kivenni a kiabálások zajától. Aztán 

lőttek. Később megtudtam, hogy Slade öngyilkos lett. 
– Akkor tehát hol tartunk most? 

– Feltételezzük, hogy az N17 megpróbálja kiszedni 
Ravenből Tedescu jóslatait. Ha nem képesek rá, vagy 



nem tudják megfejteni a rejtvényt, megpróbálják majd 

átmosni az agyát, hogy csatlakozzon hozzájuk. 
– Stockholm-szindróma? Patty Hearst analógia?  

– Slade korábbi beszámolóiból tudom, hogy lánya 
pszichésen labilis. Ha sikerrel járnak a befolyásolásával, 

a maga feladata, hogy kiszabadítsa, és újra 
átprogramozza. 

– Aztán feltételezem, a JPATS majd kiadja őt az 
Egyesült Államoknak. 

– Nem ez a terv. Nem akarjuk, hogy visszatérjen. 
– Akkor micsoda? 

– Átadni a görögöknek vallatásra, ha kell, agresszív 
módszerekkel. 

A gondolat elborzasztotta, de értette, mire akar 

kilyukadni Kharón. 
– Elég jól beszélek görögül, de sosem voltam igazán 

jó az athéni akcentusban. 
– Több mint tizenkét dialektus létezik több mint 

százhatvan görög szigetről. Csak legyen magabiztos. A 
diákok a Műszaki Egyetemen azt fogják hinni, egy 

közülük. 
– Mi az állomáshelyem? 

– A diáknegyed. 
– Találnom kell magamnak egy helyet, ahol lakhatok. 

– A görög kontaktemberünk már beszélt az egyik 
álcázott ügynökükkel, hogy foglaljon szállást magának 

az egyik panzióban, ahol közismerten radikálisok laknak. 
– N17-szimpatizánsok? 

– És fasiszták, törökellenes rasszisták és anarchisták. 

Mind ízig-vérig Amerika-gyűlölők. 
– Összeállt a kép. Cintányértól úgy tudom, maga 

irányítja Sátorverő ügynököt is az iráni Forradalmi 
Gárdánál. 



– Már nincs ott. Veszélybe sodorta magát, amikor 

segített Elizabethnek és az anyjának kijutni Iránból a 
követség elfoglalása előtt. 

– Hol van most? 
– Kiszökött Teheránból a túlélő disszidensekkel 

együtt. Most a férfi káderek között van az Iráni Népi 
Mudzsahedek ashrafi bázisán. 

– Hogyan léphetek kapcsolatba vele vagy magával? 
– Maga nem kommunikál vele. Maga csak velem áll 

kapcsolatban. Beírom a számom SIU-III titkosított 
telefonjába Kharón név alatt. 

– Akkor hát átvisz a folyón az athéni alvilágba? 
– Még nem, Fogorvos! De ha esetleg tévednék: 

amennyiben tudja már, hogy Görögországban fog 

meghalni, ne felejtsen el egy pénzérmét csúsztatni a 
nyelve alá. 

– Minek? 
– Ez Kharón viteldíja, hogy átevezzen a Sztüx folyón 

a pokolba.  
 

 
 

 
  



Tizenötödik fejezet 

Athén 

A bankhoz jutás első próbája során Raven túl erősen 

vette be a kanyart. A Harley kibucskázott alóla, és 
csaknem egy szembejövő autó elé vetette őt. A sofőr 

dudált, és az öklét rázta. Raven egész testében 

reszketett, de azért még ki tudta bökni bőrkesztyűbe 
bújtatott középső ujját, hogy beintsen neki. 

Mikor érezte utoljára ilyen hevesen verni a szívét? 
Átfarolt a másik irányba, tett egy kört, és újra 

megpróbálta. Jobban ment. 
Az Athén Bank előtt, az úttest túloldalán parkolt, a 

motoron ült, és várta, hogy Alexi kijöjjön. Járó motorral 
állt készenlétben, és kiszáradt nyelvvel, izgatottan 

figyelte a páncélautót. 
Az órájára pillantott. Húsz perc. Mi tart ilyen sokáig? 

Arca és nyaka is izzadt. Émelyegni kezdett. Lehúzta 
kesztyűjét bal kezéről, és körmeivel kémlelni kezdte 

jobb alkarját. De abbahagyta. Megígérte Alexinek, hogy 
nem karmolja össze magát többet. 

…ne gondolkodj… 

Egy síró gyerekhangra kijózanodott és megfordult. 
Nagy hasú nő közeledett, egyik kezével babakocsit tolt, 

a másikkal egy síró kisgyereket húzott maga után. 
Alexi végre kilépett a bank forgóajtaján. De hol 

vannak a páncélautó őrei? 
A nagy hasú nő Raven mellé ért, és azzal 

zsonglőrködött, hogy egy időben küzdje fel a babakocsit 
az emelkedőn és tartsa kordában a ficánkoló gyereket. A 

sarkon a kisfiú elszabadult. 
Az anya kiabált.  

– Tino! Ne, ne! 



A gyerek kiszaladt az utcára, egyenesen a 

forgalomba. 
Te jó ég! A száguldozó autósok nem fogják 

észrevenni, olyan picike. Lepattant a motorról, és a fiú 
után szaladt. A szembejövő kocsik között szlalomozva 

sikerült nyakon csípnie. Felkapta a kapálózó gyereket, és 
magához szorította. Csapkodó kezeivel a kisfiú eltalálta 

Raven arcvédőjét, csaknem leverve bukósisakját, de a 
lány rögtön visszaigazította. 

A járdaszegélyhez sietett a kicsivel, és átnyújtotta az 
anyjának. 

– Szép kisfiú. Bárcsak nekem is… 
Nem volt idő befejezni a mondatot, a kisfiú arcán 

hatalmasat csattant anyja tenyere. 

– Rossz fiú! – és karjánál fogva elvonszolta. 
…látod? ez a köszönet, hugi. ostoba anya nem 

érdemel gyerekeket. koncentrálj arra, amiért itt vagy. az 
életed múlik rajta… 

Újra a motoron ült, belenézett a visszapillantó 
tükörbe, és megigazította fekete parókáját a bukósisak 

alatt. 
Amikor szemét újra a bank felé irányította, Alexi már 

lerántotta sísapkáját, és csak a maszk takarta az arcát. 
Egy őr jött ki a forgóajtón, kezét folyamatosan 

pisztolytáskáján tartotta. Egy társa követte a 
pénzeszsákkal a kezében. 

Raven a gázpedálra lépett, megbőgetve a motort. 
Alexi előhúzta fegyverét, és rögtön lelőtte az első őrt, 

ahogy az megfordult. A másik eldobta a pénzeszsákot, 

és arccal a földre feküdt, de a pisztoly újra eldördült, a 
fickó pedig nem kelt föl többet. 

A bank riasztója őrült hanggal kezdett visítani, Raven 
összerezzent. 

Alexi felkapta a zsákot, és átfutott az úttesten. 
Felugrott Raven mögé az ülésre, egyik kezével a pénzt 



szorította, a másikkal pedig a lány derekát. A férfi 

fegyvere Raven hátához nyomódott, érezte, ahogy a 
kemény fém dörzsöli a ruháját. Hirtelen a gázra lépett, 

és a felpörgetett Harley bődült egyet. 
– Nem gondoltam, hogy megölöd az őröket. Annyira 

meglepett ez a hideg kivégzés – kiabálta a szélbe 
Raven. 

– Szükségszerű volt.  
Egy utcával lejjebb befordultak az első 

kereszteződésnél, aztán irányt váltottak a következő 
sarkon, majd újból a következőnél. 

Egy fehér furgon mögött álltak, Raven körül 
eltorzultak a színek és a formák. Alexi lepattant a 

motorról, és kinyitotta a hátsó ajtót. Bedobta a 

pénzeszsákot, majd lehúzta a rámpát. Raven felhajtott a 
Harley-val a furgon hátuljába, és leszállt. Alexi bevágta 

a rámpát, és becsukta a hátsó ajtót. Előreszaladt, és a 
kormányhoz ült. 

Raven megkockáztatott egy újabb hátrapillantást. 
Senki sem követte őket. Kavargott a gyomra, mint aki 

rosszat evett. Alexi mellé huppant az anyósülésre, 
lehúzta bukósisakját, és fejét a férfi vállára hajtotta. 

– Hála istennek! 
Alexi kabátzsebébe csúsztatta fegyverét, és szabad 

karjával a mellkasára húzta Ravent. A lány felsóhajtott, 
úton voltak a furgonnal Athén belvárosa felé. A kocsiból 

látták a zsúfolt Plakát, ahol turisták ejtőztek a 
teraszokon, újságot olvastak és üdítőt szürcsöltek. 

 

Alexi elhaladt a búvóhely mellett, és megkerülte az 
épületet Theodor műhelyéig. 

Dudált egyet, és az üzlet ajtaja kinyílt. A kövér, 
maszkos férfi óvatosan körülnézett, majd intett nekik, 

hogy hajtsanak be. Alexi trófeaként emelte magasba a 
pénzeszsákot. 



– Itt van a MEK pénze. Raven fantasztikus, fiúk, 

látnátok, ahogy vezeti a motort! 
Amikor beértek, a kövér férfi leengedte a garázsajtót. 

Kinyitotta a pénzeszsákot, és kiemelt néhány 
százdolláros bankjegyköteget Athén Bank 

csomagolásban. A garázs melletti iroda felé vette az 
irányt, és így szólt: 

– Várjatok itt. 
A kipufogógáz szaga úgy hatott Ravenre, mintha 

órák óta szívta volna, forgott a gyomra és beleszédült. 
Megcsúszott az olajfoltos padlón, de mielőtt a földre 

zuhant volna, Alexi elkapta, és magához húzta. 
Raven lefelé pillantott.  

– A fegyvered az, ami nekem nyomódik? 

Alexi felemelte Raven fejét, és nyelvét ajka közé 
csúsztatta. A lány behunyta a szemét. Csókolták már, de 

így még sosem. Ahogy Alexi lazított az ölelésén, Raven 
hozzásimult. 

– Ez most nem alkalmas – suttogta a férfi. – Majd ha 
kettesben leszünk. 

Kézen fogta, és bevezette az ajtón, ahová a kövér 
férfi vitte a pénzt. 

Símaszkos alakok kiáltottak fel egyszerre, mint egy 
fura, jelmezes gyerekzsúron: 

– Boldog névnapot! 
Az asztalon diszkrét fehér torta várta Ravent, 

közepén egyetlen gyertyával, tetején pedig 
csokikrémmel formázott betűkkel ez állt: NIKKINEK – 

ELSŐ ELVTÁRSNŐNKNEK! 

– Ki az a Nikki? – kérdezte Raven. 
A magas, egykarú férfi válaszolt: 

– Te vagy. 
A férfi, aki az első napon a gardróbban próbálta 

megerőszakolni, áttolakodott a többieken botjával. 
– Ez az apám – szólt Alexi. 



Raven erőt vett magán, hogy válaszolni tudjon. 

– Nagyon örvendek. 
– Ez a névnapod – szólt a férfi. Sírból jövő hangjától 

Raven minden idegszála megrándult. – A fedőneved 
mostantól Nikki. 

– De nem ma van a születésnapom. 
Alexi a fejét rázta. 

– Mi, görögök nem tartjuk túl fontosnak a 
születésnapokat. Szentje mennybemenetelének napján 

ünnepelünk meg valakit. 
– Ki az én szentem? 

– Szent Miklós. 
Raven gondolataiba befészkelte magát a hatalmas 

waybridge-i karácsonyfa az egyetem belső udvarán, 

hallotta a Jingle Bells dallamát. Az ajkába harapott. 
Egyesével fogadta az ajándékokat: napszemüveg, 

pulóver, kendő, utcai cipő. Egy alacsony férfi azzal a 
vicces formájú görög gitárral, ami úgy nézett ki az egyik 

végén, mint egy tekegolyó, játszani kezdett, és lágy 
hangon így énekelt: 

 
„Ó, gyönyörű Nikki  

napszínű hajaddal,  
kék szemeddel,  

mely az Égei-tengerhez hasonlatos,  
én, Yorgo, üdvözöllek közöttünk  

neved napján." 
 

Raven tapsolt. A férfi maszkján keresztül megpuszilta 

mindkét orcáján. A többiek is követték. Egyikük maszkja 
mögül fogpiszkáló hegye közelített felé, erre a lány 

megrettent. 
– Mi csak Fogpiszkálónak hívjuk, mert azt harapdálja 

– szólt Alexi. 
– Bele akarja szúrni az arcomba? 



– Soha, Nikki elvtárs! – szólt Fogpiszkáló. Kihúzta 

fogai közül az éles fadarabot, adott Rávennék egy 
maszkos csókot az arcára, majd újra rágcsálni kezdett, 

és meghajolt, amint hátralépett. 
– Érezd magad megtisztelve – szólt Alexi. – Ez az 

első alkalom, hogy fogpiszkáló nélkül láttam. 
A többiek nevettek. 

Megszólalt Alexi mobiltelefonja, a mosoly eltűnt. 
Többször is bólintott. 

– Igen, természetesen. – Letette a telefont. – Most 
mennem kell. 

Raven megmarkolta a karját. 
– Hova megyünk? 

– Te itt maradsz. 

– Vigyél magaddal! 
– Később visszajövök. Találkoznom kell valakivel. 

– Egy nővel. 
– Te vagy az egyetlen nő számomra. Fogpiszkáló 

elvisz a búvóhelyre, estére visszaérek. 
Alexi kilépett az ajtón, Raven a szájára tette a kezét. 

Az ajtó becsukódott mögötte, a többiek figyeltek. Nem 
hagyhatja, hogy meglássák, hogyan borul rá a sötétség 

minden egyes alkalommal, amikor Alexi elmegy. 
Alexi apja előresántikált, és meggyújtotta az egy szál 

gyertyát a tortán. Raven visszahőkölt. 
– Mi a baj? 

– Rettegek a tűztől! 
A férfi erős keze elkapta a nyakánál fogva. 

– Mi meggyógyít téged, kívánj és fújj! 

Raven küzdött a késztetéssel, hogy belerúgjon a 
férfiba, ahogy az az égő kanóc felé nyomta az arcát. 

Behunyta a szemét. Azt kívánta, bárcsak Alexi most 
megmentené. 



Amikor végre ki merte nyitni a szemét, és meglátta a 

felfelé kúszó füstöt, megdöbbent: biztos volt benne, 
hogy ő nem fújta el a lángot. 

Hogyan fújtad el a gyertyámat, Tesó? 
…ez az én gyertyám, te ostoba, végre annyi év után 

van saját nevem, felejtsd el ezt a rohadt tesót, és 
mostantól hívj nikkinek…  

 
 

 
 

  



Tizenhatodik fejezet 

Dugan kilépett a villamosból az Omonia téren, és 

körbefuttatta tekintetét. Nem is olyan szemetes ez a 
környék, mint amire emlékezett. Szorgalmas utcaseprők 

tisztították a járdákat. Hát persze, Athén csinosította 

magát a 2004-es olimpiára. De vajon hogy fest majd a 
hely, miután a turisták lelépnek? 

Az American Express irodájához sétált, és megállt 
egy percre az épület előtt, két kezeslábast viselő 

munkást figyelt, akik vörös graffitit pucoltak le a 
márványfalról. Csak ezeket a betűket tudta kivenni: 

taka…haz… amer… és török szemet…, elgondolkodott a 
görögök közismert vendégszeretetén. Valószínűleg az 

ókori görögök után maradt fenn ez a hírnév: akkoriban 
az emberek még féltek attól, hogy bármely idegen akár 

egy isten is lehet, aki emberi formában jött le az 
Olümposzról. 

Na ne etess már ezzel az ódon vallással! 
Elhaladt két rendőr között, akik az American Express 

bejáratának két oldalán álltak. Minden külföldire 

vonatkoznak vajon a biztonsági előírások, vagy csak a 
törökökre, a nem görög származású ciprusiakra és az 

amerikaiakra? 
Bent a kiszolgálópult mögött fagyos arcú hivatalnok 

fogadta. 
– Miben segíthetek? 

– Postaküldemény Spiros Diodorus névre. 
– Az útlevelét kérem. 

A hivatalnok átvizsgálta a papírokat. 
– Maga nem hangzik görögnek. 

– Maga sem – válaszolt Dugan görögül. 
A hivatalnok dühösen eltrappolt a pulttól. Nemsokára 

visszatért, és egy Spiros Diodorus névre címzett vaskos 



borítékot nyúj tott át Dugannek. A feladó Cincinnati 

Egyetem, Fogorvosi Tanszék. 
Cintányér humorérzéke. 

Egy teraszos kávézóhoz sétált az Oikonomon 
utcában, és rendelt egy ouzót. Közben kinyitotta a 

borítékot, és kiemelt egy bankszámlakivonatot. Százezer 
euró átutalva az Olimpia Bankba, Spiros Diodorus 

számlájára. További dokumentumok, melyek 
doktoranduszhallgatóként való felvételét igazolták az 

athéni Műszaki Egyetemre. 
Tíz perccel később a pincér végre letette elé az 

ouzót. 
– Nagyon lassú itt a kiszolgálás – mondta Dugan. 

A pincér az orra alá mormogott valamit, és elfordult. 

– Filese to kolo mou. 
– Általában ott szokták nyalogatni magát? 

A férfi szeme tágra nyílt. 
– Beszél görögül? 

– Spártai vagyok, de megtanítottak, hogyan kell 
bánni a nagyszájú athéni pincérekkel. 

 
Kétszer kellett buszt váltania, hogy az Olimpia Bankhoz 

érjen, felvett háromszáz eurót. Lement a nap, és 
kigyúltak az utcai fények, így hát átmenetileg felhagyott 

a spórolással, és taxival ment a házig a diáknegyedben, 
ahol szállást foglaltak neki. 

Bent, a sötét folyosón feta sajt és hasis szaga 
keveredett. A kapcsolót kereste a falon, hogy lássa is, 

merre halad, de lábujjaival beleütközött az első 

lépcsőfokba, és hangosan feljajdult. A vezetékről lógó 
egyetlen villanykörte hirtelen megvilágította a 

lépcsőházat. 
Fiatal nő indult le a lépcsőn, egyenesen Dugan felé 

tartva. 
– Miért nem kapcsoltad fel a villanyt? 



Ahogy közelebb ért, meglátta karcsú testét, rövid 

fekete haját. 
Ovális arcán finom ajak húzódott. 

– Most költözöm be, nem tudtam, hol a kapcsoló. 
A lány megállt épp az égő alatt, és arca fekete 

maszkká mosódott. Ahogy elhaladt Dugan mellett, kerek 
melle súrolta bal karját. A fény kialudt.  

– Itt, a falnál – szólt a lány. – Minden első lépcsőfok 
előtt és utolsó lépcsőfok után. 

Kattanást hallott, majd egy időmérő ketyegését. 
Ahogy a fény kigyulladt, a fekete maszk eltűnt. 

– Most költözöl be? Honnan jöttél? 
– Samosból. – Már előkészített egy magyarázatot a 

kiejtésére. – Noha a szüleim több szigeten is éltek. 

– Jártál már itt? 
– Először vagyok Athénban. 

A fény ismét kialudt. Dugan kinyújtotta a karját, 
elfordította az időmérőt, és az égő újra kigyulladt. 

Megállt egy pillanatra, és a lány feketével keretezett 
szemébe nézett. Egyes nők sötét szemceruzát 

használtak, hogy elérjék ezt a hatást, az ő szeme 
azonban túl sok alkoholról vagy fűről árulkodott. Vagy 

mindkettőről. Ahogy a lány elmosolyodott, ajka finoman 
jobbra húzódott. 

– Jobban teszed, ha felmész a következő 
lépcsőfordulóig – szólt –, mielőtt újra sötétben találod 

magad félúton. 
Dugan feljutott a harmadik lépcsőfordulóig. 

– Köszönöm. 

A lány visszakiáltott. 
– Még biztosan összefutunk. Én is a harmadikon 

lakom. – Aztán kilépett a bejárati ajtón, és utcai fények 
világították meg formás sziluettjét. 

Dugan a társalgón áthaladva a szobájához ért, és 
felkapcsolta a villanyt. Még megfordulni is alig jutott 



hely. Cigarettafüst szaga terjengett. Összeráncolta a 

homlokát a vizeletsárga, málló falak és a szűk ágy 
látványára. Az ágy mellett egy asztal állt az ablakkal 

szemben, rajta lámpával. Meghúzta a láncot, de az izzó 
hiányzott belőle. Kivette öltönyét és ingét a hátizsákból, 

kisimította, és felakasztotta az egyetlen fogasra az ajtó 
belső oldalán. 

Az ablakhoz ment, hogy megfigyelje a tér fényeit 
odalent, de az utcafront helyett téglafalat látott. A 

pokolba is, inkább lemegy, és végigsétál a 
diáknegyeden, hogy újra megismerkedjen a várossal, 

ahol volt feleségével és fiával járt utoljára. 
Ügyelve az időzítős villanyégőkre lefelé a lépcsőn, 

kilépett a szállásról, és befordult a Panipistimiou utcába. 

Csak néhány saroknyira a Műszaki Egyetemtől. 
Az utolsó útjuk során, amikor Helena apjának 

temetésére jöttek, a nő elmesélte neki, hogyan töltött 
anyja több mint két hetet elbarikádozva a diákszervezet 

épületében, titkos rádióközvetítéseket adva Görögország 
polgárainak, hogy lázadjanak, és döntsék meg a 

diktatúrát. 
Évekkel később, mesélte Helena, anyja azt mondta 

neki, a forradalom sikeres volt, amíg Papadopoulos be 
nem vonta a hadsereget. Néhány túlélő, ahogy a 

halottak és a sebesültek szülei is, anyja felforgató 
rádióközvetítéseit hibáztatták a támadásért. 

Elsétált az utcáig, ahol a katonaság tankjai törtek át 
a kapun. Meglepetésére zárva volt. 

Egy nő szólította meg váratlanul. 

– 1973. november 17-e óta sosem nyitották ki ezt a 
kaput. 

Megfordult, és meglátta a fiatal nőt, akivel a 
lépcsőházban találkozott. 

– Kétszer találkozni egy órán belül: ezt nevezem 
véletlennek! Vagy sorsnak. 



– Egyik sem – válaszolt a lány –, követtelek, hogy 

lássam, szimpatizálsz-e a diákellenállással, vagy a 
kormány kémje vagy. 

– Mit gondolsz? 
– Meg kell ismernem téged, mielőtt eldöntöm. 

– Meg fogjuk ismerni egymást? 
– Tekintve, hogy a szobád az enyém mellett van a 

harmadik emeleten, jobban járunk, ha megismerkedünk. 
– Honnan tudod, hogy a szobám a tiéd mellett van? 

A lány elmosolyodott. 
– Az az egyetlen szabad szoba a házban. 

Hol látta vajon ezt a kihívó, felfelé ívelő mosolyt 
azelőtt? 

A kapura mutatott. 

– Miért van lezárva 1973 óta? 
– A folyamatos ellenállás szimbóluma. 

– Ki ellen? Görögország nem alkotmányos 
demokrácia már? 

– Néhányan azt gondolják, hogy az. Mások szerint az 
Egyesült Államok bábkormánya.  

Megpróbálta bemérni, hol állhat a lány.  N17 
szimpatizáns vajon? 

– És mi a helyzet veled, te mit gondolsz? 
– Ez hosszú történet. Hívj meg egy retsinára, és 

elmagyarázok mindent. 
– Áll az alku! 

– Mi a neved? 
– Spiros Diodorus. A tiéd? 

– Artemis. 

– Apollón húga, a szűz vadász. 
– Mondjuk csak úgy, a vadász. 

Nézte az édeskés mosolyt. Artemis? Fedőnév vagy 
valódi? 

A lány kézen fogta, és végigvezette a hosszú úton a 
Műszaki Egyetem körül. 



– Ez az Exarchia tér, ahová a diákok jönnek 

általában. Én a Parnasszus kávézót szeretem. 
– A bátyád, Apollón lakhelye, és Dionüszoszé meg a 

múzsáké. 
– Tehát ismered a néped mitológiáját – válaszolta a 

lány. – De ne hangoztasd ilyen könnyedén. 
Egyértelművé teszi, hogy irodalomórán tanultad. És azt 

is, hogy valószínűleg nem vagy görög, noha elég jól 
beszéled a nyelvet. 

– Köszönöm a jó tanácsot. 
– A Parnasszus olyan, mint egy régi cafe aman, ahol 

néhány diák rembetikát játszik bouzoukin. 
Tudta, hogy a bouzouki a hosszú nyakú görög gitár, 

ami a végén olyan, mint egy tekegolyó, de arca 

nyilvánvalóan elárulta a többi szót illető értetlenségét. 
– A régi időkben – szólt Artemis – a cafe amanok 

voltak a lakónegyedek tiltott italkimérői. A rembetika a 
görög blues. 

– Tudom. 
A lány ajka ismét felívelt. 

– Persze, hogy tudod. 
Bent a pincér egy asztalhoz vezette őket, és 

meggyújtott egy kis gyertyát. 
– Kívánnak rendelni? 

– Retsinát a hölgynek, ouzót nekem.  
A pislákoló fénynél nézve az arcát rájött, hol látta ezt 

a félrehúzódó ajkat azelőtt. Ellen Barkin A szerelem 
tengere című filmjében. Eszébe jutott a fülbemászó 

dallam. 

A pincér kihozta az italokat, és átnyújtotta a számlát. 
– Többet is kérünk majd – szólt Dugan. – Fizetek, 

amikor megyünk. 
– Fizessen most! – válaszolt a pincér. 

Mielőtt tiltakozhatott volna, Artemis szólalt meg. 



– Sosem tudhatják, mikor tör ki egy erőszakos 

tüntetés, és keríti be a rendőrség a diákokat. A kávézó 
tulajdonosa nem akar börtönbe kerülni az italok árának 

begyűjtéséért. 
Fizetett, borravalóval. A pincér a többlet eurókat 

visszadobta az asztalra. 
– Nem szereti a borravalót? 

– Azt gyanítja, hogy nem vagy igazi szimpatizáns. 
A bouzoukin játszó zenészek az utolsó alkalomra 

emlékeztették, amikor itt járt. Helénával. Körbenézett az 
asztalokon. 

– Keresel valakit? 
– A volt feleségemet. 

– Miért gondolod, hogy itt lehet? 

– Egy bouzouki zenészért hagyott el, talán az egyik 
ezek közül. 

– Mi a neve? 
– Helena. Igazi görög szépség, rengeteg férfi 

bolondult utána. 
Artemis megérintette a tenyerét. 

– Igen, de te olyan jóképű vagy. Nem tudom 
elképzelni, miért hagyna el téged bárki is. 

Dugan felemelte a poharát. 
– Arra, hogy megismerjük egymást! 

Artemis kacsintott, mielőtt poharát Duganéhez 
koccintotta, és ajka arra a kaján mosolyra húzódott. 

– Az ellenállásra! – mondta hangosan. – Le a 
törökökkel, az imperialista britekkel és a kapitalista 

amerikaiak kormányának csatlósaival! 

Diákok a környező asztaloknál poharukat emelték. 
– Hopa! 

Ahogy Dugan gyanította, a terroristákkal 
szimpatizált. Óvatosnak kell lennie, de talán valamit 

megtudhat tőle. Felemelte a poharát, és csatlakozott. 
– Hopa! 



A pincér visszajött, és elvette borravalóját. 

Három diák a kicsi színpadon bouzoukiját hangolta. A 
dallam nem volt épp fülbemászó, de megemelte poharát 

feléjük. 
Egy középkorú férfi, őszes hetyke bajusszal lépett a 

színpadra, és lágy hangon rembetikát énekelt. 
 

„…Morfeusz tűivel tetovált karok, 
Gyűlölettől heges lelkek… Hagyj újra meghalnom… 

Ezredszerre is. A halál álma…" 
 

Artemis felsóhajtott. 
– Milyen szomorú, milyen romantikus! – Újra 

megérintette Dugan kezét. A tekintete azt sugallta, 

csupán az egyiket fogják használni a harmadik emeleti 
szobák közül aznap éjjel. Dugan a túszra gondolt, akit 

kimenteni érkezett ide, és visszahúzta a kezét. 
A lány sötét szeme tágra nyílt a meglepetéstől, majd 

vállat vont. 
Jó pár összefont karú fiatal férfi vette át az idősebb 

énekes helyét a színpad közepén, és félkörben táncoltak. 
A hallgatóság a poharain ütötte a ritmust. 

A zenét váratlanul utcáról hallatszó kiabálás nyomta 
el. Égő gumi szaga szivárgott be a kávézóba. Diákok 

rohantak a bejárathoz. 
– Tüntető anarchisták égetnek autógumikat megint. 

Gyere, nézzük meg, hogyan oszlatják szét őket a 
rendőrök! 

– Biztonságos? 

– Ha nem állunk egyik oldalra sem – mondta a lány 
az Exarchia térre vezetve Dugant. – Inkább performansz 

ez, mint tüntetés. 
Tüntetők vonultak otthon készített zászlókkal. A 

rendőrség bukkant fel a sarokról, alakulatban 
menetelve, kihúzott gumibotokkal. 



Az egyik nő a tömegből felszedett egy kisebb 

utcakövet, és a rendőrök felé hajította – alig hallható 
koppanással a kő visszapattant egy pajzsról. A nő 

megfordult, hogy eltűnjön a sokaságban. Dugan 
megdermedt. Tudta, hogy valahonnan ismeri ezt az 

arcot: látta, ahogy a nő egy magas, egykarú fickó mögé 
bújt, és átnyújtott valami papirost, amit a férfi feltűzött 

ingujjába csúsztatott. Egy rendőr közeledett feléjük 
felemelt gumibottal. 

A nő lendületet vett, és rávetette magát, 
összekarmolta az arcát. Válaszul a kemény gumibot 

többször is a fejére csapott, de túlzottan elszántnak tűnt 
ahhoz, hogy a fájdalom megállítsa. A rendőr addig 

ütötte, míg végül a földre zuhant. 

Dugannek villámcsapásként ugrott be Ms. Salinas 
dühtől vörösödő arca és az ütés, amely aztán leterítette 

őt Tedescu irodájában. Ha ez a barbár nőszemély most 
belehal a gumibottámadásba, Tedescu titkos strófáját is 

viszi magával a sírba. 
Hacsak…, mi lehet a papíron, amit az egykarú 

férfinak adott? És hová lett a fickó? Felszívódott a 
támadó tömegben. 

A rendőrség oldaláról könnygázgránátok gurultak a 
földön füstnyomokat hagyva maguk után. A tüntetők 

sálakat tekertek a fejük köré, és előrenyomultak. 
Dugan érezte, hogy fogytán a levegője, köhögni 

kezdett. 
Artemis lekapta a válláról kendőjét, az egyik felét a 

férfi elé tolta, a másikkal pedig saját arcát védte. 

– Tessék! Nemsokára elszáll a füst, és a rendőrség 
visszavonul. 

Egy diák megbotlott a tülekedő tömegben, őt pedig 
követte egy másik. A rendőrség megbilincselte őket, és 

tovább nyomult előre. 
Dugan túlkiabálta a lármát. 



– Nem visszakoznak! 

– Ezek nem anarchisták, ezek  N17-szimpatizánsok! 
A rendőrség be fogja keríteni őket. El kell tűnnünk 

gyorsan! 
Artemis végigvezette az utcán, be a sarkon, távol az 

összetűzéstől a szálláshelyig. Dugan előrenyúlt, hogy 
felkapcsolja a villanyt. 

Artemis megállította. 
– Semmi fény! A rendőrség át fogja kutatni a 

diákszállásokat N17-szimpatizánsok után kutatva. 
– A harmadik emeletig a sötétben? Ki fogjuk tömi a 

nyakunkat!  
– Már kicseleztem őket korábban is, majd én 

vezetlek. – Megfogta a kezét. A lány félúton, az első 

lépcsőforduló előtt megállt, és a falnak támaszkodott. 
– Te mit…?! 

– Psszt! Nem akarjuk, hogy bárki is meghalljon 
minket. – Magához vonta Dugant, és mellét a férfi 

ingéhez passzírozta. Dugan megpróbálta menekülőre 
fogni, de a lány megragadta a fenekét, és egész közel 

húzta. 
– Megőrültél?! 

– Igen. 
Dugan felemelte a lábát, és Artemis mögött kutatta a 

következő felfelé vezető lépcsőfokot. Megtalálta, de a 
lány közben már a sliccén matatott, lehúzta a cipzárt. 

Még egy lassú lépés felfelé – csaknem megbotlott a 
sötétben. Artemis rutinos mozdulattal megmarkolta a 

puha péniszt és a szoknyája alá csúsztatta. Nem volt 

rajta bugyi, fanszőrzetéhez dörgölte a férfit. 
Dugan érezte, hogy merevedik. 

– Nem hiszem el! 
– Nem kell elhinned. Úgy fogadlak be, ahogy vagy. 

Aztán magába csúsztatta. Minden egyes lépcsőfok 
egy-egy döfés. Koromsötét volt, semmit sem látott a 



lány arcából. A lépcsőfordulónál majdnem orra bukott, 

de a lány elrántotta, és mélyebbre vonta magában. 
A lépcsőház fénye kigyúlt, Dugan tekintete pedig a 

lány szájszegletét kereste, ott volt a félmosoly. Talán 
most sikerül kicsúszni, de Artemis berántotta a fordulón 

át a második lépcsősor sötétjébe, és visszaerőltette 
magába. Mozgása követte az időmérő ketyegését. 

Már a harmadik lépcsősoron jártak és újra sötétben. 
Érezte, ahogy a lány teste erősen megremeg. Artemis 

ujjai már nem kapaszkodtak Duganbe, elernyedt és 
zuhanni kezdett. A férfi még időben elkapta. 

– Ne hagyd abba! – suttogta a lány. 
Megint világos lett. 

– Valakit hallok. 

– Engem.  
– Úgy értem, a villany… 

– A második emeletről. 
– Honnan tudod? 

– Csak nekünk van szobánk a harmadikon. 
Mire elérték a harmadik lépcsőfordulót, a második 

emeleti fény kialudt. Ő már elpilledt, de a lány újra 
lüktetett. Egy jellegzetes francia kifejezés jutott eszébe: 

l’esprit d’escalier, vagyis a lépcső szelleme, amit arra az 
érzésre szoktak használni, ha valakinek csak utólag – 

elhagyva a szobát, a lépcsőn – jut eszébe, hogy egy 
bizonyos helyzetben hogyan kellett volna cselekednie. 

Ajtajánál zsebébe túrt a kulcsát keresve. 
– Ne a te szobádba! – szólt Artemis. – A rendőrség át 

fogja fésülni az épületet, új lakó után kutatnak. Engem 

már ismernek, az én szobámat biztosan kihagyják. 
Dugan egy ideig tétovázott, de a lány gyengéd 

erőszakkal berántotta a küszöbön. Megálltak az ablak 
mellett, és a férfi a sötét szemekbe pislogott. 

– Ez érdekes húzás volt, Artemis. 
Az ágy felé közeledtek. 



– Még nem fejeztem be. 

Dugan hátralépett. A lány keze megint az ágyéka 
körül keresgélt, lassan becsúszott a nadrágba, ujjait 

végighúzta a férfi nedves combján, és a golyóival 
játszadozott. 

– Mesélj, helyes fiú: hogy tetszett a dugás a lépcsőn? 
– Még gondolkodnom kell rajta. 

Artemis a rossz válaszra összeszorította a markát.  
 

 
 

 
  



Tizenhetedik fejezet 

Amikor Alexi apja végre levette lapát kezét Raven 

nyakáról, a lány kiegyenesedett. Semmi gyertyafüst. A 
fekete kanóc remegett. 

Szemét végigfuttatta maszkot viselő fogvatartóin. 

Vajon megbíznak majd benne egyszer annyira, hogy 
felfedjék az arcukat? Tudta, hogy csak Alexi védheti 

meg, de ő most nincs itt. 
– Gyere, Nikki! – szólt Alexi apja. – Visszaviszlek a 

búvóhelyre. 
Eszébe jutott, amikor az öreg azt mondta neki, 

legközelebb a botjával fogja megdugni. Kirázta a hideg. 
– Nem bántok téged, Nikki. 

Egyik maszkról a másikra pillantott: melyik fogja 
megmenteni a vezérüktől? 

– Mással elmész? 
Bólintott. 

Alexi apja körbenézett. 
– Vidd haza, Fogpiszkáló, de nem hozzányúl, amíg 

fiam végez vele. 

Megkönnyebbülve Fogpiszkáló vállára tette a kezét. 
– Veled megyek. 

Fogpiszkáló csendben vezetett, és olykor Ravenre 
sandított sötét szemével a maszk résein keresztül. 

– Az utat nézd. 
– Inkább téged. 

Megállt a búvóhely előtt, megkerülte az autót, és 
kinyitotta az ajtót Ravennek. A lány habozott. 

– Ne félj, Nikki, sosem érni hozzád akaratod ellenére. 
– Felkísérte a lépcsőn, de nem ment be, csupán az 

ajtófélfát vizsgálta meg hajszálakat keresve. – Még 
mindig gardróbban alszol? – kérdezte Ravent.  



– Jó kislány voltam, úgyhogy Alexi előléptetett. – Az 

üres szoba felé mutatott. 
– Rendben, de be kell zárni. 

Raven mosolygott. 
– Másba bele sem egyeznék. 

 
Lefeküdt, de nem tudott elaludni, csak forgolódott a 

matracon. Vajon Alexi visszaér, mielőtt reggel lesz, 
ahogyan ígérte? Elmondja neki, hogyan bánt vele az 

öreg? 
…jobb, ha nem… 

Segíthetne, hogy egymás ellen fordítsa őket. 
…és vissza is üthet, várd ki a megfelelő időt… 

Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy egyedül töltse 

az éjszakákat. Erőltetni próbálta az alvást, de csak egyik 
oldaláról a másikra gördült, míg a szoba falán egyszer 

csak megjelentek az első kívülről beszűrődő fénycsíkok. 
Hallotta, ahogy a bejárati ajtó kinyílik. Vajon 

Fogpiszkáló meggondolta magát? Vagy Myron az? Alexi? 
Felkeli a matracról, és az ajtóhoz támasztotta. Nem 

sokáig áll majd ellen egy eltökélt támadóval szemben. 
Szétnézett a szobában: nem talált semmit, amivel 

megvédhetné magát. 
A kulcs megfordult a kisszoba zárjában. Fölkapta a 

párnát, és pajzsként maga elé tartotta. 
…viccelsz, te ostoba? azt gondolod, majd ez lesz az 

erényöved… ? 
Kuss, amíg nincs jobb ötleted. 

Az ajtó kinyílt, feldöntötte a matracot. Fény tódult a 

szobába. 
– Jó reggelt, Nikki. Mi ez a barikád? 

– Mindig félek egyedül, Alexi. Ne hagyj magamra 
ezután! 

A férfi a karjába vette, és magához szorította. 



– Ezt nem tudom megígérni, de mondok neked 

valamit. Megérdemelsz egy kis kikapcsolódást: jutalmul 
magammal viszlek az egyik luxus körutamra az athéni 

műemlékekhez. 
– Pontosan hová? 

– Időben megtudod. 
Követte őt le a lépcsőn, ki a búvóhelyről, és a sarkon 

túl a Harley-ig. Amikor Alexi felült, Raven 
lebiggyesztette az ajkát.  

– Hadd vezessek, edzésben kell maradnom. 
– Azok után, ahogy a banknál száguldoztál, azt 

mondom, nincs szükséged több gyakorlásra. Szállj fel! 
Felült a férfi mögé, és átkarolta a derekát. Alexi egy 

hosszú egyenes szakasz és néhány forduló után megállt 

egy taverna előtt. 
– Veszünk néhány szendvicset és egy üveg bort, 

legyen mit enni-inni, ha célhoz értünk. 
Gyrost vásárolt meg egy üveg retsinát, és az egyik 

nyeregtáskába tette őket. Ahogy megkerülte a 
bevásárlónegyedet, felmutatott. 

– Nézd! 
– A Parthenon! – Raven egy pillanatra megbillent a 

motoron. – Istenem, még sosem láttam ilyen közelről! 
– Az Akropolisz a legideálisabb hely a túrád 

kezdetéhez. 
– Nem lehet. 

– Miért? 
– Rettegek a magasban. 

A férfi lezárta a motort, és átvetette a vállán a 

nyeregtáskát. 
– Ha a turisták meg tudják csinálni, te is meg tudod! 

– Megragadta a karját, és magával húzta. 
– Nee! 

– Először a tűz, most meg ez? Ha egy akarsz lenni 
közülünk, túl kell jutnod a félelmeiden. – Felvonszolta az 



első szintig. Fel az egyik fordulón, majd át egy 

másikhoz. Fel és fel. 
– Állj meg, el fogok ájulni! 

– Nem hagyom! 
…hunyd be a szemed, hagyd, hogy vezessen, 

megpróbálok nem pánikolni… 
Végre megállt. 

– Megérkeztünk a csúcsra. Na, nem volt olyan 
szörnyű, igaz? 

…ne hagyj lenézni… 
Kifulladva csodálta a Parthenont. 

– Ez volt Athéné temploma – szólt Alexi. – Állt itt egy 
tizenkét méter magas, az istennőt ábrázoló szobor 

Szárnyas Nikét tartva jobb kezében. 

– Azt tudom, hogy Athéné a háború istennője volt. 
De ki volt Szárnyas Niké?  

– A Niké győzelmet jelent. Gyors repüléséről a 
leghíresebb. – Egy kisebb építmény felé mutatott a 

hegyfokon, amely a sziklákra nézett. – Ez a másik Niké 
temploma. Niké Apterosz. Szárnyatlan Győzelem. 

– Miért Szárnyatlan? 
Alexi erős kezei megszorították a vállát. 

– Az ókori athéniak levágták a szárnyait, így a 
győzelmük soha többé nem hagyhatta el Athént. 

– Fogolyként tartották, ahogyan engem? 
– Mégis, ahogyan te is, megszerette ezt a hegyet. 

– Nos, nem volt más választása, miután levágták a 
szárnyait. Lehet, hogy ezért kaptam apádtól a Nikki 

nevet? 

…dühösnek látszik… ostobaság felmérgesíteni… 
– Bocsánat, nem akartam hálátlannak tűnni. Csak 

viccnek szántam, ne haragudj! 
Leültek egy sziklára, megették a gyrost, és retsinát 

ittak. Raven nézte, ahogy a nap sugarai átszűrődnek a 
Parthenonon. Tudta, hogy Tesó retteg ilyen magasban, 



de őt izgalomban tartotta, hogy együtt lehet Alexivel. 

Nem a jelenben, hanem a mitikus múltban. 
A férfi megcsókolta, és alsó ajkát a fogai közé 

szorította. Raven mélyen a levegőbe szippantott, és a 
szél hangját fülelte az oszlopok között. Repülj, és mondd 

el Zeusznak, hogy beleszerettél Alexibe. Miért önti el a 
hőség az arcát? Biztos volt benne, hogy a férfi kiszúrja 

majd a málnapiros árnyalatot. Nyugalmat erőltetett 
magára. 

– Hallottad ezt? 
– Mit? 

– Semmit, valószínűleg a szél volt az. 
…csak az ostoba fejedben volt… 

De ez azt jelenti, hogy igaz, tényleg kezdek 

beleszeretni? És ha igen, elmondjam neki? 
…jobb, ha lazán nyomod, amíg meg nem tudod, ő mit 

érez. hogy segít-e, ha elmondod, vagy csak még 
veszélyesebbé teszi a dolgokat… 

A vonzalom nem árthat. Sőt, talán éppen ettől jön 
lázba értem. 

…csak ne veszítsd el az ellenőrzést a szíved fölött… 
– Raven, te elpirultál. Mi történt? 

Mély lélegzetet vett. 
– Te nem hallottad a hangot?  

Alexi megérintette az arcát. 
– A szépséged mellett Afrodité hétköznapivá válik, 

ahogy Szapphó álmai is. 
– Tényleg nem hallottad a hangot? 

Végigsimította az ujjait Raven ajkán. 

– Csak azok hallhatják, akiket megáldottak az 
istenek. 

Raven elmosolyodott. Alexi a mellkasához szorította. 
A férfi szívverése különös forrósággal öntötte el. Aztán 

óvatosan elhúzódott. 



…csak vigyázz, a kezében van az életed, ne szeress 

belé… 
– Jobb, ha lemegyünk, mielőtt besötétedik – szólt 

Alexi. 
Raven összeszedte piknikük maradványait. Behunyt 

szemmel Alexibe kapaszkodott, és lebukdácsolt a 
lépcsőn. 

Amikor leértek az úttestig, a férfi a motorhoz 
irányította. 

– Visszavezethetsz, ha akarsz. 
Megrázta a fejét. 

– Épp elég izgalomban volt részem ma. 
– Hát jó. Pedig jól bántál vele a bankrablásnál. 

Valójában úgy vezettél, mintha erre születtél volna. 

– Nos, te mondtad, hogy Niké a sebesség istennője. 
Úton a búvóhely felé Alexi így szólt: 

– Majd szedd össze a dolgaidat, költözöl. 
– Kilakoltatsz? 

– Csak erről a helyről. A saját lakásomba megyünk, 
ahol magunk lehetünk. 

Raven egyik fele rettegett a magasságtól, most 
mégis visszavágyott az Akropoliszra, és elképzelte, 

ahogy Alexi a karjában viszi le. 
Ebben a pillanatban, kívülről szemlélve magát, a lány 

a nővérét bámulta. 
…te leszel az, vagy én, raven ? vagy egy szerelmi 

háromszög két személyre… ? 
Csillapodj, Tesó, ő az enyém. 

…hagyd ezt a szar tesót, van saját nevem… hívj nikki 

apterosnak… 
Tekintve, hogy a Szárnyatlan Győzelem nem állhatja 

a magasságot, hogyan repülne le az Akropoliszról? 
…repülni? a francba is, le sem néztem…  



Tizennyolcadik fejezet 

Alexi figyelte az előtte haladó Nikkit, ahogy mászta a 

búvóhelyhez vezető lépcsőfokokat. Törékeny alak, 
formás csípő, kerek, feszes fenék – most az övé. 

Kinyitotta az ajtót, de ahogy a lány a kilincsért nyúlt, 

elkapta a csuklóját. 
Raven felnézett rá. 

– Ne haragudj, csak segíteni akartam. 
– Figyeld, ahogyan én csinálom, és tanulj! – Kezét az 

ajtófélfa tetejéhez érintette, és levett egy hajszálat, 
majd egy újabbat alulról. Kinyújtotta a lány elé, hogy jól 

megnézhesse. – Ősz hajszálak. Az apám járt itt, majd 
elment. 

– Figyelmeztető jel? 
– Pontosan. – Kinyitotta az ajtót. 

Bent Raven ledobta hátizsákját, és átölelte a férfit. 
Alexi finoman eltolta. 

– Mi a baj? 
– Nem jó ómen épp a szörnyű élményeid helyszínén 

csinálni. A lakásomba megyünk, ott boldog leszel. 

– Nem emlékszem a boldogságra. 
Alexi még sosem találkozott senkivel, aki ennyire 

kiszámíthatatlan lett volna. Pillanatról pillanatra változik: 
egyszer naiv és törékeny kislány, majd hirtelen 

magabiztos, vagány csaj. 
– Majd én segítek emlékezni a boldogságra. Szedd 

össze a dolgaidat! Most itthagyjuk ezt a búvóhelyet, de 
biztonságban leszel. Bízz bennem! 

– Bízom benned. – Raven lábujjhegyre állt, és 
megpuszilta Alexi arcát. A férfi a blúza alá akart nyúlni, 

de ő védekezett. – Azt mondtad, ne itt.  
Raven a gardróbhoz szaladt, és egy párnahuzatba 

tömte a dolgokat, amiket Alexitől kapott. 



– Köszönök mindent. 

A lány bizalomról árulkodó tekintete erőt adott 
Alexinek: legszívesebben a karjába kapta volna. 

Uralkodnia kellett magán, csak visszafogottan! Nikki 
talán elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az 

agymosásnak… De Alexi gyöngyét mégiscsak egy 
kemény kagyló puha belseje őrizte. Elégedett volt, 

élvezte, hogy boldoggá teszi a lányt. Azért légy óvatos, 
nehogy beleszeress! Talán nem él már sokáig… 

– Nagyon szörnyű volt – kérdezte – a gardróbban 
raboskodni? 

– Az lett volna, ha nincs a fájdalom… Azért 
karmoltam össze magam, hogy eltereljem a 

figyelmemet. A hang belül azért biztatott, 

reménykedtem. 
– Miféle hang? 

– Azt ismételgette, hogy nemsokára vége a 
szenvedésnek. Megnyugtatott, hogy ha mégsem, még 

mindig átugorhatok a sötétségbe. 
– Nem értem. 

– Azt mondta, elvehetem a saját életem, és 
repülhetek a szabadság felé, ahogyan az anyám. 

– Tényleg képes lennél megölni magad? 
– Sokszor gondoltam rá. 

– Ígérd meg, hogy sosem teszed többet! Nem tudom 
elképzelni, milyen lenne nélküled. 

– Levágtad a szárnyaimat. Amíg te itt vagy nekem, 
nem kell meghalnom. 

Nemcsak látomásai voltak, de el tudta viselni a 

fájdalmat, és szembe tudott nézni a halál gondolatával 
is. Alexi sejtette, hogy nem lesz egyszerű kiszedni belőle 

Tedescu jóslatait. 
– Vettem neked egy új ajándékot – szólt Alexi. 

Amikor visszamentek a Harley-hoz, benyúlt egy 
tárolórészbe, és kivett egy fekete táskát. 



– Oh, szükségem van táskára! De ez óriási, mint egy 

sporttáska.  
– Óriási, mert van egy titkos zsebe. Nézd. – Kihúzott 

egy rejtett cipzárt. A táska alja kinyílt, és felfedett egy 
titkos részt. 

– Miért kellene bármit is elrejtenem előled? 
– Nem előlem, de az ember mindig előre kell, hogy 

tervezzen. 
– Igen, jó ötlet. – Kihúzta vörös és fekete parókáit a 

párnahuzatból, és becsúsztatta a titkos zsebbe. 
– Ez az én Nikkim! 

Raven megcsókolta, és azt suttogta: 
– Köszönöm. 

– Most átmegyünk az én lakásomba, én vezetek. 

 
Felült Alexi mögé a Harley-ra, és ráfonódott, akár egy 

biztonsági öv. Kibőgettek az utcából, végig a főúton, 
diákok bringái és robogók között. Amikor a motor 

megkarcolta egy parkoló autó sárvédőjét, Raven a 
karmolásokra gondolt. Tizenegynél hagyta abba, de több 

nap is eltelt már, mióta az apja megölte magát. Még 
mindig kísértette a kép, ahogy a férfi meghúzza a 

ravaszt – a lövés nagyot durran, vékony erecskékben 
folydogál a vér, a mindig stabilnak tűnő férfitest pedig 

úgy csuklik össze, mintha rongybaba volna. 
Bármennyire próbálta uralni a tudatát és végérvényesen 

kisöpömi ezt az emléket, az nyomot hagyott, mintha 
vörös krétával karcolták volna elméje táblájára. 

…ahhoz, hogy életben maradj, el kell érned, hogy 

alexinek szüksége legyen rád. tegyél meg bármit, amit 
akar. tedd boldoggá… 

Alexi hátizmai Raven mellére tapadtak. Micsoda 
összeolvadás! Behunyta a szemét, és követte, ahogy a 

két test ritmikusan, összhangban emelkedik és süllyed. 
A férfi óvatosabban vette be a hirtelen kanyarokat, mint 



ő a banknál. Végül megállt az Exarchia téren, és 

leállította a motort. 
Utcaseprők takarították a tüntetésről maradt 

széttépett tacepaókat és könnygázgránátokat. 
– Úgy tűnik, volt itt egy összetűzés nemrég. 

Raven követte az épületbe, fel második emeleti 
lakásáig. Nem az, amire számított. A hatalmas nappali 

szinte csupasz volt. Végigmustrálta a keret nélküli 
kubista festményeket, amelyek a falakat borították.  

Alexi ledobta a táskát, hogy gyorsan helyet csináljon 
Ravennek a karjában. 

– Megmutom a hálószobánkat. 
A nappali rendjét egy csapásra felülírta a hálót uraló 

felfordulás. Mi tagadás, látszik, hogy laknak benne. A 

szoba közepén óriási franciaágy, a lepedő meg a takarók 
összegyűrve, mintha Alexi sietve ugrott volna ki belőle. 

Ruha-, könyv- és újságkupacok hevertek szétszórva a 
földön. A szemetes tartalma kis híján kicsordult. 

– Szükséged van valakire, aki rendet tesz utánad. 
– Akkor nem találnék meg semmit – válaszolta Alexi. 

– Káosznak tűnik, de én tudom, mi hol van. 
– Viccelsz. 

Alexi az ágyra fektette, és félretolta a takarót. 
Vajon védekezik majd? Megkérje rá? 

…jobb, ha nem. az életed egy hajszálon függ így is, 
úgy is… 

Alexi kigombolta az ingét, aztán a lány folytatta a 
vetkőztetést. Ahogy a puha pamut lekerült, felsejlett a 

férfi csupasz, sebhelyes háta. Ujját Raven a 

mélyedésekbe simította. 
– Mitől lettek ezek? 

– Az apám – válaszolta. 
– Myron ilyen kegyetlen volt veled?! 

– Nem kegyetlen, szigorú. Korbáccsal vert, hogy 
megneveljen. 



– Hogy megkülönböztesd a jót a rossztól? 

– Az később jött. Amikor kisfiú voltam, beszéltem és 
járkáltam álmomban. Először csengőket kötött a 

lábamra, hogy felébresszenek, amikor kiszállok az 
ágyból. Az nem működött, úgyhogy összekötötte a 

lábamat. Valahogyan mindig kiszabadultam, és 
kezdődött minden elölről. 

– Mit csinált az apád? 
– Akkor jött a korbács. Tizenhárom, tizennégy éves 

lehettem, amikor végleg kiiktatta a mindennapokból. 
Raven végigcirógatta a haját, a karját, aztán a hátát. 

– Mindketten sokat szenvedtünk. Ölelj át! 
Alexi hátat fordított neki. 

– Azt akarom, hogy megcsókold őket!  

Raven elgondolkodott, majd száraz ajkát végighúzta 
az egyik korbácsnyomon. Alexi háta megfeszült. A lány 

szétnyitotta az ajkát, nyelvét a felhasított bőrhöz 
nyomta, és végignyalta a sebhelyeket. 

Alexi megborzongott, és félregördült. Raven 
hozzádörgölte a csípőjét. 

– Te is csókold meg az én sebeimet! – Behunyta a 
szemét, és várt. 

Megcsörrent Alexi telefonja. 
A lány a derekába csimpaszkodott. 

– Ne vedd fel! 
Alexi habozott. A telefon még mindig csengett, a 

kijelzőn Myron neve villogott. 
– Az apám az. Nem tudom semmibe venni a hívását. 

– Miért, megkorbácsol, ha megteszed? 

Alexi Ravenre nézett, aztán a telefonra, majd megint 
Ravenre. 

– Te ezt nem érted. 
– Azt hiszem, igen. Ahogy te is értesz engem. 

Alexi megnyomta a felvesz gombot. 
– Igen? 



Raven hallotta Myron nyers hangját: 

– Mi tartott ilyen sokáig? 
– A fürdőben voltam. 

– Mindig magad mellett kellene tartanod a 
telefonodat. 

– Erre nem gondoltam. 
– Az egyik gyengéd, hogy nem gondolkodsz előre. 

Felkészültünk Pireusz bombázására, holnap délután 
visszük véghez. Gyere a műhelybe most azonnal! 

– De… 
A telefon elhallgatott. 

Raven kitárta a karját, és várt. Alexi visszabújt az 
ingébe. 

– Mennem kell. 

– Mi olyan fontos, hogy nem tudunk…? 
– Nincs időm. 

– Ne hagyj egyedül megint! 
– Visszajövök. Az apámnak most van rám szüksége. 

– Dobott Ravennek egy csókot, és behúzta az ajtót 
maga mögött.  

Raven visszadőlt a párnára, és azon gondolkodott, 
amit elcsípett Myron szavaiból a telefonban. Pireusz 

bombázása holnap. 
Eszébe jutott az a nap, amikor Alexi először zárta a 

gardróbba, Myron akkor éppen Pireusz nemzetközi 
pályaudvarának bombázásáról beszélt. Amikor Alexi 

felvetette, hogy ártatlan emberek fognak meghalni, az 
örege kioktatta az áldozatról, ami a háborúval jár. 

Raven tudta, hogy ez azt jelenti, nők és gyerekek 

fognak meghalni. Régóta és sokat gondolt már erre. 
Nem, gyerekeket nem. 

…az apja elmehet a francba a coitus interruptusával*. 
adjuk vissza neki bombázás interruptusszal… 
*Megszakított közösülés. 

Nem tudom megtenni. 



…olyan gyenge vagy. ha én jöttem volna ki anya 

méhéből először, elég erős lennék, hogy ne legyen 
szükségem a hangodra ahhoz, hogy be ne csavarodjak, 

majd én magam megteszem… 
Raven figyelte saját magát, amint felveszi a második 

telefont az éjjeliszekrényről, és a rendőrséget tárcsázza. 
Többször is kicsengett, mielőtt egy férfi felvette. 

– Athéni Rendőrkapitányság, miben segíthetek? 
– …információim vannak egy  N17-bombázásról… 

– Egy perc, átkapcsolom. 
Le akarta tenni a telefont, de Nikki nem engedte. A 

kapcsolás zaja után egy hang szólt a telefonba. 
Valószínűleg rögzítik a beszélgetést. 

– Hector Eliade kapitány, a terrorizmuselhárító 

egységtől. Vannak információi? 
Raven tétovázott, Nikki néma maradt. Mindig csak 

belekezd a dolgokba, és végül Ravenre hagyja a piszkos 
munkát. A pokolba is! Alexi mindennek elmondja majd, 

ha megtudja, de ő saját magát kárhoztatná, ha nem 
cselekedne. Zsebkendőjét a szája elé tartotta. 

– Ez egy figyelmeztetés: a pályaudvart a pireuszi 
kikötőben bombázni fogják. Gyerekek fognak meghalni. 

– Mikor?  
– Holnap vagy holnapután, nem tudom biztosan. 

– Ki az? 
Letette. Hitt Alexi érveiben, melyek szerint Amerika 

és az általa irányított görög kormány ördögi hatalom. De 
ez nem ad felmentést arra, hogy anyákat és kisbabáikat 

bombázzák! Ha ahhoz, hogy megmentsen ártatlan 

áldozatokat, el kell árulnia az N17-et, ám legyen. 
…örülök, hogy végre egyetértesz velem, raven… 

Nem kellett volna rávenned, hogy megtegyem. Mi 
lesz, ha Alexi rájön? 

…megmondhatod annak a tetves szeretődnek, hogy 
bassza meg magát…  



Tizenkilencedik fejezet 

Dugan titkos telefonjának tompa jelzésére ébredt, 

kereste a hang forrását, nadrágzsebében találta meg. A 
kijelző hajnali négy órát mutatott. Artemis testének 

karcsú vonalait vizslatta a takaró alatt, majd a fürdőbe 

osont a telefonnal. 
Ki telefonál ebben a lehetetlen órában?! 

– Fogorvos? 
– Ki az? 

– Gondoltam, jobb, ha tudja a görög ügynök nevét, 
aki a szobáját intézte. – Dugan felismerte Kharón 

hangját. 
– Mi a pasas neve? 

– Nem pasas, nő. Ugyanabban a házban van, ahol 
maga, a fedőneve Artemis. 

Majdnem kiejtette kezéből a telefont. 
– Biztos benne?! 

– Közvetlen információ Hector Eliade kapitánytól, a 
terrorizmuselhárító egységtől. 

– Köszönöm, hogy figyelmeztetett. 

– Csak arra az esetre, ha mégis összefutnának. – És 
letette. 

Akkor hát nem egy radikális diáklány. Azt kívánta, 
bárcsak tudta volna! Mi a büntetés egy görög ügynök 

megkeféléséért? Helyesebben azért, ha egy görög 
ügynök megkefél? Talán kettős ügynök, akit azért 

küldtek, hogy mézeskalács házba csalogatva kapja el őt, 
ahogy a KGB csinálta a hidegháború alatt. Nos, ha a lány 

küldetése kettős, akkor ő kétszer akkora pácban van. 
Visszament a hálóba, és megint a formás testben 

gyönyörködött. Csak ne lett volna olyan édesszájú. A 
mondásra gondolt: aki A-t mond, mondjon B-t is!  



Amikor visszabújt mellé az ágyba, a lány felébredt. 

Dugan a vállára nyomott egy puszit, és kezét a nő melle 
közé csúsztatta. Artemis szeme tágra nyílt. 

– Mit csinálsz?! 
– Folytatom onnan, ahol éjjel abbahagytuk. 

A lány elhúzta a száját, és felkelt az ágyból. 
– Miért kell a férfiak kedvéért már reggel szexre 

hangolódni? 
– Befejezetlen meló. 

– Nos, nekem kávéra és péksüteményre van 
szükségem. Menj, mosakodj meg, az utcai kávézóban 

találkozunk. 
Dugan morgolódva felkelt az ágyból, felkapta pólóját, 

és belebújt farmernadrágjába. Megfordult, hogy 

szembenézzen a lánnyal. 
– Biztos vagy benne? 

Artemis a fürdőszoba felé tolta. 
– Tartsd meg ezt az ötletet egy másik alkalomra, egy 

másik lépcsőházban! – Bekapcsolta a tévét. – Először is 
megnézzük a reggeli híreket. Talán van valami a 

tüntetésről. 
A férfi a mosdóhoz ment, és megnyitotta a forró 

vizes csapot. Hideg jött belőle. Miközben arcát és kezeit 
szappanozta, meghallgatta a híreket. 

„Ma korán reggel a rendőrség a következő 
videofelvételt tette közzé a bűnözők meneküléséről, 

melyet az Athén Bank kültéri megfigyelőkamerái vettek 
fel. Valószínűsíthető, hogy a támadásért az N17 második 

generációs tagjai felelősek." 

Kilépett a fürdőből, és a képernyőre nézett. A 
riportban egy bukósisakos alak küzdött az ölében 

kapálózó kisgyerekkel, és a sisak egy pillanatra 
félrecsúszott: a képet kimerevítették, így az arc szinte 

teljesen kivehető volt. Az arc az Interpol fotójáról, 
amelyet átfaxoltak az FBI központjának. Raven Slade 



vezette a menekülő motort. Már nem egy istenverte 

túsz! 
– Nem tudtam, hogy az N17-nek vannak női tagjai. 

Azt hittem, mind középkorú férfiak – szólt Artemis. 
– A dolgok változnak. – Visszament a fürdőbe, 

megtörölte kezét és arcát. Becsukta az ajtót, és Kharón 
számát tárcsázta a titkosított telefonon.  

Óvatos „Ki beszél?” a vonal másik végén. 
– Fogorvos megint. 

– Gondolom, látta a híreket a tévében – szólt 
Kharón. 

– Ez bonyolítja a dolgokat. Ha Raven Slade Patty 
Hearstot játszik, nem fog a saját akaratából velem jönni. 

– Ebben nem lehetünk biztosak – válaszolt Kharón. – 

Épp most kaptam egy érdekes belső hírt. Egy nő hívta a 
görög terrorizmus-elhárítókat tegnap, és 

figyelmeztetett, hogy az N17 bombázást tervez ma vagy 
holnap a pireuszi kikötőben. 

– Gondolja, hogy Raven volt az? 
– Nem vagyok benne biztos, de ki más tudhatna a 

tervükről és figyelmeztetne minket? 
– Talán nem sikerült nekik az agymosás. Mit gondol, 

mit kellene tennem? 
– Vonszolja el a seggét Pireuszba. 

– A kikötőbe, amit bombázni fognak?! 
– Csak a rakodótérig, ahonnan jó kilátása nyílik egy 

fekete motorbiciklire, ami beáll majd az egyik parkolóba. 
Tekintve, hogy a lány értesítette a terrorizmuselhárító 

egységet, a rendőrség biztosan készültségben lesz. 

– Mi van, ha meglátom? 
– Használja az ítélőképességét! – Kharón kinyomta. 

Dugan kijött a fürdőből, de Artemis már elment. 
Felöltözött, felkapta hátizsákját, és eltűnt. Amikor 

felkapcsolta a villanyt, látta, hogy a lány a lépcsőnél 
várja. 



– Elég korán van, hogy ott folytassuk, ahol 

abbahagytuk – szólt Dugan. – Mindemellett nem hiszem, 
hogy készen állok egy új kapcsolatra. 

Artemis grimaszolt. 
– Kapcsolat?! Ne áltasd magad! Csak dugni akartam 

veled. 
– Köszönöm, hogy ezt tudattad velem. Most mennem 

kell. 
– Veled megyek Pireuszba. 

– Miből gondolod, hogy oda indulok? 
– Egy Raven nevű lánynak eljárt a szája. 

A lámpa lekapcsolt, ahogy a második 
lépcsőfordulóhoz értek. Artemis Duganhez nyomta testét 

a sötét folyosón.  

– Vannak rendes szállodák Pireusz körül, talán 
tölthetünk még egy éjszakát együtt. 

Dugan felkapcsolta a villanyt, és a lány szemébe 
nézett. Próbálta megfejteni. Ha kettős ügynök volt, 

átkozottul jól csinálta. 
– Még mindig érdekel a dolog? – kérdezte a lány. 

– Azt hittem, elég volt ennyi belőlem. 
Artemis szája mosolyra görbült. 

– Majd én tudatom veled, ha elegem lesz belőled. 
– Miért izgulnak fel a nők vészhelyzetekben? 

– A férfiak vadásznak képzelik magukat, milyen 
vicces, hogy gyakran mégis a nők mutatják az útirányt. 

Ha készen vagy, az autóm a sarkon áll. 
– Rendben, Artemis vadásznő, akkor cserkésszük be 

együtt a vadat.  

 
 

 
 

  



Huszadik fejezet 

Mikor Alexi belépett az autószerelő műhely mögötti 

helyiségbe, csak Fogpiszkáló és a kövér Theodor 
hiányoztak. A többiek az asztal fölé görnyedve 

koncentráltak. 

– Mi folyik itt? – kérdezte Alexi. 
Myron odaintette. 

Csatlakozott hozzájuk. Myron kisimított egy gyűrött 
lapot. 

– Nézd, mit hozott nekünk Vasili! 
Felolvasta a sorokat: 

 
MI? 

„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban, 
Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah. 

És elvtársainkhoz most Szent Harcosok csatlakoznak,     
hogy a birkanyírók korpáját elszórják. Így legyen!" 

 
– Átkozott egy talány. Honnan van? 

Vasili feltartotta feltűzött ingujját. 

– A tüntetésen egy iskoláslánynak öltözött nő 
nyújtotta át nekem. Mielőtt a rendőrség leütötte, azt 

mondta, Tedescu akarta, hogy eljusson hozzánk ez a 
jóslat. 

Yorgo szólalt meg: 
– Igaza van Alexinek, ez egy rejtvény. De hogyan 

fejtsük meg? 
– Összedugjuk a fejünket – szólt Myron. – Jason 

Tedescu az elvtársam volt, mindig is ismertem a 
gondolkodásmódját. A sornak a keresztesek 

büntetéséről és az Insallahnak, ami Isten akarata 
arabul, a MEK-kel való szövetségre kell utalniuk. Erről 



állította Fatima Sayid őrnagy Alexinek, hogy Tedescu 

megszervezte.  
– Egyetértek – szólt Yorgo. – De mik a lassú halál 

magjai távoli ágyásokban? És mi ez az egész a 
birkanyírók korpájáról? 

– Fatima őrnagy azt mondta Alexinek, hogy 
fegyvereik van nak az Irak és Irán közti alagútjaikban. 

– Ezek szerint a MI? a címben – szólt Alexi – a 
Sárkányfog hadművelet fegyvereire vonatkozik. 

Apja a cipőjéhez ütötte a botját, és bólintott. 
– Jason tudta, hogy én meg fogom érteni. A második 

világháború előtt mindkettőnk nagyapja juhász volt. 
Sokan megbetegedtek, akik birkákat nyírtak. Ez a lassú 

halál fegyvere. 

Vasili összehúzta szemöldökét. 
– A birka? 

Myron megrázta a fejét. 
– A korpa, ami a lenyírt gyapjúból hullik ki, kis 

mennyiségű anthraxot tartalmaz. 
Alexi öklét a tenyerébe csapta. 

– A fegyverré alakított anthrax százezreket képes 
elpusztítani! 

– Tudjuk, melyik városokban várnak hosszú évek óta 
Tedescu terrorista egységei – szólt Vasili. – Most 

eljuttatjuk hozzájuk az Iráni Népi Mudzsahedek 
tömegpusztító fegyvereit! 

– De nem ismerjük a célpontokat – szólt Yorgo. – 
Vagy a módszert, amivel terjeszthetnénk az anthraxot. 

Myron a fia felé fordult. 

– Biztosan több része is van az üzenetnek. A te 
dolgod, fiam, hogy kiszedd a lányból. Meg tudod tenni? 

Mielőtt Alexi válaszolhatott volna, hangos léptek 
zajára fordultak meg. Theodor kifulladva, izzadtan 

kiabálta: 
– Túl késő! 



– Úgy nézel ki, mint akit az ördög üldöz! – szólt 

Yorgo. 
– Az a nőstény ördög Nikki veszélybe sodort minket. 

Alexi, végezned kell vele azonnal! 
– Miről beszélsz?! 

Theodor egy lemezzel a kezében hadonászott. 
– Az a drága Nikkid bajt hozott a fejünkre! 

– Nem értem. Segített nekem kirabolni a bankot. 
Megünnepeltük a névnapját. Biztos vagyok benne, hogy 

a mi ügyünk oldalán áll.  
– Lehet, hogy a mi ügyünk oldalán áll – válaszolt 

Theodor – de felfedte magát! 
– Nem értem. A rablás és a menekülés simán ment. 

– Az agymosta asszonyod megtette első fellépését a 

televízióban. 
– Az hogy lehet?! 

Myron Theodor felé lengette a botját. 
– Mutasd! 

Theodor a pulthoz ment, helyet csinált, és betolta a 
DVD-t a lejátszóba. 

– A bank megfigyelőkamerája felvette Raven arcát. 
– Lehetetlen! A bukósisakján sötét volt az ellenző. 

– Téged annyira lefoglalt a pénzeszsák, hogy nem 
láttad, ahogy hősnőt játszik. Nézd! 

Meglátta a felvételt Nikkiről, ahogy megmenti a 
gyereket, aztán emiatt véletlenül felfedi az arcát. 

– Holnapra – szólt Vasili – a fotóját az egész világon 
közzéteszi az Interpol… kapcsolatba hozva a 

bankrablással és velünk. 

Myron a földre dobta botját, és székébe roskadt. 
– Alexi, tudom, hogy kell neked ez a nőcske, de túl 

sokat tud. Nem kerülhet Eliade kezébe. 
– Időre van szükségem, hogy kiszedjem belőle 

Tedescu jóslatának többi részét. 



– Ahhoz már túl késő! – Myron ép lábával dobbantott 

egyet a földön. – Láttad a felvételt, nem kockáztathatjuk 
meg, hogy elvezesse őket hozzánk. 

– Mit akarsz, mit tegyek? 
– Hogyan szervezted meg Pireusz bombázását? 

– Beállítottam az időzítőt. Nikki vezeti a furgont a 
nemzetközi utaspavilonhoz. A robbanás után otthagyjuk 

az autót, és elmenekülünk a Harley-val. 
– Változik a terv – szólt Myron. – Fogpiszkáló viszi és 

robbantja a bombát. 
– Miért Dimitri? 

– Ez Nikki utolsó küldetése. Átállítom az időzítőt, 
hogy gyorsabban következzen be a detonáció.  

– De ez veszélybe sodorja Fogpiszkálót is! – szólt 

Yorgo. – November 17. óta ti ketten olyanok vagytok, 
mint két testvér! 

– Miért kellene most meghalnia?! – kérdezte Alexi. 
– Ő is Nikki hatása alá került. Ez megbízhatatlanná 

teszi. Boldog lesz, hogy mártírhalált halhat. 
– Talán – morgott Yorgo –, ha lehetősége van 

választani. 
– Megkérdőjelezed a döntésemet? Talán inkább te 

akarsz lenni a vezető? 
Yorgo megrázta a fejét. 

– Elég visszásnak tartom, hogy az elvtársai keze által 
fog meghalni. 

– Apa, nem találhatunk más megoldást? Ravennek 
tűzfóbiája van. 

– Nem lehet jól meghalni – mondta Myron. – Ha 

elfogják, Eliade rendőrsége addig kínozza majd, amíg 
elárul minket. Talán még Tedescu strófáit is kiszedik 

belőle. Az én megoldásom könyörületes. Átállítom az 
időzítőt délután három órára. 

Myron összeszorított ököllel szalutált. A többiek 
követték. 



Alexi is csatlakozott, de egy pillanattal később, mint 

a többiek. Apja arcára kiült a jól ismert „lebuktál" 
kifejezés: nem mond semmit, nem is fenyegetőzik, de 

Alexi tudta, hogy – akárcsak gyerekkorában – most is 
lesznek következmények. Mindig roszszabb volt a 

várakozás, amíg kiderült, mi lesz a büntetése, mint 
maga a büntetés. 

Myron mimikája fagyos volt. 
– Tedd magadévá, ami a tiéd ma éjjel, fiam. Holnap 

lesz az utolsó napja a Földön. 
Az évek során Alexi megtanulta elfogadni apja kétélű 

fegyverét, amellyel másokon uralkodott. Forrongó 
szenvedély az egyik oldalon, fagyosan tálalt harag a 

másikon. Küzdött, hogy szavakat találjon érzelmei 

kifejezésére. De mindaz, amit mondani tudott, csupán 
ennyi volt: 

– Igen, apa. 
Ahelyett, hogy egyenesen a lakásba ment volna, 

Alexi egy tavernához hajtott. Az ivás segíteni fog neki 
abban, hogy magáévá tegye a nőt, akibe beleszeretett – 

az utolsó alkalommal.  



Huszonegyedik fejezet 

Raven felriadt, amikor Alexi óvatosan megmozgatta a 

takarót, és bebújt mellé az ágyba. Teste fölmelegedett, 
ahogy a férfi finom puszit lehelt a szemhéjára, de 

amikor kinyitotta a szemét, meglátta a sápadt, sötét 

arcot. Sejtette a szomorúság okát. 
– Myron bántani fog engem? 

Alexi elhúzódott. 
– Szörnyűség ilyeneket mondani, az apám sosem 

tenne ilyet. Megpróbálsz ellene fordítani? 
– Kérdezd meg tőle, lássuk, letagadja-e! 

Alexi megcsókolta Raven nyakát. 
– Nem akarok többet hallani erről. 

– Néha nagyon erős bennem a túlélési ösztön – 
mondta Raven. – Máskor pedig meg akarok halni. 

– Van valami, amit el kell mondanod nekem. 
Hallották, hogy rejtélyes jóslatokat szavalsz Tedescu 

halála előtt. 
– Halványan emlékszem, te lőtted le őt, de nem 

tudom már, hogy volt. 

– Meg kell próbálnod felidézni. 
Erőlködött, hogy tudjon emlékezni. Sawyer nővér az 

elmegyógyintézet gyengélkedőjébe vitte, hogy 
találkozzon egykori tanárával. Csupán annyi jutott 

eszébe, hogy ezután az apja azt mondja: „Repülj, 
Raven!", és elküldi, hogy vidítsa fel a katonákat a 

társalgóban. 
– Próbálom, de nem megy. 

– Ha szeretsz, próbálkozz tovább! 
– Sajnálom, Alexi, de a kép teljesen üres. 

Valószínűleg szükségem lenne egy pszichiáterre, hogy 
segítsen visszaemlékezni, de az időbe telik.  

Alexi csendben feküdt. 



– Olyan kevés az időnk. 

Raven megfordult, felemelte csípőjét és végigvezette 
Alexi kezét a hegeken, amelyek az elmegyógyintézeti 

bebörtönzésekről tanúskodtak. Azt akarta, hogy Alexi 
megcsókolja őket, ahogyan ő tette a férfi sebeivel. 

Érezte, hogy a férfi hezitál, így inkább magára húzta a 
takarót. 

– Felejtsd el! 
Alexi újra kicsomagolta a testét, és mélyen a 

szemébe nézett. Raven tudta, hogy a férfi örökre 
megbabonázta, azt tehet vele, amit csak akar. Kiürítette 

elméjét, és megpróbálta kizárni a jelent. 
…gondolj a jövőre, csak a jövőre… 

Talán, ha elmondaná neki, amit tudni akar. Repülj, 

Raven, gondolta, remélvén, hogy ez segít. De az apja 
hangja nélkül nem működött. 

Alexi becsúsztatta a párnát a lány háta alá. Raven 
száraz volt. Nem hitte el, hogy megteszi. Mégis 

megtette. Fájt. Küzdött minden egyes lökéssel, de a 
teste nem szelídült meg. Az ajkába harapott, hogy ne 

kiáltson fel hangosan. 
Végül Alexi levegő után kapkodva lefordult róla, és 

elaludt. 
Nem az ő hibája, gondolta Raven. Az öreg tehet róla. 

…a pokolba az apával meg a fiával is… 
Szeret engem. Égett a vágytól, hogy a magáévá 

tegyen. 
…hát, felőlem a tiéd lehet ez az énközpontú szemét… 

Raven bebújt a férfi erős karja alá, és elaludt. 

 
Furcsa álom következett… Anyja nadrágot, inget és 

nyakkendőt adott rá, amikor iskolába ment. Mindenki 
haversrácnak szólította. Nemsokára rájött, hogy ezzel 

anyja csak apja kedvében akart járni, aki mindig is fiút 
szeretett volna. Raven titokban anyja púderét, rúzsát és 



szemspirálját használta, bár elég gyakorlatlan volt a 

sminkelésben. Egy nap, amikor apja nem volt otthon, 
anyja hagyta, hogy lányruhát öltsön, és megtanította, 

hogyan fesse ki magát. 
Ahogy cseperedett, imádkozott, bárcsak lenne egy 

második gyerek, egy fiútestvér, hogy ő az apja lánya 
lehessen. Anyja öngyilkossága után tudta, hogy ez 

sosem fog már bekövetkezni. Akkor kezdte el hallani 
halva született ikertestvére hangját, aki most a Nikki 

Apteros nevet vette fel. 
Ma éjjel, biztonságban Alexi karjában, elkezdett 

visszaszámolni, hogy megállítsa a kellemetlen 
gondolatokat. Tizennégynél elvesztette a fonalat. 

 

Korán ébredt, egyedül. Alexi biztosan Theodor üzletébe 
ment, hogy segítsen újrafesteni és megszárítani a 

furgont, mielőtt beteszik a bombát. Ma elvezetik 
Pireuszig. Kávét melegített a főzőlapon. Sikertelen 

bombázás lesz, mert értesítette a rendőrséget, és ők 
őrizni fogják a kikötőt. Miközben kávéját iszogatta a 

konyhaablaknál, a Parthenont megvilágító napkeltét 
nézte az Akropolisz hegye mögött. Elfordította 

tekintetét. 
Nem hoz jó szerencsét félni reggel. 

Szőke haját kontyba tűzte, és felhúzta fejére a fekete 
parókát. Mellét leszorította. Nadrágban és fekete 

pulcsiban senki nem fog rájönni, hogy ő valójában nő. A 
tükörbe pillantott, és tetszett neki, amit látott. Ma olyan 

profin fogja játszani a szerepét, hogy a kritikusok Oscar-

gyanúsnak címkéznék. Bezárta az ajtót maga mögött, 
kirántott két hajszálat a fekete parókából, ráköpött 

mindkét végére, az egyiket feltapasztotta az ajtófélfa 
fölé, a másikat pedig alá. 

Kint, az épületet megkerülve átment az úton, és 
befordult a sarkon az autószerelő műhelyig. Ahogy 



számított rá, ketten a férfiak közül – maszkot viselve – 

szárították a világoskék festéket a fehér furgonon. 
Fogpiszkáló a motor tartályát töltötte meg. Alexi apja, 

botját a munkapadnak támasztva, a bombán dolgozott. 
– Mit csinál? – kérdezte Raven Alexit. 

– Beélesíti a kanócot, hogy adjon két extra percet 
neked és Fogpiszkálónak elmenekülni. 

– Fogpiszkáló? Azt hittem, veled megyek! 
– Változott a terv. Nekem valahol máshol kell 

lennem. 
– Itt hagysz? 

– Csak Ciprusra megyek, holnapig. Visszajövök, 
mielőtt észrevennéd. Fogpiszkáló majd’ kiugrott a 

bőréből, amikor megmondtam neki, hogy neki kell 

átvennie a helyem.  
Valami nem volt rendjén. Megérintette a furgon 

oldalát. Noha a kék festék még nem száradt meg 
teljesen, a kövér Theodor és az egykarú Vasili 

beemelték a Harley-t a hátsó részbe, az ajtó felé nézve. 
Myron becsúsztatta a bombát egy hátizsákba, és 

átnyújtotta fiának. 
Alexi az anyósülésre tette a táskát. 

– Fogpiszkáló, ne feledd: tartsd az öledben óvatosan, 
amíg megérkeztek Pireuszba. Ha visszaértél a bomba 

beállítása után, Nikki kinyitja a hátsó ajtót, és beindítja 
a motort. Te elvezeted a furgont, másodpercekkel a 

robbanás előtt. Mindenki a robbanásra fog figyelni: 
mindketten elmenekültök, mielőtt bárkiben tudatosulna, 

mi történt. Hajtsatok egy elhagyatott utcába, hagyjátok 

ott a furgont, és gyertek vissza a motoron. 
Miután a Harley-t elhelyezték a furgonban, az 

egykarú Vasili becsukta a hátsó ajtót. Raven beült a 
kormány mögé. Fogpiszkáló bemászott mellé az 

anyósülésre, a hátizsákot az ölében tartva. Theodor 
felhúzta a garázs ajtaját. 



Alexi nem ment el Raven ablaka mellől, halkan 

suttogott neki: 
– Alig várom, hogy biztonságban visszaérj, Nikki! 

Tudta, ez azt jelenti, hogy megint szeretkezni 
fognak, amikor visszaér Ciprusról. Talán ez alkalommal 

gyermekük fogan. Akhillésznek fogják hívni, ha fiú. 
Fiúnak kell lennie. Alexi ujjai megremegtek, ahogy 

megérintette Raven ajkát. Könnyek homályosították el a 
szemét. Vajon miért? 

Raven túltekerte a kormányt, és megkarcolta a falat, 
ahogy kihajtott. 

Alexinek el kellett ugrania az útból. 
– Mi van? 

– Semmi. A borús tekinteted elterelte a figyelmemet. 

Kiállt a műhelyből, és az ajtó becsapódott a furgon 
mögött. 

Átkozta magát, amiért felnézett az Akropoliszra 
aznap reggel. Most már biztosra vette, hogy rossz ómen 

volt. 
 

A tengerről visszavillanó napfény egy pillanatra 
elvakította, ahogy a kanyargós úton hajtott Pireusz 

kikötője felé, de nem lassított le. A szeme sarkából 
észlelte, hogy Fogpiszkáló lopva bámulja.  

– Miért nézel? 
A férfi a combjára tette a kezét. 

– Sosem voltam még közel ilyen gyönyörű nőhöz. 
Raven félreütötte a tolakodó kezet. 

– Kanos disznó! Tudod, hogy Alexié vagyok. 

– Nem kóstolhatnék bele én is a jóba? 
Raven hunyorított. 

– Hogy az arcomba nyomd azt a fogpiszkálót? 
A férfi kivette a szájából, és lehúzta a maszkját. 

Ráncos arca meglepően fiatalos volt. 



– Ha egy órát kapni ajándékba veled, sosem kellene 

ez többet a számban. 
Raven nevetett, és eltolta a kezét a combjáról. 

– Ne áltasd magad! Szükséged lesz rá, hogy a kezed 
biztos legyen, amikor bekapcsolod az időzítőt. 

– Légy óvatos, Nikki! Érzek valami furcsát most. 
– Hagyd, hogy a vezetésre figyeljek – válaszolta, – 

Te a bombával foglalkozz! Nézd, mindkét nemzetközi 
terminál itt van előttünk. 

– Parkolj le kettő között, Nikki. 
– Közelebb is tudlak vinni. 

– Ez elég közel. Láttam reagálni a gyertyára tortán. 
Tudom, rettegsz tűztől. 

Raven a környéket fürkészte. A terminál körülötti tér 

elhagyatott volt. Hol a pokolban van a rendőrség? Vajon 
a bombázással kapcsolatos hívását hamis riasztásnak 

vették? 
– Van hely utasterminál és Salamina-Perama 

utaskikötő között – szólt Fogpiszkáló. 
Raven befarolt. Fogpiszkáló visszahúzta a maszkját 

és kiszállt, a hátizsákot a vállára vette. Lassan sétált a 
terminál felé. 

Mi maradt itt az anyósülésen? A férfi izgalmában 
kiejtette a fogpiszkálót, és otthagyta. Raven kivett egy 

zsebkendőt a kesztyűtartóból, és felcsípte, majd a 
zsebébe csúsztatta. Meglepetés lesz majd 

Fogpiszkálónak, hogy megőrizte. 
A visszapillantó tükörből figyelte, ahogy Fogpiszkáló 

felnyitja a hátizsákot, benyúl, és elfordítja a kapcsolót.  

Hirtelen megfordult. 
– Menj, Nikki! Engem felejts! Mentsd magad! – 

kiáltotta, majd elkezdett rohanni távolodva Raventől, a 
nemzetközi utasterminál felé. 

A bomba felrobbant. Lángnyelvek borították be 
Fogpiszkálót. 



Raven visszanyelt egy sikoltást. 

A lángokon keresztül látta a férfi bal karját, ahogy az 
elszakadt a testétől. Szétroncsolt keze, mellyel nemrég 

még a combját simogatta, még mindig a hátizsákot 
szorította. Raven próbálta leküzdeni a pánikot, kiállt a 

furgonnal és ráfordult a járdára – a gyalogosok 
szétfröccsentek körülötte. 

Befordult egy sarkon, majd egy másikon. Egy 
kilométerrel arrébb kiugrott a vezetőülésről, 

körbeszaladt, és kinyitotta a hátsó ajtót. Érezte, hogy a 
kiáltás még mindig a torkában tolakszik. Felszállt a 

Harley-ra, és kibőgetett a furgonból. 
Ahogy egyre gyorsabban távolodott Pireusztól, 

benyúlt a zsebébe, és kihúzta a fogpiszkálót. Hagynia 

kellett volna, hogy megérintse. Semmi mást nem akart, 
csak érezni őt. Beledöfte a fogpiszkálót a csuklójába újra 

és újra, amíg kiserkent a vér. És a kiáltás végre 
felszakadt.  



Huszonkettedik fejezet 

Artemis nem lassított, amikor beért a nemzetközi 

pályaudvarra. 
– Itt fogok megállni, Dugan. A maradék utat a 

kompkikötőig gyalog tesszük meg. 

A férfi hallotta a robbanást, és látta a tüzet. Riasztók 
harsogtak. Emberek gyűltek össze a terminál előtt, de a 

rendőrség visszaterelte őket. Tömeg indult meg a 
termináltól a kikötő felé. 

Artemis utat vágott az emberek között a terminál 
felé.  

– Hova a pokolba mész?! – kiabálta Dugan. 
– A bombázásnak vége. 

Dugan látott elsuhanni mellettük egy világoskék 
furgont: felszaladt a járdára, majd vissza az úttestre. 

Vajon köze lehet a bombázáshoz? Vagy csak egy ijedt 
bámészkodó? 

Az utasterminál terén a kikötőnél egy agyonégett 
testet látott elterülve a földön. Ruhája már leégett, bőrét 

kátrányszínű réteg borította. 

Egy fekete szedán hajtott be a parkolóba, a kiszálló 
férfi jobb szemét fekete szemfedő takarta. Intett egy 

rendőrnek, hogy engedje át. Dugan felismerte Hector 
Eliade kapitányt, aki a híreket közvetítette az N17-ről. 

Rendőrök tolták félre az akadályokat, hogy utat 
nyissanak neki. Ahogy a kapitány közeledett a test felé, 

egy mentőautó bömbölő szirénákkal, forgó fényekkel – 
tolatott be. Orvosok húztak ki egy hordágyat a hátsó 

részből, és szaladtak vele a test felé. 
Eliade kapitány feléjük kiáltott. 

– Ne nyúljanak hozzá, meg kell állapítanom, hogy 
tud-e beszélni! – Letérdelt a test mellé. – Ha hall 

engem, mozdítsa meg a lábát! 



Hörgés hallatszott, a láb megrándult. 

Ahogy Dugan figyelte, saját bőre is bizseregni 
kezdett. A legjobb alkalom együtt érezni egy terrorista 

merénylővel. 
Végül Eliade intett az orvosoknak, hogy vigyék el az 

égett férfit. Felemelték a hordágyra, és a mentőkocsi 
hátuljához gurították. Miután becsúsztatták a hordágyat, 

becsapták az ajtókat és bömbölő szirénákkal elhajtottak. 
Kapcsolatba kell lépnie Kharónnal, talán ő tudja, mi 

folyik itt. Elhúzódva a tömegtől kivette mobilját, és 
beütötte a számot. 

Tétova hang szólt a telefonba. 
– Igen? 

– Kharón? 

– Ki beszél? 
– Fogorvos. – Elmagyarázta, mi történik. 

– Nem akarjuk, hogy a madárkánk elrepüljön 
Görögországból – szólt Kharón. – Ha visszajut az 

Egyesült Államokba, szinte lehetetlen lesz 
visszatoloncolni Athénba. 

– Soron kívüli kiszolgáltatás? 
– Nem tudom, miről beszél, de hosszú időbe telne 

végigmenni minden lépcsőfokon egy elmegyógyintézeti 
bíróval. Találja meg, és állítsa meg! Ha nem tudja 

kiszedni belőle Tedescu jóslatát, adja át Eliade-nek, ő 
profi a vallatásban. Tegyen meg bármit, ami szükséges, 

hogy Athénban tartsa. 
Kharón kinyomta. 

Ahogy megfordult, látta, hogy Eliade figyeli őt ép bal 

szemével, majd rámutat, az egyik rendőrnek intve. 
A rendőr meglengette gumibotját. 

– Megállni! 
– Én csak erre jártam – szólt Dugan. 

A rendőr a hasába vágott a gumibottal. 
– Hátra a kezekkel, most! 



Körbenézett, Artemist kereste. Sehol. Neki sikerült 

elosonnia, hogy megússza a letartóztatást. Talán 
valóban kettős ügynök. 

A rendőr megbilincselte, és beterelte egy rendőrségi 
furgonba.  

Eliade visszaült a fekete autóba, és intett a 
sofőrjének, hogy indulhat. A rendőrségi furgon követte. 

Mi a fenét csináljon most? Álljon ellen? 
Engedelmeskedjen? Felfedje kilétét? Semmi pánik, 

ürítsd ki az elméd! Sosem kínozták még. A pokolba is, ő 
elemző, nem ügynök! 

Fel kellett volna készülnie erre egy ciántablettával.  



Huszonharmadik fejezet  

Pireuszból Athén felé 

Raven kanyargott a Harley-val utcáról utcára. Végül pár 

saroknyira a búvóhelytől befordult egy sikátorba, 
leparkolt, és előbányászta a telefonját. 

Hagyta, hogy háromszor kicsöngjön, megszakította, 

még két csöngés, majd másik három. 
Alexi óvatos hangja szólt bele. 

– Igen? 
– Itt Nikki. Történt egy baleset. 

– Hallottuk a rádióban. Követtek? 
– Nem hiszem. 

– Vezess a város körül egy kicsit. Amikor biztos vagy 
benne, hogy senki nincs a nyomodban, menj a lakásba. 

– Nem inkább a búvóhelyre kellene mennem? 
– Először menj haza, és öltözz át, ideje, hogy újra 

nővé válj. Maradj a lakásban, amíg megérkezem. Légy 
nyugodt! 

Könnyen beszél! Körbevezetett a városon, majd 
leparkolt a motorral egy sikátorban, és lazán végigsétált 

az utcán. A mellette elhaladók nem láthatják meg, hogy 

reszket. 
A lakás épületéhez érve kinyitotta a kaput, és 

felküszködte magát a második emeletre. Ne nézz le! 
Eltávolította a fekete hajszálakat, amelyeket az 

ajtófélfán hagyott, és bement. Berohant a fürdőszobába, 
megnyitotta a zuhanyt, és addig dörzsölte magát, amíg 

teste kivörösödött. 
Vajon Myron hibázott, mikor átállította a bomba 

időzítőjét? 
Vagy szándékosan állította be úgy, hogy hamarabb 

robbanjon, nem hagyva időt Fogpiszkálónak, hogy 



elmeneküljön? Miért akarná Myron megölni egy 

elvtársát? 
Még mindig vissza tudta idézni a bomba robbanása 

előtti másodperceket. Hallotta Fogpiszkáló kiáltását: 
„Mentsd magad!" 

A férfi jobban aggódott érte, mint saját magáért. Azt 
kívánta, bárcsak hagyta volna, hogy megérintse! Pár 

perc örömben lehetett volna része az előtt a szörnyű 
halál előtt. 

 
Kitartó kopogás szakította félbe gondolatait. Kiszaladt az 

előszobán át, és izgatottan kitárta az ajtót, de Alexi 
helyett valaki egészen mást talált a küszöbön. 

– Sawyer nővér? Nem értem. Hogyan menekültél 

meg? Mi történt? 
– Látni, hogy veszélyes emberek túszul ejtenek 

téged. 
– Hol voltál? Sosem szabadott volna egyedül 

hagynod! 
– Sajnálom, Raven. – Sawyer hangja lágy volt, de 

tekintete szigorú. – Jövök, hogy gondoskodni rólad. – A 
kezébe nyomta a sporttáskát. – Pakold dolgaid gyorsan, 

hozzál csak ami kell! Azonnal menni kell. 
– Nem értem. 

Lépéseket hallott a lépcsőtől a lakás felé. Az ajtó 
kicsapódott. Sawyer kihúzott egy fegyvert a táskájából. 

– Ki van ott? Lépj ki, ahol látlak, vagy lövök! 
Egy kéz jelent meg az ajtóban, szintén fegyvert 

tartva. Alexi hangja. 

– Te tedd le a fegyvert, vagy lövök! 
– Én vagyok, Fatima. Ne lőj, és én se lőni. 

…fatima…? 
Alexi az ajtóba lépett, célkeresztben a nővérrel. A nő 

maradt, ahogyan volt, fegyverét továbbra is Alexira 
tartotta. 



– Tedd le a fegyvert, Fatima! 

– Először te, Alexi! 
…mi a fene folyik itt? csata az arizonai határon? 

különben is, ki rendezi ezt az átkozott westemfilmet… ?  



Huszonnegyedik fejezet 

Dugan számára az út a rendőrségi furgonban húsz-

huszonöt percnek tűnt. Megálltak egy műhely előtt, 
melyen ez a felirat állt: THEODOR AUTÓSZERVIZE. Nem 

sokkal később kinyílt a hátsó ajtó. Mielőtt bármit 

mondhatott volna, egyszerre minden elsötétült, valaki 
fekete csuklyát húzott a fejére. A görög rendőrség 

nyilván nem akarta, hogy meglássa a többi foglyot. 
Újabb hosszú, döcögős út következett, majd 

megálltak, és kiterelték őt is együtt a többi újonnan 
érkezettel. Vajon a cella is közös lesz majd, ahová 

bezárják őket? 
Egy gumibot noszogatta előre, befelé egy épületbe. 

Valaki lerántotta a fejéről a csuklyát, végre meglátta, 
kikkel és hová terelték egy helyiségbe: egy hosszú, 

tükrös teremben találta magát, és három férfi ült 
mellette. Hm, nyilván kétoldalas tükör lehet, vagyis a 

túloldalon figyelik majd őket vallatás alatt. 
Tanulmányozni kezdte fogolytársait. 

Mellette egy köpcös, maszatos alak ült, aki láthatóan 

nem sokat adott a higiéniára. A másik két fickó 
ismerősnek tűnt, hol is látta őket korábban? Beugrott 

neki az esti kávézós kaland Artemisszel, ahol görög 
zenészeket hallgattak: hát persze, ez a bajuszos férfi 

köztük énekelt. A harmadik pedig a nyúlánk, egy karú 
alak a tüntetésről, akinek Tedescu asszisztense átadott 

egy papírt, mielőtt eszméletlenségig ütötték. Ms. Salinas 
vajon megmenekült, vagy kómában fekszik valahol? 

Lehet, hogy nem is élte túl? 
A fejük feletti lámpa kialudt, a falat pedig elhúzták. 

Igaza volt a kétoldalas tükörrel kapcsolatban, de úgy 
tűnik, nem ők lesznek a megfigyeltek. A dolog épp 



fordítva látszott körvonalazódni: mintha most ők 

moziznának. 
Az üveg túloldalán egy kórházi szobafélét láttak 

minden kel lékével: infúzió, szívmonitor, sebészi 
műszerek. Két kórházi segéd tolt be egy hordágyat, 

rajta egy félholtnak tűnő összeégett testtel. Áttették az 
ágyra. 

Egy fehér köpenyes, sebészmaszkos férfi lépett be, 
és kézbe vett egy szikét. 

– Dimitri, megtaláltuk a nevét a tárcájában. Mielőtt 
levágok néhány égett szövetdarabot, mondja el nekem, 

mit tud a Sárkányfog hadműveletről! 
Dugan már hallotta ezt a jellegzetes, borongós 

hangot valahol. A szikés fickó megfordult, és felvillant a 

fekete szemfedő. Ez nem orvosi kezelés volt. A mozi 
pedig horrorra kezdett hajazni: őt és három fogolytársát 

arra kényszerítették, hogy végignézzék, amint Hector 
Eliade kapitány kínvallatást hajt végre. 

A szike megcsillant a fluoreszkáló fényben, ahogy 
Eliade levágott egy darab szétégett húst. Feltartotta a 

fénybe. 
– Ki vezeti a Sárkányfog hadműveletet az N17-en 

belül? 
Az égett test rángatózott. 

– Hol vannak az N17 terrorista egységei Amerikában? 
Ordítás visszhangzott a mikrofonon keresztül. 

– Melyek a városok és a támadás konkrét célpontjai? 
Dugan gyomra összerándult, majd vészjóslón 

felkavarodott. Pontosan erről beszél a Human Rights 

Watch,* amikor a kínzást tiltó genfi egyezmények 
figyelmen kívül hagyásával vádolja a kormányokat. 
*Nemzetközi jogvédő szervezet. 

A maszatos kövér felől rémes bűz kezdett áradni, 
egyértelművé téve, hogy a nadrágjába csinált. Az 

egykarú pasas, akár egy szorongó iskolás, előre-hátra 



hintázott, és mereven bámulta a szikés műveletet. A 

katonás bajszú rembetika énekes pedig halkan 
dalolászott: „Hagyj újra meghalnom… Ezredszerre is. A 

halál álma…" 
Eliade egy újabb darab elfeketedett húsdarabot 

vágott le, és a fény felé tartotta, mintha a válaszokat 
tanulmányozná benne. Hogy elkerülje az ehhez hasonló 

fájdalmakat, Dugan tudta, hogy bármit bevallana. Ennyit 
a kínvallatás hasznáról.  

A test hánykolódott az ágyon. 
Dugan torka megtelt váladékkal. 

Újra üvöltések visszhangoztak Dante poklából. 
Eliade közel hajolt áldozatához, mintha hallgatózna. 

– Micsoda? Az N17 búvóhelye? Ahhoz való a kulcs, 

amit a nadrágja zsebében találtunk? Köszönet az önként 
felajánlott segítségért! Ennyi elég lesz mára. Biztos 

vagyok benne, hogy az elvtársaitól hozzájutunk a többi 
információhoz most, hogy látták, milyen nagyszerűen 

működött együtt velünk. 
A test vonaglott, rángatva a lekötött végtagokat. 

– Dimitri, mondja el nekem, ki az a nő, aki Pireuszba 
vitte? A túsz az athéni elmegyógyintézetből? Ugyanaz a 

nő, aki a motort vezette a bankrablás során? 
Még egy kiáltás, majd elvették a hangot a 

megfigyelőszoba másik oldaláról. 
Éles fény gyűlt ki a szobában. Dugannek el kellett 

takarnia a szemét. Eliade nem vette le arcáról a 
sebészmaszkot, úgy csatlakozott hozzájuk. 

– Az elvtársuk mindent elmondott, de meg kell 

erősítenem az információkat. Ki a következő? 
 

A kövér fogoly – akinek bűze beterítette a 
megfigyelőszobát – nyüszögni kezdett. 

– Én nem tudok semmit! Én csak az autószerelő 
műhely tulajdonosa vagyok! 



Az egykarú férfi egyetlen kezét az orrára tapasztotta, 

és azt mormolta: 
– Ártatlan megfigyelők vagyunk. 

A rembetika énekes még mindig dúdolt, csak egy 
pillanatra állt meg. 

– Kész vagyok meghalni az ügyért. 
Eliade az őrökhöz fordult. 

– Vigyék ezt a hármat a folyosóra, hadd válasszák ki 
ott, kit vallatnak ki először. A fiatalabbat magam veszem 

kézbe. 
Dugan azon morfondírozott, meddig fogja bírni, 

mielőtt felfedi kilétét. Nem volt hős típus. Amikor a 
másik három elment, Eliade lekapcsolta a fejük feletti 

lámpát, és újra megvilágította a kétoldalú tükröt. Tehát 

a szadista megpróbálja megpuhítani azzal, hogy 
végignézeti vele a másik három fogoly kínzását. 

Neki nem volt cianiddal töltött hamis foga, amire 
ráharaphatna, ellentétben a CIA-kémekkel. 

– Figyelje az ágyat! – szólt Eliade. 
Átbámult a kétoldalú tükrön. Az üres ágy elhajolt, és 

fordult egyet, mint egy ugrató ló. Kiáltások 
visszhangoztak az üres szobában. 

Elakadt a lélegzete. 
– Szabályozható ágy és felvett kiáltások?! 

– Színész kiáltásai. 
– És az összeégett férfi? 

– Meghalt a mentőautóban az idefelé vezető úton. 
– Akkor minek ez a színjáték? 

– Isten hozta a görög tragédia virtuális színházában, 

Frank Dugan ügynök! Vagy hívjam csak Fogorvosnak? 
– Hogy a pokolba… 

– Értesítést kaptam a kontaktemberétől az 
Interpolból. 

– Mi a magyarázata arra, aminek épp a tanúja 
voltam? 



– Hívjuk csak a Kínzás Színházának. Minket, 

görögöket mindig is érzelmileg mélyen érintett 
végignézni lelkileg megterhelő drámákat. A katarzis az, 

ami megtisztítja a szellemet. 
– Ezek szerint az egész show csupán egy színdarab 

volt a másik három fogoly megpuhítására? 
– Az ön saját alakítása lenyűgöző volt, Dugan 

ügynök! Jó, hogy Cintányér New Yorkból időben 
informált engem magával kapcsolatban. 

– Mi lett volna, ha nem? 
– A színházi beleélés előadó-művészetté válhatott 

volna. 
– Bocsásson meg, ha nem tapsolok a darabhoz! 

– Ahogy a nyugati színházakban mondják: Kéz és 

lábtörést! Most pedig nézzük, hogyan reagál három N17-
terroristánk arra, amit látni és hallani véltek. 

Eliade szólt az őrnek, hogy hozza vissza a három 
foglyot a megfigyelőszobába. Ahogy bebotorkáltak, 

Eliade így szólt:  
– Egyikük el fogja mondani nekünk, amit tudnunk 

kell, a másik kettő fájdalmas halált fog halni. Döntsenek, 
melyik végzetet választják! 

Az énekes megsimogatta a bajuszát, mintha csak 
azon tűnődne, mi legyen a következő dal. 

– Sosem fogom elárulni az N17-et, kész vagyok 
meghalni. 

– Akkor is, ha nagyon lassú lesz? 
– A barikádokon énekeltem, amikor a rendőrség és a 

tankok megtámadtak minket. Azóta nem félek a haláltól. 

Mi lesz a következő felvonás? Hogyan folytatja a 
szikés bőrszabdaló alakítását? 

Eliade az őrök felé intett. 
– Vigyék a vallatószobába, és készítsék elő! A 

többiek végignézhetik elvtársuk hősködését. 



Dugan tudta, hogy Eliade csupán eljátssza majd a 

férfi kínzását, mégis felzaklató lesz nézni. 
Az őrök lehúzták Yorgo ruháit, és pucéran egy, a 

padlóhoz rögzített székhez kötözték. Eliade jelzett az 
egyik segédjének: egy asztal érkezett drótokkal, 

emelőkarokkal és csíptetőkkel. Hogy a pokolba fogja 
megtörni az énekest az áramütés szimulálásával? 

– Mielőtt nekifogok az eljárásnak, adok maguknak 
egy utolsó esélyt, hogy azonosítsák a többi terroristát. 

A költő egy képzeletbeli rembetikát pengetett, és így 
énekelt: 

 
„Istenek, kik a Parnasszuson lakoztok,  

óvjátok meg alázatos szolgátok, 

Ki azért gyilkol, hogy a nép kezébe hatalmat adjon. 
Villámok ura, kímélj meg a fájdalomtól,  

küldd ezt a halandó testet  
a túlvilágra menten." 

 
Eliade kibogozta a drótokat, és ellenőrizte a csíptetőket. 

Jelzett az egyik őrnek, hogy nyomja meg a kapcsolót. 
Dugan azt tippelte, bizonyára csak alacsony 

feszültséggel dolgoznak, hogy azt az érzetet keltse 
Yorgóban, hamarosan fájdalom követi. Megrázó jelenet. 

A görög színházlátogatók igazán katartikusnak tartanák. 
– Terrorista! – szólt parancsoló hangon Eliade. – 

Nevezd meg N17-elvtársaidat! 
 

„Zeusz, villámok istene,  

törj meg hamar! 
Küldd szolgádat  

holtak közt a Hádészban lakozni. ” 
 

Dugan szeme kikerekedett, mikor Eliade csíptetőt 
erősített Yorgo mindkét mellbimbójára és még kettőt a 



heréire. Még alacsony feszültségnél is gyötrelmes lesz. 

De nem siránkozhat, ez amerikai életek ezreit mentheti 
meg. 

– Utolsó figyelmeztetés: hagyja abba az éneklést, és 
beszéljen! 

 
„Hermész, vezesd lelkem  

a Hádészba, ahol… ” 
 

Eliade felpattintotta a kapcsolót. 
– Aagh… 

– Válaszolj a kérdésemre, terrorista költő! 
Yorgo teste vonaglott, de megrázta a fejét. 

Eliade feljebb tolta a feszültséget. 

– Most? 
 

„Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,  
szenteltessék meg a Te neved,  

jöjjön el a Te országod, ahogy a mennyben… Aáh!" 
 

Ez nem előadás volt, Eliade valóban kínozta a 
szerencsétlen fickót. Az énekes rángása megállt. Feje 

oldalra csuklott, szeme fennakadt. 
 

Eliade visszajött a megfigyelőszobába. 
Mit mondjon ennek a szemétnek? Ez több mint 

kínvallatás! Ez gyilkosság. Mit tesznek majd Raven 
Slade-del, ha – ahogy megbízatása szól – idehozza 

vallatásra? 

– Nem hiszem el, amit láttam! Mégis mivel igazolja 
egy ember meggyilkolását ezekkel a módszerekkel?! 

Eliade lehúzta a szemfedőt, arcát egyszemű 
maszkként hagyva. Bekapcsolta a mikrofont, és 

beleszólt. 
– Artemis, gyere a megfigyelőszobába! 



Artemis? 

Másodpercekkel később az ajtó kinyílt. Dugan 
kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de a lány a 

tekintetével jelzett, hogy ne tegye. 
Eliade rámutatott a bűzlő dagadtra és az egykarú 

madárijesztőre. 
– Ez a két terrorista inkább meghalna, mint hogy 

információt adjanak nekünk az  N17-ről. A Fogorvos 
sértve érzi magát, amiért megkínoztam egy embert, 

hogy megpróbáljam férfiak, nők és gyerekek ezreinek 
életét megkímélni a szörnyű haláltól. Folytathatod, 

kínzás nélkül. 
Artemis kihúzott egy tőrt feszes blúza dekoltázsából. 

Eliade a másik kettőhöz fordult. 

– Maguk ketten is készek meghalni az N17-ért? 
A reszkető kövér szólalt meg. 

– Én nem, én beszélek! 
Eliade az asztalra tett egy diktafont. 

– A nevüket. 
– Én Theodor Pavli vagyok. – Az egykarú fogoly felé 

mutatott. – Ez Vasili Sorostos. 
– És a többi N17-tag? 

Ketten együtt ledaráltak tizenöt további nevet. 
– Nincs más? Kik a vezetők? 

Pavli habozott. 
Artemis felé tartotta dobókését. 

A kövér kibökte. 
– Mivel Jason Tedescu halott, Myron Costa egyedül 

irányítja az N17-et.  

– A fia, Alexi a második generációs N17 vezetője – 
vágott közbe az egykarú. 

– És mi van a nővel, Raven Slade-del? 
– Nem ismerem ezt a nevet – mondta a kövér. 

– A fiatal nő, akit az elmegyógyintézetben ejtettek 
túszul. 



– Ó, ő Nikki… Alexié! 

– Hol vannak? 
– Myron elmenekült. 

Eliade az egykarúhoz fordult. 
– Maga jön. Hova ment? 

– Az egyik szigetre. 
– Melyikre? 

– Nem tudom. Több mint ezemégyszáz sziget van. 
Eliade Artemisre nézett. A lány visszahúzta a kezét, 

hogy elhajítsa a tőrt. A férfi lógó ingujjába kapaszkodott. 
– Esküszöm! Sosem mondta el nekünk. Az a titkos 

menedékhelye. 
Eliade nem hagyta. 

– Hol van a búvóhely? 

– Az Omonia téren, a Nemzeti Régészeti Múzeum 
túloldalán. Néhány utcányira Alexi Costa lakásától. – 

Elhebegte Alexi címét és a búvóhelyét. 
Artemis visszatolta a tőrt dekoltázsába. 

Eliade lehúzta sebészi kötényét, és utasította őreit, 
hogy vigyék el mindkét férfit. Miután elmentek, 

meglóbálta a kulcsot. 
– Fogorvos, maga elmehet a lánnyal, hogy 

átvizsgálják a búvóhelyet. 
– A kulccsal kapcsolatos duma igaz volt? 

– Mielőtt meghalt, az utasterminálnál Dimitri 
elmondta nekem, hogy Myron Costa és a fia, Alexi, 

elárulták őt és a nőt. Rájött, hogy a terv szerint 
mindketten meghaltak volna az idő előtti robbanásban. 

– Elmondta magának a nő nevét? 

– Csak a fedőnevét, Nikki. 
– Eliade kapitány, azt mondta, értesítették a 

jelenlétemről, de én a kezdettől álcáztam magam. 
Honnan tudta, hol leszek?  



– Először nem voltam benne biztos, hogy álcázott 

FBI-ügynök vagy N17-terrorista, így hát 
megfigyeltettem. 

– Kivel? 
– A radikális diákcsoportok között ügyelő 

szemeimmel és füleimmel. Ismerkedjen meg Tia 
ügynökkel, fedőneve Artemis, aki álcázva dolgozik. 

Az biztos. 
– Már találkoztunk. 

– Előre meg volt szervezve. Ő választotta ki a 
szobáját, hogy megfigyelhesse. Tudta, mikor fog 

érkezni. 
Azt tudta. 

A lány ezúttal elnyomta azt a bájos félmosolyt. 

– Dugan ügynök, ha bármilyen buja gondolat 
fordulna meg a fejében – szólt Eliade –, egyvalamit 

tartson észben, ha nem akar eunuchként visszatérni 
Amerikába. 

– Micsodát? 
– Tia a lányom.  

 
 

 
 

  



Huszonötödik fejezet 

Fatima látta a pisztolyt Alexi kezében. 

– Engedd le fegyvert – szólt –, és én is megteszem. 
– Sayid őrnagy, milyen joggal hatolt be az 

otthonomba? 

– Az együttműködés miatt, amiről beszéltünk. 
– És mi módon? 

– Utasításom van elvinni Ravent Ashrafba. 
– Viszed a francot! 

Ne bosszantsd fel, mondta magának. Hagyd, hogy az 
agresszív görög lecsillapodjon. 

– Tedd le fegyver, és megbeszéljük nyugodtan. 
– Először te, Fatima! 

– …fatima? hazudik, alexi. a neve faye… 
– Az álnév volt – szólt Alexi. – Az igazi neve Fatima 

Sayid őrnagy. 
Fatima felismerte a másik hangot, ami Raven 

testvéréhez tartozott – a lány időnként így tett 
különbséget kettejük között az elmegyógyintézetben. 

– Ne figyelj rá, Alexi, van skizofrén szakaszban. Ne 

hagyd beavatkozni mi szövetségünkbe. – Látta, ahogy a 
pisztoly csöve meginog. – Mindkét csoportnak kell 

másik, hogy elérjük célunk. 
– …kihasznál téged, alexi. lődd le, mielőtt megöl 

mindkettőnket… 
A kis elmebeteg tényleg disszociált. Ez komoly 

veszélytényezővé teszi, gondolta Fatima. 
– Nézd, Alexi! – Visszatette Makarovját a tárcájába. – 

Elteszem fegyver. 
Alexi habozott, majd leeresztette a sajátját. 

Fatima előhúzott egy cigarettát, meggyújtotta, és 
meglóbálta az égő öngyújtót. Azt várta, hogy Raven 

visszahőköl, de ó ezúttal uralkodott magán. 



– Mi van félelemmel tűztől? 

– …ravenre gondolsz, nem félek a tűztől, sem tőled. 
– És ki vagy te? 

– …nikki apteros… 
– Te és én találkoztunk már előtte. 

– …boldog leszek, ha ez nem történik meg többet… 
Fatima mutatóujját végighúzta fegyvere csövén, és 

visszafordult Alexihez. 
– Láttam megfigyelőkamera felvételt a televízióban. 

Arcát már körözi Interpol egész világban, kapcsolva 
Ravent N17-hez. 

– Tudok róla. 
– Kiszedted belőle Tedescu-jóslatok? 

– Nem tőle, de megtudtuk, hogy a fegyver anthrax. 

– Ezt mi már tudjuk. Ez az egy fegyver, amit Jason 
Tedescu választ fegyvertárunkban. Mi mást tudtál: a 

célok, a terjesztés módszer? 
– Több időre van szükségem. 

– Én tábornokom szerint homokóra pörög. Dönts! Ha 
Raven meghalt volna idő előtti pireuszi robbanásban, 

mielőtt megoldjuk jóslatokat, mindkét csoport elveszíti 
előnyét. Ostoba hiba volt. Én segítettem apjának, hogy 

Raven ellenőrzése alatt maradjon mindig, amikor 
viselkedik őrülten, mint most, amíg apja hipnotizálta őt. 

Ismerem borderline és hisztériás betegeket. Ha valaki 
tud áttörni a blokkot, és kiszedni jóslatok, azt tudok én. 

– …alexi, ne hagyd, hogy baszakodjon az 
elmémmel… 

– Lenni időleges összeomlás neked, Raven – mondta 

Fatima. – Én tudok segíteni. 
– Hagyjátok abba, mindketten – szólt Alexi. – 

Hagyjatok gondolkozni! 
Fatima nem hagyta annyiban. 

– Gondolom, hogy dr. Slade hipnotizálta Ravent, és 
blokkolta memóriát poszthipnotikus szuggesztióval, 



előtte, hogy megölte magát. Volt neked több, mint 

három heted, sikertelenül. Add nekem oda, én 
megtöröm.  

– Nem tudod megtenni itt? 
– Szükség van helyváltoztatásra. Dolgoznom kell 

rajta más helyen, hogy biztosan tudjam, apád nem 
avatkozik bele. 

– Szükségem lesz a beleegyezésére. 
Fatima látta, hogy a lány arckifejezése félelemről 

haragra vált. 
– … nem hiszem el, amit mondasz, alexi. ha 

engeded, hogy elvigyen, megölöm magam… 
– Ne figyelj oda félrebeszélésre, Alexi. Borderline 

betegek gyakran csonkítani magukat és fenyegetni 

öngyilkossággal, de ritkán halnak meg. 
– Az elején vagdosta magát – válaszolta Alexi –, de 

aztán abbahagyta. 
– Mert most elringatja magát hitben, hogy sosem 

hagyod el őt. 
– …gyűlöllek, alexi. megbánod majd, ha már halott 

leszek, ne hagyj el! 
– Látod? Klasszikus borderline. De hisztériás is. 

– …ne figyelj oda rá, alexi… 
– Vele biztonságban leszel, Nikki. Én nem tudlak 

megvédeni. 
– …elmehettek mindketten a pokolba…! 

– Rendben van, Fatima – szólt Alexi. – Vidd 
magaddal. 

Raven a padlóra dobta magát, Fatima pedig elővett 

egy kis üvegcsét a táskájából, és megtöltött egy 
fecskendőt. 

– …ne, tűt ne! alexi, állítsd meg… 
– Tartsad, Alexi. Ki kell juttatni. – Beszúrta a tűt a 

lány bőre alá. 
– Mit adtál neki? 



– Morfium és szkopolamin keverék. Nőknek adtak 

régen szüléskor. Félálomba vezet. Nem emlékszik 
semmire utána. 

– …seggfej, nem fogok szülni! ne… 
Raven mozdulatai lelassultak. Szemei fordultak 

egyet, majd becsukódtak. 
– Alvás fog tartani néhány óra. Add oda nekem 

ötvenezer dollár! 
– Amikor megkapom az anthraxot. – Fatima a 

fegyveréért nyúlt. Alexi ugyanezt tette. – Azt hiszed, 
hülye vagyok, Fatima? 

– Azt gondolod, hogy idehoztam?  
Fatima felmérte az arckifejezését. Nem blöffölt. 

– Rendben, egy csere: odaadod pénzt futárnak Kenti 

Állami Egyetemnél. Most segíts ezt betenni 
kisfurgonomba ház előtt. 

Alexi felkapta Ravent, és átvetette a vállán. Szabad 
kezével megragadta a sporttáskát, amit ajándékba vett 

a lánynak. 
– Nem lesz szüksége erre. 

– Egy nő nagyobb kényelemben érzi magát a 
személyes holmijával. 

– Mi kigyógyítjuk őt ebből. 
Amikor az első lépcsőfordulóhoz értek, Fatima 

kinyitotta a kaput, és kinézett. 
– Nem látok senkit. Visszük közöttünk, hogy 

részegnek tűnjön. 
Lent Alexi segített neki betenni Ravent a barna 

kisfurgonba. Fatima kinyitotta az ajtókat, és Alexi 

betette a lányt a hátsó ülésre. 
– Hogyan fogod megtörni a poszthipnotikus 

parancsot? 
– Ne aggódj. Sok tapasztalat van nekem hipnotizált 

emberekkel. Gondolom, hogy Raven volt kontrollban 
akkor, nem Nikki. Ugyanaz fegyvert fogom használni, 



amit használni borderline betegek, hogy kórház 

személyzetét fordítsák egymás ellen. Oszd meg és 
uralkodj. 

– Nem fogod bántani? 
– Persze, hogy nem. Kikerülöm poszthipnotikus 

szuggesztiót, amit dr. Slade adni Ravennek, és 
használom Nikki, hogy megnyissa emlékezet Tedescu-

jóslatokért. 
– Hova viszed? 

– Először lakásomba, aztán Ashraf táborba. 
– Mi lesz, ha nem tudod áttömi a hipnotikus blokkot? 

– Akkor MEK megkímél téged gondtól, hogy megölni 
őt. 

 

Egy órával később, ahogy Fatima az ötemeletes 
munkásszállás felé hajtott, látta, ahogy Raven 

fészkelődni kezdett, és kinézett az ablakon. 
– …jézus, milyen lepusztult környék… 

– Ez, amit megengedhetek magamnak fizetésből. – 
Nincs értelme tudatni vele, hogy ezek időleges szállások, 

vagy hogy Hasszán tábornok nem engedélyezett több 
támogatást. 

Megszólalt a mélyebb hang. 
– Raven vagyok. 

– Rendben van Raven, itt a táskád. 
– Meddig maradunk itt? 

– Az éjszaka. Holnap vonattal megyünk célhoz. 
– Nem mondtad el, hová megyünk. 

– Elmondom, amikor kell tudnod. 

Raven ellenkezett, ahogy Fatima betuszkolta az ajtón 
keresztül az épületbe. Az kihúzta öngyújtóját, és 

meglengette az arca előtt. 
Raven visszadőlt a falnak, és kiabált. 

– Menj emeletre, Raven! 
– Hányadikra? 



– Ötödik emelet. 

– Jézus! És nincs lift ebben a börtönben? 
– Nem működik. 

– …nem megyek fel öt tetves emeletet… 
Tehát visszaváltott Nikkivé. Fatima húzni kezdte. 

Amikor Nikki ellenállt, kihúzta a Makarovot. 
– Hangtompító van nekem fegyveren. Használni 

fogom, ha nem uralkodsz magadon! 
– …akkor sosem fejted meg tedescu rejtélyeit… 

A hajánál fogva kezdte húzni. 
– Rendben, Nikki vagy Raven, vagy akármelyik most, 

ez az időleges szállás nekem. Pár nap, és látogatunk 
igazi otthonom. 

Nincs értelme túl sok mindent felfedni, amíg nem jön 

rá, hogy dr. Slade képes volt-e hipnotizálni a borderline 
hasadás-érme mindkét oldalát. Amikor kinyitotta az 

ajtót, a lágyabb hang szólalt meg. 
– Kis szoba. Csak egy ágy. 

– Királynak méret. Elég nagy nekünk mindketten. 
– Nem vagyok leszbikus! 

– Én sem. Ellene van vallásom. Én alszom közelebb 
az ablak. 

Az órájára pillantott. – Idő esti imára. Meg kell 
mosakodnom. 

– Nekem is.  
Az ablakon keresztül figyelte a lenyugodni készülő 

napot. 
– Várni kell neked, amíg én befejezni, Raven. – 

Fatima a fürdőszobába ment, megszabadult blúzától, 

cipőjétől és zoknijától. Először lábfejét és lábait mosta 
át, majd karjait és arcát. Megtisztulva az esti imához, 

felöltötte köntösét, és kilépett a fürdőből. 
– Most használni tudod mosdót. 

Amikor a lány eltűnt a fürdőszobaajtó mögött, Fatima 
kivette viseltes imaszőnyegét a szekrényből, kibontotta, 



és a földre terítette, kelet, vagyis Mekka felé nézve, 

ahogy azt kell. 
A fürdő ajtaja nyikorogva kinyílt. 

– Mit csinálsz? 
– Raven vagy Nikki kérdez? 

– Raven. 
– Ez Salat al-Maghrib, esti ima. 

– Nézhetem? 
– Ha nem szólni közbe. 

Fatima egyenesen állt, lábait szimmetrikus terpeszbe 
állította, kezeivel kelyhet formált, hüvelykujját pedig 

fülei mögé illesztette, tenyerét gibla felé nyitva. 
Elmormolta az első imát. Aztán jobb tenyerét a bal 

kezére tapasztotta, melléhez vonta őket, és elsuttogta a 

második imát. Meghajolt, térdre ereszkedett, lábait 
maga alá húzta úgy, hogy talpai a giblával ellentétes 

irányba nézzenek. Befejezésként végignyúlt a padlón, 
karját és ujjait kinyújtóztatta, ezzel zárta az imát. 

Mindent hajszálra úgy csinált, ahogyan a mullah 
tanította neki a madrazában még gyerekkorában. A 

szertartás végén felcsavarta a szőnyeget, és 
visszapakolta a szekrénybe. 

– Most már kérdezhetek? 
– Kérdezz, Raven. 

– Te pszichiátriai nővér vagy. Az én fejemben minden 
egymás hegyén-hátán van. Mit gondolsz, tényleg látom, 

amit olyan valóságosnak érzékelek, például most, vagy 
ez csak a képzeletem pocsék játéka, álomféle? 

– Az imák Allahnak nem álmok. 

– Akkor miért tűnik minden olyan valótlannak? Ez a 
furcsa környék… vagy most, amikor néztelek téged: 

mintha egy moziban ülnék, te pedig csak a vásznon 
létezel, kívülről és messziről figyelek mindent. Megint 

megőrültem? 
– Neked vannak időleges skizofréniás epizódok. 



– Mit jelent, hogy időleges? Az őrület az őrület, vagy 

nem? 
– Borderline betegek, mint te, néha tapasztal 

pszichotikus öszszeomlás. Érzik, hogy világ nem valódi. 
Hogy te nem vagy valódi. Vannak fóbiák is: neked 

tűztől, másik énnek magasságtól. 
– Ezért küldött az apám elmegyógyintézetbe? 

– Igen. Most alszunk, korán indul vonat, amivel 
megyünk. 

– Hová? Azt mondtad, elmondod! 
– Először Görögországba északon, aztán 

Törökországba. 
– Miért Törökországba? 

– Az lesz meglepetés. Most menj ágyba. 

– Nem vagyok álmos. 
Fatima kinyitotta táskáját, és elővett egy 

gyógyszeres üvegcsét. 
– Ez fog segíteni. Pihenni kell neked útra. 

– Nem szedek altatót. 
– Hát akkor… – Kihúzta az orvosi dobozt táskájából, 

es felmutatta a fecskendőt. – Inkább akarsz injekció? 
– … beveszem azokat a rohadt tablettákat…  

Így hát Nikki volt az, aki bevette őket, fejét a 
párnára hajtotta, és nemsokára szuszogni kezdett. 

Meggyőződött róla, hogy foglya biztosan elaludt-e, 
aztán a szekrényhez ment, és kivett két csadort. Ruhát 

kell váltaniuk, mielőtt átkelnek a török határon. Ez a 
fehér bőrű, kék szemű szőke túl sok figyelmet vonna 

magára. Feketében a fejüktől a lábujjukig, eltakart 

arcokkal szállnak majd fel az isztambuli vonatra, és 
utaznak onnan megállás nélkül Irakig. 

Mivel foglya jóval alacsonyabb volt nála, több mint 
egy órán át dolgozott a kölcsöncsador rövidítésén. 

Amikor végzett, átkutatta a sporttáskát: nincs 
veszélyesebb, mint egy kis körömreszelő. 



A rövidített csadort hosszúkás hengerré formálta, és 

belecsúsztatta a hegyes kis reszelőt. 
Mindent gondosan előkészített. Raven új útlevele is 

kéznél volt. Valódi papírjait – melyeket a lány ellopott 
elmegyógyintézeti aktájából emelt el – felhasználva 

elintézte az athéni iszlám  hamisító hálózattal, hogy 
hamisítsanak egy útlevelet perzsa névvel. A 

kezdőbetűket megtartotta: Rima Sohrab. Így Raven 
gond nélkül átkelhet Fatimával az ellenőrzőpontokon 

Görögország és Törökország között, majd Irakba. A 
hamisított útlevelet Raven kézitáskájába tette a 

megkurtított csador mellé. 
Isztambulból Ashrafba mennek majd, ahol Ravent 

áttéríti az iszlám vallásra, és kiszedi belőle Tedescu 

üzenetét. Akár sikerrel jár, akár nem, Raven vagy Nikki 
– akárki lesz is akkor éppen – sosem hagyja el Irakot 

élve.  
 

 
 

 
 

  



Huszonhatodik fejezet 

Dugan csodálkozott, miért hajt el Tia egy autószerelő 

műhely mellett, majd kétszer egy építési terület körül. 
– Azt hittem, a búvóhelyet megyünk átvizsgálni. 

Miért teszel felesleges köröket, hogy eljuss valahová?! 

– Elővigyázatosság, Dugan! Az N17-nek sok 
támogatója van errefelé. 

– Ezért tartott huszonhét évig a görög rendőrségnek, 
hogy akár egyet is elkapjon közülük? 

– Nincs ínyemre a lekicsinylő modor! 
Óvatosan. Ne hergeld fel! 

– Ne haragudj, Tia! Biztos feszültebb vagyok a 
kelleténél, nem támadásnak szántam. 

A nő felsóhajtott. 
– Semmi baj. De azt végképp nem értem, miért 

küldtek elemzőt egy ügynökmelóra. 
Legszívesebben azt válaszolta volna: „Ugyanazért, 

amiért egy nőt arra, hogy férfimunkát végezzen.” De 
egy efféle szexista éle nyilván csak újabb vitát 

generálna, ezért fékezte a bosszúenergiákat, és csak 

ennyit mondott: 
– Gondolom, én voltam a leginkább feláldozható. 

Tia megállt egy épület előtt, amelynek földszintjén 
használtruha-üzlet volt. Az ablakba akasztott táblán ez 

állt: EBÉD ÉS SZIESZTA IDEJÉRE ZÁRVA. A felső szint, 
behúzott függönyökkel, lakásnak tűnt. 

– Várunk, amíg visszajönnek? – kérdezte Dugan. 
– Bemegyünk most. 

– Van kulcsod a bolthoz? 
– Van egy lakatnyitóm. 

– Imára kulcsolom a kezemet.  
– Inkább tartsd készenlétben, Dugan! Szükséged 

lehet rá, ha lőni kell. Szétválunk. Én kinyitom elöl, te a 



hátsó, szállítási bejárathoz mész, és én majd 

beengedlek. 
A férfi körbement a hátsó bejárathoz. Alig néhány 

percbe telt, és a szállítási bejárat kinyílt. Belépett, és 
csatlakozott a lányhoz. 

– Senki nincs itt – szólt. 
Tia az ajkához nyomta ujját, és a második emelet 

felé mutatott, majd előrement. 
Istennek hála, hogy a lépcső nem recsegett. Poshadt 

kávé szaga terjengett. Mozgást nem hallottak. 
Tia elővette a kését. 

– Előremegyek. 
Dugan félretolta. 

– Maradj. 

– Mi?! 
– Óvatosnak kell lennünk. 

– Én mindig óva… 
– Psszt! – Lámpájával fel-le pásztázott az ajtófélfán. 

A tetejéhez közel egy ősz hajszálat világított meg az 
ajtónyíláshoz közel. Folytatta a fürkészést, haladva a 

fénnyel lefelé, újabb ősz szálra bukkant. 
– Jobban csinálod, mint a fénytechnikus egy 

diszkóban! – elégedetlenkedett a lány. 
Dugan óvatosan felcsípte mindkét hajszálat, és 

letette őket az ajtó elé. 
– Emlékeztess rá, hogy ne felejtsem el visszatenni 

őket, miután kijöttünk. 
– Kétlem, hogy elfelejtenéd. – Lassan kinyitotta az 

ajtót. Üresnek tűnt a lakás. Kését visszacsúsztatta. – 

Próbálj meg nem elmozdítani semmit! Ha visszatérnek, 
nem akarom, hogy tudják, itt jártunk. 

– Szállj le rólam, Tia! Nem vagyok zöldfülű. 
– Ne haragudj, Fogorvos. 

– Rendben van. Fegyverszünet. 



Tia bólintott. Dugan sejtette, hogy az ókori görögök 

számára a fegyverszünet olyasvalami, amit meg kell 
szegni.  

A konyhában a lány megtapogatott egy 
kávéscsészét. 

– Még meleg. 
– Gondolom, az egyik terroristánk járt itt nem sokkal 

ezelőtt. 
A konyhából a nappaliba léptek, ahol egy 

szétvagdosott újságpapír maradványai hevertek. Dugan 
lehajolt az egyikért. 

– Ne nyúlj hozzá! 
A férfi visszahúzta a kezét, mintha csak forró sütő 

lett volna. 

– Később kielemezzük őket, hogy lássuk a kivágott 
cikkeket. 

Dugan a könyvespolchoz ment, és hangosan 
felolvasta a címeket: Terrorizmus és média. A Vörös 

Brigád és a baloldali terrorizmus Olaszországban. A 
Hezbollah és a politikai erőszak Libanonban. Az Iszlám 

dzsihád jövője. Egy ajtóra mutatott a lépcső mellett. 
– Jól tennénk, ha megvizsgálnánk az alagsort. – 

Magához vette az irányítást, és a villanykapcsoló felé 
nyúlt. 

Tia megint a keze után kapott. 
– Lehet, hogy összeköttetésben van. 

– Csak nem gondolod… 
– Az effélékre mindig nagyon ügyeltek. Inkább ne 

kockáztass! 

Dugan a zseblámpáját használva vezette az utat 
lefelé a pincébe. A fénycsóva egy vörös zászlót világított 

meg az egyik ajtón, közepén sárga csillaggal, melyben 
az N17 betűi álltak. 

– Gondolom, ez az, amit keresünk. 



Benyomta az ajtót, és körbenézett. Puskák és 

rakéták sorakoztak a falnak támasztva, egészen a 
plafonig. 

– Azt a szentségit, nézd ezt a fegyverzetet! 
– Ezeket jelentették ellopottnak a görög katonaság 

raktárából. 
Tia lámpájával két nyitott fémtartályra világított. Az 

egyiken az állt, NAFTÉN, a másikon PALMÁT. 
– Ez a szürkésfehér anyag mosópornak tűnik. A 

másikban sűrű folyadék van. 
– Vissza! Ne nyúlj ezekhez a tartályokhoz! 

Tia meglepettnek tűnt. 
– Miért? 

– A második világháború után az amerikai Chemical 

Corps naftén és palmát keverékét használta, hogy 
napalmot készítsen! 

A lány Dugant bámulta.  
– Gondolod, hogy ez volt a bomba, amit Pireuszban 

használtak? 
– Valószínű. Amikor a napalm embereket ér, az 

égések nem tűnnek normális égési sérülésnek. Mélyre 
hatol, és a bőr ragadós, kátrányszerű magmának tűnik. 

– Mint a halott bőr, amit apám a testről vágott le. 
– Be is dőltem neki egy jó darabig. Fogalmam sem 

volt róla, hogy a pasas meghalt, mire az apád a 
központba ért vele. 

– Ahogy az N17-elvtársainak sem. 
– Mégis, az apád halálra kínozta az egyiket. 

– Néha a kínzás illúziója nem működik – válaszolta 

Tia. – Az énekes nem tört meg. Mindemellett azt 
mondtad, hogy egy bouzouki énekes vitte el a 

feleségedet. Lehet, hogy épp ő volt az! 
– Nehéz elhinnem, hogy helyesled a kínzást. 

– Nem helyeslem. 
Ettől Dugan jobban érezte magát. 



– Otthon sosem hagynák, hogy ilyen módszereket 

használjunk. 
– Persze, hogy nem. Ezért végzi a kormányotok a 

kínvallatást titkos börtönökben, külföldön, Egyiptomban, 
Jordániában, Szabd-Arábiában… 

– És Görögországban? 
– Csupán a Sárkányfog hadművelet miatt. 

– És most? – kérdezte Dugan. 
– Legjobb, ha lecsekkoljuk Alexi Costa magánlakását. 

– Tudod, hol van? 
– A kövér megadta a címet. Exarchia tér. 

– Közel a mi szállásunkhoz? 
– Persze, diáknegyed. Hol máshol? 

Követte Tiát ki a hátsó ajtón, elhagyták az épületet, 

de előbb még gondoskodtak az ősz hajszálakról. Minden 
visszakerült a helyére. 

– Nem ismerem az odavezető utat. 
Tia kinyitotta előtte a kocsi ajtaját. 

– Nem kell aggódnod, én vezetek. 
Gúnyos volt vajon az a mosoly a szájszegletben? 

Dugan bemászott az anyósülésre, és bekapcsolta a 
biztonsági övét. A gumik csikorogtak a járdaszegélyen. 

Tia befordult a térre, és megcsikorgatta a fékeket egy 
kétemeletes épület előtt. 

– Itt vagyunk! 
Dugan körbenézett. 

– A fenébe is! Csak néhány saroknyira a 
szálláshelyünktől! 

– A terroristák gyakran rejtőznek el ott, ahol szem 

előtt vannak, csak senki sem számít rá. – Körbesétált az 
anyósüléshez, és kinyitotta Dugan előtt az ajtót. 

– Erre nincs szükség, tudod… 
– Tudom. De szórakoztat ez a paprikás tekintet. 



Dugan a lány nyomában felmászott a második 

emeleti lakáshoz. Tia rutinosan leellenőrizte az ajtófélfát, 
és felmutatott két vörös hajszálat. 

– Madarunknak nyilvánvalóan többszínűek a tollai. 
Dugan a kubista festményeket bámulta a 

múzeumszerű nappaliban. Tia oldalba bökte. 
– Nincs időnk rá, hogy terrorista műértést 

elemezgess! 
A férfi átment a hálóba. Két nyitott bőröndöt, üres 

fogasokat és a padlóra dobált női ruhákat talált. 
– Valaki átkozottul sietve húzott el innen. 

Tia megvizsgálta a polcot. 
– A lány nem lehetett itt sokáig. Alap sminkcucc, és 

csupán egy üveg parfüm. – Spriccelt egy keveset a 

csuklójára, és beleszippantott. – De az ízlése jó. 
Dugan egy mappát talált. 

– Vonatmenetrend. 
– Lehet, hogy kiejtették valahonnan. 

– Nézd a bejelölt útvonalat: Athénből Theszaloníkiig, 
majd Alexandrúpoliig. Minek akarnak Trákiába menni? 

– Vonatot lehet váltani Theszaloníkiban. A bejelölt 
útvonal a görög-török határhoz vezet Pithionnál. 

– Kétlem, hogy Törökország lenne a végső céljuk. Mi 
értelme lenne ennek? 

– Ki tudja? Felhívom apámat, és felvetem neki, hogy 
küldjön rendőröket, akik figyelik az egy nő, egy férfi 

párosokat ezeken az állomásokon, hátha rájuk akadnak, 
mielőtt átkelnek Uzunköprünél a török határon. 

– Tényleg azt gondolod, hogy Isztambul felé 

tartanak? 
– Talán útban valahova máshová. Ha szerencsénk 

van, megtaláljuk Ravent, mielőtt Alexi kiviszi az 
országból. 

– És utána mi következik, a Kínzás Színháza vagy az 
igazi kínzás? 



– Ha Alexi átmosta Raven agyát, hogy csatlakozzon 

az  N17-hez, nem lesz idő főpróbára. Bármi jöhet, ami 
szükséges, hogy kiszedjük belőle Tedescu terveit az 

amerikai célpontokkal kapcsolatban. 
– Rendben. Értelek. 

Tia kezét Duganébe csúsztatta. 
– Szóval hová menjünk, hogy kettesben legyünk? 

– Panepistimou utca harminckettő – válaszolta. 
– A Görög Nemzeti Könyvtár? – Tia visszahúzta a 

kezét. – Mi az istennek…? 
– Mielőtt Ms. Salinas behorpasztotta a koponyámat, 

azt mondta, Tedescu írásait az athéni könyvtárnak 
adományozta. Valószínűleg még rendszerezik őket az 

archiváláshoz. 

– Mi köze van ennek Raven megtalálásához? 
– Tedescu írásai felfedhetik saját szerepét az N17-

összeesküvésben. Elég egoista volt hozzá, hogy az 
utókorra hagyja a titkát. Úgy gondolhatott magára, mint 

az újkori Nostradamusra. Nem tervezek tíz évet várni, 
hogy kitaláljam, mit tudott meg Raven a Sárkányfog 

hadműveletről. 
– Te tényleg elhivatott vagy, hogy kihúzd azokat a 

fogakat. 
– Persze. Hívj csak Fogorvosnak!  



Huszonhetedik fejezet 

Athénból Isztambul felé 

Fatima a foglyára pillantott, aki összekuporodva feküdt 

az ágyban. A lány ezúttal nemcsak bizonytalan, de 
kimondottan dezorientált volt. A borderline-okat 

könnyebb kezelni a tudathasadásos szakaszokban. 

Ilyenkor Raven nem tudja biztosan, hogy aktuálisan 
saját maga vagy éppen halott ikertestvére uralja a 

tudatát. 
A reggeli ima után előkerült az ágy alól az éjjel 

becsomagolt hátizsák, Fatima még belegyömöszölte a 
precízen összetekert egyenruhát és fejkendőt, majd 

töltött Makarov-pisztolyát is becsúsztatta közéjük. Még 
egy indok, hogy ne repüljenek: a hátizsákját nem fogják 

átvizsgálni az alexandrúpoli vonatokon vagy 
Isztambulból Tatvan felé, közel az iraki határhoz. 

Felrázta szendergő fegyencét. 
– Ébredj, indulunk! 

Raven ásított, és hátat fordított a parancsnak. 
– Szükségem van még egy kis alvásra. 

Egy váratlan lökés kitaszította az ágyból. 

– Mi a franc?! 
– Életed függ rajta, teljesíteni parancsaimat! Eredj 

fürödni, fogat mosni. El kell érni vonat. 
– …jól van. nem kell annyira bepörögni… 

Ez megint Nikki hangja. Fatima vetett egy utolsó 
pillantást a szobára, ahol utóbbi hónapjait töltötte ezen 

a küldetésen. Sosem fog visszatérni, ha Isten is úgy 
akarja. Isten hatalmas. Majd arabul. Insallah. Allahu 

akbar. 
Kint leintett egy taxit. 

– Karolou I-es vasúti irodához, Omonia tér.  
Nyílt a kocsiajtó, de Raven elhúzta a száját. 



– Elöl akarok ülni, a sofőrrel, nem hátul. 

– Vonaton majd lesz helyed ablak mellett. 
– Mi a fenéért megyünk a páyaudvarra? 

– Utazunk. 
– Ez nem a valóság, ugye, Sawyer nővér? Egy másik 

világban vagyok? 
– Nevem Fatima Sayid őrnagy, és te nemsokára 

belépni valódi világba. Iszlámba. 
A taxi letette őket a jegyiroda előtt, Fatima fizetett, 

és kipattant a kocsiból. 
Az engedetlen rab már megint visszavonulót fújt, így 

a nő belekapaszkodott egy vastagabb szőke hajtincsbe, 
és nagy lendülettel megrántotta. 

– Nincs türelem nekem egy elkényeztetett kölyökkel! 

– Elmondom Alexinek, amikor visszaérek Athénba! 
– Alexi téged megölni akar, én megmentem életed. 

– Te megőrültél! Szeret engem. 
– Biztos vagy benne, hogy nem Nikki, akit szeret? 

– Miről beszélsz? 
– Halott testvéred visszajött a sírból elmédbe. Nekem 

gyanúm, hogy Alexi jobban szereti őt, mint amennyire 
téged. 

– Megpróbálsz saját magam ellen fordítani. 
– Allah megmenthet téged, egyesít lénnyel, aki 

birtokolja néha elmédet. Ha nem állsz ellen, Iszlám segít 
neked megtalálni igazi ént. De akkor követned kell 

utasításaim. Emlékezz, ez te érdeked! 
– Rendben, elhiszem, és szót fogadok, ígérem. 

Raven szorosan Fatima mögött maradt a jegykiadó 

ablaknál. 
– Két jegyet két fekhelyes hálókocsiban 

Theszaloníkiba. És onnan Pithion. 
A jegykiadó kérdezősködni kezdett. 

– Miért megy török határra? 
– Városnézni Isztambulban. 



– Sok minden van nézni itt Görögországban. 

– Eleget láttam Görögország. Két jegyet, kérem. 
A férfi elfintorodott, és kelletlenül kiadta a jegyeket.  

– Filia-Dostluk expressz indul tíz perc múlva. 
Raven lemaradt. 

– Miért megyünk Törökországba? 
– Csak átmenni, úton Irakba. 

– Te jó ég, az borzasztó sokáig fog tartani! Miért nem 
repülünk inkább? 

– Te tudod azt nagyon jól, Raven, hogy Nikki rész 
benned fél repüléstől. 

– De a magasság engem nem zavar. 
– Mindegy, repülés nagyon bonyolult új biztonsági 

vizsgálásokkal. Hosszú vonatúton láthatod tájat, és ad 

nekünk lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk 
egymáshoz. 

Felszálltak. Fatima hálásan nyugtázta, hogy ez a 
hálókocsi jóval kényelmesebb volt, mint a busz, amivel 

első, Bagdadból Athénbe vezető útján jött. 
– Helyezkedj el, Raven. Nekem mondani kell Salat al-

Zuhr, déli ima. 
A mosdótálat használta az ima előtti tisztálkodáshoz. 

Mivel észak felé haladtak, jobbra fordult, a gibla felé. 
– Miért fordulsz a másik irányba? 

– Ebben irányban van szent mecset Mekkában. 
Muszlimok ebben irányban imádkoznak. 

– Azt hittem, szükséged van imaszőnyegre is. 
– Kivétel van utazáskor. 

Látta, ahogy Raven kíváncsian kémleli őt. 

– Meg szabad kérdeznem, hogy miféle imák ezek? 
– Fejezetek Koránból, hívják surahoknak. 

– Bárki mondhatja ezeket az imákat? 
– Csak azok, akik megtérnek iszlám, és csinálnak 

shahada: nyilatkozat a hitről. Érdekel? 
– Nem vagyok benne biztos, többet kell tudnom róla. 



– Amikor elérünk célhoz, tanítalak téged majd. 

Örömmel látta, hogy Raven kezd fogékonnyá válni. 
Áldás lenne, ha át tudná téríteni ezt az ingatag és 

befolyásolható lányt az iszlámra. Egy kék szemű, szőke 
dzsihadista hasznos lenne a MEK következő 

támadásához a Nyugat ellen. De először a hasadással 
kell megbirkóznia. Raven vagy Nikki? Oszd meg és 

uralkodj. 
– Az iszlám a vallás, ami végigsöpri Közel-Kelet. 

Nemsokára meghódítani világ többi részét. 
– De nem úgy bánnak az iszlám nőkkel, mint a 

haszonállatokkal? A burka, az arc eltakarása és a többi 
hasonló dolog? 

– Ashrafban rájössz majd, hogy mi mások vagyunk. 

Mi vagyunk muszlimok, de harcolunk mullahok ellen, 
akik vannak középkori elképzelésekkel shariáról.* Mi 

nagyra tartani nőket. Igaz, vagyunk síita, de 
csatlakozunk Irak szunnita katonasága a háborúban Irán 

ellen. Rugalmasak vagyunk. 
*Az iszlám erkölcsi és vallási vezérelve, vallásjog. 

– Vannak köztetek olyan terroristák, akik ártatlan 

gyerekeket öltek meg. 

– Ellenségeink gyerekei felnőnek, hogy öljenek 
muszlimok. Hitetlen gyerekek harcosok, csak 

kiképzésben. Miért várni, amíg elég nagyok fegyvereket 
fogni? 

– És mi van az öngyilkos bombázókkal? 
– Te sokszor beszélsz öngyilkosságról, Raven. 

– Persze, hogy megkíméljem magam a saját 
nyomorúságomtól, ahogyan anyám tette. De a tieid 

egészen másféle okokból teszik. 
– Akik döntenek, hogy feláldoznak magukat Allah 

akaratából, áldott mártírok. 
– Hallottam, hogy a férfi mártírok hetvenkét szüzet 

kapnak a mennyben. Mit kapnak a női mártírok? 



– Kérdezel túl sokat! 

– És mi van, ha a mennyben elfogynak a szüzek? 
– Ne tagadj Isten, vagy végezni majd pokol tüzes 

bugyraiban! És te félni tűztől, nem? 
– Tudod, hogy félek. De mivel Nikki retteg a 

magasságtól, sosem tudna a mennybe menni! 
– Amikor elérünk Ashraf, áttérsz iszlám. 

– És mi van, ha nem akarok? 
– Tudom, hogy vagy összezavarodva. Beszélünk 

erről, mikor ideje eljött. Most beszéljünk másról.  
– Mint például miről? 

– Amikor voltál Tedescuval, hallottam hogy 
visszamondtál sorokat arctalan istennőről. Utalt Tedescu 

rá valaha előadásokban? 

– Nem emlékszem. 
Raven emlékezete nyilvánvalóan blokkolva van. 

Túlságosan kockázatos a félálomba vivő nyugtatót 
használni Nikki eléréséhez. Ravenre volt szüksége, 

amikor elérik a határállomásokat, mindkét helyen. Jobb, 
ha hagyja szundítani egyet, amíg át nem érnek 

Törökországba. 
Raven minden megállónál fordult egyet, amikor a 

hangosbemondó kibökte a következő állomást. Végül: 
„Pithion, utolsó állomás Görögországban. Útleveleket 

ellenőrzésre előkészíteni! Az Isztambulba utazóknak át 
kell kelniük a határon, és vízumot kérni a török 

határállomáson, Uzunköprüben.” 
Fatima kinyitotta a hálófülke szekrényét, kivette 

hátizsákjából csadorját, és felöltötte. 

– …mi a fenének veszed fel ezt a boszorkajelmezt? 
álarcosbálba megyünk…? 

– Szemérmes muszlim nők viselnek csadort. – Raven 
táskájából is előkerült az átalakított ruhadarab, Fatima a 

lány kezébe nyomta. 
– …nem húzom fel ezt az ócska függönyt… 



Nikki szavai jóval zajosabbak voltak. 

– Nikki, nem kelhetünk át Törökországon Irán és Irak 
felé nyugati nők mindent látni hagyó ruháiban. Ezek 

megvédenek férfiak kíváncsiskodó szemétől. 
– …engem nem zavar, ha férfiak bámulnak… 

Fatima hosszú ujjait Raven nyakára szorította. 
– Muszlim nő leszel, kezdj el viselkedni úgy! 

– …mi a fenéről beszélsz…? 
– Ha élni akarsz, Nikki, csinálnod kell úgy, ahogy én 

mondom! 
– …na jó, csak azért, hogy eleget tegyek azoknak a 

bizarr ötleteidnek… 
Segített Nikkinek felvenni a csadort. Amikor a vonat 

megállt, kitolta a lányt az ajtón. A ruha szegélye talán 

mégsem volt tökéletesen a méretére szabva, Nikki lába 
beakadt a hosszú lepelbe, és egy pillanatra elveszítette 

az egyensúlyát. 
– …ki fogom törni a nyakam ebben az átkozott 

cuccban… 
 

A pithioni állomás úgy nézett ki, mint a határvárosok az 
amerikai westemfilmekben, amelyeket Fatima athéni 

tartózkodása alatt látott. Lerobbant épületek a sínek 
mellett, ücsörgő emberek a taverna előtt, nők 

csadorban. A padokon és a földön diákok szunnyadtak, 
mind az Uzunköprü határhoz tartó vonatra vártak. 

Egyenruhás tiszt ellenőrizte útleveleiket. 
Végül a háromkocsis ingajárat begurult 

Törökországból, és görög határőrök ellenőrizték a 

Görögországba tartó utasokat. 
Miután a vonat kiürült, a határőrök intettek a 

Törökországba utazóknak, hogy felszállhatnak. Mindenki 
tolakodott, hogy hamarabb feljuthasson. Szerencsére az 

őrök nem zsúfolták tele a vagont. A vonat lassan 
visszapöfögött, elhagyatott vidéken át, keresztül egy 



hídon, egy folyó felett. A határ másik oldalán állt meg. 

Török határőrök szálltak fel, ellenőrizték az útleveleket. 
A vízum beszerzése Uzunköprüben olyan gyorsan ment, 

ahogy arra Fatima számított. Két nő talpig feketében 
ezen a helyen aligha keltett feltűnést. A török határőr 

átvette az útleveleket. 
– Maga Fatima Sayid? 

Fatima bólintott. 
– És maga Rima Sohrab? 

Nikki nem válaszolt. 
– Maga Rima Sohrab? 

A lány elcsigázva bámult maga elé, a messziről jövő 
hangot csak akkor fogadta be a füle, amikor Fatima 

könyökével oldalba bökve visszarántotta a valóságba. 

– G-gondolom. 
Ekkor láthatóan visszatért a Raven-személyiség. 

A határőr összehúzta a szemöldökét. 
Fatima mutatóujjával a halántékánál körözött, 

mintha egy csavart húzna ki.  
– Aha, bolond! – szólt a határőr. – Értem. 

Lepecsételte mind a két útlevelet, és visszairányította 
őket a vonatra. 

– Jó utat Isztambulba! Ne felejtsék el meglátogatni a 
Topkapi Palotamúzeumot! Filmet is forgattak ott. 

– Köszönöm – válaszolta Fatima. – Nem láttam 
filmet, de ellátogatunk biztosan múzeumba. 

– Lehet egy kérdésem? – szólt Raven fenn a 
vonaton. 

– Igen. 

– Mi van, ha Nikki áttér az iszlámra, de én nem 
akarok? 

– Akár Nikkiként vagy Ravenként megtér tested 
iszlám valláshoz, nincs visszaút. 

– Mi az, ami megfékezhet? 



– Saría szerint hitszegő testét kell megkorbácsolni, 

megkövezni, aztán lefejezni. 
Raven öklét a szájához szorította. 

– Bocsánat, hogy megkérdeztem. 
 

 
 

 
  



Huszonnyolcadik fejezet 

Athén 

Már koromsötét volt, Dugan mégis tisztán kibetűzte a 

ZÁRVA feliratokat a Nemzeti Könyvtárhoz vezető két 
kacskaringős lépcső alján. 

– Ez minden – szólt Tia. – Menjünk. – Fejét Dugan 

vállára hajtotta. – A te szobádba vagy az enyémbe? 
– Menj körbe a hátsó parkolóhoz! 

– Nem látod a kiírást? 
– Nem gondoltam, hogy ilyen szerencsések leszünk – 

válaszolta Dugan. 
– Szerencsések?! A zárva azt jelenti, hogy be van 

zárva, lakattal. 
Dugan két ujját a lány ajkához nyomta. 

– Soha még egyetlen lakat sem akadályozott 
komolyabban, hogy bejussak egy ajtón. Menjünk! 

Tia a három tömbből álló épületegyüttes mögé gurult 
az autóval. 

– Ez az egyetem, a másik az akadémia, a könyvtár 
olvasószobája a középső épületben van. – A könyvtár 

mögötti parkolóhoz hajtott. – Ez a hátsó bejárat. 

– Honnan tudod? 
– Végeztem itt kutatásokat. 

Dugan a vállára dobta táskáját. 
– Használd a zseblámpádat! 

Tia feltúrta a kesztyűtartót, és addig kotorászott, míg 
megtalálta. Gyors kattintás, minden rendben, működött. 

Dugan egy kis műanyag tokot vett ki a táskájából.  
– Mi ez? 

– Tolvajkészlet. – Két fémdrótot csúsztatott a zárba, 
és mindkét irányban megforgatta őket. – Átkozottul 

kemény dió ez! 
– Hagyd, hogy megpróbáljam! 



Dugan elmosolyodott, és átnyújtotta a drótokat. 

Tia félretolta a férfi kezét, és a táskájába nyúlt. 
Kulcscsomó csörgött a kezében, kiválasztotta a 

megfelelőt, és mintha csak az otthona előtt várná a 
bemenetelt, magabiztosan beledugta a lakatba, ami halk 

kattanással kinyílt. Meglengette zseblámpáját. 
– Csak utánad, Fogorvos! 

– Honnan a fenéből szereztél kulcsot? 
– Egyszerű. Mint mondtam, kutatást végzek itt a 

terrorizmuselhárító részleg számára. A kulcs az apámtól 
van. 

– Mondhattad volna! 
– Nem kérdezted. 

– És véletlenül tudod azt is, hol van az iroda, ahol 

katalógusba veszik a könyveket? 
Tia a zseblámpát az álla alá nyomta, és hamiskás 

vigyorra húzta a száját. 
– Kövess! – Kinyitott egy ajtót, és felkapcsolta a 

neonfényeket. 
– Inkább ne, megláthatja valaki a világítást! 

– Itt nincsenek ablakok, a napfény kárt tenne a 
kéziratokban. 

– Erre nem is gondoltam – válaszolta Dugan, és a 
padlótól a plafonig polcozott aktákra mutatott. – Egy 

örökkévalóságig fog tartani, mire megtaláljuk Tedescu 
archívumait ezeken a polcokon! 

– Ott nem kell keresnünk. 
– Akkor hol? 

– Salinas azt mondta neked, elpostázta a kéziratokat 

épp úgy időzítve, hogy azalatt érkezzenek meg, amíg 
Tedescu itt van a konferencián. Kétlem, hogy a 

katalogizáló könyvtárosnak volt ideje kinyitni őket. 
Fussunk végig az újonnan érkezett szállítmányokon! – 

Felemelt egy sovány kis csomagot. – Feladó: Jason 
Tedescu, Waybridge Egyetem, Waybridge, Ohio. 



Dugan csókot dobott Tia felé a levegőben.  

– És most hol a fenében tudjuk ezt lemásoltatni? 
Késő van. De elég rizikós lenne kivinni magunkkal egy 

egész éjszakára. 
– Semmi gond, van egy másológép, amit gyakran 

használok. Kövess! 
Megtalálták az olvasótermet, Tia lehúzta a másolóról 

a műanyag védőtakarót. 
– Add a lapokat, én majd másolom őket! – A 

zseblámpát a papírra irányította. 
Öt perc alatt végigmentek a kötegen, majd Dugan 

visszazárta a kéziratokat a csomagolásba. 
– Az tényleg sorscsapás lenne, ha az N17 rátenné a 

kezét ezekre! 

– Van egy ötletem! – Tia magához ragadta a 
kéziratot, majd a katalogizáló irodába sietett, és a 

megrakott polcok mögé dobta. – A könyvtáros, 
valószínűleg óvatlanságból, nem vette észre, hogy a 

csomag becsúszott ide. 
Dugan csókot nyomott az arcára. 

– Rendben. És most lássuk azokat az átkozott 
jóslatokat! 

 
NYILATKOZAT 

 
Én Jason Tedescu, ezúton vállalom halálom után, 

hogy a Sárkányfog hadművelet az én alkotásom. 1973. 
november 17-én megsérültem az athéni Műszaki 

Egyetemen, a Papadopoulos ezredes és fasiszta juntája 

elleni diákfelkelés során. 
Azon a napon számos görög diák vesztette életét a 

CIA által támogatott diktatúra miatt! Engem az Egyesült 
Államokba küldtek orvosi kezelésre, de tovább 

maradtam, hogy elvégezzem doktori képzésemet 
klasszikus irodalomból. Ez alatt az idő alatt az 



egyetemről kivett szabadságaimat görög terrorista 

egységek alapításával töltöttem Amerika-szerte. 
Az  N17 megszervezését elvtársammal, Myron 

Costával együtt irányítottam. Vállalom a teljes 
felelősséget a CIA helyi vezetőjének meggyilkolásáért 

1975-ben, valamint a további, amerikai és görög 
kormánytisztek elleni támadásokért. 

Imádkozom, hogy megérhessem a titkos terrorista 
egységek feléledésének napját, melyeket én alapítottam 

mindenfelé az amerikai kapitalista államokban. Az 
ország három nagyobb központja elleni támadás minden 

bizonnyal járulékos veszteségeket fog okozni, polgárok 
százezreit érintve. A háború ködében ez elkerülhetetlen. 

Az általam alkotott MISZTIKUS JÓSLAT első része, a 

HOL? feltárja a városokat és a célpontokat. A második 
rész, a MI? a fegyverre, és annak beszerzési helyére 

utal. A harmadik rész, a HOGYAN? saját zseniális 
módszeremet írja le a fegyver terjesztéséről. 

Ezúton hatalmazom fel végrendeletem végrehajtóját, 
hogy saját belátása szerint adományozza ezeket a 

kódolt jóslatokat a görög levéltárnak, hogy halálom után 
a jövő bölcsészei felismerhessék a zseniális Jason 

Tedescu briliáns stratégiáját, akit elmulasztottak 
kinevezni egyetemi professzorrá. 

 
Tia átvette Dugantől a kéziratot, és fellapozta a 

következő oldalt. 
– Hadd olvassam fel hangosan. Ha halljuk, az 

segíthet: 

 
„HOL? 
Arctalan Istennő lát jövőt Szélfútta Toronyból,  

és ádáz gyűlölettel mindenkit lemészárol 
Bikaember, ki megmenekült, megáll az elsüllyedt falak alatt 

A HALÁL ÍTÉLETE ÖTSZIRMÚ VIRÁGOT ROBBANT." 

 



– Ó, a fenébe is! – Dugan felhördült. – Ez az 

istenverte rejtélyekbe foglalta a jóslatait: a célokat, a 
fegyvert és a módszert is. 

Tia Dugant kémlelte. 
– És mit gondolsz, mit jelentenek ezek a… te 

szavaiddal élve, rejtélyek? 
– Honnan a pokolból tudnám? 

– A kémelhárítás elemzői nem profik a talányok 
megfejtésében? 

– A nemzetközi szájtépések dekódolása és elemzése 
nem egyenértékű a rejtélyfejtéssel. Gyerünk, olvasd fel 

a többit! 
Tia megfordította a lapot.  

– A többi oldal üres. 

– De a nyilatkozatban három strófát említ: HOL, MI 
és HOGYAN. 

Tia közelebbről is megnézte. 
– A másik kettő hiányzik. Valaki nyilván különvette 

őket. 
– Alighanem Salinas, aki fejbevágott Zeusszal, és 

feltehetően halálra verette magát azon a tüntetésen. 
Tedescu rábízta, hogy a saját megítélése szerint járjon 

el az adomány ideküldésével. 
– De mire jó elküldeni csupán az első részt? 

– Salinas istenítette Tedescut – válaszolta. – 
Orákulumnak hívta. Valószínűleg úgy gondolt saját 

magára, mint a főpapnőjére, aki a maga értelmezése 
szerint védelmezi az orákulum hagyatékát. Nem kérdés, 

hogy úgy választotta szét őket, ahogyan ő maga 

megfelelőnek találta. 
– Rendben, akkor birkózzunk meg azzal a négy 

sorral, amink van! 
Dugan a lapra meredt. 

– Tedescu C-kategóriás költő volt, de láthatóan bölcs 
jósnak tartotta magát. Az első sorok görög mítoszokra 



utalnak. Az előadások alatt bizonyára a talányokhoz 

tartozó utalásokat jegyeztetett meg a diákjaival. Úgy 
tűnik, itt profetikus kulcsszavakként használja őket. 

Tia ujjával megpöccintette a lapot. 
– Tehát az  N17 és a MEK is tudhatja, hogy Raven a 

kulcs a rejtélyek megoldásához, ő ismeri ezeket. Persze 
ő nem tudja, hogy tudja. Ha viszont elviszik Ashrafba, 

kínzással biztosan kiszedik belőle. 
Dugan felvette a kéziratot. 

– Raven a kezükben van, de a miénkben meg itt van 
ez. Csak egy a baj, ennek a strófának nincs értelme. 

Nem hámoztunk ki belőle semmit. 
Tia végigfuttatta ujját a sorokon. 

– Először is azonosítanunk kell minden egyes képet 

és irodalmi utalást, aztán értelmezni őket átfordítva a 
terrorakcióra. Adjuk meg neki a tiszteletet, amely 

kijárna a klasszikus irodalom professzorának, végül is 
erre vágyott. Valószínűleg többrétegű a jelentés. Nézze 

meg az íny alatt is, Fogorvos!  
– Te nyilván jól megtanultad a görög irodalmat és 

mitológiát, úgyhogy ez a te asztalod. 
– Rendben. – Tia az első két sorra mutatott: 

 
„Arctalan Istennő lát jövőt Szélfútta Toronyból,  

és ádáz gyűlölettel mindenkit lemészárol.” 
 

A lány felhúzta a szemöldökét. 
– Sosem hallottam arctalan istennőről. 

– És mi van a Szélfútta Toronnyal? 

– Nem ugrik be semmi. 
– Nem ugrótoronyról beszél. 

– Rendben van, elemzőkém! Menjünk tovább. 
„Bikaember, ki megmenekült, megáll az elsüllyedt falak 

alatt". Bikafej, embertest… a Minotaurusz. 
– De mit jelent mindez? 



– Hallgass és tanulj, Elemző úr! Poszeidón egy fehér 

bikát adott Minósznak ajándékként. A királyné 
szeretkezett a bikával, és egy bikafejű embernek adott 

életet. 
– Valószínűleg innen jön a kifejezés, hogy 

baromságot csinált! 
Tia oldalba vágta. 

– A király elrejtette a Minotauruszt egy labirintusban. 
Tehát hol lehet labirintus Amerikában? 

– Tudok egypárat. Az Olcott Központ labirintusa 
Wheatonban, Illinois államban. A Labirintus Társaság 

Connecticutban. A Grace-székesegyház labirintusa San 
Franciscóban. De van még több száz másik is. A rejtély 

bármelyikükre utalhat. Hova vezet ez bennünket? 

Tia megrázta a fejét. 
– Azok az igazi labirintusok a felszínen vannak. 

Nekünk most mélyebbre kell ásnunk. 
– Mélyebbre… Föld alatti útvesztő… Elföldelt 

elektromos vezetékek, kábelek? Kanálisok? Állatok 
járatai? Kígyófészkek? Föld alatti patakok? – A 

homlokára csapott. – Várj egy percet, az istenit! Föld 
alatt? Mint a földalatti az angoloknál, a New York-i 

metróútvonalak labirintusa!  
– Azt hiszem, jó úton haladsz, de hogyan szúrjuk ki a 

tényleges célpontot? 
– Néhány részen, ahol a metró kijön a föld alól, 

töltések vannak. 
Tia megingatta a fejét. 

– Az a falak mellett lenne. Nem alattuk. 

Dugan az ajkát harapdálta. 
– Metró… metró… Várj csak! Az egyik New York-i 

metróállomás nevének jelentésében ott a fal: Wall 
Street. És ahogy most végiggondolom, a New York-i 

tőzsde épülete előtt van egy bikaszobor. A második 
célpont: a kapitalista hatalom központja. 



– Tehát a bikaember labirintusa a második célpont – 

szólt Tia –, a New York-i tőzsde épülete. De még mindig 
hátravan, hogy megfejtsük az első és a harmadik 

célpontot, plusz azonosítsuk a terrorista egységeket és a 
fegyvert. 

– És persze arra, hogy hogyan akarta használni az 
egységeket. 

– Mindjárt megérkeznek a takarítók – szólt Tia. – 
Folytassuk ezt otthon. 

Dugan felmarkolta a lapokat, és kisiettek a 
parkolóba. Úton a szálláshely felé Tia rákérdezett: 

– A te szobádba vagy az enyémbe? 
– Az enyémben jobb a világítás. 

Amikor beléptek a szálláshely folyosójára, Dugan a 

lány arcát fürkészte, de a fény kialudt, mielőtt még 
elcsíphette volna azt a sokat sejtető félmosolyt. 

– A sötétben istennő vagy, arc nélkül. 
– Ezt nem veszem bóknak. 

– És mivel te vagy Artemis, a vadász, tanúsíthatom a 
feltevést, hogy miután gyilkoltál, lemészárolnál 

mindenkit. 
Tia Dugan mögé nyúlt, és felkapcsolta a villanyt. 

– Seggfej! Ma éjjel alhatsz a saját szobádban. 
Egyedül.  



Huszonkilencedik fejezet 

Isztambulból Tatvan felé, Törökország 

– Fatima, miért nem látogathatjuk meg a Topkapi 

palotát? 
– Nincs idő, jegyet kell venni vasútállomáson. 

– Már megint egy vonat? Elegem van a vonatokból! 

– Ez az utolsó. 
– Hova megyünk? 

– Határra Törökország és Irak között. 
– Semmi kedvem Irakba menni! 

Meddig fogja még bírni ezzel az elkényeztetett 
lánnyal? 

– Várnak minket. Szóltam nekik, hogy érkezünk. 
– Láttam a tévében, hogy Amerika háborút nyert Irak 

ellen. 
– Kapitalista keresztesek megnyerték Sivatagi Vihar 

hadműveletet, első csatát, de még lenni több csata is. Mi 
megnyerjük háborút. 

– Ki az a mi? 
– Iszlám dzsihád, Insallah! 

– Ez azt jelenti, „Ha Isten úgy akarja”, igaz? 

– Memóriád kiváló, Raven. Vonatúton cél felé 
használod majd arra, hogy előhívd Tedescu strófáit. 

– Nem értem. 
– Fogod érteni, időben. 

– Mondd el, most! 
Elkapta Raven karját a csadoron keresztül, csavart 

rajta egy erőset, és magához rántotta a lányt. 
– Te nem adsz nekem utasítások! Én, Fatima Sayid 

őrnagy mondom neked, mit csinálj és mit ne csinálj! 
– Ez fáj!  

– Ez semmi ahhoz képest, mit érzel majd, ha még 
akadékoskodsz! 



A csador takarása arra is kiváló lehetőség volt, hogy 

Raven arcát kifejezéstelenné tegye. Mintha megszelídült 
volna alatta – Fatima szemében legalábbis. A nő 

engedett a szorításon. Nincs értelme tovább vadítani, 
sok munka van még hátra. 

Megcélozták a Haydarpasa pályaudvar egyik 
jegypénztárát. 

– Két hálókocsi jegy Dogu expresszre Isztambulból 
Tatvanba. 

– Két yatakli vagon Dogu expresszen – válaszolta a 
jegykiadó. – Megtakarít húsz százalék, ha retúrjegyet 

vesz. 
– Nem jövünk vissza. 

Fatima fizetett, és a kiadó átnyújtotta neki a 

jegyeket. Megint cibálni kezdte Raven karját. 
– Gyere, bajkeverő, felszállunk vonatra! 

Útban a hálókocsijuk felé egy vasutas a karját 
nyújtotta, hogy felsegítse a lépcsőn. Fatima elfordult. 

– Nem nyúlni hozzám! 
– Elnézést, hölgyem! Elfelejtettem. Nem ugyanúgy 

Törökországban, mint maga országában. 
– …én nem bánom, ha megérint… 

A vasutas zavarban volt. 
Ez a kacér kiszólás Nikkire vallott. Fatima felhúzta őt 

a lépcsőn, és ujját a halántékához ütögette, jelezve a 
vasutasnak, hogy nem kell komolyan vennie a lányt. 

– …cseszd meg. nem én vagyok az, akinek hiányzik 
egy kereke, nem én vagyok az őrült… 

Fatima vállat vont, és megrázta a fejét: 

– Látja? 
A férfi elfordult, hogy segítsen egy másik utasnak. 

 
Ahogy a fülkéjükbe értek, Fatima lehúzta saját 

fejkendőjét és Ravenét is. Keményen a lány szemébe 
nézett. 



– Figyelmeztetlek utoljára, Raven vagy Nikki, ha még 

bajba hozol, lenyugtatózlak téged egész útra! 
– Sajnálom. Megpróbálok jól viselkedni. 

Ez Raven-szerűen hangzott. 
– Többet teszel, mint próbálás!  

– Megpróbálok többet tenni a próbálkozásnál. 
Fatima arcon csapta. 

Raven visszaadta a pofont. Alsóneműre vetkőzött, a 
csadort pedig a földre hajította, és összefonta a karját. 

– …és mi az istent kezdesz ezzel… ? 
– Rendben. Nikkivel nem lehet bírni másképpen. – 

Táskájából egy fekete dobozkát kapott elő, abból pedig 
egy fecskendőt, már csak a tű hiányzott. 

– Ne, kérlek! Jó leszek! – Raven a fülke ajtajához 

rohant, és elkezdte rángatni. 
Fatima behelyezte a tűt a fecskendőbe, elkapta a 

lányt, az ülésre taszította, és belevágta a tűt. 
– Félek! Félek! 

– Nincs mitől. Félálomban leszel, amíg elérünk 
Tatvan. Mikor felébredsz, nem emlékezel semmire, ami 

történt veled. 
– Mit fogsz csinálni v-velem?! 

– Felteszek kérdéseket, te pedig válaszolsz. Láttam 
sokszor apádat hipnotizálni téged. Ébredés után 

elfelejtesz mindent. 
Raven szeme forogni kezdett, majd lecsukódott. A 

feje elernyedt, és oldalra billent. 
A feladat már csak az, hogy a félálmot sikerüljön 

hipnotikus álomba fordítani. Mögé ült, és suttogni 

kezdett. 
– Most alvás, de mindketten halljátok hangom. 

Mindketten engedelmeskedtek hangomnak. Hallgasd 
vonatkerekek forgását… lágyabb… lágyabb… Hallgasd 

levelek susogását szélben. Álomban is tudsz beszélni. 
Világos? 



A lány halkan nyöszörgött, és bólintott. 

Végre. Ezt tervezi már azóta, hogy a tolószékes 
Tedescu kizavarta őt a szobából, amikor Ravennel 

beszélt. Most itt a lehetőség, hogy megtudja, mit zártak 
el akkor Raven gondolataiban. 

– Visszamegyünk időben athéni elmegyógyintézetbe. 
Kórházban vagy, és látogatod régi tanárod, Jason 

Tedescut. Látod Mr. Tedescut… ? 
Raven igent suttogott. 

– Mit csinál Mr. Tedescu? 
– Azt akarja, hogy idézzem fel neki a sorokat, amiket 

az irodájában olvastam.  
– Idézd fel most nekem! 

A lány összerezzent. 

– Tűz! Nem akarok megégni! Ó, istenem, nem 
akarok több tüzet! 

– Aludj, Raven, aludj! Nyugalom van most. Vége 
tűznek. Próbáld újra. Mik a sorok? 

– Nem emlékszem. 
– Allah nevében, emlékezned kell! 

– …ez már szörnyű magas, nem bírom! le fogok esni 
és eltöröm a nyakam!ne nézz le…! 

– Rendben Nikki. Biztos vagyok benne, hogy apád 
poszthipnotikus szuggesztiója nem blokkolja te 

emlékezetedet. Hogy hangzik első strófa: MI? 
Nikki előre-hátra hintázott, majd dünnyögni kezdte: 

 
„…arctalan istennő őrzi a jövőt szélfutta toronyból,  

és ádáz gyűlölettel mindenkit lemészárol.  

bikaember, ki elmenekült, megáll az elsüllyedt falak 
alatt,  

a halál ítélete ötszirmú virágot robbant…" 
 

– Gyerünk! 
– …ez az egy rész, amit hallottam… 



– Lenni kell több. 

Feje holdkóros álomra csuklott. 
Dr. Slade nyilván Raven borderline-hisztérikus 

személyiségei mögé temette el a jóslatot. Hogy áttörjön 
az utasítás pajzsán, meg kell találnia a módját, hogy 

megkerülje Raven tűztől való rettegését és Nikki 
tériszonyát. 

 
Leszálltak a vonatról Tatvanban, és busszal mentek az 

iraki határig. Ha addigra nem tudja megfejteni a rejtélyt, 
túsza hasznát veszti. A Vörös Szerda ünneplése a 

tűzijátékokkal pusztítást visz végbe Raven elméjében. 
Az imák a minaret tetején pánikot keltenek Nikkiben. 

Talán mindkettejük fóbiáját felhasználva el tudja 

választani őket. 
De óvatosan kell cselekednie, ha nem vigyáz, a 

borderline időleges skizofrénia visszafordíthatatlan 
katatóniás összeomlássá válhat.  



Harmincadik fejezet 

Dugan titkosított mobilja szólalt meg. A kijelzőre 

pillantott: kusza betűk. 
– Tia, Kharón az. 

Benyomta a jelfinomító chipet a készülékbe. 

– Igen? 
– Fogorvos? 

– Hahó, ember, jó hallani a hangját! Mi a helyzet? 
– Váratlan kapcsolat a Sátorverővel, Ashraf 

táborából, Irakból. 
Eltartotta fülétől a telefont, hogy Tia is hallja. 

– Mondja! 
– Gyorsan kell beszélnem. Sátorverő lehallgatta a 

MEK vezetőjének, Hasszán tábornoknak egy hívását. 
Fatima Sayid őrnagy útban van Ashraf felé Raven Slade-

del. Elmondta a tábornoknak, hogy szándékában áll 
ellenkondicionálni a fóbiákat és áttörni a hipnotikus 

gátat. 
– Hogyan tudta Sátorverő mindezt lefülelni? 

– A MEK karbantartóként használja őt 

számítógépeikhez és elektromos berendezéseikhez. 
Sikerült poloskákat csempésznie a tisztek 

lakórészlegeibe. 
– Megtudta, hogy mi a tervük Ravennel? 

– Azt mondja, Hasszán tábornok közölte Fatimával, 
hogy számukra a legfontosabb cél kiszedni belőle 

Tedescu jóslatait. 
– Nekünk csupán a HOL? első célpontját sikerült 

megfejtenünk: a New York-i tőzsde. 
– Ha Fatimának sikerül megtörnie a hipnózist 

Ravenben – válaszolta Kharón –, elvesztünk. 
– Akkor is még meg kell fejteniük a rejtélyek többi 

részét.  



– A Sátorverő szerint van néhány igencsak okos nő 

abban a csapatban. 
– Naprakészen tud tartani a fejleményeket illetően? 

– Megpróbálom. Vége. 
Dugan kihúzta a chipet. 

– Tia, mit gondolsz? 
– Azt mondanám, pszichológiai versenyfutásban 

vagyunk két terrorista csoport ellen. Csak remélhetjük, 
hogy ha Fatimának mégis sikerül kiszednie Ravenből a 

rébusz többi részét, Sátorverő még időben eljuttatja 
hozzánk, hogy megfejthessük. 

– És akkor nem lesz többé szükségük rá – szólt 
Dugan. – Biztosan gondoskodnak majd róla, hogy Raven 

ne kerüljön a görög hírszerzés kezébe. 

– Gondolod, hogy megölnék? 
– Nem ezt tenné az apád is? 

Tia elfordult, hogy ne kelljen Dugan szemébe néznie.  
 

 
 

 
 

  



Harmincegyedik fejezet 

Tatvan, Törökországból Ashraf, Irak felé 

Fémek csigorgása és egy zökkenés ébresztette Ravent 

mély álmából. Az ágy rácsának csapódott, amely épp jó 
helyen volt ahhoz, hogy megfékezze a gurulást. Felső 

fekhely a vonaton? Mégis hogyan került ő egy vonatra? 

Lenézett, és látta saját magát, ahogyan alszik. Megint 
megőrült volna? 

Motyogást hallott lentről a sarokból, aztán beugrott 
neki, hogy Fatimával utazik. A nő éppen szokásos 

imaszertartását végezte. 
A hangosbeszélőn bemondták a következő állomást. 

„Tatvan! Az utolsó megálló az iraki határ előtt!" 
Irak? Mi folyik itt? 

Fekete sátor hajolt fölé. 
– Kelj fel, Rima Sohrab! 

Egy sátor, ami beszél hozzá! Aztán visszaemlékezett 
a csadorra, és benne a nőre. 

– Azt hiszem, izé… összetévesztesz valakivel. Én nem 
Rima hogyishívják vagyok. 

– Jól van akkor. Vedd fel csadorod, és gyere le onnan 

fekhelyről. Most, gyorsan! 
– …oké, oké. nem kell úgy felhúzni magad… 

Megfordult, és a gyűrött lepedőre nézett. Hova lett az 
alvó énje? 

– …jaj ne! ne, ezt a testen kívüli szart megint… 
Átnyújtózott a polcig, ahol a fekete lepel pihent, és 

belebújt. Most ő is fekete sátor lett. 
– Gyere le! 

– Igenis! Igenis, uram! – Szalutálni próbált, de karja 
megakadt  a csadorban. Ó, a pokolba is! Lemászott, és 

felnézett a magas sátorra. Legalább nem kell látnia 
Fatima haragos arcát. 



– Le kell szállni vonatról, Raven! – Fatima hangja 

szelídebbre váltott. – Fogd sporttáska szépen, és 
menjünk! 

Követték a leszálló utasokat a lépcsőig. Raven 
habozott, a vasutast várva, hogy lesegítse. De az 

hátralépett. Hát persze, a muszlimok nem érintik meg a 
fura muszlim nőket. A csador biztosan úgy működik, 

mint egy erényöv. Leszállt. 
– Most merre, Fatima őrnagy? 

– Psszt! Ne szólítsd nevem, amíg elérünk Ashrafba! 
– Ott szabad? 

– Ott megkövetelve van. 
Felszálltak a buszra. Raven le akart csapni két 

szabad helyre még a busz elejében, Fatima viszont 

következetesen hátrafelé tuszkolta. 
– Mi a baj ezekkel az ülésekkel itt elöl? 

– Itt ülnek férfiak. Mi ülünk busz hátában. 
Na, ez aztán nem semmi! Szegregáció. Hol volt Rosa 

Parks*, amikor szükségetek volt rá? 
*Afroamerikai polgárjogi aktivista, az amerikai feketék polgárjogi 

mozgalmának egyik vezéralakja. 

Tétovázott. Fatima könyöke volt az útjelző, végül az 
ablak mellé huppant. 

– Tehát a muszlim nők alá vannak rendelve a 
férfiaknak? 

– Amikor megérkezünk Ashrafba, meglátod, ki 
irányít! 

 

Pocsék utakon zötykölődtek egészen Bagdadig. Ott a 
kép széles vászonra váltott: sugárutak, modern épületek 

és metropolishangulat uralkodott. Ők szálltak le utoljára 
a buszról. 

– Itt maradunk? 
– Psszt! – suttogott Fatima. – Nem beszélhetsz 

angolul, kémek vannak mindenütt! 



Egy taxiállomáson a nő lealkudta az út árát Ashrafig, 

aztán elhajtottak. A táj sápadt volt és unalmas az autó 
ablakából – homok és ronda bozótosok váltották 

egymást. Raven kezdett belefeledkezni a monoton 
zötyögésbe, de Fatima visszarázta a valóságba.  

– Megérkeztünk. 
A taxi megállt egy kapu előtt, ahonnan egyenruhás 

nő lépett ki olyan színű uniformisban, mint a bokrok, 
meg a por. 

– Azonosítsák magukat! 
Fatima lehúzta a csadort a fejéről és megmutatta az 

arcát. 
Az őrszem szalutált. 

– Sayid őrnagy. Isten hozta újra itt! 

Megkérdezhetem, hogy ki a kísérőtársa? 
– Rima Sohrab, újonnan toborzott. 

…hogy mi a fenéről beszél…? 
– Isten hozott az Ashraf táborban, Rima Sohrab 

elvtárs! 
…jobb, ha befogom a számat, amíg rá nem jövök, mi 

folyik itt… 
Az őrszem a telefonért nyúlt. 

– Küldjetek egy dzsipet a visszatérő Sayid őrnagyért! 
Pár perccel később meg is érkezett az autó. 

Sofőrnője szintén egyenruhában volt, kipattant és 
szalutált Fatimának. 

– Hova tart, őrnagy? 
– Egy rövid kőrutat teszünk a terepen újonnan 

toborzott társunk, Rima Sohrab kedvéért. Aztán a 

szobámba megyünk, a hármas részlegbe. 
Fatima betuszkolta Ravent a dzsipbe. 

– Elképedni fogsz attól, amit látsz! 
Fatimának igaza volt. Betonozott utakon haladtak, a 

táj színes volt, szökőkutakat és medencét, aztán 
mecsetet és szobrokat látott. 



– A kórházunk – mondta Fatima egy modern épület 

felé mutatva. – És ott a könyvtárunk. Mögötte múzeum. 
Szaddam Huszein nekünk adományozta harmincöt 

négyzetkilométer sivatag, és mi varázsolunk oázist 
belőle. 

– Azt mondtad, irániak vagytok. Miért tette ezt? 
– Jutalmul, hogy csatlakoztunk iraki hadsereghez 

háborúban iráni mullah zsarnokok ellen. 
– Van hadseregetek? 

– Majdnem négyezer fős. Jól képzett, irányítják női 
mudzsahedek. – Fatima előremutatott. – Nézd meg te! 

Az előttük fekvő terepen nők százait látta bokorszínű 
egyenruhában, egyenfejkendőkkel – harci tankok 

nyílásaiban, vigyázzban állva. Mások gépfegyvereket és 

rakétavetőket tartottak készenlétben. Fatima egy magas 
nőre mutatott egy páncélozott személyszállítóban. 

– Ez vezérünk, Hasszán tábornok. 
Raven megvonta a vállát. 

– És akkor mi van? 
– Elég nézelődésből mára. Sofőr, a lakórészlegekhez! 

A színek felvonulása folytatódott: az épületek körül 
friss zöld pázsit, lila, fehér és sárga szirmú virágok 

díszelegtek. 
A sofőr megállt a hármas részleg előtt. Fatima 

előrement puritán szobájába, ahol minden pedáns 
rendben volt. A szekrényhez lépett és kivett egy 

bokorszínű katonai egyenruhát, olyat, mint amit a 
gyakorlatozóterepen viseltek. 

– Vedd fel ezt, Rima! Csador nem megfelelő itt. Ha 

nem illik méret rendesen, egyik férfi méretre szab 
neked. 

– Hála Istennek! Már azt hittem, sosem szabadulok ki 
ebből a sátorból! 

– Többet ne mondjad hála istennek, Raven! Mondjad 
Allahu akbar, Isten hatalmas. 



– Van valami, amit nem látok sehol: játszótereket. 

Hol vannak a gyerekek? 
Fatima megköszörülte a torkát. 

– Nincsenek gyerekek. 
– Hogy lehet? 

– Vezetőink uatsítanak, hogy gyerekeket elküldjük 
rokonokhoz. Akik voltak házasok, el kellett válni a 

férjtől. Cölibátus szabály itt. Ezért nincs többet gyerek. 
Hajlott rá, hogy azt mondja: „Ha így állunk, Ashraf 

hamarosan öregasszonyok otthonaként fogja végezni.” 
Ehelyett azt susogta: 

– Insallah. 
– Jason Tedescunak volt igaza. Hallottam, mikor 

mondja, gyorsan tanulsz. Mondd meg nekem sorokat, 

amiket visszamondasz neki kórházban! 
– Semmi nem volt. 

– Ott voltam. Hallottalak. 
    Raven mély lélegzetet vett. 

– Nem emlékszem. 
– Elnyomtad azt, Raven, kiképeztek mélyhipnózissal. 

Segítek neked visszaszerezni emléket. 
– Nem akarok emlékezni. 

– Ezt eldöntöm én. Választom én, mire emlékezel és 
mit felejtesz. Mikor megtérsz iszlám, nem tetőled függ 

többet. 
Már mondani kezdte volna, hogy nem akarok 

muszlim lenni, de a hang a fejében közbeszólt. 
…nem lehetsz olyan ostoba, hogy most szegülj neki 

ellen… 

– Teljesen igazad van, Fatima őrnagy. Követlek, 
ahova vezetsz! 

Jutalma egy mosoly és egy simítás a fején. 
– Jó. Hagyunk emlékezet gyakorlatok újév után. 

– De január elseje csak hét hónap múlva lesz! 



– Norouz, mi perzsa újévünk március huszadika. 

Kezdünk Chaharshanbeh Suti holnap. 
– Mi az? 

– Holnap, hat nappal újév hétfő előtt ünnepiünk 
Vörös Szerda ünnep, szokás, ami keresztény és iszlám 

időszakok előtt volt, abban időben, mikor emberek itt 
istenítették Zarathustra. Mullahok nem engedik, de 

elnézik, ahogy ti keresztény egyházatok elfogad pogány 
Mikulás. 

– Ez izgalmasan hangzik, mindig szerettem a 
karácsonyi időszakot. Mit csináltok itt? 

– Azon napon néhány katona felvesz fehér lepel vagy 
jelmez egyenruha helyett. Befestik arcuk és futnak 

utcákon, edényeket és tálakat ütögetnek, csinálva 

süketítő hangok, hogy elűzik múlt év ördögi szellemeit. 
A csúcspont Vörös Szerdán a tűz. 

Raven érezte, ahogy mellkasa összeszorul. 
– Tűz?! 

– Ezért a neve Vörös Szerda. Égetjük ajatollah 
képeit, és iráni miniszterelnök képét és néhány mullah. 

Elintézem neked, mint újonc MEK-ben és iszlámban, 
hogy legyen tiéd megtiszteltetés elégetni elsőt. 

…raven, ne hagyd, hogy lássa a rettegést…  
– Patkó forma tüzet rakunk mindenfelé táborban, és 

ugrunk lángok fölött… 
– Én nem lennék rá képes… 

– …hogy megtisztítani magunkat múlt év rossz 
időszakaitól. 

– …hogy a tűz közelébe menjek. 

– Legyőzöd tűzfóbiádat itt. 
– Haza akarok menni! 

– Nincs neked más otthon. Hűséget fogadni kell 
neked Allah és Mohamedhez, béke és áldás legyen vele. 

– Nem kényszeríthetsz, ha nem akarok muszlim 
lenni! 



– Hűséget fogadni Allahnak kell legyen önkéntes. 

Neked kell eldönteni. 
– És ha úgy döntök, hogy nem? 

– Akkor meg leszel ölve, mint hitetlen. 
– …a pokolba veled és a női hadseregeddel! 

leszarom, hogy élek vagy halok…  
 

 
 

 
  



Harminckettedik fejezet 

Amikor Fatima az esti ima után kilépett a mecsetből, egy 

segéd sietett oda hozzá azzal az utasítással, hogy a 
vezető tisztek rendkívüli találkozóján kell részt vennie. 

Csatlakozott a három másik tiszthez, akik már a 

könyvtárban iszogatták kávéjukat. Belépett Hasszán 
tábornok, mire vigyázzba lendültek mindannyian. 

– Az újévi ünnepek közelednek – szólt a tábornok –, 
és Fatima teljesítette görögországi küldetését. Most 

végig kell gondolnunk a jövő évi stratégiánkat. 
Forrásaink megerősítették, hogy az Egyesült Államok 

hamarosan újra megtámadja Irakot, másodszor. 
Tekintve, hogy saját készenléti egységeinket egy áruló 

kiadta az FBI-nak, alapvető fontosságú, hogy 
lebetonozzuk szövetségünket egy másik csoporttal, 

amelynek van elérhető egységei. Fatima őrnagy tárgyalt 
az N17-tel. Felkérem őt, hogy számoljon be saját 

benyomásairól a helyzetet illetően. 
Fatima felhörpintette kávéjának utolsó kortyait, és 

három elvtársára pillantott. 

– A közelben tartózkodtam az elmegyógyintézet 
gyengélkedőjében, amikor az  N17-et vezető görög 

tudós, Jason Tedescu felmondatta Raven Slade-del 
profetikus rejtvényét. Csak egypár sort tudtam kiszűrni. 

Tervében kódolva áll a Sárkányfog hadművelet, ahogyan 
az az egyedülálló módszer is, amit fegyverünk 

terjesztésére talált ki. 
– És mi van az N17-tel? – kérdezte Samira Abdelaziz 

ezredes. 
– Alexi Costa, a második generáció vezetője 

biztosított róla, hogy emberei éppúgy hűek a 
marxizmus-leninizmus eszméihez, ahogyan mi. Ha 



megállapodunk velük, ahogyan Tedescu tervezte, az 

N17 is rábólint a szövetségre.  
A tábornok helyeselt. 

– Nagyszerű, Fatima. Noha hiányoltuk a jelenlétedet, 
athéni tartózkodásod meghozta gyümölcsét. – Kalila 

Sahadi őrnagyhoz fordult. – Te már ismertetted velem 
az álláspontodat. Kérlek, oszd meg a többiekkel is, hogy 

tekintetbe tudjuk venni az alternatívákat. 
Kalila szigorúan nézett Fatimára. 

– Köztudott tény, Fatima, hogy az  N17 nem áll csak 
alig húsz idős athéni férfiból. Elismerem, hogy 

támadásaik Görögországban sikeresek voltak, de az idő 
ellenük dolgozik. A másik oldalon viszont a Hezbollahnak 

szintén vannak titkos egységeik Amerikában. Síiták, 

ahogyan mi is. Azt gondolom, a legjobb, ha a 
Hezbollahhal kötünk egyezséget. 

– Fatima őrnagy – szólt a tábornok –, zaklatottnak 
tűnsz. 

Kikerülve Kalila tekintetét, igyekezett hangját és 
indulatát viszszafogni. 

– Lehet, hogy a Hezbollah síita, de támogatják az 
iráni vallási uralmat, ami elárulta az ügyünket. A 

Forradalmi Gárdát és a Kud különítményt az ajatollah 
használja az iráni mullahok uralta Közel-Kelet 

megteremtéséhez. A gárda továbbra is alsórendűként 
kezeli a nőket az imám saríaértelmezésének 

megfelelően. Hogyan léphetnénk szövetségre velük és a 
Hezbollahhal, ami a Kud bábja?! 

Kalila védekezve válaszolt. 

– Lehet, hogy te már megtaláltad a közösséget a 
görögök ortodox kereszténységével. Én úgy érzem, csak 

a síitákban bízhatunk. 
Fatima küzdött, hogy féken tartsa haragját. Csak 

nyugodtan. Az ellenségesség kinyilvánítása óriási hiba 
lenne, hátrányos helyzetbe hozná. Az ezredesre 



pillantott: Samira arckifejezése sosem fedte fel valódi 

érzelmeit. Noha hideg és szigorú, briliáns katonai vezető 
volt. Biztosan egyetért majd, hogy fegyvert adni a 

Hezbollahnak hibás lépés lenne. 
Az ezredes hangja kifejezéstelen maradt. 

– Tiszteletben tartom Fatima és Kalila álláspontját is, 
de nem értek egyet egyikkel sem. 

Kalila félrelökte csészéjét, nem vacakolva azzal, hogy 
feltörölje a kilöttyent kávét.  

– Mint minden mudzsahed – folytatta Samira –, én is 
elítélem az amerikai külügyminisztériumot, amely a 

terroristák listájára tett minket, és befagyasztotta 
anyagi forrásainkat. Másrészt viszont nemrég érkeztek 

információim alapítványi támogatóinktól az Egyesült 

Államokból, akik talán harmadik opcióként 
szolgálhatnak. 

Bizonyára korábban tudatta már erről Hasszán 
tábornokot, mert az nem tűnt meglepettnek. 

Samira szeme végigfutott minden hallgatóján. 
– Vita zajlik az amerikai döntéshozók legfelsőbb 

köreiben. Néhány szenátor és más, hatalommal bíró 
vezetői csoportok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a 

külügyminisztériumra. 
Ó, micsoda nagyszerű szónok! Még egy drámai 

szünet, hogy mindenki figyelmét feszülten tartsa. 
– A Pentagon próbálja meggyőzni a 

külügyminisztériumot, hogy vegyenek le minket a 
terroristák listájáról, mert néhány vezetőjük más 

stratégiát tart szem előtt. Az egyik lehetséges út 

számukra, hogy minket használjanak fel Irán második 
frontos inváziójának élén. A mullahok el fognak bukni. 

Az amerikai hadsereg segítségével leválthatjuk az 
ajatollah fasiszta zsarnokságát, és helyette igazi iszlám-

marxista társadalmi berendezkedést hozhatunk létre. 



Fatima első alkalommal hallott erről. Megvoltak a 

maga érvei az ellen, hogy közös célokat tűzzenek ki a 
kapitalista ellenséggel. De végül is az ellenséged 

ellensége… 
– Három álláspontot kell fontolóra vennünk – mondta 

Hasszán tábornok. – A Vörös Szerda tüzei elhajtják majd 
a múlt év gonosz szellemeit, és sikert biztosítanak 

jövőbeni törekvéseinkhez. Bármelyik utat válasszuk is, 
sikerrel járunk majd. Insallah. 

– Insallah! – visszhangozták mindannyian. 
Itt az ideje, hogy meggyengítse saját elvtársai 

pozícióit. 
– Az elnézésedet kérem, tábornok – szólalt meg 

Fatima –, de azt gondolom, fel kell készülnünk a 

lehetőségre, hogy a Pentagon nem győzedelmeskedik a 
külügyminisztérium felett a belátható jövőben. 

Folyamatosan dolgozom rajta, hogy hozzájussak  
Tedescu haditervéhez a poszthipnotikus utasítás 

áttörésével, amit Raven apja hagyott a lányban. 
Hasszán közelről tanulmányozta Fatimát. 

– Hogyan tervezed ezt végrehajtani, Sayid őrnagy? 
– Az ősi stratégiával: Oszd meg és uralkodj! 

– Magyarázd meg! 
– A borderline személyiségek megoszthatóak. Amikor 

dr. Slade hipnotizálta Ravent, Raven volt az alanya, nem 
a disszociált énje. Szándékom megkerülni a 

poszthipnotikus szuggesztiót a befolyásolható, 
hisztérikus Nikkire koncentrálva. Ha ki tudom szedni a 

strófákat, megfejthetjük őket, és felhasználhatjuk 

Tedescu titkos egységeit a Sárkányfog hadművelet 
végrehajtásához. 

A tábornok csöndben maradt egy ideig, majd így 
szólt: 

– Megkapod az engedélyemet, hogy folytasd. 



Miután kijött a gyűlésről, sétált egyet a hűs estében, 

hogy végiggondolja a terveit. Ahelyett, hogy felvállalná 
a csatározást belső politikai ellenfeleivel, magára vállalja 

a fegyverek szállítását a fogadófélhez Amerikába, 
miután megtörte Nikki ellenállását. 

Az ágyban aznap este megtervezte, hogyan fogja 
felhasználni a tűzceremóniát Raven fóbiájának 

legyőzéséhez. Aztán Nikki tériszonyát használja majd, 
hogy rövidre zárja Raven poszthipnotikus gátját. Terveit 

tökéletesre csiszolva, elégedetten álomba merült. 
 

A müezzin hívása felébresztette Ravent a reggeli 
imához. 

– Hol van mindenki? 

– Keltek korán, készülnek Vörös Szerdára. 
Látta, hogy Raven szeme elhomályosul, majd tágra 

nyílik. 
– Én nem fogok tüzet ugrani! 

– Ez segít neked legyőzni félelmedet. Menjünk 
ünneplésre! Ma nincs egyenruha. Ezen ünnepen legtöbb 

szent harcosunk felöltözik fehér lepedőkbe, jelmezekbe. 
Belekotort katonai ládájába, és kihúzott egy bő 

szabású pamutjelmezt, amit a férfiakkal szabatott 
Ravenre. Vörös, fehér és kék csíkok, egy cilinder és 

fehér szakáll. A kabátkára lángoló betűket varrtak, ezzel 
a felirattal: POKOLBAN ÉGJENEK AZ AMERIKAIAK!  

– Uncle Samnek* öltöztetsz? 
*Samu bácsi, az Egyesült Államokat szimbolizáló fiktív alak. 

– Egy időre. A ceremónia része. 
– És aztán? 

– Miután elűzünk múlt év szerencsétlenségeket és 
félelmeket, te felhúzod remény fehér leplét az újévhez. 

Kivezette a lányt a barakkok közül, és integetett a 
maszkot viselő nőknek, akik összetolt asztalokra 

pakoltak ki húsos pitéket és édességet. Belenyilallt az 



érzés, mennyire hiányzott neki Ashraf az athéni 

tartózkodása alatt. 
– Látod, Raven? Mindenki boldog, hogy a Norouzt 

ünnepelheti. 
Amikor a többiek meglátták Raven jelmezét, táncolni 

kezdtek körülötte, és így kiabáltak: 
– Le a kapitalizmussal! Hatalmat a népnek! – Egyikük 

egy fáklyát lengetett felé. – Pokolba veled, Amriki!* 
*Amerikai. 

Raven kis híján a földre zuhant a forgatagban, de 
Fatima elkapta. 

– Gyere, nézd meg Haji Firuzt! 
Egy feketére mázolt, vörös szatént viselő férfira 

mutatott, aki kúp alakú vörös kalapban táncolt végig az 
utcán, tamburindobot verve. 

– Tehát a férfiakat itt nem csak szabóként, hanem 
bohócként is használjátok – szólt Raven. – Régen a 

minstrel parádékon a komédiások feketére voltak 
mázolva, hogy megnevettessék az embereket. 

Amerikában ma már tudjuk, hogy ez rasszizmus. 
– Rosszul ítélsz minket. Haji Firuz ősi szimbolikus 

hozója jó híreknek, hogy tél elment és megjött tavasz. 

Kiáltások és edénycsörömpölés hallatszott az egyik 
épület mögül. Maszkos karneválosok menete fordult be a 

sarkon, Khomeini ajatollah, Pahlavi sah és Uncle Sam 
képmásait feltartva. Meggyújtották a képeket. 

Két maszkos tivornyázó futott Ravenhez: lerántották 
róla és felgyújtották Uncle Sam jelmezét. Raven ájultan 

a földre zuhant. 
Fatima letérdelt mellé, és fehér lepek borított rá. 

Intett két maszkos kameválozónak, hogy vigyék vissza a 
barakkokhoz. Lehet, hogy elszámolta magát? Lehet, 

hogy túl messzire ment a lánnyal, túl korán? Nem, nem 
hibázhat. Ki kell tartania emellett. 



– Figyelj, Raven! – suttogta a fülébe. – Elvittem 

tüzet. Biztonságban vagy most. Ismételd: Fatima 
megvédett engem a tűztől. 

Lassan indult a mondat: 
– Fatima megvédett engem a tűztől. 

– Kitűnő, Raven! Most fogsz aludni, de tudod hallani 
a hangom. Mondd! Hallani fogom Fatima hangját. 

– Hallani fogom Fatima hangját. 
– Megbízom benne, bármit mond Fatima. 

Háromszor elismételte a mantrát, majd így folytatta: 
– Emlékszel vissza sorokra, amiket mondtál Jason 

Tedescunak. Ismételd el most! 
Semmi válasz. 

– El kell ismételni! 

Raven hallgatott. 
Fatima hátradőlt. Az utolsó módszere az lesz, hogy 

felviszi Ravent a minaret tetejére. Megdolgozza Nikki 
tériszonyát, hogy megtörje a poszthipnotikus blokkot. 

Ha a magasságtól való félelem nem működik, még a 
véletlen úgy is hozhatja, hogy Raven leesik a minaret 

tornyából, a halálba.  



Harmincharmadik fejezet 

Athén 

Ne hagyd, hogy a türelmetlenség leblokkolja az agyad, 

mondogatta magának Dugan. Soronként birkózz meg 
ezzel az átkozott rejtvénnyel. Egyszerre csak egy 

metaforával bíbelődj. 

– Oké – szólt Tiához. – Ötlet? Nézzük megint a 
negyedik sort! 

„A halál ítélete ötszirmú virágot robbant." 
– A halál ítélete kivégzést jelent – mondta Tia. – Hol 

végeznek ki gyilkosokat Amerikában? 
– Sok államban van halálbüntetés. 

– És mi van a módszerekkel? 
– A leggyakoribb az elektromos szék vagy az 

injekció. Néhány kivételes esetben akasztás vagy 
kivégzőosztag. 

– Nem látom magam előtt ezeket a helyszíneket mint 
célpontokat – válaszolta Tia. – Ötszirmú virág. Mi van, 

ha kerti gyomirtó? 
– Virágzó célpontok? – szólt Dugan. – Rózsák? 

Liliomok? Krizantémok? Nem hiszem, hogy az öreg 

Tedescu ennyire kifinomult lett volna. 
– Na igen, tényleg túl kifinomult. 

Dugan felvette a lapot, és egész közel tolta az 
orrához, mintha csak kiszagolhatná belőle a megoldást. 

– Várj! Nézd meg a negyedik sort megint! 
Tia felolvasta: A halál ítélete ötszirmú virágot 

robbant. 
– Nem veszel észre semmi furcsát az írásmódban? 

– Ez az egyetlen sor, ami alá van húzva. 
– A térképeken a fővárosokat húzzák alá. A 

halálbüntetés főben járó bűnökért jár. 
  



Tia szeme tágra nyílt. 

– Főbűnök… Főváros… Ó, istenem! Washington DC a 
hazád fővárosa! 

– Ne ragadtassuk el magunkat, amíg nem jövünk rá, 
hol a fővároson belül – mondta visszafogott 

lelkesedéssel Dugan. – A célpont bárhol lehet 
Washington városán belül. A kongresszus főszékháza? A 

Fehér Ház? A Legfelsőbb Bíróság épülete? 
Tia elmélázott. 

– Ötszirmú virág… nem öt oldala van a Pentagonnak? 
Dugan öklével a rozoga asztalra csapott. 

– Nem sikerült eltalálniuk mind az öt oldalt 
szeptember 11-én, megint megpróbálják! – Igyekezett 

visszavenni a lendületből. – Jól van, tehát a Tőzsde New 

Yorkban és a Pentagon Washingtonban. Mielőtt 
gratulálnánk magunknak, fejtsük meg a strófa első két 

sorát! 
 

„Arctalan Istennő őrzi a jövőt Szélfútta Toronyból,  
és ádáz gyűlölettel mindenkit lemészárol.” 

 
– A te asztalod a mitológia – szólt Dugan. – Melyik 

istennőnek nincs arca? 
– Sosem hallottam egyről sem a görög vagy a római 

mitológiában. 
– Lehet, hogy egy istennőszobor, amelynek arcát 

megszállók rombolták le, akik ellenezték a neki szóló 
istentiszteletet. 

– Több száz arc nélküli szobor van Görögország-

szerte. Sokuknak nincs orra. 
– Jól van, felejtsd el, hogy ki az. Hol van? 

– „Őrzi a jövőt.” A prófétanők, akiket eredetileg egy-
egy isten segédjeinek tartottak, homályos, metaforikus 

talányokban mondták el a jövőt. Később középkorú nők 



fiatal lányoknak öltözve tették ugyanezt, a múlt nagy 

papnői tiszteletére. 
A diáklánynak öltözött Salinas képe értelmet nyert. 

Homlokára csapott. 
– De hol? Hol?! 

– Az egyik leghíresebb jós Apollón jósa volt 
Delphoiban. 

– Delphoi… Delphoi… Van egy Delphi Ohióban, de az 
egy kisváros. Nehezen tudom elképzelni terrortámadás 

célpontjának, nem úgy, mint a másik kettőt. 
Tia a lapot szuggerálta. 

– Nagyvárosnak kell lennie. 
– Néhány sor jut eszembe az egyik iskolai versből, 

így hangzik – szólt Dugan. – „…büszkén mészáros, 

eszközök készítője, bálák rakója…” Valami, valami… A 
széles vállak városa. Szélfútta torony. Vissza az egész! A 

mészáros Carl Sandburg Chicagójából van! Más néven 
szeles városként ismert. 

– Eltaláltad! New York, Washington DC, Chicago! 
– Rájöttünk a tőzsdére és a Pentagonra – válaszolta 

–, de a chicagói célpontra nem. 
– Mi a szándékod? 

– Felhívni Kharónt, hogy továbbítsa ezt a 
nemzetbiztonságiaknak. Biztonsági intézkedéseket kell 

bevezetniük a tőzsdén és a Pentagonnál, és vörös 
jelzésre emelni a katasztrófakészültséget Chicagóban. 

Tárcsázott titkosított telefonján. Előkészítette chipjét. 
Semmi. 

Újra tárcsázott. Nem sikerült. 

– A francba! Sosem okozott problémát azelőtt, hogy 
elérjem. 

Kockázatos lenne közvetlenül New Yorkkal 
kapcsolatba lépni. Azt mondták, csak kivételes 

vészhelyzetben hívhatja Cintányért. Nos, ez megteszi. 
Ha nem tud Kharónnal kapcsolatba lépni Cipruson, 



magára maradva sodródik csak. Beütötte a New York-i 

számokat. 
Az a néhány perc, míg várakozott, egy órának tűnt, 

hosszú csengés után valaki felvette. Dugan becsúsztatta 
chipjét, és hallotta a válaszkattanást a vonal másik 

végén. Elizabeth Herrick hangja suttogott a telefonba. 
– Miért telefonál ide?! 

– Kivételes vészhelyzet, Cintányér. Sürgős híreim 
vannak a Nemzetbiztonsági Hivatal részére, de nem 

tudom elérni Sátorverő ügynökét. 
– Épp most kaptuk a hírt a CIA-tól – válaszolta 

Cintányér –, Kharónt meggyilkolták Cipruson, két nappal 
ezelőtt.  

– Úristen! Van bármi gyanú, ki tehette? 

- N17. Vigyázzon a bőrére, de ne telefonáljon ide 
többet! Maga már nem létezik. 

A vonal megszakadt. 
Megint megpróbálta, de már nem tudta elérni. 

Tia dermedten nézte őt. 
– Hófehér az arcod. Mi folyik itt? 

A férfi megrázta a fejét. 
– Végzett velem az FBI. Hazátlan ügynök vagyok. 

Most mi a fenéhez kezdjek?  
 

 
 

 
  



Harmincnegyedik fejezet 

Ashraf 

Fatima dühösen figyelte Ravent, aki átaludta a müezzin 

hívását a reggeli imára. Durván megrángatta. 
– Ébredj! Itt az idő neked megtérni iszlámra! 

– Miről beszélsz? 

– Te neved, Raven azt jelenti, holló. A Korán 
megmondta előre, hogy végzeted, hogy megmentsenek, 

Raven. 
– Honnan tudod? 

– Szent Koránban az ötödik szúrából, aminek neve 
Az asztal (medinai kinyilatkoztatás). Ádám fiairól beszél. 

Az Úr elfogadott ajándékokat Ábeltől, de nem Káintól. 
Káin megölte testvére. Ahogy szól, „És elküldött Allah 

egy hollót, amely a földön kaparászott, hogy 
megmutassa neki, miképpen rejtse el testvére 

holttestét. Az pedig azt mondta: Jaj nekem! Vajon nem 
vagyok képes, hogy olyan legyek, mint ez a holló, és 

elrejtsem a testváem holttestét? És bűnbánó lett a 
bűnbánók között.”* 
*Korán, 5. szúra, Az asztal. 

– A Korán kétszer is utal rám? 

– Látod, te vagy választva hogy megtérj Iszlámnak! 
– De én már keresztény vagyok. 

Fatima tanítói a madraszában felkészítették őt erre a 
kifogásra. 

– Muszlimok elfogadnak Ábrahámot és Jézust 

prófétáknak. De Mohamed, béke és áldás legyen vele, 
van nyilvánítva utolsó prófétának. Tehát látod, nem 

elhagyod hitedet, csak továbbviszed logikusan! 
– Mit kell egy muszlimnak tennie?   

– Imádkozni ötször egy napon. 
– Ezt már mondtad. Az rengeteg időt vesz el. 



– Idő jól eltöltve, készülve találkozásra Allahhal a 

mennyországban. 
– Végig kell ezt gondolnom. 

– Mit kell gondolkozni még? Iszlám terjed. Mi 
vagyunk az umma, egyesülünk muszlim közösség 

világon mindenhol. Tudom, hogy te féltél mindig, hogy 
hagynak egyedül. Fogadd el Iszlámot, legyél része 

ummának, és nem leszel egyedül sohasem többször. 
– Nem tudom… 

– Az idő fogy. Döntened kell, hogy akarsz megtérni, 
vagy töltőd neked fennmaradó napokat egyedül. 

Raven ujja köré tekert egy hajtincset, és 
hüvelykujjával simogatni kezdte. 

– Hallgass engem, Raven! Nyisd ki elmédet, és 

hallgass engem! Apád sokszor vitt téged transzba 
szavakkal. Most hallgasd én szavaimat és aludj! Gyere ki 

sötétségből Allah világosságába! Aludj! Aludj! Lássad 
sebes szélviharok arany dűnéit, sivatag homokját 

csavarva forgó dervisekké! 
Látta, hogy Raven teste megmerevedik, állkapcsa 

összeszorul. 
– Ne állj ellen, Raven vagy Nikki, akárki hallja 

hangomat! Próbálod tartani szemedet nyitva, de 
becsukódnak maguktól. Csukódj! Csukódj! A szemeid 

most becsukva vannak. 
A testbeszéde mutatta, hogy ellenáll, de már nem 

sokáig. Ha nem tudja áttörni a poszthipnotikus blokkot 
Ravenben, megkerüli. Tekintve, hogy a hisztérikus 

személyiségek könnyen szuggesztió alá vonhatók, Nikkit 

veszi kezelésbe. 
– Aludj, Nikki! Tudom, félsz magasságtól, úgyhogy 

mész körbe müezzin tornya és megtérsz iszlámnak. 
A lány köhögött. 

– …hogyan térek meg… ? 



– Mondjad magadnak: Önnön szabad akaratomból 

megtérek az iszlámnak. 
Nikki ajka mozogni kezdett. 

– …rendben…  
Ezt már eljátszotta egyszer. 

– Mutasd kezeidet, Nikki! 
Kinyújtotta nyitott tenyerét. 

– Jó, most mondjad magadnak: Önnön szabad 
akaratomból megtérek az iszlámnak. 

Szeme behunyva. 
– …oké, ez megvolt, most mi jön… ? 

– Mondjad, arabul: Ash-hadu an la ilaha ill Allah, ami 
jelenti, hogy „tanúsítom és vallom, hogy nincs más Isten 

méltó tiszteletre, csupán az egy Isten Allah”. 

– …oké. ash-hadu an la ilaha illallah… 
– Kiváló! Most ismételjed: Wa ash-hadu anna 

Muhammed-ar-rasool ullah, ami jelenti hogy „tanúsítom 
és vallom, hogy Mohamed, béke és áldás legyen vele, 

Allah szóvivője”. 
– …wa ash-hadu anna muhammed-ar-rasool ullah… 

– Üdvözlégy a hitben! 
– …hű. köszi… 

– Csak még egy dolog! 
– …tudtam, hogy van valami csapda… 

– Menj mosdóhoz és mosakodj meg fejedtől talpadig, 
tisztítva magadat múltadtól. Aztán öltözz, vár ránk 

sofőr. Mondunk reggeli imát a mecsetben. 
Ahogy hallgatta a víz csobogását, megigazította a 

handzsárt az övén a kabát alatt. Ha a hipnotizált Nikki 

nem tudja elmondani neki Tedescu próféciáit, már nem 
lesz értéke túszként. Túl veszélyes, hogy élni hagyja. 

Fatima nem beszélt az úton, amíg a mecsethez értek. 
Hosszú árnyék keresztezte az útjukat. Újonnan 

megtérítettje felnézett a minaret tornyára, majd gyorsan 
eltakarta a szemét. Még mindig Nikki. Ez jó jel. 



A reggeli imák után Fatima kézen fogta. 

– Minaretet díszíti csodálatos minta kék és fehér 
csempével. Gyere, megnézzük bent! 

– … csak a földszinten… 
– Persze! Tudom, hogy félsz a magasságtól. – Az 

átjáróba húzta, ami a spirálisan felfelé futó lépcsőhöz 
vezetett.  

Nikki keze összeszorította az övét. 
– …túl szűk… 

– Te és én vagyunk elég karcsúk, hogy átférjünk. 
Gyere! 

– …te megőrültél, én nem megyek fel oda… 
– Követed utasításomat! 

– … a büdös fenét követem… 

Kihúzta a handzsárt az övéből a kabátja alól, és Nikki 
torkához tartotta. 

– Akkor te és Raven is nagyot zuhantok tüzes 
pokolba korábban, mint hogy gondoltátok! 

Szabad kezével a hosszú szőke tincsekbe 
kapaszkodott, és felvonszolta Nikkit a spirális lépcsőn, 

lépésről lépésre. Nikki kiáltásai visszhangoztak a szűk 
minaretben. Fatima kitaszította a torony kijáratán a 

korláthoz. Elengedte. A szél szőke tincseket fújt a lány 
arcába. 

– Te vagy Nikki, igaz? 
Bólintott. 

– Most mondd meg, mit hallottál, amit Raven 
elmondott Mr. Tedescunak! 

– …dögölj meg… 

Fatima a korlát széléhez húzta. 
– Látod, milyen magasban vagyunk? Fájni fog esés. 

Aztán Ravennek fájni fog tűz. 
Szorosan tartotta. Nikki küzdött, hogy elfordíthassa a 

fejét. 
– Együttműködsz? 



Bólintott. 

– Figyeljél nagyon! Mielőtt elneveztek Nikkinek, 
Raven ismert téged csak mint Tesó. Voltál ott, amikor 

Raven elmondott profetikus rejtélyeket, amiket 
megjegyzett. De mire apád hipnotizálta Ravent, te 

eltűntél. Te, Nikki, nem kaptál sem hipnózist, sem 
poszthipnotikus szuggesztiót amnéziához. 

– …ez részben igaz… 
– Mi az hogy részben? 

– … csak a második négysoros verset hallottam, a 
mit. a holt és a hogyant nem… 

– Elsőt és harmadikat miért nem?  
…mert elvonta a figyelmemet a cipőd, ami csikorgott 

a padlón a függöny mögött… 

– Tehát te tudod második prófécia, de csak Raven 
tud mindhárom. 

– …igen… 
– Tudsz áthatolni Raven tudatalattiján, és 

megszerezni első és utolsó strófát? 
Néhány pillanatnyi csend. 

– …nem. izé… mintha egy téglafal állná el az utat… 
– Mondjad, amit hallottál! 

Behunyta a szemét, és remegő hangon kezdett 
beszélni. 

 
MI? 

„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban, 
Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah. 

És elvtársainkhoz most Szent Harcosok csatlakoznak,    

hogy a birkanyírók korpáját elszórják. Így legyen!" 
 

– Ez nem hasznos nekünk! Tedescu asszisztense már 
elküldte e-mailben ezt! Mi, az Iráni Népi Mudzsahedek 

vagyunk szent harcosok, és halál magjai vannak elrejtve 
a mi alagútjainkban. 



– …ne engem hibáztass… 

– Kell elmondanod nekem első és harmadik strófát! 
– …ha tudnám őket, elmondanám neked, ravenből 

kell kiszedned. de ha megölsz, elszáll mind… 
Nikkinek igaza volt. 

– Hallottál mást? 
– …csak egy sort. nincs értelme… 

– Mondjad el! 
– …oké. ötödik munkája port seperni trágyával teli 

istállóból… 
– Tudod, mit jelent ez? 

– …nem. talán raven tudja… 
– Hagyjál beszélni Ravennel! 

– …megpróbálom… 

Nikki behunyta a szemét. Mikor kinyitotta, zavartan 
nézett körül.  

– Miért vagyunk a minaret tornyában? 
– Raven? 

– Még szép. Valaki másra számítottál? 
– Tedescu említette valamikor óráján hogy „ötödik 

munkája port seperni trágyával teli istállóból"? 
– Persze. 

– Mit jelent? 
– Héraklész ötödik feladata az volt, hogy tehénszart 

söpörjön ki Augeiasz istállóiból. 
– Mi az összefüggés többi jóslattal? 

– A leghalványabb fogalmam sincs. 
Fatima próbálta leplezni csalódottságát. Ha nem 

tudja kiszedni a válaszokat egy utolsó próbálkozással, 

átadja Ravent a férfiaknak. 
A MEK többéves utasítása az önmegtartóztatásra 

nyilvánvalóan felhergelte férfiúi vágyaikat, ezért minden 
valószínűséggel rá fognak rontani Ravenre. Ezután, a 

megerőszakolt nőkre vonatkozó saría törvény szerint, 



megkövezik házasságtörőként, és megtört testét a 

sivatagban temetik el. 
Vajon Nikki lesz az vagy Raven, akit a férfiak 

megerőszakolnak? És a kettő közül melyiket kövezik 
majd meg, és temetik el élve?  



Harmincötödik fejezet 

Athén 

A titkosított telefon ébresztette Dugant. Csak bámulta a 

kijelzőt. 
Kharón halott, az FBI kiiktatta őt. Ki lehet az, aki hív? 

Tia moccant meg mellette. 

– Ne vedd fel! 
Dugan felvette, és becsúsztatta chipjét. 

– Ki az? 
– Itt Sátorverő. Fogorvossal beszélek? 

Megrázta a fejét, hogy meggyőződjön róla, már nem 
álmodik. 

– Jó hallani magáról, de hogy lehet, hogy 
kapcsolatba lép velem? 

– Tekintve, hogy a révészünk már nem szeli át a 
folyót többé, és a partokat árvíz árasztja el, kézbe 

kellett vennem az evezőt. 
– Figyelek. 

– A helyzet itt kritikussá vált. A MEK megszerezte 
Tedescu második strófáját. Fatima azt mondta Hasszán 

tábornoknak, hogy dolgozni fog Raven dehipnotizálásán 

az első és a harmadik strófa megszerzéséhez, de ha 
nem jár sikerrel, meg fog szabadulni a lánytól. 

– Kezdünk kifutni az időből. Hozzájutott a második 
strófához? 

– Írja le gyorsan! Aztán le kell tennem. 
Intett Tiának, hogy hozzon egy tollat. 

– Mehet! 
 

MI? 
„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban, 

Hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah.  
És elvtársainkhoz most Szent Harcosok csatlakoznak, 



Hogy a birkanyírók korpáját elszórják. Így legyen!” 

 
– Csak, hogy tudja, a MEK alagúthálózattal 

rendelkezik az Irán és Irak közti határ északkeleti 
részén. De sosem engedték be az ENSZ ellenőreit 

Ashrafba, hogy tömegpusztító fegyvereket keressenek. 
– Tehát ezek a távoli ágyások. Bármi ötlet a halál 

magjaihoz vagy a birkanyírók korpájához? 
– Még nincs. Valaki jön. Viszlát. Sok szerencsét! 

A telefon elnémult. Dugan visszaroskadt a székre. 
– Lássuk csak! – szólt Tia. Rápillantott a szövegre, 

amit Dugan lejegyzetelt. – Ez a rész egyértelmű. A 
Szent Harcosok az Iráni Népi Mudzsahedekre 

vonatkozik. 1988-ban csatlakoztak Szaddám 

unokatestvéréhez, Vegyi Alihoz, Kurdisztán 
mészárosához, és segítettek neki meggyilkolni kurdok 

ezreit Halabja városában. Gondolom, mustárgázról vagy 
ideggázról van szó. 

Dugan összeérintette az ujjait. 
– A magok szó mintha inkább biológiai, mint kémiai 

fegyverre utalna. 
– Bárcsak jobban figyeltem volna biológiaórákon! 

– Én figyeltem. Az egyik területem a nemzetközi 
fegyverkereskedelem elemzésében a tömegpusztító 

biológiai fegyverek nyomon követése volt, szeptember 
tizenegyedike után. 

– Napról napra meglepsz valamivel! És mi van a 
magokkal? 

Nem számított, hogyan tologatta a fejében a 

szavakat, egy dolog mindig bevillant. 
– Ha az elemzésem helyes, a terrorista egységek 

magokat terveznek elszórni, amit a második strófa a 
birkanyírók korpájának nevez. 

– Nem értem. Miféle magok? 



– Azok, akik a birkagyapjút nyírják, gyakran 

megbetegszenek tőle. A birkanyírók korpája az 
anthraxra utal. 

– Atyaisten! Tedescu egy pillanatra sem állt meg, 
hogy elgondolkodjon azon a több százezer ártatlan 

emberen, akiket az egységei meg fognak ölni?  
– A terroristák nem gondolkodnak – válaszolta 

Dugan. – Fanatikusként kezdik, és pszichotikusként 
végzik. 

– Ha tényleg bolondok, nem nyerhetnek! 
– Egy újabb ókori görög hiedelem? 

Tia behunyta a szemét. 
– Euripidész így írta: „Akiket az istenek el akarnak 

pusztítani, először őrültté' teszik."  



Harminchatodik fejezet 

Ashraf 

Raven kinyitotta a szemét, de semmit sem látott: vagy 

piszok sötét volt, vagy megvakult. Takaró puhaságát 
érezte a kemény földön, és kitapogatott egy táskát 

maga mellett. Ez vajon a valóság, vagy megint a 

képzelete megtévesztő játéka? Az is lehet, hogy csak 
álom. Kinyílt az ajtó, és végre fényt kapott. Egy kéz 

kihúzta a sötétből. 
– Mi történik? Hol vagyok? Ki vagy te? 

– Ashraf táborban. És én vagyok barátod, Fatima. 
Megrázta a fejét, hogy kitisztuljon. 

– Most már emlékszem. A tűz. Átugrottak a tábortűz 
felett, és elkezdtek égetni engem. 

– Nem téged, Raven. Uncle Sam képmást. Sose 
hagynám, hogy történjen veled akármi is. 

– És a torony az aranylabdákkal és a félholddal? 
– Akartad látni minaret belseje. Bejártuk. 

– Nem emlékszem. 
– Ez nem fontos. Most figyelned kell nagyon 

szavaimat. Nagyon fáradt vagy, és akarsz aludni. 

– Alexi karjában. 
– Ő nincsen itt. Ő elhagyott téged. 

– Nem igaz, nem hiszem el! Ő meg fog védeni! 
– Bolond lány! Nem tudod te, hogy férfiak mondják 

ezt nekünk, hogy kihasználjanak minket? Semmi mást 
akarnak, csak behatolni testünkbe. Használni minket, 

aztán megszabadulni tőlünk, mint üres váztól! 
– Használt téged így férfi?  

Fatima válasza egy pofon volt. 
– Férfiak gyengék! Gondolkodnak csak péniszükkel. 

Nők erősek. Mi uralkodunk Ashrafban és megbüntetjük 
Amerikát. 



– Hogyan szándékozol ezt megtenni? 

– Te segítségeddel! 
– …arra mérget vehetsz, hogy nem fogok segíteni 

tönkretenni amerikát… 
– Te néped már muszlimok, Nikki. Elmondod nekem 

Tedescu többi jóslatát! Ez szükséges túlélésünkhöz. 
– …dögölj meg… 

Még egy pofon. És még egy. Aztán egy harmadik. 
– …nem jöttél még rá, hogy a fájdalom nem zavar 

engem, te kurva? üss, ahogy csak akarsz, nem fogok 
érezni semmit… 

Látta, ahogy Fatima benyúl a táskájába, tudta, hogy 
megint jön a tű. A nő kiemelte a fecskendőt. Ez lenne 

az, függővé tenni, hogy végre megtörjék az akaratát? 

Szót fogad majd, csak hogy több anyaghoz juthasson? 
– Belém ne szúrd azt a tűt! 

– Megnyugtat téged. Segít aludni. 
Raven felugrott, hogy védekezzen, de Fatima 

rávetette magát, és belebökte a tűt a karjába. 
– Nem tudok megmozdulni! Nem kapok levegőt! 

– Ha lenyugszol, fogod jobban érezni magad! 
– Miért teszed ezt velem? 

– Természetesen, hogy segítsek neked. Vagyok 
barátod. Most megnyugszol. Érzed könnyűnek magad. 

Sodródsz félálomba. Mikor felébredsz, érzed magad 
jobban. Nagyon boldogan. És hálát adsz Allahnak, hogy 

engedte, hogy legyél egy közülünk. Gyönyörű mártír 
leszel égben angyalokkal, Raven. 

– Már nem lehetek egy a hetvenkét szűz közül. 

Még egy pofon, és megint kizuhant a testéből. 
… miért pofoz engem folyamatosan ez a bizarr 

külsejű nő katonai egyenruhában? már megint egy 
horrorfilm…? 

– Raven, figyeljél rám! 
– …ki a franc vagy te…? 



– Iszlám tanítód.  

– …tanár?! ha szemekkel ölni lehetne, már 
készíthetnének elő a bebalzsamozásra… 

– Nyugodj meg! Nincs szándékom bántani téged! 
– …akkor mit akarsz…? 

– Hallottad Ravent elmondani három strófát 
gyengélkedőben. Kell, hogy elmondjad nekem elsőt és 

harmadikat. 
– …miért…? 

– Hogy tudjuk értesíteni Egyesült Államokat, sürgős! 
– …nem hiszek neked… 

– Gondolj tűzre! 
– …az engem nem zavar, összetévesztesz a tűzfóbiás 

húgommal… 

– Gondolj arra, hogy állsz magas hegyen. 
– …nem mászok hegyeket… 

Az újabb pofontól az arca égni kezdett. 
– …kurva! miért csináltad ezt…?! – kiabálta, testén 

kívül. 
– Próbára tenni türelmemet! 

Ki az ott, lepelbe csavarva, a purgatórium tüzében 
égve, egy párnázott falú cellában kiabálva? 

– Hagyd abba! Megteszek bármit, amit mondasz! Mit 
akarsz? 

– Nevei a célpontoknak három városban elrejtve 
vannak tűzfélelmed mögé! Mondd el őket, és 

abbahagyom! 
– Apa azt mondja, csak kulcsszóval nyitható. Kinél 

van a kulcsszó? 

– Az okos apád használt poszthipnotikus utasítást. 
– Mi az? 

– Nem számít. Ha nem segítesz nekünk megfejteni 
jóslatokat, nem vagy hasznos többet nekünk. 

– Hála istennek! 
– Úgy érted, Allahnak. Megtértél iszlámba. 



– Meggondoltam magam. 

– Ebben esetben bárki muszlim bárhol a világban 
beteljesítenie kell fatwát. 

– Mi az? 
– Először megerőszakolnak. Aztán lefejeznek. 

Erőt vett magán, hogy ne látsszon a reszketése. 
Persze voltak idők, amikor öngyilkosságra gondolt. 

Általában valami fájdalommentesre, mint az altatók 
túladagolása. A saját magán ejtett karmolások és 

vágások éreztették vele, hogy életben van. De a fejét 
levágó kard gondolatára öklendeznie kellett. 

Visszanyelte a torkába toluló hányást, ahogy Fatima 
az ajtó felé indult. A pokolba vele, egy utolsó próbát 

megér! 

– Hé, azután a sok év rád erőltetett szűziesség után 
biztos, hogy nem akarod átvenni a helyem a fiúknál? 

Mondhatnád, hogy nem a te hibád volt, hogy 
megerőszakoltak. Ó, el is felejtettem… a harcos 

muszlimok házasságtörőnek tekintik a megerőszakolt 
nőket, és megkövezik őket, mielőtt élve elégetnék! 

– Lenyűgöző vagy, Raven. De ez lesz utolsó szereped 
színpadon! - Ahogy Fatima becsapta az ajtót, a cella 

ismét elsötétült. Hallotta, ahogy a lakat kint egy 
kattanással bezárul. 

Várva, hogy megerőszakolják és levágják a fejét, 
ikertestvére mellé kuporodott anyja méhében. 



Harminchetedik fejezet 

Athén 

Dugan hallotta a dörömbölést. Nem Tia ajtaján, hanem a 

sajátján, a szomszédban. Az órára pillantott. Reggel hat. 
– Valaki téged keres – súgta Tia. 

Dugan kiugrott az ágyból, és elhúzta a függönyt. 

Rendőrautó az utcán. 
Egy hang szólalt meg a folyosóról. 

– Diodorus úr! Meg kell jelennie a 
főparancsnokságon! 

– Valószínűleg az apám küldte őket – szólt Tia. – 
Jobb, ha eltűnsz innen! 

– Hogyan? 
A lány az ablakra mutatott. 

– A harmadik emeletről?! 
– Emlékezz csak apám figyelmeztetésére! 

Felhúzta alsógatyáját, kinyitotta az ablakot, és 
kilépett a párkányra. Omladozó tégla. Belekapaszkodott 

a falba. Csak az a fő, hogy ne nézzen le! Ha lezuhan 
három emeletet, vajon belehal? Még ha nem is esik a 

fejére, sok törött csontja lesz. 

Óvatosan, oldalra lépegetve elérte a párkányt saját 
ablaka előtt. 

– Spiros Diodorus, velünk kell jönnie! 
Bejutott az ablakán. 

– Egy perc! Hadd húzzak fel valamit! – Megragadta 
köntösét, és kivágta az ajtót. – Mi ez az egész? 

– Elnézést a zavarásért, de sürgősen szükség van 
magára a főparancsnokságon! – mondta egy idősebb 

rendőr. 
– Ilyen korán?  

– Sokan érkeztek Athénbe a napfelkelte előtt, egy 
tárgyalásra. Eliade kapitány elvárja, hogy jelen legyen. 



Legalább a rendőr azt fogja jelenteni, hogy a saját 

szobájában ébresztették. Belebújt ingébe, és magára 
rángatta nadrágját. 

– Fogat kell mosnom. És szükségem lesz egy kávéra. 
A rendőr gondolkodott egy pillanatig, majd bólintott. 

– Mosson fogat gyorsan. Termoszom van az őrjáratos 
kocsiban. 

 
Feketén itta a kávét a főparancsnokság felé tartó úton. 

Még szerencse, hogy ezek a rendőrök ilyen erősre főzik 
a kávét. Pohara pereme fölött felpillantva iskolás 

gyerekeket látott sietős reggeli léptekkel, újságárusokat, 
akik a friss lapokat teszik ki, és álmos kávézósokat, akik 

ponyvatetőket bontottak a reggeli nap ellen. 

Békés hétköznap reggelnek tetszett. 
Kísérője elvezette a rendőrállomás legtávolabb eső 

végéig, a személyzeti tárgyalóig. Felfegyverzett őr 
nyitott ajtót, és beterelte Dugant. Nem várt látvány 

tárult szeme elé. Mahagóni konferenciaasztal, Hector 
Eliade kapitánnyal a túlsó végén. Az asztal körül féltucat 

férfi ült, civil öltözetben. 
– Jó reggelt, Spiros Diodorus úr! – Eliade egy üres 

székre mutatott. – Ezek a férfiak hosszú utat tettek 
meg, hogy, ahogyan maguk mondják Amerikában, 

leszívják az agyát. 
Senkin sincs egyenruha. Gyanította, hogy egyesek 

közülük a Pentagon tisztjei voltak civilben. Mások 
valószínűleg a külügyminisztériumtól. Ha nem a közös 

terrorizmuselhárító csapat tagjai voltak, helyettesek 

lehettek, akiket megbíztak, hogy számoljanak be arról, 
amiről Dugan tájékoztatja őket. 

Egy fiatal, kaliforniai barnaságú férfi tapasztotta rá a 
szemét, majd összevonta a szemöldökét. Észrevette, 

hogy a fickó homlokán éles váltással fehéredik a bőr, 
azaz valószínűleg tiszti sapkát hord. Biztosan katona. 



– Mr. Diodorus, milyen bizonyítékai vannak rá, hogy 

tömegpusztító fegyvereket készülnek csempészni az 
Egyesült Államokba? 

– Az elemzésem alapján azt gondolom, a fegyver 
akár már úton is lehet.  

Egy ősz hajú férfi a tollát forgatta ujjai között. 
– És gondolja, hogy a veszély New York-i, 

washingtoni és chicagói célpontokat fenyeget? 
– A Tőzsde New Yorkban, a Pentagon 

Washingtonban. A chicagói célpontot egyelőre nem 
sikerült megfejtenem. 

– Száz százalékig biztos ezekben? 
– Nyolcvankilenc százalékig. 

– Van fogalma róla, milyen pánik törne ki szerte az 

országban, ha a nemzetbiztonság vörös 
katasztrófajelzésre váltana? 

Nem tetszett neki, ahogy a pasas felé bökött a 
tollával. 

– Valószínűleg ugyanolyan, mint ami akkor tört volna 
ki, ha értesítettük volna az országot bizalmas 

hírforrásainkról szeptember tizenegyedike előtt, 
miszerint öngyilkos bombázók repülőkön fognak egyutas 

pilótaleckéket venni az Államokban. 
A pasas az asztalra dobta a tollát, és hátradőlt a 

székén. Valószínűleg a külügyminisztériumtól. 
Egy csíkszakállas, apró emberke hajolt előre. 

– A beszámolója szerint biológiai pusztító fegyverről 
van szó. Ebből sokféle van. Kólibaktérium? Botulotoxin? 

Gázgangréna baktérium? 

Felismerte Sorger professzort az Anston Intézetből, 
és lassan válaszolt. 

– Az öbölháború előtt Irakban kutatták mindegyiket. 
A probléma abban az időben az volt, hogy a biológiai 

hadviseléshez alkalmazandó mikrobákat aeroszolos 
spray formájában kellett volna használni, hogy olyan 



tömegeket érjen, amivel Tedescu próféciái fenyegetnek. 

Mint tudja, kevés mikroba elég ellenálló ahhoz, hogy 
sikeresen fel lehessen használni őket a mai biológiai 

fegyverekkel. Hacsak nem találják meg a módját, hogy 
mikroszkopikus méretű csövekbe helyezzék őket. 

– Ez esetben mi a végkövetkeztetése? – kérdezte 
Sorger. 

– A rejtély ezen részét már megfejtettem. Anthrax. 
Nagy szusszanások és sóhajok hangja keveredett a 

teremben. A Pentagon küldöttje homlokát ráncolta. 
– Na ne mondja nekem, hogy kicsi, öregedő 

terrorista csoportok, mint az  N17 és a MEK, birtokában 
vannak a tudásnak, amivel anthrax spóráit lehet 

fegyverré alakítani! 

– Nem – válaszolta Dugan –, de mint tudjuk, az 
oroszok kifejlesztették az anthrax 836-ot, egy erősen 

rosszindulatú baktériumtörzset. A KGB a saját „harci 
törzsének” nevezte, és tömegével állították elő. Ideális 

ahhoz, hogy fagyasztásos-szárításos technikával finom 
port készítsenek belőle, tökéletes biológiai fegyvert 

alkotva ezzel, ami a legnagyobb valószínűség szerint 
ellenáll a penicillinnek. Nem lesz időnk, hogy új 

antibiotikumot fejleszszünk ki. 
A tollforgató az asztalra csapott. 

– Nem igaz, hogy az Aum Shinrikyo világvégét 
hirdető kultusz többször próbált anthraxot használni a 

japán metrókon, de egyszer sem sikerült nekik? 
– Természetesen. Mert rajongókat akartak használni 

a terjesztéshez. Biztosan érzem, hogy Tedescu tanult a 

hibáikból, és egészen sajátos utat talált ki a terjesztésre. 
– Honnan tudjuk, hogy a MEK rendelkezésére áll a 

fegyver? 
– Tudjuk, hogy Irakban nagy mennyiségek álltak 

rendelkezésre. Próbálták elterjeszteni a szövetségi 
vonalakon túl és Izraelben. 



A tollforgató egy jegyzettömbre firkálgatott. 

– Honnan szerezhette Szaddám az anyagot? 
– Tudomásunk van róla, hogy rangos, munkanélküli 

orosz tudósok tucatjai foglalkoztak tömegpusztító 
biológiai fegyverek csempészésével. De szeretné tudni, 

hogy mi a legelkeserítőbb? 1986-ban, mielőtt Amerika 
szakított Irakkal, iraki tudósoknak csupán egy telefonos 

rendelést kellett leadniuk, hogy anthraxspóramintákat 
szerezzenek tőlünk. Mi leszállítottuk a 

baktériumtörzseket az amerikai szövettípus 
gyűjteménytől, Rockvilleből, Marylandből, postai úton. 

– Ez mind a múlté – szólt a katonatiszt. – Mi a 
bizonyítéka a jelen veszélyről? 

– A terrorizmuselhárítók orvosi részlegének vezetője 

már rámutatott, hogy egy, az országon belüli 
anthraxtámadás első számú nemzetbiztonsági 

veszélyforrást jelent. A maguk saját katonai szakértői 
kilencvenszázalékos valószínűséggel jelezték előre egy 

ilyen támadás lehetőségét az Államok egy városában 
kettő, illetve öt éven belül, több százezer áldozatot 

hagyva és többmilliárdos kárt okozva az országnak. 
– Hogyan tudunk rájönni a módszerre, amit az 

anthrax terjesztéséhez terveznek? – kérdezte a 
professzor. 

– Ez a problémám. Tedescu harmadik strófája a 
HOGYAN? címet viseli. Ha meg tudnám szerezni és 

megfejteni, megtalálhatnánk a módját, hogy elhárítsuk a 
támadást. 

A tollforgató Eliade kapitányra mutatott a tollával. 

– Ő azt mondja nekünk, egyedül Raven Slade tudja. 
És ő az Iráni Népi Mudzsahedek kezei között van. Ez, 

úgy tűnik, reménytelenné teszi a dolgot, és… 
– Nem teljesen reménytelen – szólt a katona. – 

Tekintve, hogy a MEK a legerősebb, az ajatollah uralmát 
ellenző csoport, az egyik lehetséges tervünk előőrsként 



felhasználni őket, amennyiben megtámadjuk Iránt. A 

külügyminisztériumra várunk, hogy eltávolítsák őket a 
terroristák listájáról. 

Toll koppant az asztalon. 
– Terroristák. Mi egyhangúan ellene vagyunk, hogy 

tárgyaljunk velük. 
– Úgy tűnik, a külügy és a Pentagon holtponton 

vannak a vitában – szólt Eliade. 
Ettől felfordult Dugan gyomra. 

– És akkor mi van?! Választások lesznek idén, nem 
igaz? 

– Ennek ehhez semmi köze – szólt a tollforgató. – A 
kérdés az, tekintve, hogy a pszichiátriailag érintett ifjú 

hölgy az ellenség kezében van, hogyan szedjük ki belőle 

a strófát? 
– Ha ki tudják juttatni Ashrafból élve – szólt Eliade –, 

és átadják nekem, tudni fogom, hogyan bírjam szóra. 
– Még egy előadás a Kínzás Színházából – kérdezte 

Dugan –, vagy ezúttal a valódi módszer? 
– Nem beszélünk kínzásról – szólt a tollforgató. 

– Agresszív kikérdezés – mondta a professzor. 
A Pentagon képviselője megrázta a fejét. 

– Csak vesztegetjük az időnket. Ashrafi beépített 
ügynökünk szerint Raven reggelre már halott is lehet.  

Dugan megvárta, míg a többiek elmentek. 
– Eliade kapitány, lenne egy kérésem. Kölcsön 

szeretném venni az egyik rendőrtisztjét. Talán azt, aki 
idehozott. 

– Milyen célból? 

– Hogy magam kövessem a nyomokat, inkognitóban. 
– Hogyan fogja azonosítani magát? 

– Egy görög-amerikai újság diáktudósítójaként. A 
kéthetente megjelenő Greek Press. 

Eliade jó szemével bámulta. Aztán megnyomta a 
gombot a belső telefonkészüléken. 



– Markos Kostavros, azonnal jöjjön a tárgyalóba. 

A rendőr nem sokkal később megjelent az ajtóban. 
– Elkíséri Diodorus riportert oda, ahol híreket akar 

szerezni a Hellenikos Typos újság számára. 
Kostavros megérintette sapkája ellenzőjét. 

– A megtiszteltetés az enyém, Diodorus úr! A 
Hellenikos Typos rendszeres olvasója vagyok. 

Miután elhagyták a főparancsnokságot, a rendőr 
megkérdezte, hová mennek. 

– Az elmegyógyintézetbe. 
– Az N17 nemrég elkövetett támadásáról fog írni? 

– Mielőtt írok, feltáró nyomozást kell végeznem. 
– Az elmegyógyintézet melyik részéhez, uram? 

– A gyengélkedőbe, ahol az amerikai lány beszélt 

Tedescuval, mielőtt lelőtték volna.  



Harmincnyolcadik fejezet 

Ashraf 

Raven a háttérből figyelte a szoba sarkában kuporgó 

lányt. Tudta, mi következik, a jelzésre várt, hogy 
beléphessen. De mikor menjen, az erőszak előtt vagy 

után? Mindenki azt akarta, hogy előadja a darabot, amit 

Mr. Tedescu írt. Felidézte a szövegkönyvet, amelyet a 
férfi asztalán látott aznap: első felvonás – HOL?, 

második felvonás – MI?, harmadik felvonás… ja, igen… 
HOGYAN? Szerepe szerint jobbról kell belépnie a 

színpadra, és köszöntenie az alkalmi közönséget, akiket 
meghívtak a darab előzetes megtekintésére. 

Csupán nekik mondhatja fel a monológot. Fura, 
szinte soha nem felejtette el a szövegét, de most nem 

emlékezett rá. Hol a súgó? 
És mi a következő jelenet? 

Aztán eszébe jutott, hogy a rendező azt mondta, 
amikor a függöny felmegy, a közönség végignézi, ahogy 

megerőszakolják őt. Nem görög tragédia, hanem A 
fürtrablás Alexander Pope-tól. Komédia. 

 

Egyszerre minden elfeketedett. Nézőpontváltás? Már 
nem a testéből kiszakadva figyelte magát. Most a falnál 

kuporgott, és várt. 
Mit használhatna védekezésképp? Végigtapogatta a 

táskáját: talált egy vékonyka körömreszelőt. Miért nincs 
nála inkább egy kés? Áh, azt Fatima úgyis elkobozta 

volna. 
Zajt hallott, valaki a zárral babrált. Sikíthatna, ahogy 

ilyenkor szokás, de az nem sokat használna. Inkább a 
fickó golyóiba döfi majd a körömreszelőt, azzal legalább 

időt nyer. Vagy csak a szenvedését hosszabbítja meg?  
Az ajtó nyöszörögve kinyílt. 



Valaki fárszi nyelven kezdett beszélni hozzá, úgy, 

ahogy a nők a táborban. Ez most egy férfi szalonnás 
hangja volt. Elindult feléje, leguggolt, aztán 

ránehezedett. Raven lábai szétfeszültek, egész tágra 
nyíltak. Összeszedte minden erejét, hogy a térdeit 

egymáshoz közelítse és kibontakozzon a 
kényszerölelésből, de egyre gyengébbnek és 

halványabbnak érezte magát. A férfi beakasztotta 
csípőjét az ölébe, és durván benyomult. Ahogy a 

függöny leereszkedett, Raven lelkes tapsot hallott.  



Harminckilencedik fejezet 

Athén 

Dugan szólt Kostavrosnak, hogy álljon meg a 

rendőrautóval az elmegyógyintézet sürgősségi 
bejáratánál, és tartson vele. 

– Sokan nem szívelik a riportereket, ezért magára 

van szükségem, hogy átvegye az irányítást. Kérdezze 
meg, merre van a gyengélkedő! 

– Kiismerem itt magam, segítettem Eliade 
kapitánynak a lövöldözést követő nyomozáskor. Csak 

kövessen. – Előrement. 
Benéztek néhány szobába, némelyikben a betegek az 

ágyhoz voltak szíjazva. 
– Vajon melyikben lehetett Tedescu? 

Kostavros egy üres tolószékre mutatott a falnál. A 
gondnok épp a folyosó kövét mosta fel. 

– Kérdezze meg tőle, hogy itt volt-e aznap! 
Ahogy Kostavros közeledett felé, a férfi kezéből 

kicsúszott a felmosófa, és nagyot koppant a vizes 
padlón. Lehajolt érte, és a szemét a rendőrre 

meresztette. 

– Esküszöm, hogy nem követtem el semmit! 
– Nyugodjon meg. Ez az újságíró a Hellenikos Typos 

újságtól az  N17 támadásáról készít riportot. 
– Nem tudok semmit, riporter úr! Nem láttam 

semmit! 
Dugan úgy döntött, hogy átveszi. 

– Talán – szólt, előhúzva egy húszeurós bankjegyet –
, – hallott valamit! 

A férfi nyelt egyet. Kostavros bólintott. 
– Furcsa volt az egész – szólt a gondnok. – Sawyer 

nővért is ott láttam, de Tedescu úr kiabált vele, aztán 
kipenderítette, ne hogy meghallja, amit beszélnek. Az 



igazgató lánya valami versszerűt szavalt vagy néhány 

sort egy színdarabból, nem tudom. Csak egy-két szót 
hallottam. 

– Gyerünk! – válaszolta Dugan, egy újabb húszeurós 
bankjegyet tartva elé. – Mik azok a szavak? 

– Egy megmenekült bika. Halálos ítélet. Valami egy 
istennőről. És magok, ágyásokban. 

– És…? 
A fickó a homlokára tapasztotta tenyerét. 

– Egy kutya. Ez minden, amit hallottam, esküszöm! 
Harmadik kör húszeurós volt a jutalom, aztán Dugan 

két kezével megszorította a férfi vállát. 
– Ne említse ezt senki másnak! Tudja, nem akarom, 

hogy a cikkemet elcsaklizzák előlem. 

A gondnok bólintott, és felmosóvizet lötykölt a 
folyosóra. 

– Megtudta, amit akart? – kérdezte kint Kostavros. 
– Egy cikkhez nem elég. 

– Milyen kár! Mit akar, hova vigyem? 
A szálláshelyéhez irányította. 

 
Nem egészen egy perce volt a szobájában, amikor 

kopogtattak. 
Kinyitotta, mire Tia az ágyra vetette magát. 

– Mondj el mindent! 
Részletesen elmesélte a tárgyalást. 

– Nos, mit gondolsz? 
– Lehangoló. A Pentagon azt akarja, hogy a külügy 

levegye a MEK-et a terroristák listájáról. A külügy pedig 

ellenáll. 
– Hova vezet ez minket? 

Dugan körbejárta a szobát, kivett egy üveg whiskyt a 
szekrényből, és megtöltött két poharat. Az egyiket Tia 

felé nyújtotta, a másikat pedig a levegőbe emelte. 
– Tedescu többi talányának megfejtésére! 



– Az arctalan istennő még mindig rejtély számomra – 

válaszolta Tia. 
– Tegyük félre most a HOL? többi részét! Mivel egész 

biztosak vagyunk abban, hogy a MI? anthrax fegyver 
formájában, rá kell jönnünk, hogyan tervezik a 

terjesztését. 
– Semmink sincs a HOGYAN? strófából. 

– Valamit azért tudunk. – Elmesélte a lánynak, mit 
hallott a kórházi gondnoktól. – Egy kulcsszót: kutya. 

Tia megemelte a poharát. 
– Kutyaharapást szőrével? 

– Mi van a kutya időkkel? – folytatta a sort Dugan. – 
Vagy a Nagy Kutya csillagképpel? 

– Irigy kutya? 

– Kutyarossz kísérletek – fintorgott Dugan. – Te jó 
ég, olyan közel vagyunk, hogy az már gyötrelmes! 

– Ahogyan Tantalusz gyötrődött büntetésképp – 
mondta Tia –, amiért ellopott egy aranykutyát. 

– Mit gondolsz, mi lenne, ha csak ágyba bújnánk, és 
hagynánk a kutyát elásva… egy időre? 

Tia Dugan nyaka köré fonta a karját. 
– Díjazom az ötletet.  



Negyvenedik fejezet 

Ashraf 

Nem sokkal éjfél előtt Sátorverő, utcai ruhában 

várakozva a takaró alatt, figyelte az óramutatót. Pár 
perccel később felpattant a tábori ágyról, és kiosont a 

férfiak barakkjából. Ahogy kihallgatta a beszélgetést 

Fatima és a tábornok között, megtette az 
előkészületeket. Ha vissza akarja juttatni Ravent 

Athénba vallatásra, gyorsan kell cselekednie. 
Végigsuhant az árnyak alatt a zárkáig, ahol Fatima 

hagyta Ravent. Lassan és csendben közeledett az 
ajtóhoz, de a kiszűrődő zajok kizökkentették 

nyugalmából, és feledve az óvatosságot, berontott a 
kiabáló lányhoz. Zseblámpája fényével a földre célzott: 

nem is Raven ordított, hanem a férfi, aki fölötte térdelt. 
A lány valamit a nyakába döfött, aztán a szemébe: a 

férfi üvöltve fordult le áldozatáról. 
Raven a zseblámpa fénysugarába bámult. 

– Gyerünk, te disznó! Ugyanezt akarod? 
– Ne ijedj meg! – suttogta Sátorverő. 

– Maradj ahol vagy! Ha hozzám érsz, megkésellek és 

szétrúgom a tökeidet! Vagy csak a MEK nőtagjai elég 
tökösek? 

– Maradj csendben! 
– Próbálj csak megerőszakolni, és vakon végzed, 

mint ez itt! 
– Azért vagyok itt, hogy kiszabadítsalak. Ha velem 

jössz, van esélyed az életben maradásra. – Fejbe vágta 
a támadót, és arrébb gördítette. – Mi veszítenivalód 

van? – Megfogta Raven kezét, és felhúzta a földről. – 
Gyorsan, csendben mozgunk. Ha bárki megállítana 

minket, azt fogom mondani, hogy kiviszlek, mert 
tisztátalan lettél, megkövezlek, és eláslak a sivatagban.  



– És nem ezt fogod tenni? 

– Már mondtam. Azért vagyok itt, hogy segítsek 
neked a szökésben. 

Raven követte a férfit az elhagyatott utcákon, ahol 
csak az izzó parázs és a papírjelmezek maradtak az 

előző estéről tanúskodva. 
– Hova lett mindenki? 

– A legtöbb Vörös Szerda-tivornyázó alszik most. – A 
tábor külső övezetéhez vezette Ravent, és besegítette 

egy terepjáróba. De ahelyett, hogy beindította volna a 
motort, kioldotta a féket. 

– Mit csinálsz? 
– Psszt! – Az autó mögé futott, és megtolta. A 

terepjáró lassan, szinte centiről centire kezdett mozogni, 

aztán a dombon lefelé meglódult. Amikor elhagyták a 
barakkokat, a férfi beugrott, és beindította a motort. 

Robogtak a szögesdrót kerítés felé, Raven becsukta a 
szemét. A férfi fékezett a kerítés előtt, és kiszállt. 

Kezével könnyedén szétfeszítette a drótokat, mintha 
csak egy vászonfüggönyt hajtogatna, egészen addig, 

míg elég széles kijáratot nyitott ahhoz, hogy kiférjenek 
rajta az autóval. Aztán visszaszállt a terepjáróba, és 

száguldani kezdett a sötétségben. 
– Előre elvágtad azt a szögesdrótot? 

– Mondtam neked, megterveztem. 
– És számomra mit terveztél? 

– Hamarosan megtudod. Dőlj hátra és pihenj 
nyugodtan, az út legalább egy órát fog tartani. 

– Megmondod, hová megyünk? 

– A kurd vidékre, Észak-Irakba, ahol a MEK egykor 
asszisztált Szaddám rokonának, Vegyi Alinak, emberek 

ezreit elgázosítani. Peshmerga terület. 
– Mi az a Peshmerga? 

– Azt jelenti: azok, akik szembenéznek a halállal. 
Raven nyelt egy nagyobb adag levegőt. 



– Otthon leszek közöttük. 

– Aludj, hosszú út áll előttünk. 
Raven behunyta a szemét, és elszunnyadt, kezében 

még mindig a véres körömreszelőt szorongatva.  
 

Sátorverő megállította a terepjárót, mire Raven 
felrezzent álmából. 

– …hol vagyunk…? 
A férfit meglepte, ahogy a lány hangja altról 

szopránra váltott. 
– Egy kis repülőtéren. 

– …én nem repülök sehova… 
– Nincs más lehetőség. 

– …akkor vigyél vissza… 

– Az lehetetlen. 
Nikki mély levegőt vett, és valami stabil kapaszkodó 

után nézett az autóban, amibe majd 
belecsimpaszkodhat, ha a férfi kikényszeríti a 

terepjáróból. Karmolászni kezdte kézfejét a reszelővel. 
Még látta a visszapillantóból, hogy egy férfi közeledik 

feléjük, de a következő pillanatban eltűnt a kép, sötét 
lett, valaki csuklyát húzott a fejére. A lány kapálózott, 

de a férfi könnyedén kirántotta a dzsipből, és műanyag 
ragasztószalaggal összekötözte a kezét. 

– …azt gondoltam, segíteni fogsz… 
Sátorverő feltuszkolta a lépcsőn, be a fedélzeti 

nyíláson, és egy székre taszította. Becsatolta, majd 
levette a csuklyát. 

Nikki kiabált. 

– … nem tudok repülni… 
– Neked nem is kell, a gép megteszi helyetted. 

– … oldozd ki a kezemet… 
– Ha megígéred, hogy uralkodsz magadon. 

– …megígérem… 
Sátorverő leszedte a műanyag bilincset. 



A lány megdörzsölte a csuklóját. 

– … tényleg szükség volt erre…? 
– Ahogyan ellenálltál, hogy felhozzunk a gépre, azt 

mondom, igen. 
– …oké. bocs. hova visztek… ? 

– Én nem. A marsallok visszavisznek Athénba. 
– …nem. haza akarok menni ohióba… 

– Még nem most. A görög terrorizmuselhárító 
egységnek van egypár kérdése, amiket fel akarnak tenni 

neked először. 
– …nem biztos, hogy én vagyok az, aki tudja a 

választ…  
– Kérsz egy italt, mielőtt felszállsz? 

Raven tekintete elmosódott, hátradőlt az ülésen, és 

fújt egyet. 
– Persze, egy rumos kóla jól jönne. – Gyorsan 

lehajtotta, Sátorverő pedig kevert neki egy másikat. 
Majd egy harmadikat. Közben a férfi azon merengett, 

mitől vált át a lány hangszíne olyan hirtelen – most épp 
magasról mélyre. 

Közelebb ment a fedélzeti nyíláshoz, és bekapcsolta 
titkosított telefonját. 

– Fogorvos… Fogorvos… Itt Sátorverő. A JPATS 
indulni készül. A széljárás kedvező. Korán kell érkeznie. 

Csak tíz percet maradhatnak az athéni Hellenikon 
repülőtér leszállóterén. Intézze el a biztonságiakkal, 

hogy felvegyék a csomagot, és leszállítsák Eliade 
kapitánynak. 

Sátorverő visszapillantott Ravenre. 

– Most itt kell, hogy hagyjalak. Sok szerencsét! 
– Oké – szólt Raven. – Gondolom, én vagyok a 

csomag, de semmi baja a fogamnak. Miért kell ide 
fogorvos? 

Sátorverő elfordult, és lemászott a létrán. Lentről 
figyelte aztán, ahogy a gép felszáll: arra gondolt, Raven 



milyen elszánt kis nőnek látszik, sajnálni kezdte. Eliade 

kapitány szerte a kémhálózatban kíméletlen vallatóként 
volt ismert, aki hitt a fájdalom hatalmában.  



Negyvenegyedik fejezet 

Athén 

Alexi mobilja csörögni kezdett. Lerúgta magáról a 

takarót, és felvette. 
– Igen? 

– Itt Fatima. Raven elszökött Ashrafból. 

Alexi az ágy szélére ült. 
– Hogyan?! 

– Beépített ügynök parancsnokságunkban segítette 
őt. 

– Mi van Tedescu üzenetével? 
– Azt hittem, lesz több idő. 

Mit mondjon? Többször átkozta már magát, amiért 
hagyta, hogy Fatima elvegye tőle Ravent. 

– Mit gondolsz, merre tart? 
– Gépen vissza Athénba. Fogd el Hellenikon reptéren, 

mielőtt biztonságiak átveszik. Ha nem tudsz 
megakadályozni, hogy Eliade kezébe kerüljön, találj 

módját elhallgattatni. 
– Mi van a szállítmánnyal? 

– Ha végzel Slade lánnyal, repülj Ohióba. Kézbesítő 

várni rád majd diák emlékműnél Kenti Állami 
Egyetemen. Miután adsz neki pénzt, ő ad neked 

csomagot. 
Fatima letette, Alexi pedig megkereste a gyorshívón 

apja számát. Tétovázott, majd elindította a hívást, de 
mielőtt az apja felvehette volna, mégis kinyomta. Ezt a 

hírt személyesen kell elmondania az öregnek. 
Kezei csúszkáltak a Harley kormányán a verejtéktől, 

ahogy gyorsított a tempón a műhely felé. Két sarokkal 
később a fékre taposott. Hülye, hülye, a búvóhelyet már 

felfedezték! Visszafordította a motort, és apja lakása felé 
vette az irányt.  



Tíz perccel később behajtott a keskeny utcába az 

épület mögött, és körbenézett, mielőtt beosont a hátsó 
ajtón. A negyedik emeleten megvizsgálta az ajtófélfát, 

hátha talál hajszálakat. Semmi. A titkos kopogással 
jelzett. Egy-kettő-egy. Kétszer megismételte. 

Myron kidugta kócos ősz fejét, és beengedte a fiát. 
– Mit csinálsz itt? Biztos vagy benne, hogy nem 

követtek? 
– Mit gondolsz te rólam, mégis ki vagyok? 

Elmondta Myronnak Fatima hívását. 
– Nem hagyhatjuk, hogy Nikki Eliade kezei közé 

kerüljön. Menj a repülőtérre. Szerezz segítséget a 
szimpatizánsainktól. Élj a meglepetés módszerével, hogy 

kiszedd az őrök kezei közül. 

– És ha sikerrel járok, mi a következő lépés? 
– Mondd meg neki, hogy ez mind meg volt 

szervezve, hogy segítsen neked Amerikában. Ígérd meg 
neki, hogy elveszed, miután visszatértetek 

Görögországba. 
– Nekem mindent elhisz. Utálok hazudni neki. 

– Én mindig utáltam hazudni az anyádnak, 
nyugodjon békében, de néha szükséges volt. 

 
Alexi átment a Hellenikon repülőtér biztonsági kapuin, és 

megállt ott, ahol szemmel tudta tartani az utasterminált. 
Helyiek, turisták, hátizsákos diákok és apácák 

zsúfolódtak kis helyen. Az omladozó falak mellett kóbor 
kutyák aludtak. Nem csoda, hogy a görög kormány 

sietett bezárni ezt a helyet az Olimpia előtt és az új 

Elefthériosz Venizélosz repülőtérrel helyettesíteni. 
Ellenőrizte az érkezés-indulás táblázatot. Értelmetlen. 

Nem fogják bejelenteni egy bejövő JPATS 
visszatoloncoló járat érkezési helyét és idejét. A gép 

valószínűleg egy ritkán használt kifutópályán fog 
landolni. 



A közelben kiszúrta egyik szimpatizánsukat, egy 

reptéri kocsi sofőrjét, aki mozgássérülteket és időseket 
szállított a beszállókapukhoz. Intett neki, hogy menjen 

közelebb. A férfi megfordult a kocsival, súrolva Alexit – 
egy majdnem gázolás néha jó ötlet forrása is lehet… 

– Elvtárs – suttogta. – A hazafiaknak szükségük van 
a segítségedre.  

– Állok szolgálatára, elvtárs! 
– Menj a személyzeti bejárathoz, és keress egy fiatal 

szőke nőt, alighanem egy őr fogja kísérni. Közben 
figyeld a jelzésemet: amikor előveszem a fésűmet, és 

végigfuttatom a hajamon, bele kell szaladnod az őrbe, a 
nőt a kocsira tenni, és kivinni a főbejáraton. Én 

kiosonok, és a motoromon foglak várni. 

– Ahogy kívánja, elvtárs! – A sofőr elhajtott. 
Alexi – megelégedve a spontán kiötlött briliáns 

tervvel – fésűjét készenlétben tartva várt.  



Negyvenkettedik fejezet 

A Learjet zökkenés nélkül landolt. A marsall levezette 

Ravent a lépcsőn, és egy poggyászszállító kocsiba 
ültette. 

– Figyeljen oda rá! – szólt az idős sofőrhöz. – Ez egy 

vadmacska Ha elkezd kiabálni, füldugóra lesz szüksége. 
Raven belátta, hogy jobb, ha nem ellenkezik: 

engedte, hogy a sofőr kisegítse a kocsiból és felkísérje a 
lépcsőn egészen a személyzeti ajtóig. Aztán a férfi 

beterelte őt az érkezési csarnokba. 
A Hellenikon repülőtér zsúfolt volt, és mosdatlan 

testek szagától bűzlött. 
…oké. lépj valamit gyorsan, raven. nem hagyhatjuk, 

hogy ez a vén fasz elvigyen minket a nemzetvédelemhez 
kikérdezésre.. 

Mit tegyek? 
…használd az eszed és a tested… 

Ránézett az idős őr erektől duzzadó kezére, amely 
Raven karját ingta. Hirtelen szembefordult a férfival, és 

felpofozta. 

– Vedd le rólam a kezed, te kanos disznó! Hogy 
merészelsz hozzám érni? – A tömeg feléjük fordult. – 

Megragadta a fenekemet. Kérem, segítsenek! Állítsák 
meg! 

Férfiak siettek Raven segítségére, néhány nő 
táskával és esernyővel esett neki a megriadt őrnek, egy 

tolószékes férfi pedig a botját lendítette felé. Az idős 
férfi a magasba emelte mindkét kezét, hogy védje 

magát. 
Raven zsebkendőt szorított az arcára, és szipogva 

kimenekült a tömegből, aztán elvegyült a várakozó 
utasok között a terminálon. 

Ötlete sem volt, hogy mihez kezdjen ezután. 



Egy utasszállító kocsi sofőrje intett neki, hogy 

szálljon be. Túlságosan buzgónak tűnt, elfutott előle egy 
csoport felé, akik a check-in pultokhoz tartottak. Jól van, 

most gondolkodj gyorsan. Merre? Elhaladt a pultok 
mellett. Járatok Atlanta, Newark, Philadelphia felé. Hova 

akar menni? 
…haza waybridge-be, te hülye… 

A becsekkoló részen félúton megpillantott egy 
fiatalembert, aki egy táblát tartott a kezében: 

Irodalomcsoport vissza Columbus, Ohio felé. Gyülekezés 
itt! Egyre többen lettek körülötte, a csoport szinte 

magába szippantotta. Egyikük ismerősnek tűnt: látta 
már azt az őszes borostát a Waybridge Egyetemen. 

A pult kijelzőjén a következő kiírás villogott: 241-es 

járat, Athén-Colombus, Ohio. Menetrend szerint. 
Ez közelebb vinné az otthonához, mint bármelyik 

másik, és elstoppolhatna Waybridge-ig. Beállt a hosszú 
sor végére. 

Egyszer csak egy drámaian rúzsozott szőke nő 
furakodott a sorba, nem törődve a mögötte álló 

utasokkal. Ruhatartó zsákot és egy méregdrága gurulós 
bőröndöt húzott magával. 

– Hé! – kiáltotta egy férfi. – Menjen a sor végére! 
– Vigyázzon a kisbabámra! – kiáltott rá egy nő. 

A borostás a nő elé lépett, hogy hátra terelje, de a 
szőkeség megállíthatatlannak tűnt, bőröndjével utat tört 

magának az első nyitott fogadópulthoz. Útlevelét és 
bankkártyáját a pultra csapta. 

– Az Ohio, Colombus felé tartó járatra! 

A reptéri alkalmazott a dühös utasokra pillantott a 
sorban, aztán megvonta a vállát. Bevitte az adatokat a 

gépbe, és átnyújtotta a nőnek a jegyet. 
– Van feladandó csomagja? 



– Hogy elvesszen ezen az istenverte görög reptéren? 

A francokat! Felviszem őket a gépre. – Besöpörte az 
iratokat a kézitáskájába. 

– Hölgyem – kiáltott egy férfi –, magának aztán van 
bőr a képén! 

A nő még csak hátra sem pillantott, kézitáskáját a 
gurulós kézipoggyász fogantyújára akasztotta, és 

felmutatta középső ujját. Elindult a ruhatartó zsákkal és 
a kézicsomaggal a biztonsági bejárat felé. 

…érj az ellenőrző kapuhoz a nő előtt… 
Raven habozott, de sejtette, min töri a fejét Nikki. A 

ribancot lehagyva gyorsan átsuhant az ellenőrző kapun. 
A nő a futószalagra tette ruhatartó zsákját és a 

kézipoggyászt, fogantyúján a kézitáskával. A riasztó 

hangosan jelzett. Az őr végigpásztázta a jelzőpálcával: a 
nő levett egy arany nyakláncot, és egy műanyag tartóba 

helyezte. Újra átment az ellenőrző kapun, de a riasztó 
másodszor is jelzett. Átkozni kezdte az őrt, az ellenőrző 

kaput és Görögországot, miközben várta, hogy újra 
átvizsgálják. Mindenki őt bámulta. 

…vedd el azt a rohadt táskát… 
Raven tétovázott, majd lerántotta a kézitáskát a 

poggyász krómozott fogantyújáról, és saját 
sporttáskájába ejtette. Úgy tűnt, senki nem vette észre. 

Mintha mi sem történt volna, a női mosdóhoz sétált, és 
bement egy fülkébe. 

A luxus Birkin táska legalább tízezer dollárba 
kerülhetett. Alexinek igaza volt a gazdag amerikai 

nőkkel kapcsolatban, akik szórják a pénzt, miközben a 

szegények a harmadik világban élelmet koldulnak. 
Felkutatta az útlevelet, az utazási csekkeket és a 

bankkártyákat a Birkinben, és átpakolta őket a saját 
táskájába. Végül begyömöszölte a luxusdarabot a 

vécékagyló mögé, és lassan kisétált a mosdóból. 
Miközben a legnagyobb természetességgel átballagott az 



utasvárókon, átnyálazta az iratait, hogy megismerkedjen 

új személyazonosságával. 
Jogosítvány Marsha Woods nevén, 3740State Street, 

Columbus, Ohio. A repülőjegy az Olympic Air 241-es 
járatára szólt, a C-4es kapunál. Felpillantott az indulást 

kijelző monitorra, tíz perc múlva felszáll, remek. 
Ahogy a beszállókapu felé tartott, mintha Alexi lépett 

volna be a látóterébe. Csakugyan ő az? Vagy a szeme 
káprázik? Odamenjen hozzá? 

…ne feledd fogpiszkáló utolsó szavait pireuszban… 
Elfordult, és beállt a sorba a kapunál. Az utaskísérő a 

jegyére pillantott. 
– Üdvözöljük járatunkon, Ms. Woods. Nincs 

kézipoggyásza? 

– Mindent becsekkoltam ezen a táskán kívül. 
Amikor belépett a repülőgéphez vezető átjáróba, 

még hátrapillantott. Alexi nézte őt, majd a kijelzést a 
beszállókapun. Ó, istenem! A férfi tudta, merre tart. 

Intett Ravennek, de nem volt mosoly az arcán.  



Negyvenharmadik fejezet 

Athénből Columbus, Ohio felé 

Alexi figyelte a villogó kiírást. Az utasok már beszálltak a 

Columbus, Ohio felé tartó járatra. Nincs a célpontok 
között, de nagyváros – hogyan fogja megtalálni Ravent? 

Ahogyan apja emlékeztette rá, sok fiatal reptéri 

alkalmazott volt második generációs N17-tag vagy 
szimpatizáns. Visszament a jegykiadó pultokhoz, és 

várt, amíg a sor elfogyott. A pultnál a férfi névtáblájára 
mutatott. 

– Postanaffrios elvtárs, szükség van a segítségére. 
Az alkalmazott bólintott. 

– Hogyan segíthetnék, elvtárs? 
– Szükségem van az ellenszenves amerikai szőke nő 

nevére, aki betolakodott a sorba. Aki Ohióba, 
Columbusba repül. 

Az alkalmazott körbenézett, majd ellenőrizte a gépet. 
– Marsha Woods – suttogta. 

– Köszönöm, elvtárs. 
Hallotta a hívást saját járatára. Felkapta 

kézipoggyászát, és elindult a beszállókapu felé. Miután 

végzett tennivalóival a Kenti Állami Egyetemen, 
megkeresi Marsha Woods címét az Ohio állambeli 

Columbus telefonkönyvében. 
Elhaladt egy újságospult mellett, és megakadt a 

szeme az egyik szalagcímen: Elfogták az  N17 görög 
terrorista csoport tagjait. 

A kép a kövér Theodort mutatta, Vasili jobb kezéhez 
bilincselve. Az  N17 vörös-sárga jelképe tisztán kivehető 

volt a háttérben. 
Megvette az újságot, és amíg sorban állt a 

becsekkolásnál, átfutott a cikken. 



„A nehezen tetten érhető  N17 görög terrorista 

csoport legtöbb tagját elfogták a ma reggeli órákban. A 
múlt hónapban Pireusz kikötővárosában megkísérelt 

robbantás után két terrorista, Theodor Pavli és Vasili 
Sorostos, a terrorizmuselhárító egység vallatását 

követően azonosította a többi tagot. Most mindannyiukat 
őrizetbe vették, kivéve Myron Costát, a vezetőt, és Alexi 

Costát, a második generációs  N17 fejét. A hatóságok 
információi szerint ők és egy amerikai nő, az egykori 

túsz, Raven Slade, támadást terveznek az Egyesült 
Államokban. 

Az egyik elfogott tag ezt kiabálta: „Minket 
letartóztatnak, de a szervezet életben marad ezután is! 

Új szabadságharcosok folytatják majd az amerikai 

imperialista kapitalisták elleni küzdelmünket!" 
Alexi bizonytalanul előrelépett, ahogy haladt a sor, 

hányingere támadt. Mégis hogyan fogták el őket?! 
Megtörtek Eliade kínzása alatt, és feladták a második 

generációt? Vajon értesítették az FBI-t és az amerikai 
nemzetbiztonságot, talán már a nyomukra is bukkantak? 

Ha Ravent letartóztatják, a lány azonosíthatja őt, és 
ezzel elárulhatja a küldetést. 

Őrizd meg a nyugalmad! Először is át kell venni a 
fegyvert, amelyet a MEK már el kellett hogy küldjön a 

Kenti Állami Egyetemhez. Aztán irány Columbus, 
megtalálni Marsha Woods lakhelyét. Ha megtalálná a 

módját, hogy kiszedje Ravenből a Tedescu-próféciák 
hiányzó részét, talán – de csak talán – életben 

hagyhatná Nikkit még egy ideig.  



Negyvennegyedik fejezet 

Az egyik utaskísérő leellenőrizte Raven 

beszállókártyáját, és a turistaosztály ülései felé 
irányította. Egy idősebb férfi az ablak melletti ülésnél, 

akire Raven – úgy rendesen – sármos címkét ragasztott 

volna, rámosolygott. Minden flörtjel hidegen hagyta, azt 
kívánta, bárcsak a folyosó mellett ülhetne! 

Végül egy baseballsapkás tinédzser mellett cövekelt 
le, aki bepréselte túrazsákját a felső csomagtárolóba, 

végigmérte Ravent, majd mielőtt elhelyezkedett, 
takaróval és párnával bástyázta körbe magát. 

– Nem cserélnél ülést velem? – kérdezte tőle Raven. 
A fiú megrázta a fejét. 

– A folyosó mellett kell ülnöm, mert sokat megyek 
majd vécére. 

Mekkora kamu! Odanyomul majd a közelébe, és 
hozzádörgöli magát – tudta, mit fog művelni a kis 

gusztustalan a takarója alatt, miután lekapcsolják a 
villanyt. 

Nézte, ahogy a többi utas is elfoglalja a helyét. 

Mintha lassított felvételt bámulna. Amikor végre 
mindannyian leültek, az utaskísérő becsukta a fedélzeti 

nyílás ajtaját. Nagy levegő…, az utasítás következett, 
először görögül, majd angolul: „Kérjük, kapcsolják be 

biztonsági övüket, oltsák el cigarettájukat és kapcsolják 
ki mobiltelefonjukat!" Kifúj… 

A gép gurulni kezdett. Raven ökölbe szorította a 
kezét. A várakozás egy örökkévalóságnak tűnt, aztán a 

motor nagy robajjal beindult a felszállópályán. Olyan 
érzése volt, mintha épp alatta robbanna fel valami, és 

menekülnie kellene. Mindjárt a felhők fölött lesznek. 
Raven behunyta a szemét. Ne ess kétségbe, Nikki! Nem 

lesz olyan rossz, ha elérjük a repülési szintet. 



  

Végre hallotta a megnyugtató mondatot: 
„Sétálhatnak a folyósón, de a biztonsági övet kérjük 

bekapcsolva tartani, amikor leülnek. Az utaskísérők 
italrendeléseket vesznek fel.” 

Óvatosan kinyitotta a szemét, kipréselte a tüdejében 
ragadt levegőt, és ellazította az ujjait. Rendben. Nem 

Nikki az, aki repül. 
Alig várta, hogy az utaskísérő odaérjen hozzá, rumos 

kólát lendelt. A pohárral a kezében körbefuttatta a 
szemét. Alexi egykor azt mondta, hogy a légimarsallok 

nem isznak. 
Az őszes borostás pasas, aki a mellette lévő sorban 

ült, még nem lehetett negyven. Halvány emlékei alapján 

mintha látta volna a Waybridge udvarán. Figyelte, vajon 
mit rendel: dupla vodkát. 

Hátracsúszott a tekintete egy másik fickóra, a 
borostás mögött: ó nem rendelt italt, de felvette vele a 

szemkontaktust. Raven bazsalygott, mire a férfi oldalra 
fordult. Szokatlan. Te jó ég, biztos le fogja tartóztatni! 

Talán még nem most rögtön, inkább megvárja, míg 
leszállnak Columbusban, aztán őrizetbe veszi. 

Lekapcsolták a villanyt a filmvetítéshez, de előtte a 
híreket adták. Először látta foglyul ejtőit maszk nélkül. 

Theodor, a csokoládéfüggő műhelytulajdonos nemcsak 
kövér volt, de kopasz is. Az egykarú Vasili állt mellette. 

Kitalálta, hogy az alacsony bajszos, akinek a haja zsíros 
parókaként hátra volt simítva, a költő-énekes Yorgo 

lehetett. 

A görög rendőrség vezette őket bámészkodók 
tömegén keresztül. Néhányan azt kiabálták: „Halál a 

terroristákra!” Mások integettek, és azt ordították: 
„Hatalmat a népnek!” 

Nyirkosnak érezte a tenyerét. Lepillantott a karjára, 
és megpróbálta pulóvere alá rejteni a karcolásokat, 



amelyek messziről akár karkötőnek is beillettek volna. 

Vajon hány napig tartották fogságban? Elvesztette a 
fonalat, miután Alexi leállította a vésést. 

A képernyőn a riporter beszélt: „…megtört az  N17 
terrorista csapat huszonhét éves uralma. A félresikerült 

pireuszi bombázást követően a nyomozás tizenkilenc tag 
elfogásához vezetett… ’’ 

Raven összekuporodott az ülésen. A sapkás tini 
megfeszült arcizmokkal meredt rá, kezét a takaró alá 

rejtve.   
„…A rendőrség szóvivője szerint további három  N17-

tagról valószínűsíthető, hogy szabadlábon vannak. A 
vezető, Myron Costa. Fia, Alexi Costa, az  N17 második 

generációjának vezetője. Rajtuk kívül az amerikai túsz, 

Raven Slade a feltételezések szerint befolyásuk alá 
került, és csatlakozott a terroristákhoz. A rendőrség 

nyilvánosságra hozott egy megfigyelőkamera által az 
Athén Bank kirablása során készített felvételt, ahol 

Raven Slade a menekülő motort vezette. Arcképét a 
következő képsorokon láthatják.” 

Raven látta saját elmosódott arcát a képernyőn. 
Amikor a kép élesedni kezdett, fülsiketítő sikoly szakadt 

fel belőle. Minden, a monitorra szegezett tekintet 
egyszerre felé fordult. A mellette ülő fiú a takaróját 

szorongatva kiesett a folyosóra. 
Raven nem hagyta abba a visítást. 

– Hé, hölgyem, maga megőrült? 
A kabin fényei kigyulladtak. 

Egy utaskísérő kiabált: 

– Van orvos a fedélzeten? 
A borostás férfi felemelte a kezét. 

– Ez a nő hisztérikus állapotban van – szólt az 
utaskísérő. – Tud kezdeni vele valamit? 

Raven nem hallotta a választ, de látta, hogy a 
vodkás fickó felkel a székéből, és kinyitja a 



csomagtárolót. Kiemelt egy fekete táskát, és Raven 

sorához ment. 
– Mi történt? 

– Én nem nyúltam hozzá! – mondta az idős férfi. 
– Én se! – szólt a fiú. – Kattant a csaj! 

– Fiam, helyet cserélnél velem? – kérdezte az orvos. 
A fiú végigbotorkált a folyosón. 

Raven távoli hangot hallott. 
– Dr. Kyle vagyok, pszichiáter. Lehet, hogy tudok 

segíteni önnek. Mi a neve? 
– M…Marsha Woods. 

– Ms. Woods, szeretné, hogy lenyugtassam? 
– Tűt nem akarok! 

A férfi összeráncolta a homlokát. 

– Hipnotizálták már?  
– Néhányszor. 

– Könnyen vagy nehezen esett hipnózisba? 
– Könnyen. 

A férfi megérintette Raven kézfejét, és simogatni 
kezdte. 

– Aludjon! Nemsokára megnyugszik és elalszik. 
Mély… mély… álom. Elalszik, mire tízig számolok. Egy. 

Kettő. Három. Négy.  
…ne hagyd, hogy ez az agyturkász játsszon az 

elméddel… 
Az orvos kedvesen mosolygott rá. Már biztos volt 

benne, hogy látta az egyetemen. 
– Mostanra elengedte magát. Amikor hallja, hogy azt 

mondom, a gép leszállt, frissen fog ébredni, és 

emlékezni fog mindenre. 
 

Sodródik vissza a múltba. Apa hipnotizálja, mielőtt 
először zárja be a Waybridge Elmegyógyintézetbe. Aztán 

megint az athéni dili. Túszul ejtve. Bezárva egy szűk 
gardróbba. Alexi azt mondja, nem karmolhatom össze a 



karom… Bomba Pireuszban. Felcsapó lángok. 

Fogpiszkáló utolsó szavai… Mentsd magad! 
Ki vagyok én? Mi történik velem? 

Aztán magát látta, amint figyeli önmagát forgatás 
közben, ahogy mint Ingrid Bergman felszáll a gépre, 

akadémiai díjat érdemlő alakítást nyújtva. 
Nem emlékezett, hogy a Casablanca jól vagy 

szomorúan végződik.  



Negyvenötödik fejezet 

Kenti Állami Egyetem, Ohio 

Alexi összecsapta a tenyerét, ahogy a többiek, amikor a 

gép földet ért Columbus nemzetközi repülőterén. Gond 
nélkül végigment a vámon és a határon. 

Megállt a Best autókölcsönző előtt. Mivel fogalma 

sem volt, milyen nagy lesz a csomag, egy szürke furgont 
választott, és elvett egy Ohio útikönyvet. 

Talán először a Raven-üggyel kellene foglalkoznia. 
Nem. Jobb, ha nem kockáztatja a fegyver átvételét. 

Ravenről majd a visszafelé úton gondoskodik. 
A térképet követve északnak indult, az Ohio állambeli 

Kent felé. Esteledett már, mire megérkezett a helyre, 
ahol egykor az ohiói Nemzeti Gárda tüzet nyitott a Kenti 

Állami Egyetem vietnami háború ellen tüntető diákjaira. 
Három évvel azelőtt, hogy lemészárolták a diákokat 

az athéni Műszaki Egyetemen. 
Követte a jelzéseket a Taylor csarnokot elhagyva, és 

a Prentice csarnok parkolójában állt meg, ahol a négy 
diák életét kioltották. Fatima azt mondta, van egy kis 

emléksír a fás részen a Daffodil Hill körül. 

Amikor a nap lenyugodott, néhány diákot látott 
megállni a négy jelzőfénynél. Pislákoló gyertyákat és 

virágokat helyeztek mindegyik emlékhelyre. Egy vézna, 
beesett arcú fejkendős lány figyelte őket, hátizsákja 

tetejére hálózsák volt erősítve, a súly láthatóan egészen 
meggörbítette a hátát. 

– Mik ezek a talapzatok a fényekkel? – kérdezte Alexi 
a lányt. 

– Egy emléktáblát vesznek körül ott, ahol mind a 
négyen elestek és meghaltak.  

– És miért vannak azok a kövek az emlékhelyeken? 



– Hogy mutassák, emberek jártak erre, és 

megemlékeztek róluk. 
Mint a kővek, amiket az ókori görögök helyeztek el 

az útkereszteződésekben, hogy leróják tiszeletüket 
Hermész előtt, gondolta Alexi. 

– Meg tudnád mondani, merre van Daffodil Hill? 
A lány észak felé mutatott. 

– Odamegyek én is. Megvárom, amíg végzel itt, és 
mutatom az utat. 

A szellő néhány gyertyát elfújt a poharakban. Alexi 
odament minden egyes emlékhelyhez, és újra 

meggyújtotta őket öngyújtójával. Aztán felvett egy 
viasszal teli poharat, amiben a tűz kialudt, és fejjel lefelé 

fordította. 

A lány figyelte a mozdulatot. 
– Kövess! 

Felsétált vele a dombra. Tanulmányozta a kis 
emlékművet a gránitlapok mellett a pislákoló 

gyertyafénynél. Elolvasta a négy nevet: Allison Krause, 
Jeffrey Miller, Sandra Scheuer, Bill Schroeder. 

Megállt, hogy felvegyen négy követ, és tett egyet 
mindegyik emlékhelyre. 

– Figyelmes vagy – szólt a lány. – És olyan vakítóan 
fehérek a fogaid. 

Alexi végigmérte a lányt: milyen pici és fiatal. 
– Mondták már, hogy sárkányfogaim vannak. 

Esni kezdett. A lány egy közeli tölgyfához vezette, és 
megkérdezte: 

– Van valamid számomra? 

Átnyújtotta neki az aktatáskát. A lány kinyitotta, és 
ellenőrizte a pénzkötegeket. Aztán kicipzározta a 

hátizsákját, és átadott Alexinek egy barna papírba 
csomagolt dobozt. 



– A szállítmányt fogászati porként címkézték fel, de 

jó nehéz, az biztos. Örülök, hogy túl vagyunk ezen. – 
Elkezdte kibontani a hálózsákját. – Most aludnom kell. 

– Itt kinn? De hiszen esik az eső! 
A lány megtörölte nedves arcát.  

– Nincs más választásom. Ez marad, amikor a 
szobatársam barátja jön látogatóba. 

Alexi elképedt. 
– Remélem, nem gondolod, hogy bepróbálkozom 

nálad, de én a furgonom hátuljában tervezek aludni. Elöl 
van hely, ahol alhatsz te is. Semmi több. 

A lány megigazította fejkendőjét. 
– Biztos, hogy semmi több? 

– Teljesen biztos. Olyan fáradt vagyok, hogy 

elalszom abban a pillanatban, ahogy fekvőhelyzetbe 
kerülök. 

– Oké – válaszolta a lány, és a hátára kapta a dupla 
csomagot. – Azt hiszem, jó érzékem van mások 

megítéléséhez. Látom rajtad, hogy jó ember vagy, 
elhivatott a nép ügyéért. 

– Mi a neved? 
– Nahid. 

– Az én nevem Harold. A Nahid szép név. 
– Perzsa. 

– A családod itt van Ohióban? 
– A nagyszüleim. 

– És mi van a szüleiddel? 
– Az anyám az iszlám szent harcosa. Amikor kisbaba 

voltam, el kellett válnia az apámtól, és ide kellett 

küldenie, hogy apám szüleivel éljek, e-mailben tartjuk a 
kapcsolatot. Ő utasított, hogy vegyem át a pénzt, és 

adjam oda neked a csomagot. 
Átgázoltak a nedves füvön, vissza a furgonhoz. 

– A biztonságiak nem fogják engedni, hogy a Prentice 
csarnok parkolójában töltsük az éjszakát – szólt a lány, 



ahogy beült az anyósülésre –, de van egy pihenőhely 

úgy egy mérföldre innen. 
Alexi lassan vezetett az esőtől síkos úton. 

– Vigyáznom kell, hogy el ne aludjak a kormánynál. 
A lány a pihenőhely felé mutatott. Alexi behajtott, és 

megállt közel a mosdókhoz. 
– Kár, hogy nem tudlak elvinni vacsorázni. 

A lány beletúrt hátizsákjába, és kihalászott egy 
műanyag zacskót. 

– Ha nincs ellenedre egy fél mogyoróvajas-lekváros 
szendvicset vacsorázni, a vendégem vagy.  

Alexi nevetett. Helyesnek tartotta Nahidot, mégsem 
érzett semmiféle késztetést, hogy kihasználja a 

helyzetet. 

– Terítsd a hálózsákodat ide az első ülésre, én hátul 
csinálok magamnak helyet. 

Hátrament, kinyitotta a csomagtartót, és óvatosan 
becsúsztatta a pakkot. Aztán kibontotta a hálózsákját a 

csomag mellett, és lehúzta a vezetőkabin ablakát. 
– Jó éjszakát, Nahid! 

– Jó éjt, Harold! Szép álmokat, és köszönöm! 
Alexi becipzározta magát hálózsákjába, és addig 

fészkelődön, míg el nem aludt. 
A küldetésről álmodott. 

Ébredjetek, alvó titkos egységek! Készüljetek a 
támadásra! Bújjon ki a Sárkány Foga a föld mélye alól, 

és pusztítsa el ellenségeinket! 
 

Mélyen szunnyadt egészen addig, míg a reggel 

beszűrődő fényesíkok szurkálni kezdték a szemét. 
Álmosan kifejtette magát a hálózsákból, és Nahidot 

kereste, aki már a cókmókját pakolta. 
A lány rápillantott Alexire, és elmosolyodott. 

– Köszönöm a szállást, Harold, és azt is, hogy 
tökéletes úriember voltál. 



– Tudtál aludni? 

– Igen is meg nem is. 
– Aggódtál, hogy visszaélek a helyzettel? 

– Áh, dehogy! Csak hangoskodtál az éjjel, rémálmaid 
lehettek, fura dolgokat kiabáltál. 

Alexi torka összeszorult. 
– Álmomban? Mit mondtam? Úgy értem, mi volt az, 

amit megértettél? 
– Valamit arról, hogy… szelet vetni és vihart aratni. 

És titkos egységekről Chicagóban, Washingtonban és 
New Yorkban. És, izé… sárkányfogakról. Erről jut 

eszembe, problémáim vannak az ínyemmel. Ha nem túl 
drága, veszek egy keveset a fogászati porodból. 

Alexi csodálkozva nézte a lányt: hogy lehetett ilyen 

ostoba? Nem lehetnek elvágatlan szálak. Nem lehetnek 
tanúk.  

– Eszembe sem jutna pénzt kérni tőled ezért – 
mondta. – Gyere, itt van hátul. 

Nahid követte őt a kocsi hátuljához. Alexi belökte, és 
becsukta az ajtót maguk mögött. 

– Mit csinálsz, Harold? Azt mondtad, nem fogsz 
kihasználni! 

Alexi megragadta a derekánál. 
– Ne erőszakolj meg, szűz vagyok! 

Bal kezével megragadta a nyakát. Nahid az ujjait 
karmolta. Jobb kezével a lány feje mögé nyúlt. 

Elcsavarta. Nahid nyaka roppant egyet, és a lány 
elernyedt. 

– Nem foglak megerőszakolni – suttogta. – 

Sajnálom. 
Kiugrott a furgonból, és becsapta a hátsó ajtót. 

Közben egy másik autó készült leparkolni a pihenőben. 
Alexi gyorsan a kormány mögé ült, és nagy gázzal 

kihajtott a kijáraton. 



De hol hagyja a testet? Nem ismerte a környéket. 

Kivette a kesztyűtartóból a térképet: néhány tó és patak 
volt a közelben, ráadásul senki a láthatáron. Lefordult az 

útról egy közeli tóhoz, és kivonszolta a lány testét a 
furgonból. A pénzes csomagot magához vette, elvégre 

mi értelme lenne elsüllyeszteni ötvenezer dollárt? 
Megigazította Nahid hátizsákját és a fejéről lecsúszott 

kendőt. 
– Sajnálom, kislány, de manapság óvatosnak kell 

lenned, hogy kitől fogadsz el segítséget. Legalább a 
mennyben egy lehetsz a hetvenkét szűz közül, hogy a 

muszlim mártírokat szolgáld. 
Visszafogott lendülettel legurította a lány testét a 

domboldalon, egyenesen a tóba. Úgy fog tűnni, mintha 

túrázás közben megcsúszott volna, legurult, kitörte a 
nyakát, és belezuhant a vízbe. 

Ennyit a holttestről. Most a legfontosabb, hogy 
visszaérjen Columbusba. Nahid szerint álmában a titkos 

egységekről beszélt, vagyis, ha ez máskor is előfordult, 
akár Raven is hallhatta, mikor együtt aludtak. 

A térképet böngészte, keresve az utat az I-77 felé. 
Egyszer csak megakadt a szeme Ravenna városán. 

Gyorsan továbbhaladt az ujjával, gondolatait 
visszaterelve az I-77-esre, dél felé kell tartania, igen, 

elmegy majd egy Ravenswoodhoz vezető kijárat mellett. 
Megint Raven. Vajon mire utalnak ezek a jelek? 

Alighanem arra, hogy a lányt még időben el kell 
hallgattatni, mielőtt visszaküldik Görögországba 

vallatásra. 

Megállt az autópálya mentén, és lehúzodott az út 
peremére. Kinyitotta a csomagot, és kihúzott egy 

alumíniumdobozt. A számzár még érintetlen volt, csak 
nullákat látott. Óvatosan kinyitotta, és kikapkodta a 

tetejéről a puha védőréteget. Keskeny üveg kémcsövek 
tucatjai feküdtek vattába ágyazva, mindegyik fehér 



porral töltve. Furcsa módon mindegyik kémcsövet 

szegecselt bőrtok vette körül. Körbetapogatta a dobozt, 
hátha talál utasításokat. Semmi. Becsúsztatta az 

ötvenezer dollárt a vattapárnák alá, és visszacsomagolta 
a dobozt. Meg kell fejtenie a terjesztés módjának 

rejtélyét. 
Hányingere lett, amikor eszébe jutott, hogy megölte 

Nahidot. És ha nem beszélt volna, amikor Nikkivel aludt, 
talán nem kellene végrehajtania Myron utasításait. Hogy 

megtalálja, meg kell keresnie Martha Woods lakását a 
columbusi telefonkönyvben. 

Ha végre túljutnak ezen, majd elmennek az apjával 
egy biztos rejtekhelyre, talán Dél-Amerikába. Ötvenezer 

dollárral új életet kezdhetnek. 

Most minden azon áll vagy bukik, hogy hallotta-e 
Raven valaha is beszélni őt álmában.  



Negyvenhatodik fejezet 

Columbus, Ohio 

Dr. Martin Kyle vállán egy szőke fej pihent, egy kéz 

pedig a combjába kapaszkodott. Az alvó fiatal nőre 
pillantott, és emlékeztette magát, hogy most átmeneti 

orvos-beteg kapcsolatban vannak. Büszke volt rá, hogy 

sosem ragadták még el női betegeivel vagy 
tanítványaival kapcsolatos erotikus fantáziái. Nem 

mintha cölibátusban élt volna, de képes volt a vágy 
megjelenésének pillanatában józan üzemmódra 

kapcsolni. Maga elé képzelte a jól ismert aforizmát, 
melyet nemrég végre látott teljes valójában az Apollón-

templom bejárata felett: Orvos, ismerd meg önmagad! 
Jungi analitikusként ezt a sort a szívére vette. 

A lány megmozdult, és lefordult a válláról. Bájosnak 
és ártatlannak látta. Takaróba burkolta, és figyelte, 

ahogy alszik. Gondolatai a felesége felé kalandoztak, 
eszébe jutott, hogyan csalta meg őt a nő. 

 
Első találkozásukkor Lucy a lelkitársának nevezte. Ő 

maga mindig saját animájaként gondolt a feleségére, és 

sosem jutott eszébe, hogy hűtlen legyen hozzá. Aztán 
megtudta, hogy Lucynak viszonya van egyes betegeivel. 

Férfiakkal és nőkkel. Tüneményes felesége, akit 
bálványozott, felkereste és elcsábította őket. 

Nem is tudott volna ennél sötétebb Lilith-árnyék 
archetípust elképzelni. Az estén, amikor szembesítette 

őt tetteivel, felesége a hússzeletelő után nyúlt, amit még 
együtt választottak egy leértékelésen, és a férfinak 

szaladt vele. Dr. Kyle ezek után csak néhány epizódra 
emlékezett: Lucy menekülésére, aztán arra, hogy 

tárcsázza a 911-et, és a szirénára, amelynek zaja jóval 
hangosabb volt a megszokottnál. Mindez elég alapot 



adott a váláshoz, de ő szégyellte, hogy felesége 

betegeivel folytatott viszonyairól tanúskodjon. 
Most elképzelte, hogy a gyönyörű Marsha Woodsot 

tartja a karjai között. 
 

Hivatalos hang zökkentette vissza a jelenbe: Hölgyeim 
és uraim, kérem foglalják el ülőhelyüket, hajtsák fel az 

étkezőtálcát, és ülésüket helyezzék vissza függőleges 
pozícióba. Az utaskísérőkét kérem, készítsék elő a kabint 

a leszálláshoz. Körülbelül három percen belül 
megérkezünk a Port Columbus repülőtérre. 

A lány még mindig aludt, enyhén nyitott szájjal: 
elképzelte, hogy becsúsztatja a nyelvét a szűk résen, 

aztán újra az esküjére gondolt: Orvos, ne okozz kárt! 

Ahogy a kerekek földet értek, a fülébe súgott: 
– A gép leszállt. 

Semmi reakció. 
Még kétszer megismételte az előbbi mondatot. Olyan 

mély hipnózisba esett volna, hogy nem tudja elérni? 
Megtörtént ez már más betegekkel, de idővel mindig 

vissza tudta hozni őket. 
Hívta az utaskísérőt. 

– Segíthetek? 
– Jobb, ha rendel egy tolószéket. Ms. Woods nem 

képes gyalogolni. 
– Innentől át tudjuk őt venni. 

– Én avatkoztam be, felelős vagyok az állapotáért. 
Biztonságban hazaviszem. 

Miután már mindenki elhagyta a gépet, az utaskísérő 

segített Kyle-nak letámogatni a lányt a feljáróig és 
beültetni a tolószékbe. 

– Van kézicsomagja? – kérdezte a hordár. 
– Be kellett, hogy csekkolja. A gépen csak ez a nagy 

kézitáska volt nála. 



A poggyászkiadó szalagnál Kyle a saját csomagjára 

mutatott. 
A hordár levette. 

– Hogy néznek ki az ő csomagjai? 
– Nem tudom.  

Végül a szalag kiürült. 
– Lehet, hogy rossz gépre rakták – mondta a hordár. 

– Ha megkerül, a légitársaság kiviszi a címre. 
– Van vámolni valója? – kérdezte a tiszt a vámnál. 

– Egy ruhazsákom van, és az orvosi felszerelésem. 
Orvos vagyok. 

– Az a hölgy a tolószékben. Hol a csomagja? 
– Elveszett, gondolom. Egyedül ez a kézitáska volt 

nála. 

– Nyissa ki! – A férfi kielemezte a táska tartalmát, 
egyesével megvizsgált minden egyes tárgyat, majd 

egyszerre visszaszórta őket. 
– Jól van, nyissa ki a bőröndjét, doki! – Kezét az 

ingek és az alsóneműk közé fúrta, de nem teketóriázott 
sokat, megjelölte a táskát, és továbbirányította az 

orvost. 
Az útlevél-ellenőrzési pontnál Kyle kivette Raven 

kézitáskájából Marsha Woods útlevelét és jogosítványát. 
A határőr áttanulmányozta őket, a vízumokra pillantott 

az útlevélben, beleütötte a visszatérés dátumát, majd 
visszanyújtotta. 

– Elgurítom a taxikhoz – szólt a hordár –, aztán 
vissza kell hoznom a tolószéket a reptérre. 

– Itt állok az ideiglenes parkolóban. Ha megvárja, 

amíg felhajtok, és segít betenni az autóba, jó 
borravalóra számíthat. 

– Rendben. 
Kyle megpillantotta fehér Lexusát, és sietve beállt a 

taxisor mögé. A hordár segített betenni Ravent a hátsó 



ülésre, rámosolygott a húszdolláros bankjegyre, és 

eloldalgott. 
– Rendben, Marsha Woods, irány haza! 

 
Jogosítványa szerint a lány Columbus Bexley körzetében 

lakott, ahol hemzsegtek dr. Kyle vagyonos páciensei. 
Nos, ha nincs férje vagy szobatársa, akkor majd ő ágyba 

teszi, betakargatja, és ezzel spontán küldetése véget is 
ér, a többi már nem az ő felelőssége. 

Pontosan huszonöt perc alatt ért Bexley-be, és 
leparkolt a megadott cím előtt. 

A portás közeledett az autóhoz. 
– Itt nem parkolhat.  

– Dr. Kyle vagyok a Waybridge Orvosi Egyetemről. 

Ms. Woods nem érzi jól magát, kérem, segítsen felvinni 
a lakásába! 

– Rendben, doki. – A portás kinyitotta a hátsó ajtót, 
behajolt, aztán visszahőkölt. – Mi folyik itt?! 

– Miről beszél? 
– Maga meg mivel próbálkozik? 

– Sürgősségi ellátásban részesítettem Ms. Woodsot a 
repülőgépen. Egyszerűen csak szeretném biztonságban 

az otthonában tudni. 
– Húzzon innen a fenébe, mielőtt hívom a 911-et! 

– Nem értem. 
– Ha betörésben sántikál, rossz helyen jár. 

– Maga megőrült? 
– Nem, talán maga, doktor úr! Ismerem Ms. Woodsot 

négy éve, mióta itt lakik. 

– Akkor mi a gond?! 
– Én nem tudom, ki ez a maca, de az hótbiztos, hogy 

nem Marsha Woods!  



Negyvenhetedik fejezet 

Athén, Görögország 

Dugan telefonja háromszor csengett ki, mielőtt felvette. 

– Titkosítson! – szólt a hívó. 
Nem ismerte fel a hangot, de bedugta a kódoló 

chipet. 

– Ki az? 
– Fogorvossal beszélek? 

– Ki akarja tudni? 
– Sátorverő. 

– Egy pillanat. – Intett Tiának, hogy menjen közelebb 
és hallgassa ő is. – Mondja, mi a helyzet? 

– A csomagját leszállították Athénba két napja egy 
JPATS géppel. Mostanra meg kellett, hogy érkezzen. 

– Pedig a csomagnak se híre, se hamva. Miért csak 
most hív? 

– Akadályoztatva voltam, nem tudtam korábban 
beszélni magával. 

– Jól van? 
– A JPATS gép biztonságban visszavitt a kurd 

területre, de mielőtt el tudtam volna hagyni a helyszínt, 

konfliktus robbant ki a Kurd Demokrata Párt és a 
Kurdisztán Hazafias Szövetség között. Végül a talibán 

Kurdisztáni Patrióta Unió ejtett fogságba. 
– De hát hogy keveredhetett velük konfliktusba? – 

kérdezte Dugan. – A KDP és a patrióták is a 
szövetségesünk Szaddám ellen. 

– MEK-egyenruhát látva nem kérdeznek sokat az 
embertől, ami azt illeti, átöltözhettem volna. Sok időmbe 

telt, hogy meggyőzzem őket, nem az Iráni Népi 
Mudzsahedek tagja vagyok, hanem amerikai katonai 

kém.  
– Ez veszélybe sodorhatja. 



– A veszély a második nevem. De van még egy 

dolog, ami kicsit bonyolítja a helyzetet: Ashrafban 
Fatima megtérítette Ravent az iszlámnak. 

– A vallás engem nem zavar. 
– A muszlimokat annál inkább – válaszolta Sátorverő. 

– Raven talán csak eljátszotta, hogy áttér, de az is 
lehet, hogy komolyan gondolta, mindenesetre ez 

kiszolgáltatja őt a fatwa számára. Ha egy muszlim 
bárhol a világon rátalál egy hitehagyottra, köteles 

azonnal megölni. Akár a Hellenikonon is belefuthatnak 
néhányba. Járjon utána, hová került a biztonságiak 

kezéből, és vigye el Eliade-hez kihallgatásra, mielőtt az 
anthrax a titkos egységekhez kerülne! 

– A legtöbb N17-terrorista a görög terrorizmus-

elhárítók kezére került – érvelt Dugan. – Ez meg kellett, 
hogy állítsa a hadműveletet. 

– Bárcsak igaza lenne, Fogorvos, megtudtam 
azonban, hogy a MEK egyik csoportja inkább kihagyná 

az N17-et, és saját iszlám titkos egységeiket használná. 
– Mi gátolja meg őket ebben? 

– A bökkenő Tedescu rejtélyének harmadik strófája: 
még mindig megfejtetlen, így egyelőre nem tudják, 

hogyan terjesszék el az anthraxot. Minden azon múlik, 
hogy a nemzetbiztonság képes lesz-e elkobozni a cuccot, 

mielőtt Alexi Costa rátenné a kezét. 
– Meg persze azon, hogy neki sikerült-e kihámoznia, 

mi áll a rébusz mögött. 
– Dugan, talán értesítenie kellene az amerikai 

nemzetbiztonságot, hogy emeljék a készenléti szintet 

vörös jelzésre. 
– Ugyan már, gondolja, hogy azok a politikusok 

hallgatnak rám? Nézzen szembe a tényekkel, Sátorverő, 
maga veszélyben van. Mik a tervei? 

– Olyasmik, amiket nem akarok feltárni ebben a 
pillanatban. 



A telefon elnémult. Dugan Tiához fordult. 

– Két nappal ezelőtt megérkezett, attól tartok, 
elszalasztottuk. 

– Mérget vennék rá, hogy az apám már előre 
intézkedett a lány őrizetbe vételével kapcsolatban. 

Gyerünk, emeljük fel a seggünket! – Kiviharzott a 
szobából. 

A férfi még épp be tudott pattanni az autóba, ahogy 
Tia elhajtott a járda mellől. Akciófilm-jelenet ugrott be 

Dugannek, ahogy ész nélkül szlalomoztak az autópályán 
a furgonok és a kamionok között. Figyelte, ahogy Tia 

előrehajolt, és mellét a kormánynak nyomta, mintha 
csak azzal próbálná meg haladásra bírni az autót. 

– Mi a cél? Hogy mindketten meghaljunk? 

Tia hátradőlt, de eszében sem volt lassítani. 
– Mielőtt ez megtörténne, azt hiszem, ideje, hogy 

elmondjak valamit az apámról: Tedescuval és Myron 
Costával együtt ő is a Technikon diákjai között volt, akik 

tüntettek Papadopoulos ezredes ellen. Akkor veszítette 
el jobb szemét és hallását a jobb fülére. 

– Ezért lát és hall rajtad keresztül? 
– Apámat is kísértette a bosszú lehetősége, de 

elutasította az N17-hez való csatlakozást. 
– Mégis mi vitte rá, hogy ehelyett a rendőrséghez 

álljon, és megszervezze a terrorizmuselhárító egységet? 
– Az igazságban hisz, nem a revansban, és engem is 

erre nevelt. 
 

A Hellenikon bejáratánál akkora dugó volt, hogy 

lökhárító lökhárítót ért, az összes autós egyszerre 
nyomta a dudáját. Mire Tia behajtott a parkolóba, a 

rendőrség már várta őket. Az egyik rendőr tisztelgett 
előtte. 

– Egy fiatal amerikai nőt keresünk, kék szemű, szőke 
hajú – mondta Tia. – A neve Raven Slade. 



A rendőrök benyomultak a túlzsúfolt utasváróba. 

– Addig is – szólt Tia – megvizsgálhatnánk a 
megfigyelőmonitorokat. 

Dugan követte Tiát a reptéri forgalomirányítás 
irodájából a biztonsági irodáig. Kopogás helyett csak 

benyitottak, a középkorú pilóta legnagyobb 
meglepetésére, aki azzal a lendülettel ejtette ki öléből a 

reptéri kolleginát, egyenesen a földre.  
– Ne aggódjon – mondta Tia a nőnek. – Csak vissza 

akarjuk nézni az elmúlt két nap biztonsági felvételeit az 
utasváróból. 

A pilóta a homlokába tolta sapkáját, és kimenekült az 
ajtón. A nő feltápászkodott a földről, megigazította 

szoknyáját, és visszaült a számítógéphez. 

– Ebben benne van az elmúlt két nap. 
Ő és Tia is áthajoltak a pulton, hogy közelebbről 

tanulmányozzák a jövő-menő utasokat. 
– Lassabban! – szólt Tia. 

A kezelő megnyomott egy gombot, és az emberek 
álomszerű lassúsággal kezdtek mozogni. 

– Állj! – mondta Dugan. – Menjen vissza! 
A nő visszatekerte. Kisebb dulakodásféle látszott a 

képsorokon, egy biztonsági őrt támadtak meg az 
emberek, egy szőke lány pedig úgy szivárgott ki az 

emberáradatból, mintha fű alatt surranna. Nem 
elemezték túlzottan sokáig a helyzetet, Dugan azonnal 

felismerte Raven Slade arcát a felvételen. Követték, 
ahogy átnyargalt a fémdetektornál és megfújta egy 

szőkeség táskáját, egészen a mosdóig. 

A kamera lassan végigpásztázta a várót, majd 
visszasiklott a mosdó bejáratához. 

– Ott van! – kiáltott Tia. – Kisétál, mintha mi sem 
történt volna. Micsoda laza vásárolgató utas, kapjuk el! 

– Várj! – Dugan a kamerakezelőhöz fordult. – Mikor 
lett ez felvéve? 



– Ma reggel korán. 

– Akkor a madárkánk már kirepült a kalitkából. 
Tia bólintott. 

– Az valószínű. Menjünk, derítsük ki, hogy a szőke 
áldozat jelentette-e a lopást a biztonságiaknál. 

Útban kifelé Tia még rákacsintott a kamerakezelőre. 
– Elnézést, hogy megzavartuk romantikus perceiben. 

Az üvegfallal körbevett biztonsági irodánál éppen 
belefutottak az asztalt csapkodó szőkeségbe. 

– Ott az áldozat, csekkoljuk le! 
Tia olyan gyorsan mozgott, hogy Dugan alig tudott 

lépést tartani vele. Berontott, és felmutatta jelvényét.  
– Az Igazságügyi Minisztériumtól vagyok. Ki ez a nő, 

és mit akar? 

– Azt állítja, hogy ma reggel ellopták a kézitáskáját, 
benne az útlevelével, bankkártyáival és a 

repülőjegyével. Azt követeli, hogy jelentsük az amerikai 
nagykövetségnél. 

– A neve? – kérdezte Tia a nőtől. 
– Marsha Woods, amerikai állampolgár vagyok, és 

követelem, hogy tegyenek valamit az ügyemben! 
Tia empátiáján láthatóan győzedelmeskedett 

cinizmusa. 
– Sajnálom, nem sokat tudok segíteni az amerikai 

állampolgárságán. 
Dugan komolyságot próbált magára erőltetni. 

– Be tudja bizonyítani, hogy valóban az, akinek 
mondja magát? 

– A személyazonosítóm a kézitáskámban volt. 

– Bármi más, rajta a nevével? – kérdezte. 
– Valószínűleg, ha tudom, hogy kirabolnak egy 

átkozott görög reptéren, a seggemre tetováltatom! 
– Továbbítom az ügyet az illetékes hivataloknak – 

mondta Tia. 



– Mondja meg az istenverte illetékes hivataljainak, 

hogy ez az utolsó alkalom, hogy beteszem a lábam ebbe 
a tetves országba! 

Tia ajka keskeny vonallá préselődött, és az egyik 
rendőrre mutatott. 

– Ő elviszi magát a nagykövetségére, ahol 
panaszkodhat. 

– És mi van a columbusi járatommal?! 
– Vannak más járatok – válaszolta Tia. – A szavamat 

adom, hogy személyesen fogom kézbe venni a dolgokat, 
késlekedés nélkül. 

Dugan megfordult, és követte Tiát az utasváróba. 
Tudta, hogy a késlekedés nélkül azt jelenti, a görög 

„talán egyszer” időzónába helyezi ennek a kellemetlen 

nőnek az ügyét. Marsha Woods karácsonyra épphogy 
hazajuthat. 

Tia csettintett az ujjaival. 
– Most pedig lássuk, melyik járatra szállt fel Raven, 

talán meg tudjuk állítani. Javaslom, hívd az amerikai 
Bevándorlási és Vámhivatalt, hogy tartsák fel, amikor a 

gépe megérkezik Columbusba. 
– Mindjárt lecsekkolom. – Beütötte Elizabeth New 

York-i irodai számát titkosított telefonjába. 
– Ki az? – Elizabeth hangja. 

– Cintányér, itt Fogorvos. Azonnal küldjön egy 
hivatalos értesítést a bevándorlásiaknak, hogy 

tartóztassanak fel egy fiatal amerikai nőt, aki egy athéni 
géppel érkezik Görögországból Columbusba, Ohióba. Ms. 

Marsha Woods lopott személyazonosságát használja. 

Pár perccel később Elizabeth visszahívta. 
– Marsha Woods három órával ezelőtt ment át a 

határon és a vámon tolókocsiban, egy orvos 
kíséretében. 

– Meg tudja szerezni nekem az orvos nevét? 



– Leellenőrzöm. Igen, dr. Martin Kyle, az ohioi 

Waybridgeből. 
– Köszönöm, Cintányér, jövök magának egy 

szívességgel. 
– Elég, ha nem hívja többet ezt a számot. Ne feledje, 

ami az FBI-t illeti, maga nem létezik. 
Tia a hírre újra tettre kész lett. 

– Akkor most Fogorvos, irány Amerika, hogy 
megtaláljuk, és kihozzuk onnan Ravent. 

– Ez nem tréfadolog, sosem fogják hagyni, hogy 
erővel toloncolj ki egy amerikai állampolgárt az 

országból. 
– A te kormányod szemet huny a mi módszereink 

felett, amikor idegen szervekkel akarja végeztetni a 

vallatást. 
– Sok időbe fog telni, hogy átvágjunk a bürokrácia 

útvesztőin. 
– Apám majd átvágja a gordiuszi csomót, mint Nagy 

Sándor. 
– És mégis, hogy tervezed kiszolgáltatni Columbusból 

Athénba? 
– Emlékszel a JPATS gépre, ami Görögországba 

hozott téged? Az amerikai marsallok légijárata felveszi 
majd, és visszahozza Athénba, mielőtt a kormányod 

rájönne, hogy eltávolítják Amerika felségterületéről. 
– A soron kívüli kiszolgáltatás illegális, ahogyan a 

kínvallatás is. 
– Vesd össze egy fiatal nő jogait és szenvedéseit 

több százezer amerikai halálával. Melyiket választanád?  

– Két tűz közé szorítasz. 
Tia elmosolyodott. 

– Pontosan ilyesmivel kellett szembenézniük 
Iaszónnak és az argonautáknak, amikor a két szikla 

között kellett elhaladniuk. 
– És rávilágítanál a kapcsolatra? 



– A legendák szerint a vak jós, Phineusz azt mondta 

Iaszónnak, hogy küldjön egy madarat a csukódó-záródó 
sziklák közé, mielőtt megpróbálna átkelni. A madár 

túlélte, csupán néhány faroktollat veszítve, és az Argó 
biztonságban kelt át az átjárón. A sziklák soha többé 

nem záródtak össze újra. 
Dugan csodálkozva nézte Tiát. 

– De Raven már elrepült előlünk. 
– Lássuk, hogy megtalálunk-e néhányat a 

faroktollaiból! 



Negyvennyolcadik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Nem Marsha Woods, akkor ki ez az öntudatlan fiatal nő 

az autójában? Vajon az, hogy hipnotizálta, jogilag is a 
páciensévé teszi? Bár mit számít, amit jó 

szamaritánusként tett, erkölcsi felelősséggel ruházza fel. 

Addig is, míg kifundálja a továbbiakat, jobb lesz, ha 
diszkréten kezeli ezt az ügyet. 

És ha a portás jelenti a rendőrségnél a 
személyazonosságrablást? Semmi pánik, majd 

elmagyarázza, mi történt az athéni repülőjáraton, az 
utaskísérők alá fogják támasztani, amit mond. Az 

egyetemen senki sem kérdőjelezné meg a 
szavahihetőségét, ez azért jócskán erősíti itt is a hitelét. 

Elviszi a lányt az egyetemi motelbe, és legfeljebb reggel 
ránéz majd. 

A Waybridge Egyetemtől alig húsz kilométerre 
járhattak, amikor meghallotta a mocorgást és a lány 

hangját hátulról. 
– Ki maga? 

– Dr. Martin Kyle. 

– Ó, igen! Izé… láttam magát a turistacsoporttal, 
amikor az a nő befurakodott a Columbus felé tartók 

sorába. Emlékeztem magára régről, elment az ágyam 
mellett az athéni diliben anélkül, hogy egy pillantást is 

vetett volna rám. Ez a borosta még nem volt ilyen őszes 
akkoriban. 

– Biztos valakit helyettesítettem a viziten. 
Emlékeznék, ha én lettem volna az orvosa. 

– Miért vagyok most magával? 
– Hisztérikus rohama volt az athéni járaton, 

emlékszik? Pszichiáter vagyok, és segítettem magának. 



Miért utazott Marsha Woodshoz tartozó útlevéllel és 

jogosítvánnyal?  
– Nem tudom, miről beszél. 

Kyle elmesélte a részleteket. 
– Nem emlékszem semmire, maga szerint 

megőrültem? 
– Szóval azt mondta az előbb, hogy az athéni 

elmegyógyintézetben találkoztunk? – kérdezett vissza 
Kyle. – Ott kezelték? 

Raven bólintott, a doki pedig igyekezett felvenni a 
diagnózist. 

– Le tudná írni, mit érez most pontosan? 
– Mintha nem lennék valódi, a testemen kívül 

vagyok, látom és hallom magamat, de ez a hang talán 

nem is hozzám tartozik. 
Ajaj, a disszociációs tünetek utalhatnak bármelyik 

komolyabb elmebetegségre, de mégsem ő a lány 
pszichiátere, különben sincs kedve beavatkozni. 

– Bármi más? 
– Előfordul, hogy a világot is csak homályos, 

filmszerű jelenetsorozatnak látom, aminek semmi köze a 
valósághoz. 

Kyle felsóhajtott, a derealizáció tovább bonyolítja a 
dolgokat, el kell juttatnia a lányt hamar egy biztonságos 

helyre, aztán ő kiszáll ebből az ügyből. 
– Hova visz? 

– A Waybridge Egyetem moteljébe. 
Raven felült. 

– Miért? 

– Az egyetem orvosi karán dolgozom, ott van a 
praxisom. 

Ahogy átkeltek a hídon az Ohio folyó felett, Raven 
megmarkolta Kyle kezét. 

– Ott van! 



A férfi a fékbe taposott. A lány a magas, viktoriánus-

gótikus épület tornya felé bökött a levegőben. Kyle 
gyakran haladt el a bedeszkázott, öreg Waybridge 

Elmegyógyintézet mellett. 
– Korábban elmegyógyintézetként működött. 

– Tudom – mondta Raven. 
– Honnan tudja? 

– Egyszer bezártak oda. 
Kyle úgy döntött, nem próbálkozik ennél mélyebbre 

menni, nem szólt semmit, amíg be nem hajtottak az 
egyetemi szálló parkolójába.  

– Elkísérem, amíg bejelentkezik. 
– Kérem, ne hagyjon itt, nem maradhatok egyedül! 

– Valahol aludnia kell. 

– Maradjon velem. 
– Itt a névjegyem, a közelben lakom, hívjon, ha 

szüksége van rám! 
– De hát maga az orvosom, nem hagyhat magamra! 

– Nem vagyok az orvosa, vészhelyzetben segítettem 
magán. 

– A vészhelyzetemnek még nincs vége. 
– Nézze, gyakran szállásolok itt el pácienseket, akik 

messziről jönnek, ismernek itt, nem lesz probléma. De 
az igazi nevén kell bejelentkeznie. Mi az? 

Raven gondolkodóba esett. 
– Azt hiszem, Nikki… Apteros. 

Kyle fújt egyet, eszébe jutott az athéni Niké, de 
besegítette Nikkit a recepcióhoz, és bejelentette ez alatt 

a név alatt. 

– Jöjjön velem a szobába! – kérlelte Raven. 
– Ez nem túl jó ötlet. 

– Csak a biztonság kedvéért, nem fogom ágyba 
rángatni, ha ettől fél. 

Pontosan ez volt az, amitől félt, de elhessegette a 
gondolatot. 



– Rendben, egy gyors körbenézés. – Előrement, hogy 

elvezesse a szobához, majd felkapcsolta a villanyt, 
amikor odaértek. – Látja, nincsenek szellemek. 

Az ajtó felé fordult, hogy hazainduljon, amikor Raven 
váratlanul ráfonódott a karjával, és az ajkát a szájához 

nyomta. Kyle két kézzel próbált szabadulni. 
– Ne utasíts vissza! Szükségem van rád, rémes ez az 

egész, valaki követ, meg akar ölni. 
– Kicsoda? 

– Az N17. 
Hol is hallotta ezt a nevet? Bevillant, hogy Eliade 

kapitány faggatta őt az athéni előadás után, akkor 
többször is utalt az  N17-re. Na és a híradóban. 

– Már elkapták őket. 

– Nem, Alexit, az apját és a második generációt még 
keresik. Jaj, istenem, ezt nem kellett volna 

elkotyognom…  
– Nos, ha már elkezdte, kíváncsi vagyok. 

– Beszéltem Mr. Tedescuval, mielőtt megölték. 
– Jason Tedescu? Ő itt tanított az egyetemen. 

Honnan ismerte? 
– A diákja voltam, a drámakurzusaira jártam. Aztán 

láttam, ahogy lelőtték az athéni elmegyógyintézetben. 
Az N17-ről beszélt. 

– A hírek szerint az N17-nek annyi. 
Raven szeme tágra nyílt. 

– Mi a baj? 
– Én vagyok a kulcs, az N17 második generációja és 

a MEK most készül megtámadni az Egyesült Államokat, 

és rám vadásznak. 
– Miért keresnék magát? 

– Egy voltam közülük. Hinned kell nekem! Most, 
hogy az Államokban vagyok, veszélyt jelentek a 

hadműveletükre. 



– Rendben van, aludjon egyet, reggel jelentjük a 

dolgot a hatóságoknak. 
– Nem hiszel nekem. Ha Alexi rám talál itt, engem is 

megöl. – Raven a férfihoz nyomta testét. – Töltsd velem 
az éjszakát! 

Kyle kibontakozott az ölelésből. 
– Ezt nem lehet. Miután elmentem, zárja be az ajtót, 

és húzza rá a biztonsági láncot. Magára nézek majd 
holnap az órám után, megígérem. 

Ahogy kilépett a lánytól, hallotta a zár kattanását és 
a biztonsági láncot becsúszni a helyére, legalább tisztán 

megúszta. Ne hagyd közel férkőzni magadhoz, mondta 
magának az úton hazafelé. Egy nő, aki arról hallucinál, 

hogy görög és iszlám terroristák vannak a nyomában, 

veszélyes lehet egy terapeuta egészségére nézve. 
Micsoda elcsépelt csábítási jelenet: Hős menti meg a 

szépségét a terroristák csapdájából. 
Megmosolyogtatta a gondolat, hogy a lány a 

megmentőjének tekinti. Már jó ideje díszelgett a 
homlokán a szelíd ember bélyeg, amelyet mások 

ragasztottak rá, és amit ő is mindig szentül hitt magáról, 
becsületes, tartózkodó átlagpolgár. Betegeskedő fiú, akit 

anyja és apja féltőn vigyáz, elszigetel a külvilágtól, 
otthon iskoláztatva. Apja kémiát és fizikát tanított neki, 

és segített felállítani egy laboratóriumot a pincében, 
pszichológus anyja pedig saját pszichológiai jegyzeteit 

osztotta meg vele. 
Tizennégy éves volt, amikor a szülei elváltak. 

Anyja Carl Gustav Jung két könyvét hagyta hátra: Az 

alkímiai konjunkciót és Az archetípusok és a kollektív 
tudattalant. Ceruzával karcolta a könyvekbe saját 

széljegyzeteit: „Baromság!” és „Metafizikus téboly!”. A 
belső borítóra ezt írta: „Jung áruló, Freud és a 

pszichoanalízis árulója!” 



Fekete tintával egészítette ki a ceruzajegyzetet: „És 

te, freudiánus anyám, elárultál engem." 
Ez volt a pályakezdet, az indító lépések, az orvosi 

egyetem után pedig jungi analitikus pszichológiát tanult. 
 

Na és most mit kezdjen ezzel a Nikki Apteros álnéven 
élő fiatal nővel? Freud paranoiásként diagnosztizálta 

volna pszichogenikus amnéziával. Jung, mélyebbre ásva 
ennél, valószínűleg az archetipikus femme fatale-t látta 

volna benne. Mindkét megközelítés igaz volt – a maga 
módján. A viselkedés és a tünetek mégis azt súgták, 

borderline szindrómával és hisztérikus 
személyiségzavarral áll szemben – őrjítő páciensek az 

ilyenek. 

Végre hazaért. Kinyitotta az ajtót, és belépett a 
házba. A pirosan villogó üzenetrögzítő három üzenetet 

jelzett: titkárnője emlékeztette reggeli előadására, egy 
kolléga visszajelezte, hogy ott lesz a megbeszélt ebéden 

az előadás után, és Nikki Apteros rémült hangja: „Dr. 
Kyle, szükségem van magára, ne dobjon félre! Segítsen 

visszaemlékezni Mr. Tedescu jóslataira. Nem fogja 
megbánni!" 

Mielőtt rányomott volna a törlésre, megállt egy 
pillanatra: talán jobb, ha mégis megtartja, hátha egy 

nap szüksége lesz az üzenetre, hogy mentse a bőrét. 
A bárpulthoz ment, kevert egy dupla vodka-martinit, 

és belesüllyedt foteljébe, hogy kiélvezze a jeges italt. 
Hogyan segítsen a lánynak anélkül, hogy veszélybe 

sodorná magát erkölcsileg és szakmailag? Ez a bestia 

gyönyörű: be kellett látnia, hogy megkívánta azt a 
hozzátapadó, formás testet. Hm, vajon ki vágta le a 

szárnyaidat, Nikki Apteros? 
Végzett a vodkával, majd a fürdőszobába ment, 

levetkőzött, és hideg zuhanyt vett.  



Negyvenkilencedik fejezet 

Columbus, Ohio 

Alexi az Ohio állambeli Kent sebességkorlátozását 

betartva haladt Columbus egy Bexley nevű városrésze 
felé. Ez az a hely, ahol Nikki a legnagyobb valószínűség 

szerint bújkál Marsha Woods neve alatt. 

Ahogy behajtott a lakóépület elé, egy egyenruhás 
ajtónállót látott a ház előtt. Lehúzta az ablakot. 

– Szükségem van a segítségére! 
A portás bizonytalannak tűnt. 

– Minek? 
– Az unokatestvérem, Marsha Woods táskáját 

ellopták Görögországban, valaki felhasználta a 
személyazonosságát és a pénzét. Próbálom megtudni, 

hogy Marsha szerzett-e már egy másik járatot és 
hazaért-e. 

A portás öklével a tenyerébe csapott. 
– Tudtam én, hogy valami nincs rendben! Egy fickó 

jött egy ájult nővel a hátsó ülésén! Azt mondta, az 
Marsha Woods, de én tudtam, hogy nem. Elküldtem őket 

a fenébe. 

– Feljegyezte a rendszámot? 
– Még szép, hogy fel! – Benyúlt kabátja zsebébe, és 

kibányászott egy jegyzetfüzetet. – KD-3579. Fehér 
Lexus, a Waybridge Orvosi Egyetem 

parkolómatricájával. 
– Hogy nézett ki a férfi? 

– Átlagmagas, őszes borostával. Azt mondta, dr. 
Kyle-nak hívják. Elegánsnak látszott, de én rájöttem a 

seggfej trükkjére. 
– Jó döntés volt nem beengedni őket. Marsha értékes 

gyűjteményt állított össze az utazásai során, 



festmények, szobrok és más értéktárgyak, alighanem 

arra vadásztak.  
– Hívni akartam a rendőrséget. 

– Erre most már nincs szükség. – Egy húszdolláros 
bankjegyet nyomott a fickó kezébe. – Majd én 

utánajárok. 
A férfi kalapjához csapta a kezét tiszteletadásként. 

– Köszönöm, uram! 
Közelebb került Ravenhez. 

Kiterítette a térképet, és megkereste a Bexley-ből 
Waybridge leié vezető utat. Körülbelül fél órával később 

elért egy szikla tételén álló, magas tomyú épülethez. A 
térkép szerint az épület mögötti 33-as út az egyetemhez 

vezet. 

Hová vihette ez a dr. Kyle Ravent? Talán van 
felesége, akkor haza nem mehetett vele. Az egyetemi 

klinikára? Lehetséges. De ha a fickó eszében valami 
egészen más járt, akkor mégiscsak egy motelben kell 

keresnie. 
A Mayflower Szállóhoz hajtott, és végigment a 

parkolón egy fehér Lexust keresve. Itt nincs. Az Oakland 
Szállónál feltűnt egy fekete Lexus, na, ezzel nem sokra 

megy. Az Egyetem Szálló parkolójában végre megvolt, 
amit keresett, ez az, Waybridge Orvosi Egyetem 

parkolómatricával. Rendszám: KD-3579. Beállt mellé, és 
lekapcsolta a lámpákat. Lekapcsolt fényekkel várt a 

parkolóban. 
Kis idő múlva megjött a borostás férfi, kilépett a 

forgóajtón, beült a fehér Lexusba, és elhajtott. Nos, 

Alexi most már tudta, hol van Nikki. De az orvos 
lakhelye is fontos lehet, ha esetleg Nikki elcsiripelt 

valamit. Követte a dokit a diákszállások mögött egy kis 
ház kocsifelhajtójáig. Megvárta, amíg megnézi a 

postaládáját, és bemegy a házba. Amikor lámpafény 
gyűlt a földszinten, Alexi nyugtázta, hogy ez is kipipálva. 



A következő pont a listán elhallgattatni Nikkit, mielőtt 

a görög zsaruk megkaparintják. Visszahajtott az 
egyetemi szállóhoz. 

Az éjszakai portás bágyadtan felnézett, és a pult alá 
nyomta a Playboy magazint. 

– Igen, uram? 
– Hívást kaptam a mobilomon, hogy a húgom 

üzenetet fog hagyni nekem. Az orvosa, dr. Kyle 
szállásolta el itt. 

A recepciós a mögötte lévő rekeszekhez fordult, a C-
06-on kívül mindegyikben voltak borítékok vagy papírok.  

– Egyelőre semmi. 
– Köszönöm, biztosan kintről hívott. 

Végigsétált az épület mögött, amíg megtalálta a C 

részleget. Hatos szoba. Jobb, ha nem használja a 
tolvajkulcsát, Nikki nyilván duplán gondoskodott a 

biztonságról, tolózár elhúzva és biztonsági lánc 
beakasztva. Inkább az ablakot választotta, könnyű 

felfeszíteni, csak csendben, nehogy Nikki felriadjon és 
esetleg nekiessen. Az ágyban akarta meglepni a lányt, 

lerántani róla a takarót, mielőtt bármit észrevenné. 
Sosem volt része a gyönyörben, hogy szeretkezzen 

egy nővel, miközben kitöri a nyakát. Jobb lesz neki 
gyorsan, szenvedélyesen meghalni, mint lassan, kínok 

közepette. 
Csendben felhúzta az ablakot.  

 
 

 

 
  



Ötvenedik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Az előadások után dr. Martin Kyle mindig hagyott időt a 

témát boncolgató, továbbszövő kérdésekre, ami a Freud 
kontra Jung tematikában ezúttal különösen aktuális volt. 

A diákok kifelé menet még folytatták a diskurzust, 

röpködtek a pattogós pro-kontra érvek a pszichoanalízis-
analitikus terápia vonalon. 

Dr. Kyle elégedett grimasszal az arcán pakolta 
egymásra az óravázlat lapjait, amikor egy férfi és egy 

sötét hajú nő lépett az asztalához. 
– Kyle professzor, Frank Dugan vagyok, az ICE* 

különleges ügynöke. 
*Immigration and Customs Enforcement. 

– ICE? 
– Bevándorlási és Vámhivatal. – A nőre mutatott. – Ő 

itt Tia Eliade ügynök, a terrorizmuselhárítóktól. 
– Eliade? Eliade kapitány már kikérdezett engem 

Athénban. Mit akarnak most velem? 
– A görög nagykövet a konzulátuson keresztül 

intézett hivatalos felhívást központi országos 
testületünköz, felszólítva az Egyesült Államokat, hogy 

segítsen azonosítani a szökevény hollétét, akinek ön 
tegnap segített belépni az országba – hadarta Dugan. 

– Nem tudom, miről beszél. 
Az ügynöknő hivatalos hangon folytatta: 

– Szükségünk van magára, hogy válaszoljon néhány 

kérdésre. 
– Mindjárt kezdődik egy szemináriumom.  

– Utazott ön a görög légitársaság 241-es járatán 
tegnap Athénból, Görögországból a columbusi reptérre? 

– kérdezte a nő. 
– Igen. 



Dugan egész közelről tanulmányozta a pszichiátert. 

– Részletekre van szükségünk az Egyesült Államokba 
való belépésével kapcsolatban. 

– Kinek van szüksége erre az információra? 
– LESCID.* 

*Law Enforcement Support Center Investigations Division. 

– Fordítson, kérem! 

– Jogérvényesítési Központ Vizsgálati Csoport. 
– Amikor elhagytam Athént, minden 

rendelkezésemre álló eurót átváltottam kevesebb mint 
ötszáz amerikai dollárra, és bejelentettem mindent, amit 

Görögországban vettem. 
– Nem magáról van szó – mondta a nő. – Egy 

utaskísérő szerint maga egy tolószékben ülő eszméletlen 
szőke nőt kísért, és együtt hagyták el a repülőgépet. 

– Hisztérikus rohama volt, és hallucinált, én 
pszichiáter vagyok, így természetes, hogy az utaskísérő 

kérésére megnyugtattam a lányt. Az utaskísérő azt is 
látta, hogy mindez nem a fiatal nő akarata ellenére 

történt. 
– Aztán maga átkísérte őt, még mindig öntudatlan 

állapotban, az amerikai határon és a vámon, jól 

mondom? 
– Így van, gondoskodtam róla ez alatt az idő alatt. 

– Az útlevelet és a jogosítványt, amivel belépett az 
országba, Marsha Woodstól lopta, tudta ezt? 

– Erről fogalmam sem volt. 
– Dr. Kyle, mindez nem csupán piti tolvajügy, egy, az 

ország elleni lehetséges terrorista támadásról van szó, 
maga pedig a jelek szerint belekeveredett – 

figyelmeztette Eliade ügynök. 
– Nem hiszem el, amit hallok. 

– Higgye csak el – szólt közbe Dugan. – A 
nemzetbiztonsági törvény 53.1 (b) bekezdése szerint 

törvénybe ütközik, ha bármely amerikai állampolgár 



érvényes útlevél nélkül hagyja el az országot, lép be, 

illetve próbál belépni.  
– Mondtam már, nem tudtam, hogy az útlevele lopott 

volt! 
– Úgy tudjuk, a lány fedőnevet használt, amíg 

Görögországban tartózkodott – mondta a nő. 
– Fedőnevet? Ennek elég Agatha Christie-íze van. 

– Bizonyos értelemben olyan is – válaszolta Dugan. – 
Említette magának a lány a fedőnevét vagy akár a 

valódit, amíg együtt voltak? Mit tud erről mondani 
nekünk? 

– Sajnos az orvos-beteg kapcsolat szigorúan bizalmi 
viszony, így a páciens engedélye nélkül nem 

válaszolhatok maguknak ilyen jellegű, a személyét 

érintő kérdésekre… legalábbis addig, amíg a 
gondoskodásom alatt áll. 

– A nemzetbiztonság felülírja az orvosi titoktartást. 
– Nem tudom, miről van pontosan szó. Még az is 

előfordulhat, hogy beperelnek, és elveszítem a 
praxisomat, egy bíró jogerős döntésére van szükségem, 

hogy segíteni tudjak. 
– Felkészültünk erre – szólt Dugan. – Mielőtt 

idejöttünk magaért, intézkedtünk egy ex parte 
kiszolgáltatási tárgyalásról. 

– Nem vagyok jogász. Mit jelent az, hogy ex parte? 
– Megtudja majd a szövetségi bíró előtt a columbusi 

bíróságon. Ahogy elolvastuk az utaskísérő vallomását, 
hívtuk az államügyész irodáját, és intézkedtünk egy 

soron kívüli kiadatási tárgyalás megtartásáról. Carmen 

Rodriguez bírónő egy órán belül vár minket. 
– Nem mulaszthatom el a szemináriumomat! 

– NFSZ. 
– Ami mit jelent? 

– A nemzetbiztonság fontosabb a szemináriumoknál. 



– Dugan ügynök, használhatom a mosdót, mielőtt 

elindulunk? 
– Csak tessék, nem szeretnék megállni útközben 

emiatt. 
A férfimosdóban Kyle bezárkózott egy fülkébe. 

Remegő kézzel pötyögte be a számokat 
mobiltelefonjába. 

Monoton hang szólt bele. 
– Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége. Kit 

kapcsolhatok? 
– Bruce Colemant – motyogta Kyle. – Sürgős. 

– Itt Coleman – szólt egy érces hang nem sokkal 
később.  

– Bruce, itt Marty Kyle. Ügyvédre van szükségem, ex 

parte kihallgatásra visznek Columbusba, egy FBI-ügynök 
és egy görög ügynök a terrorizmuselhárítástól. Mi az az 

ex parte? 
– Bírósági kihallgatás, amit az egyik fél 

kezdeményez, a másik fél értesítése vagy beidézése 
nélkül, nem lesz ott szükségük rád. 

– Nem én vagyok a másik fél. 
– Akkor ki…? 

– Egy nő, akit a gépen hazafelé Görögországból 
hipnotizáltam terápiás célból. Carmen Rodriguez bírónő 

elé visznek Columbusba. 
– Szövetségi bíró, ez komolynak hangzik. 

– A kiszolgáltatás ugyanaz, mint a kiadatás? 
– Nem egészen, a kiszolgáltatás azt jelenti, hogy 

elvisznek egy országba, ahol nem hivatalosan agresszív 

vallatást végeznek olyan módszerekkel, amelyeket mi 
nem használhatunk itt, az Államokban. 

– Bruce, tudsz segíteni? 
– Az irodám közel van a bírósághoz, ott leszek! 

Hallotta nyílni a férfimosdó ajtaját, gyorsan a 
zsebébe csúsztatta a telefont. Lehúzta a vécét, kilépett a 



fülkéből, és gondosan beszappanozta és lemosta a 

kezét. 
– Mennünk kell, dr. Kyle, nem szeretnénk 

megvárakoztatni Rodriguez bírónőt. 
Kyle követte a két ügynököt egy fekete Mercedeshez. 

Beültek az autóba, a görög nő szólalt meg. 
– Egyébként, dr. Kyle, maga jungi analitikusként 

foglalkozik különböző mítoszokkal és legendákkal is, 
igaz? 

– Így van. 
– Hallott valaha is egy istennőről, akinek nincs arca? 

– Mi köze van ennek a szökevényhez? 
– Ez mellékes ügy – válaszolta Eliade ügynök. 

Kyle kutatott emlékezetében. 

– Nos, ott van Leinth, aki megelőzi mind a görög, 
mind a római mitológiát. Csupán annyit tudunk 

Leinthről, hogy etruszk istennő volt, aki az etruszk 
istennel, Aitával várt az Alvilág kapujánál. Aita, ahogyan 

Plútó is, azon alakok archetípusa volt, amelyek…  
– Tudja mit, nem fontos – vágott közbe Eliade 

ügynök. – Majd máskor folytatjuk az előadást. 
Kyle a dombokat nézte, ahogy nyugat felé hajtottak, 

Columbus irányába. Sosem gondolta, hogy valaha is 
hasonló helyzetbe kerülhet: el kell magyaráznia egy 

bírónak, hogy miért segített egy, a görög 
terrorizmuselhárító egység által keresett elmebeteg 

személynek illegálisan belépni az Egyesült Államokba? 
Egy nőnek, akit az FBI, a CIA vagy akárki is legyen, 

vissza akar küldeni Görögországba, hogy ott 

megkínozzák? 
És mi köze a szárnyatlan Nikének, ennek a vonzó 

fiatal nőnek, egy arctalan istennőhöz?!  
 

 



Ötvenegyedik fejezet 

Alexi óvatosan felhúzta a motelszoba ablakát, hálát 

adva, hogy nem nyikorog. Csendben az ágyhoz 
lopódzott, már előre lefuttatott a fejében minden apró 

részletet, csak a főszereplő hiányzott. Ő tényleg 

hiányzott, az ágy ugyanis üres volt. Várjunk csak, ez 
kétszemélyes szoba, talán a másikban van. 

Lábujjhegyen osont, hogy visszafogja léptei zaját, de 
Raven a másik ágyban sem volt. Akkor a fürdőszoba, 

csakis ott lehet, valószínűleg a kádban áztatja magát. 
Benyitott a fürdőszobába, sötétség, villany kapcsolás, 

síri csönd. Minden villanyt felkapcsolt, mint aki azt 
reméli, az egyik sarokban, a polcon vagy a párnák alatt 

megtalálja, amit annyira keres. Az ágynemű is érintetlen 
volt, és a ruhák is hiányoztak. 

Biztos, hogy ez az a szoba? Megnézte az ajtót, C-06. 
Nagyon úgy néz ki, hogy szárnyatlan Nikkije elrepült. 

Le fogja vadászni, ez egészen biztos, de most úgy 
aludna egy kicsit. Ha már ez a szoba úgyis itt áll üresen, 

vétek lenne nem kihasználni. Kinyújtózott az ágyon, és a 

kimerültségtől azonnal álomba zuhant. 
 

Telefoncsörgés ébresztette. Ki a fene hívja ebben az 
embertelen órában?! Még a redőnyön át is látszik, hogy 

sötét van odakinn. 
– Igen? – morgott a telefonba. 

– Figyeljen jól! Mr. Tedescu végrendeletének 
végrehajtója vagyok. Az athéni kórházban tartózkodom, 

és most jött el az ideje, hogy átadjam magának a 
harmadik strófát, a HOGYAN? címűt. 

– Hogyan jutott hozzá a telefonszámomhoz? 
– Mr. Tedescu megadta nekem az összes N17-

elérhetőséget, mielőtt elindult Athénba.  



– Mit akar tőlem? 

– Körmölje le gyorsan ezeket a sorokat, jegyezze 
meg, majd rögtön semmisítse meg a papírt! 

Alexi a szobai jegyzettömbért nyúlt. 
– Rendben, mondja csak! 

A nő dallamos hangon felolvasta a sorokat: 
 

„Ötödik munkája trágyával teli istállóból port seperni, 
amint háromkutya nyakörve a halállal töltött poharakat 

áttöri. 
Tömegeket sodor el Aiolosz fagyos-forró lehelete  

télen-nyáron sárkánymagot aratva." 
 

– Mit jelent mindez? 

– Nem tudom, a főpapnő csupán közvetíti a 
jóslatokat. – A vonal elnémult. 

Végre kezében a kulcs Tedescu jóslatának harmadik 
részéhez. A szavakat szuggerálta, hátha beugrik valami 

a görög mítoszokról. 
Az ötödik munka lehet Héraklész ötödik feladata: 

kisöpörni a mocsokkal borított tehénistállót. 
A háromkutya nyakörve Kerberoszra kell hogy 

utaljon, a háromfejű kutyára, ami mérgező habokat 
nyáladzott, nos, ez eléggé passzol az anthraxhoz. De mi 

okból volt bőrpánt minden egyes halállal töltött 
poháron? Tudta, hogy Aiolosz a szelek ókori istene, de 

ez sem vezette semmire. 
A fürdőszobába ment, és arcát hideg vízbe mártotta 

– a csapongó gondolatok letisztulhatnának egy kis 

kijózanító hidegtől. Nála volt a fegyver, és – az arctalan 
istennőt leszámítva – tudta a célpontokat. De nincs 

értelme eljuttatni az anthraxos kémcsöveket az N17-
egységeknek, amíg nem tudja megfejteni a rejtélyt, 

vagyis azt, hogy HOGYAN használják őket. 
Jól van, Jason Tedescu, ezt fejtsd meg nekem…  



Ötvenkettedik fejezet 

Colombus, Ohio 

Kyle-nak nem volt idegen a bírósági épület, több 

esetben is hívták már, hogy tanúskodjon bűnügyekben. 
Az autó befordult a parkolóba, Dugan és Tia Eliade 

ügynök pedig bevezette dr. Kyle-t a bejáraton a liftekig. 

Elhaladtak a főügyész irodája mellett, majd a B6-os 
számú tárgyalóteremnél álltak meg, Carmen Rodriguez 

neve állt az ajtón. 
Belépve a törvényszolga mutatta az utat a védelem 

üres asztalához, nem sokkal később pedig utasítást 
adott: 

– Kérem felállni, a tárgyalást Carmen V. Rodriguez 
bírónő nyitja meg. 

Kyle tekintetével kereste az arcot, aki a névhez 
tartozott, de csak nehezen vette észre a bírónőt, alig 

látszott ki a hatalmas asztal mögül az apró, törékeny 
termet. Hosszú fekete haja fejéhez lapulva, szorosan 

összefogva. Sötét szemével körbepillantott. 
– Mielőtt elkezdenénk az előzetes kiadatási 

meghallgatást, ki képviseli a külügyet? 

Egy szürke kosztümös nő állt fel. 
– Helyettes főügyész Nelda Taylor, tisztelt bírónő. 

Kyle doktor az ügyésznő arcának mély barázdáit 
nézte. Kiugró állkapcsa és a ruha alatt duzzadó izmok 

birkózó testalkatról árulkodtak. 
– És ki ez a két személy az asztala mellett? – 

kérdezte Rodriguez bírónő. 
– Az FBI különleges ügynöke, Frank Dugan, és Tia 

Eliade ügynök a görög terrorizmuselhárító egységtől. 
– És az úriember a védelem asztalánál?  

Taylor keskeny ajka alig mozdult: 



– Mr. Kyle pszichiáter, tisztelt bírónő, aki döntő 

információkkal szolgálhat kiadatási kérelmünk 
alátámasztásaként. 

– Dr. Kyle – fordult hozzá a bírónő –, van ügyvédje? 
– Tudomásom szerint útban van idefelé, tisztelt 

bírónő. 
– Nem várakoztathatja meg a bíróságot, dr. Kyle. Az 

eljárást elkezdjük nélküle. 
A tárgyalóterem ajtaja kivágódott, Coleman egy 

dugig tömött aktatáskát cipelt be, és a védelem 
asztalára dobta. Hamiskásan vörös tincsei rálógtak a 

szemhéjára. Zsebéből előkapott egy zsebkendőt, és 
gyors mozdulattal letörölte arcáról az 

izzadságcseppeket. 

– És maga…? – fordult hozzá Rodriguez bírónő. 
– Bruce Coleman, tisztelt bírónő, dr. Martin Kyle és 

Ms. Jane Doe* képviseletében. 
*A nevüket nem felvállaló peres felekre az angol jogi szaknyelvben 

Jane, illetve Joe Doe-ként hivatkoznak. 

– Milyen szervezethez tartozik? 
– Az Amerikai Polgári Szabadságjogok 

Szövetségéhez, tisztelt bírónő. 
A nő elmosolyodott. 

– Nocsak, akkor már van tapasztalata a kiadatási 
eljárásokban. 

– Csak menedékkérelmi ügyekben, melyeket olyan 
országokból elszökött kliensek kezdeményeztek, ahol 

kínvallatást alkalmaznak, tisztelt bírónő. 

– Úgy értesültem, hogy itt nem egészen ugyanarról 
van szó, Mr. Coleman, hiszen vádak is fennállnak a 

kliensével szemben. 
– Dr. Kyle-t nem tájékoztatták arról, hogy miért 

szükséges a jelenléte ebben az eljárásban, tisztelt 
bírónő. 

– A főügyésztől kapott információk szerint állítólag 
segített az említett Jane Doe-nak illegálisan belépni az 



országba. A külügyminisztérium feltételezése szerint az 

említett személy kapcsolatban áll az N17 néven ismert 
görög terrorista szervezettel, emellett Irakban is 

tartózkodott a radikális Iráni Népi Mudzsahedek 
csoporttal, közismert nevén MEK-kel. Ott áttért az 

iszlám vallásra.  
Kyle fülében visszhangzott korábbi cinizmusa: a 

rettegő lánnyal gúnyolódott, amikor dióhéjban elmesélte 
neki a terrorista sztorit. 

– Tekintve, hogy ez kiadatási ügynek tűnik – szólt 
Coleman –, a menedékjog tárgykörébe tartozik, az 

Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége számos 
menedékkérőt képviselt már. 

A picurka bírónő összevonta a szemöldökét. 

– Hogy jön ez most ide? 
– Az Amnesty International álláspontja szerint ennek 

az eljárásnak a genfi egyezmények és az ENSZ 
nemzetközi, kínzás elleni egyezményének szellemiségét 

kell követnie. 
Rodriguez bírónő a jegyzőkönyvvezetőhöz fordult. 

– Jegyezze be Bruce Colemant dr. Martin Kyle és Ms. 
Jane Doe hivatalos képviseletében. – Visszafordult 

Colemanhez. – A bíróság tudni szeretné, hogy az 
Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége vitatja-e 

dr. Kyle bűnösségét. 
– Nos, nem volt elegendő időm, a védelem halasztást 

kér. 
– Ms. Taylor, a főügyészség egyetért ezzel? 

– Nem, tisztelt bírónő. Ez az eljárás nem kizárólag 

Ms. Doe illegális belépésével kapcsolatos. Az NSID-től 
kapott tájékoztatás szerint ez a nő feltehetőleg azért 

lépett be az Egyesült Államok területére, hogy aktív 
részese legyen néhány hazánk ellen tervezett terrorista 

támadásnak, vagy feltehetően tudomása van ezekről. 



Rodriguez bírónő felemelte hátsó felét a székről, és 

szúrósan Colemanre pillantott. 
– Dr. Kyle milyen alapon utasítja vissza az 

együttműködést a nemzetbiztonsági nyomozócsoporttal? 
– Tisztelt bírónő, ügyfelemnek szándékában áll 

együttműködni, mindemellett azonban köti őt az orvos-
beteg bizalmi viszony védőpajzsa. 

Rodriguez Taylor felé fordult. 
– Milyen alapon kellene a bíróságnak engedélyeznie, 

hogy ön rést üssön ezen az orvos-beteg pajzson? 
– Mert amellett, hogy terroristákat támogat, ez a nő 

egy szökevény, akit Görögországban bankrablásért 
köröznek. Mindkét  ország kötött kiadatási 

egyezményeket az ehhez hasonló bűncselekmények 

esetére. 
– Elkövetett bármiféle bűncselekményt Amerika 

területén is? 
– Még nem, tisztelt bírónő, a bűncselekményt a 

görög-amerikai Athén Bank ellen követték el. A nő nem 
csupán a meneküléshez használt járműt vezette: ezen 

felül a pireuszi nemzetközi pályaudvar elleni 
bombamerényletben való részvétellel is vádolják, 

melynek célja turisták és amerikai tengerészek 
meggyilkolása volt. 

Rodriguez Colemanra nézett. 
– Mi a válasza? 

– Tisztelt bírónő, az orvos-beteg bizalmi viszony 
védőpajzsán rést lehet ütni jövőbeni bűncselekmények 

megelőzésének céljából, de nem azért, hogy a büntetés-

végrehajtás segítségére legyünk múltbeli 
bűncselekményekkel kapcsolatos információk 

megszerzésében. 
Tia ügynök kezdte elveszíteni a türelmét. 

– Maga nem érti: egy elfogott N17-tagtól szerzett 
információk szerint ez a nő és Alexi Costa, az N17 



második generációs vezetője a MEK terrorista csoporttal 

együtt egy összeesküvés résztvevői, olyan támadást 
terveznek, amely több amerikait fog megölni, mint az 

ikertornyok bombázása. 
Kyle magában elmormolt egy néma imát abban 

reménykedve, hogy a bírónő talán kényszeríti a bizalmi 
eskü megszegésére. 

Rodriguez bírónő hunyorogva méregette őt. 
– Dr. Kyle, a bíróság véleménye, hogy a 2002-es 

nemzetbiztonsági törvény 215/b cikkelye alapján átlépni 
az országhatárt érvényes útlevél nélkül, bármely 

egyesült államokbeli állampolgár részéről jogszabályba 
ütköző cselekedet. Azzal, hogy segítette ezt a görög 

hatóságok elől menekülő személyt, közrejátszott a 

törvény megsértésében. 
– Én nem tudtam, hogy az útlevele lopott, tisztelt 

bírónő! Csak megsajnáltam, és segíteni akartam neki. 
Rodriguez bírónő keskeny csíkká préselte a száját. 

– Dr. Kyle, amennyiben megosztja az információkat, 
amelyekre ezeknek az ügynököknek szükségük van, 

nem fogom bűnrészességgel vádolni.  
– Igen, tisztelt bírónő, természetesen. 

– Ön következik, Dugan ügynök. 
Dugan Kyle-ra nézett. 

– Tudomásunk szerint fedőneve Nikki. Mi a teljes 
neve? 

– Ezt nem tudom biztosan, azt mondta, a 
vezetékneve Apteros, de nem emlékszik az igazi nevére. 

Feltételezem, hogy tudathasadása van. Az útlevélben 

Marsha Woods név szerepelt. 
– Feltételezésünk szerint amerikai állampolgár, a 

neve Raven Slade. Apja, az athéni elmegyógyintézet 
klinikai igazgatója és titkos CIA-ügynök öngyilkos lett, 

amikor szembekerült az N17-tel. Ravent túszul ejtették. 
A bírónő Tia Eliade-hez fordult. 



– Azt állítja, hogy egy amerikai, akit görög terroristák 

ejtettek túszul, bűncselekményt követne el a saját 
hazája ellen? 

– Tudjuk, hogy Ms. Slade erősen befolyásolható, és 
agymosásnak eshetett áldozatul a fogolyként töltött idő 

alatt mind az N17, mind a MEK részéről. Ezt Stockholm-
szindrómának nevezik, amely… 

– Tudom, mi a Stockholm-szindróma, Eliade ügynök. 
Azt állítja, hogy ez a fiatal nő akár mindkét terrorista 

szervezethez csatlakozhatott? 
– Bírónő, feltételezésünk szerint a lány egy titkos 

kódot jegyzett meg Nostradamus-szerű jóslatok 
formájában, amely, ha megfejtik, parancsokat tartalmaz 

a Sárkányfog hadművelet végrehajtásához: 

támadásokhoz három egyesült államokbeli város 
célpontjai ellen. 

Rodriguez bírónő ujjaival beletúrt fényes fekete 
hajába. 

– A kiadatáshoz szükséges feltételekre vonatkozó 
irányelvek csupán három kérdést érintenek. Az első a 

személyazonosság bizonyítéka, a második bizonyíték a 
személy fizikai jelenlétéről a bűntett helyszínén, a 

harmadik pedig itt, Ohio államban, hogy az ezek alapján 
azonosított személy képes legyen tagadni, illetve 

igazolni a vádakat az ügyész előtt. 
– A Külügyminisztérium kéri a tisztelt bíróságot, hogy 

soron kívüli kihallgatást rendeljen el a vádakkal 
kapcsolatos döntéshez, hogy ennek függvényében ki 

lehessen szolgáltatni a kérdéses személyt 

Görögországnak, vallatás céljából – szólt Taylor. 
Rodriguez megpörgette kezében a kalapácsot. 

– Dr. Kyle, tudja, merre van most a lány? 
– Tegnap este az egyetemi motelben szállásoltam el, 

Nikki Apteros név alatt. 
Rodriguez a törvényszolgához fordult. 



– Beszéljen a waybridge-i rendőrséggel, hogy 

azonnal vegyék őrizetbe soron kívüli kihallgatáshoz. A 
tárgyalást egy kétórás ebédszünet idejére 

felfüggesztem. – Lecsapta a kalapácsot. 
Dugan hátrafordult, és odasúgott valamit a mögötte 

álló férfinak. A férfi mobiljával a kezében a terem hátsó 
részébe sietett. 

A bírónő mozdulatait követve mindenki felállt, és a 
kijárat felé vette az irányt. A mobilos pasas Dugannel 

pusmogott, majd az információk egészen Taylorig 
jutottak. 

– Bírónő – szólalt meg Taylor. – Most értesültem 
róla, hogy a rendőrök a hölgy szobáját használva, de 

üresen találták. Kiderült, hogy az igazgató segítségével 

más szobákat is átvizsgáltak, és a jelek szerint a nő az 
éjszaka folyamán önkényesen szobát váltott. Amikor a 

rendőrfőnök helyettesei bejutottak hozzá, törött 
tükördarabot nyomott a torkához, és azzal 

fenyegetőzött, hogy megöli magát, ha nem beszélhet dr. 
Kyle-lal. 

Rodriguez Kyle-ra nézett. 
– Ön szerint mennyire kell ezt komolyan venni? 

– Ha úgy van, ahogy gyanítom, és borderline 
személyiségzavarban szenved, akkor nagyon is. 

– Bírónő, kérem – szólalt meg Eliade ügynök –, élve 
van rá szükségünk, csakis ő vezethet el minket az N17 

és a MEK titkos egységeihez. 
Rodriguez lecsapott a kalapáccsal. 

– Dugan ügynök, utasítsa a rendőrtiszteket, hogy 

biztosítsák Jane Doe-t, dr. Kyle úton van. 
Kyle megragadta a szék karfáját, és felállt. 

– Tisztelt bírónő, adjon magyarázatot, az orvosaként 
hivatkoztak rám, tényleg a betegem lenne? 

Rodriguez elgondolkodott egy pillanatra.  



– Nem a betege. Ezennel a bíróság megbízza önt, 

hogy mérje fel a gyanúsított alkalmasságát a 
kiszolgáltatásra. 

– Visszautasíthatja a kezelésemet, azt gyanítom, 
valóban súlyos mentális problémái lehetnek. 

– Tekintettel a nemzetet fenyegető veszélyre, teljes 
szakértői vélemény meghozatalára kötelezem. A nő vagy 

alkalmas a kiadatásra, vagy nem. Ugye, világos ez így, 
dr. Kyle? 

– Bírónő, a lány abban a téves tudatban van, hogy 
én vagyok az orvosa. Ahogyan Eliade ügynök 

rámutatott, ha megöli magát, többé nem lesz a 
hasznukra. Agresszívan reagálhat, ha azt gondolja, 

elhagyom őt, és ezzel veszélyt jelenthet magára és 

másokra is. 
– Meg tud ezzel birkózni, dr. Kyle? 

Az orvos a bírónőre bámult, aki türelmetlenül 
forgatta kezében a kalapácsot. Mégis hogyan birkózzon 

meg ezzel…? 
– Talán az lenne a legszerencsésebb, ha egyedül, 

rendőrök nélkül mennék be hozzá, fontos, hogy ne 
rendüljön meg a belém vetett bizalma. Elviszem a 

Waybridge Egyetem klinikájára, ahol megpróbálom 
felmérni az alkalmasságát. 

– Amennyiben alkalmatlannak találja, mégis mennyi 
időre lehet szüksége ahhoz, hogy sikeresen kezelje? 

– Ezt lehetetlen megjósolni, az analitikus terápia 
hosszú időt vehet igénybe. 

– Dr. Kyle, a nemzetbiztonság fenntartásait 

figyelembe véve a bíróság az alábbi kiegészítő 
rendelkezéseket hozza. Amennyiben alkalmatlannak 

találja a kiszolgáltatásra, megbízást kap arra is, hogy a 
terapeutája legyen az alkalmassága visszaállításának 

céljából. 
Taylor felállt. 



– Bírónő, nincs időnk, a nemzetbiztonság bizalmas 

hírforrásai alapján ez egy időzített bomba. 
– Dr. Kyle – kérdezte Rodriguez –, van rá bármi 

mód, hogy meggyorsítsa a folyamatot, hipnózis, 
elektrosokk, bármi, amivel ellenhatást lehet gyakorolni 

az efféle agymosásra? 
Kyle a borostáját dörzsölte, és kifésülte a nem létező 

gubancokat.  
Agymosás, mosás, hm… Noé bárkája, negyven nap 

és negyven éj, áradás… 
– Bírónő, azt hiszem, lehet rá mód: létezik egy 

ellentmondásos terápiás technika, amit elárasztásnak 
hívnak. Időnként poszttraumás stressz szindrómában 

szenvedő pácienseknél alkalmazzák, akik visszatérő 

képzetektől, rémálmoktól és emlékezeti problémáktól 
szenvednek. 

– Mint a háborús veteránok? 
– Vagy akár nemi erőszak áldozatai. A 

deszenzitizáció jól működő módja az 
ellenkondicionálásos terápiának a fóbiákkal küzdő 

betegek kezelésére is. A pácienst újra és újra kiteszik a 
traumát okozó képek látványának, amíg megszokja 

őket, és nem okoznak többé sokkos tüneteket. 
– Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen kezelés? 

– Minden eset egyedi, hetek, talán hónapok 
kellhetnek. 

Taylor megrázta a fejét. 
– Bírónő, a MEK által küldött anthrax talán már az 

Egyesült Államokban van. 

– Dr. Kyle – szólt Rodriguez –, nincs valami jobb 
ötlete? 

A pszichiáter idegesen toporgott, gyorsan kellett 
gondolkodnia. 

– Van a deszenzitizációnak egy formája, amelyet 
intenzív elárasztásos terápiának hívnak. A beteget 



szembesítik valódi vagy képzelt helyzetekkel, amelyek 

erős szorongást okoznak benne. Ha nem áll ellen a 
képek által okozott fantáziáknak, a kezelés gyorsan 

haladhat. Nemi erőszak áldozatainál alkalmazva az 
intenzív elárasztásos terápia szinte azonnali javuláshoz 

vezet. 
Rodriguez Taylorra nézett. 

– Mit szól ehhez? 
Taylor Dugannel és Tiával duruzsolt, majd a 

bírónőhöz fordult. 
– Kérjük a tisztelt bíróságot, hogy szabjon meg egy 

határidőt. 
– A bíróság egyetért. Dr. Kyle, a bíróság elhalasztja a 

tárgyalást két hétre. Ez lehetőséget ad önnek arra, hogy 

felmérje és kezelje Jane Doe-t, más néven Raven Slade-
et, más néven Nikki Apterost ezzel az intenzív 

elárasztásos terápiával. Az említett időpontban be kell 
számolnia a haladásról vagy annak hiányáról a bíróság 

előtt. 
– Bírónő, muszáj hozzátennem, hogy van egy 

jelentős veszélyforrás: nem mindenki képes az effajta 
intenzív, szorongást keltő kezelés elviselésére. Nem árt, 

ha az illetőnek rendjén van az önértékelése, és van 
önbizalma. Ez a nő viszont, ahogy azt mondtam 

korábban is, az athéni elmegyógyintézet ápoltja volt, 
később megtérítették az iszlám vallásra. Mivel az 

előzetes diagnózisom borderline-hisztériás 
személyiségzavar, az intenzív elárasztásos terápia akár 

skizofréniás összeomlást is eredményezhet. 

– Figyelembe véve, hogy mi a tét, dr. Kyle, 
vállalnunk kell a kockázatot. 

Rodriguez elhagyta a tárgyalótermet. 
Taylor, Dugan és Tia kimentek a főbejáraton. 

Coleman még maradt, hogy iratokat gyömöszöljön a 
táskájába. 



– Kyle, ez nagyszerű volt! 

– Én ezt azért nem mondanám. A leghalványabb 
fogalmam sincs róla, hogy milyen traumákat szenvedett 

el Raven Slade, mit tettek vele a terroristák, milyen 
fóbiák színezhetik még a borderline képet. Korábban 

alkalmaztam már szokásos elárasztásos terápiát, de 
intenzív elárasztást még sosem. 

– Nos, legalább hatással voltál a bírónőre, az biztos, 
hogy a talpadra estél! 

– Ebben azért kételkedem. Rodriguez utasít, hogy 
terápiás magasfeszültségen vezessek végig egy 

mentálisan instabil, öngyilkos hajlamú nőt, akinél 
agymosással már valószínűleg sikerült elérni egy iszlám 

öngyilkos-mártír komplexust… 

– Ez bizony nehéz! 
– …és mindezt biztonsági háló nélkül.  



Ötvenharmadik fejezet 

– Húzzanak el innen, vagy elvágom a torkom! – visította 

Raven a rendőröknek. 
– Tegye le azt a tükörcserepet, kérem, dr. Kyle úton 

van! 

– Hazugság, azért küldték magukat, hogy 
kinyírjanak! – A tükördarabot a nyaka bőrébe szúrta, és 

gallérjára vér cseppent. 
– A fenébe is, azonnal hagyja abba! Nyugi, 

kimegyünk, amíg dr. Kyle megérkezik. Így rendben lesz? 
– Jól van, de bezárom az ajtót! 

– Felőlünk csinálja csak, hölgyem! 
A rendőrök elhagyták a motelszobát, Raven pedig 

nagy lendülettel becsapta mögöttük az ajtót, és 
beakasztotta a láncot. Beékelt egy széket a kilincs alá, 

és elévonszolta a fiókos szekrényt. 
Menjenek a pokolba, soha többé nem engedi, hogy 

túszul ejtsék. 
Egy fehér Lexus állt be a járdaszegélyhez, a 

járőrkocsi mellé. Dr. Kyle a rendőrökkel diskurált az 

ajtaja előtt. Raven tudta, hogy a férfi látja őt, amint az 
ablakból figyeli. Kyle integetett, Raven pedig viszonozta, 

aztán eltűnt a szeme elől, beszippantotta a folyosó. A 
lány egy párnát szorított vérző nyakához, és arcát a 

kukucskálóra tapasztotta. 
– Dr. Kyle vagyok, Raven, kérem engedjen be! 

– Először is mondd meg, mit keres itt a rendőrség! 
– Segítenek megvédeni magát azoktól az 

emberektől… tudja, akikről azt mondta, hogy meg 
akarják ölni. 

– Egy perc. – Elhúzta a fiókos szekrényt, és elvette a 
széket a kilincs alól. – A rendőrök nem jöhetnek be. 



Mondd nekik, hogy menjenek olyan helyre, ahol látom 

őket! 
Hallotta a motyogást kintről, aztán az ablakra nézett, 

és látta, ahogy a rendőrök hátrálnak.  
– Most már kinyithatja, Raven, egyedül vagyok. 

Kioldotta a láncot, és Kyle belépett a szobába. 
– Maga vérzik. Engedje, hogy lekezeljem a sebét! – 

Kinyitotta a táskáját, gézért, sebtapaszért és 
fertőtlenítőért nyúlt. – Elviszem az egyetemi klinikára – 

mondta, miközben kötözte Raven sebét. 
Raven a fiókos szekrényre dobta a tükördarabot, és 

átfogta Kyle derekát. 
– Tudtam, hogy meg fogsz menteni. 

Valaki kopogtatott. 

– Minden rendben, dr. Kyle? 
– Néhány perc, és kint vagyunk. 

Raven rácsimpaszkodott, de Kyle eltolta magától. A 
lány fortyogva felemelte a kezét. 

– Ahogy akarja, doki. 
Kyle kinyitotta az ajtót, és Raven felemelt fejjel 

kisétált. Magabiztossága a következő pillanatig tartott. 
– Füst! 

– Biztosan grilleznek valahol. 
– Ahol füst van, ott tűz is van! 

– Valószínűleg csak az olaj, a szén meggyújtásához. 
– Csak tüzet ne, kérem! Nem bírom a tüzet! 

– Nézze, a bal oldali teraszról jön, a medence 
közeléből, mi majd a másik irányba megyünk. 

Raven téglafalnak érezte a férfi erős karját maga 

körül, amely távol tartja tőle a tüzet. 
– Tudtam, éreztem, hogy te leszel az, akire tényleg 

számíthatok. 
Ahogy befordultak a sarkon, az egyik rendőr 

kinyitotta a járőrkocsi hátsó ajtaját. 
– Nem, csak dr. Kyle-lal megyek! 



Látta, ahogy pillantásokat váltanak. Kyle bólintott, 

kinyitotta Lexusa ajtaját az anyósülésnél, és besegítette 
Ravent, ő pedig bepattant a kormány mögé. A lány kezei 

szinte odaláncolták a férfit az üléshez. 
Kyle finoman lehámozta magáról a kapaszkodó 

karokat. 
– Kösse be a biztonsági övét!  

– Bekötnéd neked? Nem akarom mindenhol 
összevérezni a drága autódat. 

Kyle átnyúlt előtte, és bekötötte, Raven közben 
beleszippantott a férfi nyakába. 

Körülbelül tíz percig autózhattak a moteltől az 
egyetemi klinikáig. Kyle leparkolt, megkerülte a kocsit, 

és kinyitotta az ajtót Ravennek. A lány kiszállt, és Kyle 

karjába tipegett. 
– Látod? Te vagy a védelmezőm! 

A felvételi irodában egy mogorva arcú nővér fogadta 
őket. 

– Raven Slade véletlenül elvágta a nyakát – szólt 
Kyle. – Vegye fel, velünk fog maradni. 

– Helló, Raven! 
– …nem vagyok raven… 

– Nos, az én nevem Janette Nathenson. 
– … az a te bajod, én úgy foglak hívni, ahogy kedvem 

tartja… 
Nathenson megnyomta a belső telefon egyik 

gombját. 
– Új beteg érkezett. Egy ápolót kérek a felvételi 

irodához, hogy a gyengélkedőbe kísérje. 

– Janette, kérem, írjon be egy konzultációt Ms. 
Slade-del holnap délután háromra – mondta Kyle. 

– Stábértekezlete van délután háromkor. 
– Tegye át a stábot másnapra. 

A nővér szemöldöke felszökkent. 



– Fontos, hogy azonnal kezdhessek vele – mondta 

Kyle. 
Akkor tehát többet jelent számára, mint egy átlagos 

beteg, ha egy vacak stábértekezlet elé helyezi, gondolta 
Raven. Felnézett a fehér köpenyes fiatal férfira, aki 

feléjük tartott a folyosón. 
– Harry, vigye Ravent a gyengélkedőbe, hogy 

kicseréljék a kötését – szólt Kyle. – Aztán a hatos 
osztályra. Mutassa be a nővéreknek, majd vigye a 

szobájába. 
– …ne hagyj itt, marty… 

– Holnap találkozunk. És kérem, hívjon dr. Kyle-nak. 
Raven lebiggyesztette ajkát, de a doki megnyugtatta: 

– Ne aggódjon. Jó kezekben van! 

Ahogy beléptek a liftbe, még hallotta, amint Kyle ezt 
suttogja:  

– Janette, szóljon a nővéreknek, hogy tartsák napi 
huszonnégy órás öngyilkossági megfigyelés alatt! 

Megfordult, és szembenézett velük. 
– …ne aggódj, marty. megígérem, hogy nem ölöm 

meg magam… 
A lift ajtaja becsukódott, ő pedig ellazította addig 

összeszorított ujjait.  
 

 
 

 
 

  



Ötvennegyedik fejezet 

Ashraf, Irak 

Rashid Omar ezredes, fedőnevén Sátorverő, tudta, hogy 

ez lesz a legveszélyesebb küldetése, legalábbis ami a 
MEK-nél töltött időszakot illeti. Már elmagyarázta a 

Pentagon álláspontját Hassannak. Az érdeklődést 

mutatott, de fogalma sem volt, hogyan reagál majd a 
többi tiszt. Hassan intett neki, hogy üljön le a 

tárgyalóterem hátsó végében. 
Belépve Fatima falfehér lett, aztán meg hirtelen 

vörös a dühtől. 
– Tábornok, mit keres itt ez az áruló? 

– Ülj le, Fatima, mindjárt megtudod. 
A három másik tiszt is hasonló színt váltott a férfi 

láttán. Rashid tudta, hogy mindannyian ugyanazt 
gondolják. Hogyan kínálhatják hellyel épp azt az árulót, 

aki segített megszökni Raven Slade-nek? 
Minden szem a tábornokra szegeződött, valamit 

mégis mondania kell. 
Hassan fagyos arckifejezése még gondos elemzést 

követően sem volt alkalmas arra, hogy bármiféle 

érzelmet vagy gondolatot közvetítsen. 
– Ezt a férfit mindannyian Rashid Ammarként, a MEK 

közkatonájaként ismeritek. Valójában ő Rashid Omar 
ezredes az Egyesült Államok hadseregének 

hírszerzésétől, aki több éven át tartott megfigyelés alatt 
minket. 

A teremben forrni kezdett a levegő. 
– Az Omar szunnita név! 

– Egy kém! 
– Titkosügynök!  

A tábornoknak elég volt egy apró kézmozdulat, hogy 
rendet teremtsen. 



– Engedjétek meg Omar ezredesnek, hogy 

elmagyarázza, miért van itt. – A férfi felé biccentett. – 
Ezredes! 

Rashid a felé szórt indulatáradat ellenszelében 
ácsorgott, és belekezdett. 

– Nem fogom azzal kezdeni, hogy bocsánatot kérjek, 
amiért kém vagyok. Muszlimokként mindannyian 

tudjátok Ószövetségünkből, hogy Kálebet Isten küldte, 
hogy Kánaán földjén kémkedjen. A hadsereg 

szolgálatában mindig álltak kémek, mióta csak a 
háborúk elkezdődtek. Az utasításom az volt, hogy 

hatoljak be a MEK köreibe, és tegyek jelentéseket a 
tevékenységeiről. 

Shahadi alezredes cinikus vigyorral fordult felé. 

– Azt akarja mondani, hogy magát muszlimként a 
héber isten küldte kémkedni utánunk, ahogy az a 

Pentateuchusban* elrendeltetett?! 
*Mózes öt könyvének neve 

– Nem, ahogyan a Pentagonban elrendeltetett. 

– Nem gondolom, hogy bármiféle kapcsolatot kellene 
kialakítanunk az amerikai hadsereggel. 

– Nem titok – szólt Rashid –, hogy az Egyesült 

Államok megelőző csapásra készül Irak ellen. Bush elnök 
engedélyt adott a Pentagonnak, hogy térképezzen fel 

különböző lehetőségeket, amelyek számításba jöhetnek 
a konfliktus kezdete után. A vezetőség elkerülhetetlen 

konfliktust helyez kilátásba Iránnal és Irán Hezbollah-
bábjaival Libanonban. 

Alieah őrnagy felkiáltott. 
– És mi köze mindennek hozzánk? 

– Noha mindannyian tudják, hogy a 
Külügyminisztérium terrorista szervezetnek bélyegezte 

az Iráni Népi Mudzsahedeket, a Pentagon most ellenkező 
állásponton van. Stratégáik tisztában vannak vele, hogy 

maguk részt vettek az iráni forradalomban, és vezették 



az amerikai nagykövetség elleni támadást, világi 

vezetésű, marxista Iránért küzdöttek. De azt is tudják, 
hogy háborúban álltak az ajatollahhal, aki elárulta az 

ügyüket egy fasiszta-vallási vezetésű Irán 
létrehozásával.  

Egy pillanatra mintha a szobában mindegyik tisztnek 
elakadt volna a lélegzete. 

– Most pedig ők, más szenátorokkal egyetemben – 
folytatta – éppen nyomást gyakorolnak a 

Külügyminisztériumra, hogy vegyék le az Iráni Népi 
Mudzsahedeket a terroristák listájáról, ha… és ez itt a 

nagy ha, a MEK beleegyezik, hogy támogatja az 
Egyesült Államokat egy esetleges Irán elleni háborúban. 

– Támogatás alatt mit értenek? – érdeklődött Alieah 

őrnagy. 
– Jelen pillanatban a Kongresszusban már néhányan 

állást foglaltak a külügy vagy a Pentagon nézőpontja 
mellett, illetve ellen. Mindemellett információink vannak 

az izraeli Mossadtól, hogy Irán és Szíria már támogatja a 
Hezbollahot anyagiakkal és fegyverrel Libanon ellenőrzés 

alatt tartásának céljából. 
– Ezek nem túl friss hírek, ezredes – válaszolta 

Alieah. – Mit akar mondani ezzel? 
– A vezetőség összetűzést lát készülőben Izrael és 

Irán bábja, a Hezbollah között. Ha maguk garantálják, 
hogy egyesülnek erőinkkel az ajatollah Forradalmi 

Gárdája ellen, az lehetőséget ad a Pentagonnak, hogy 
rávegye a külügyet álláspontja felülbírálására. 

Ellenállás dübörgött egyszerre mindenhonnan, 

Samirát leszámítva. 
– Milyen szerepet vár tőlünk a Pentagon? 

– Irán nukleáris fejlesztéseinek leleplezése céljából 
indított, lehetséges izraeli légitámadás esetén a maguk 

hadereje egy második frontos támadást vezetne Teherán 
ellen. 



– Omar ezredes, mégis milyen jó szándékról biztosító 

gesztust vár tőlünk Amerika? – kérdezte a tábornok. 
– Tudom, hogy Szaddám számos tömegpusztító 

fegyverét Ashraf alagútjaiban rejtette el, Irak és Irán 
határán. Tudok az N17-tel kötött szövetségükről is a 

Sárkányfog hadművelet végrehajtásához. A jó szándék 
bizonyítékaként arra kérjük magukat, hogy szakítsák 

meg ezt a szövetséget. Ennek fejében Ashrafot 
megkíméljük a légitámadástól. 

Alieah őrnagy felállt, és a többiekhez intézte szavait. 
– Ez a kém arra kér minket, hogy álljunk át az egyik 

oldalról a másikra. Azt gondolja talán, hogy a MEK úgy 
fordul a politikai szelekkel, mint egy szélkakas?!  

Shahadi alezredes megrázta a fejét. 

– Jelen pillanatban Irak és Irán közé vagyunk 
beszorítva. Úgy gondolom, komolyan fontolóra kellene 

vennünk Omar ezredes ajánlatát, és elhatárolni 
magunkat az N17 terrorista hadműveletétől. 

Emlékezzetek rá, hogyan győzték le a trójaiakat, amikor 
azok nem törődtek a figyelmeztetéssel a falóval 

kapcsolatban. A látnok Laokoón megmondta nekik: 
„Bármi is ez, danaóknak ajándékát se kívánom!"* 
*Vergilius: Aeneis (Lakatos István fordítása) 

Érveivel Rashid elégedett volt, de a többi tiszt 

azonnal vitatkozni kezdett. A tábornok használta a jól 
bevált csendteremtő kézmozdulatot. 

– Fatima őrnagy, te mit gondolsz erről? 
Rashid követte Fatima pásztázó tekintetét, ahogy 

végighalad a tiszteken, majd megáll a férfin. 
– Már lehet, hogy túl késő. 

– Hogy érti ezt? – kérdezte Rashid. 
– Az anthrax már úton van az N17-hez Amerikában. 

A tábornok arcáról végre olvasni lehetett. 
– Értesítened kellett volna, mielőtt elintézed az 

üzletet! 



– Rám bíztad, tábornok. Egyetértek Shahadi 

alezredes és Alieah őrnagy véleményével. Nem kellene 
lepaktálnunk az amerikai hadsereggel. 

– Fatima, utasítalak, tegyél meg bármit, ami ahhoz 
szükséges, hogy megakadályozd, hogy az anthrax Alexi 

Costa kezébe jusson! 
– És mi van, ha már túl késő? 

– Ezzel az eshetőséggel akkor számolunk, ha valóban 
felmerül. 

Fatima nem hagyta magát. 
– Tudjuk, hogy Tedescu üzenetében szerepelnek a 

támadás célpontjai, a jóslatokat pedig egyedül Raven 
Slade ismeri, a férfi épp ezért akart végezni vele. 

– És azt gondolod, hogy ki tudod szedni belőle ezt az 

információt? Egyszer már kudarcot vallottál. 
– Raven nem tudja, hogy a birtokában van, 

tábornok. Megpróbáltam áttörni, de a jóslatok a fóbiái 
mögé vannak elzárva, időbe telik.  

Hassan tábornok Omarra nézett. 
– Maga segített megszökni Ravennek, ezredes. 

Tudja, hova menekült? 
Megrázta a fejet. 

– Talán Fatima őrnagy tudja. 
– Azt gyanítom, Raven odúja a Waybridge-i 

Elmegyógyintézet lehet, ahová az orvosi kórtörténete 
alapján az apja kislányként bezárta – magyarázta 

Fatima. 
– Fatima, elkíséred Omar ezredest Amerikába. 

Először is állítsd meg az anthraxot, mielőtt Alexi 

Costához jutna. Aztán találd meg Ravent, és törd át a 
mentális blokkot! – hangzott Hassan tábornok utasítása. 

– Ezt egyedül is meg tudom tenni – válaszolta 
Fatima. – Jobban szeretném, ha semmiféle kapcsolat 

nem fűzne ehhez a kémhez. 



– Hallottad az utasításaimat, Fatima. Te és Omar 

ezredes egy csapatként működtök ezután. 
Ez több volt annál, mint amire Rashid számíthatott. 

– Mi a tervünk, ha meg tudom állítani az anthraxot? 
– kérdezte Fatima. 

Hassan eltűnődött. 
– Az attól függ. 

Rashid tudta, mit jelent ez. Ha a Pentagon meggyőzi 
a Külügyminisztériumot, hogy vegyék le a MEK-et a 

terroristák listájáról, szövetségesek lesznek. Ha a külügy 
továbbra is visszautasítja, a MEK szélkakasa nyugat felől 

újra a Közel-Kelet felé fordulhat. Ha ő és Fatima nem 
tudják megállítani az anthraxot, egyetlen megoldásként 

az marad, hogy Dugan kiszolgáltatja Ravent Athénnek 

vallatásra. 
Nézte Fatimát, ahogy elhagyták a tárgyalót, karcsú, 

hullámzó testét, amint előtte mozgott. Az Államokban 
kettesben lesznek, zavartalanul. 

Vajon a női érintetlenség szabálya akkor is kötni 
fogja, tűnődött, amikor már elhagyták Ashrafot?  



Ötvenötödik fejezet 

Lancester, Ohio 

Kyle éppen második martinija felénél járt aznap este, 

amikor Bruce Coleman hívta. 
– Na, hogy ment a hogyishívjákkal? 

– Bevittem az osztályra, de az ügy bizarrabb, mint 

hittem: paranoid skizofréniás rohama volt. 
– Mik a tünetek? 

– Azt gondolja, görög és iszlám terroristák vadásznak 
rá, meg akarják ölni. 

Hallotta, ahogy Coleman lélegzése a duplájára 
gyorsul. 

– Olykor kiderülhet, hogy a téveszme nagyon is valós 
gyökerekből indul. 

– Azt akarod mondani, hogy…? 
– Telefonon semmiképp. Találkozzunk, de ne az 

irodánkban. Reggeli holnap a Saleski Dinernél, 
Lancesterben. 

 
Másnap reggel a lakásától az autója felé sétálva azon 

kapta magát, hogy fürkészi az idegeneket az utcán. 

Miközben vezetett, szeme újra és újra a visszapillantó 
tükörre tévedt, hátha feltűnik benne egy sötét alak 

szimpla autósnak álcázva, aki valójában őt követi. Mi a 
fenére utalhatott Bruce? 

Lancesterben megállt egy járda melletti 
parkolóhelyen. Coleman az út túloldaláról intett neki, 

kellő távolságban az eredeti céltól. Elvégre, ha a 
reggeliző mellett hagyja a kocsit, még gyanút kelthet. 

Félúton találkoztak, és együtt mentek be. 
– Mi ez a duma arról, hogy valaki tényleg meg akarja 

ölni?  



– Beszéltem egy munkatárssal az ügyvédi irodában, 

aki görög hajóztatási érdekeket képvisel. Az egyik 
hajótulajdonos extra testőröket vett fel, és beszerzett 

egy páncélozott Mercedest. A barátját, akinek számos 
olajszállító hajója volt, az N17 második generációja 

gyilkolta meg. Az eredeti csapatnak ez a leszármazottja 
még szélsőségesebben nacionalista, marxista-leninista 

és Amerika-ellenes, mint az első generáció. 
– Nem újkeletű ez a dolog. Miért majrézol ennyire? 

Terroristák eddig is voltak. 
– Mert az  N17 és a MEK együtt halálos kombináció. 

– Tehát Raven egy erősen befolyásolható ifjú hölgy, 
aki két kultusz agymosásának esett áldozatul? Hogyan 

ellensúlyozhatnék egy ilyen szintű pszichológiai 

károsodást? 
– Vállaltad, hogy intenzív elárasztásos terápiát fogsz 

alkalmazni, vagyis legálisan kezeled, hogy alkalmas 
legyen a kihallgatásra. Ez mind csupán huzavona a 

nemzetbiztonság terrorizmus ellen vívott csatája és a mi 
emberi jogok iránt érzett elköteleződésünk között. 

– Gondolod, hogy tényleg veszélyben lehet az élete? 
– A fundamentalista mullahok fatwát hirdettek Raven 

mint hitehagyott ellen. Ennek valódi célja annak 
megelőzése, hogy kiszolgáltassák Görögországnak, és 

kivallassák, amivel felfedné mindkét csoport vezetőit. 
– Talán Rodriguez a jogszerű kiszolgáltatás ellen fog 

dönteni. 
– Akkor lehet, hogy a saját terrorizmuselhárító 

egységünk folyamodik a soron kívüli kiadatáshoz, és 

varázsolja vissza Görögországba. 
– Ez nem illegális?! Ő amerikai állampolgár. A 

kormányunk elszállíttathatja Görögországba akarata 
ellenére? 

– Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetségének 
egyik informátora szerint, csak név nélkül persze, a CIA 



soron kívüli kiadatási programja ma az egyik 

legfontosabb fegyverünk a terrorizmus ellen. Számos 
támadást megelőztek, mióta elkezdtünk külföldre 

szállítani gyanúsítottakat kikérdezés céljából. 
– De hát ez kínzást jelent. Van bármi módja a mi 

hírszerzésünknek, hogy felülvizsgálja a vallatásokat?  
– Az európai CPT*, bocsánat, az Európa Tanács 

kínzás elleni bizottsága három látogatást tett 
Görögországban az utóbbi években. Legújabb 

észrevételeiket 2001 -ben publikálták. Minden azon 
múlik, hová küldik Ravent. Valószínűleg egy, a 

Közrendészeti Minisztérium alá tartozó büntetés-
végrehajtó központba, Athénbe vagy Theszaloníkiba. 

Esetleg az Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alatt 

álló Korydallos börtönkomplexum pszichiátriai 
egységébe vagy az Egészségügyi Minisztérium 

hatáskörében lévő athéni pszichiátriára. 
*European Committee for the Prevention of Torture. 

– Mi értelme a kínvallatásnak, ha a fogoly belehal? 

Coleman vállat vont. 
– Egy elismert professzor a Harvardról azon az 

állásponton van, hogy a vallatók megállhatnak azelőtt is. 

Tudnak olyasmiket csinálni, amivel kínzó fájdalmat 
okoznak az élet veszélyeztetése nélkül, mint például 

steril tűket szúrni a körmök alá. 
– A kínzás Ravennél nem fog működni: a borderline 

egyik alapvető jellemzője az önsebzés, akár az 
öngyilkosságig. A vallatók, akik testi fájdalmakat 

okoznak neki, csak azt teszik, amit amúgy is megtenne 
magával. De inkább meghal, mintsem hogy érzelmi 

viharokat álljon ki. 
– A huszonkettes csapdája – szólt Coleman. – Hova 

vezet ez minket? 



– Ha az intenzív elárasztásos terápiával ki tudom 

cselezni a fóbiáit, akkor lehet, de csak lehet, hogy át 
tudok tömi tudathasadásos állapotain is. 

– És mi van a paranoid skizofréniájával? 
– A hisztériás epizódokban általában színésznő a 

színpadon, vagy egy jelenetben filmezik. Amit mond és 
csinál, mind színjáték. 

– Ki tudod hozni ebből, mire a bíróság elé kerül? 
– Néhány másik esetemnél azt tapasztaltam, hogy ha 

a betegnél hallucinációk vagy téveszmék lépnek fel, 
akkor bármiféle kísérlet, hogy ebből kihozzuk, csupán 

ellenállóvá teszi, néha erőszakossá.  
– Akkor hogyan készíted fel a bíróságra? 

– Ahelyett, hogy szembeszállnék vele, időlegesen 

belépek abba a világba, amelybe ő visszavonult. Én 
leszek Raven súgója, az operatőre, a rendezője. Aztán, 

amikor eljön az ideje, amikor elhiszi, hogy egy filmben 
szerepel, azt mondom: csapó, nagyszerű felvétel, 

rögzíteni! Ha újraéli a napokat a drámatagozatról, 
amikor színházi előadásokat tartottak, csatlakozom a 

tapsoló közönséghez, hagyom, hogy meghajoljon, majd 
azt mondom neki, hogy a függöny lement, és levezetem 

a színpadról. 
– Ez tényleg működik? 

– Nincsenek biztosítékok, a pszichiátria olyan, mint a 
showbusiness, benne van a siker és a bukás is. 

– Ne feledd, tekintve, hogy egy ketyegő bombával 
nézünk szembe, ügynökségeink háttéremberei 

dönthetnek úgy, hogy maguk veszik kézbe az ügyet. 

– Megértettem. De ha már időzítőkről beszélünk, 
majdnem elérkezett a műsoridő. 

– Ez mit jelent? 
– Találkozóm van vele másfél órán belül. Ha későn 

érek viszsza, és az előadás csúszik, azt fogja hinni, hogy 
lecseréltem a helyettesítő színészre. 



– Azaz? 

– Mint minden primadonna, hisztirohamot 
produkálhat.  

 
 

 
 

  



Ötvenhatodik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Egy tűt sem lehetett volna leejteni a forgalomban vissza 

Waybridge felé. Kyle átosont néhány stoptáblánál, 
imádkozva, hogy ne most akadjon fenn egy rendőri 

ellenőrzésen. Kizárt, hogy a késés magyarázataként 

Raven elfogadjon egy forgalmi bírságot. 
Hogy belevághasson az intenzív elárasztásos 

terápiába, előbb pontosan fel kell térképeznie a fóbiáit. 
Na de milyen képeket használjon elméje elárasztásához, 

hogy a visszatérő flashek többé ne rémisszék meg? 
A tervezettnél végül harminc másodperccel korábban 

ért a kórház parkolójához, így még simán eljutott az 
irodáig, mire az asszisztens Ravennel a háta mögött 

bekopogott az ajtón. Hála Jungnak a szinkronicitásért!* 
*Carl Gustav Jung elmélete a véletlenszerű egybeesésekről. 

– Köszönöm, innentől átveszem a beteget – mondta 
az aszszisztensnek. 

Amikor egyedül maradtak, Raven izgatottan 
suttogta: 

– Elmegyek veled bárhová! 
Kyle rámutatott egy székre, épp szemben az 

asztalával. 
– Üljön le, kérem. 

– Nem akarod, hogy inkább a kanapéra feküdjek? 
Kyle zavarba jött. Raven igazi mestere volt a 

kétértelmű tréfáknak. Az erotikus szójátékokat 

kiváltképp szerette, de nem a szexualitásuk, inkább 
hisztériás játékosságuk volt az, amitől nyeregben érezte 

magát. 
Kyle kihasználta a lehetőséget.  

– Ledőlhet a kanapéra, ha szeretne, de én nem fogok 
bedőlni önnek. 



Raven megfogta a széket. 

– Nos, akkor ideülök, ahol biztos lehetek benne, hogy 
nem nyúlsz semmiféle mentális trükkhöz. 

– Okos. 
Raven kacarászott. 

– Olyan bolondos vagy! 
– Meséljen nekem a bolondokról. 

– Bolond… az anyám jósolt tarot-kártyából. A jó és a 
gonosz képei felfedik az ismeretlent. 

– Szerette nézni azokat a szimbolikus képeket? 
– Igen. Azt hiszem, emlékszem… 

– Mire? 
Raven megrázta a fejét. 

– Kicsit homályos… megfoghatatlan… valószínűleg 

valami egy álomból. 
– Az álmok fontosak. Ha szabadon asszociál azokhoz 

a képekhez, segíthetek megtalálni az összefüggést. 
– Hogy érted? 

Úgy döntött, elmagyarázza. 
– A freudi pszichoanalízisben a páciens végzi a 

képzettársítást. A jungi analitikus terápiában viszont a 
terapeuta sokszor közreműködik, főleg azért, hogy 

tisztázza a kapcsolatot az egyetemes képzetekkel. 
– Azért megkönnyebülés tudni, hogy nem egyedül 

kell csinálnom. Egész éjjel ezen aggódtam. 
– Szeretne látni néhány képet? 

– Pornó? 
– Épületekről, szobrokról és festményekről gyűjtök 

képeket, ez olyan hobbiféle. 

– Oké, jöhet felőlem bármi, amitől beindulsz… 
Kyle lekapcsolta a villanyt, és lehúzta a rolókat. 

– Aha, szóval jungiánus szexterapeuta vagy – 
kuncogott Raven. 

A férfi kihúzott egy falitáblát, és bekapcsolta a 
vetítőgépet.  



– Nem, jungiánus analitikus terapeuta vagyok. Maga 

és én feltérképezzük az álmait, próbára tesszük a 
tudatalattiját, de ennél mélyebbre is megyünk, és 

beleásunk a személyes tudattalanjába, hogy megtaláljuk 
a gyökereket a kollektív tudattalanban. 

– Gyökerek, mint az édenkertben? 
– Ez egy ótestamentumi kép, de mi minden 

megszentelt kertet archetípusként kezelünk. 
– Archetípus? Mit jelent ez? 

– Olyan képekről vagy cselekedetekről van szó, 
melyek mélyen gyökereznek az emberi elmében, 

évszázadokon át fennmaradnak, újra és újra megjelenve 
különböző kultúrákban. 

– Hm, izé… milyen megszentelt kertekről tudsz? 

– A babiloni függőkertek, a japán karesansui száraz 
kertek, a buddhista vihara örömkertek, India tökéletes 

kertjei, amelyeket a szútrákban említenek. 
– Káma-szútra? Abba a hindu szexkönyvbe én is 

belenéztem, ott figyelt a polcon apám 
magánkönyvtárában. Ki fogunk próbálni extrém 

pozíciót? 
Kyle igyekezett elterelni Raven figyelmét a szexuális 

utalásokról. 
– Inkább összpontosítsunk azokra az archetípusokra, 

amelyek magát érintik. 
– Vannak példáid a tragikus szerelmesekre, mint 

Alexi és én? 
– A rossz csillagzat alatt fogant szerelmek 

archetípusa túlmutat Rómeón és Júlián, túl Trisztánon és 

Izoldán, Püramoszon és Thiszbén. Vissza a Fák Tengere 
erdőig a Fudzsi lábánál, ahol az elátkozott szerelmesek 

követtek el shinjut az ősi Japánban. 
– Ez az, Alexi és én elátkozott szerelmesek vagyunk! 

A shinju a kettős öngyilkosság? 



– Igen, Raven, de meg kell értenie, hogy amíg túsz 

volt, Alexi a befolyása alá vonta, hogy a saját hazája 
ellen fordítsa. Az Iráni Népi Mudzsahedek csoportja 

ugyanezt tette azzal, hogy megtérítette az iszlám 
vallásra. A maga esetében ez jelentheti a mártírrá 

válást. 
– A MEK-kel kapcsolatban egyetértek, de ami Alexit 

illeti, nem. Ő csak megvilágított olyan részeket, amelyek 
korábban sötétben voltak számomra, de attól még 

léteztek!  
– Tegyünk különbséget valóság és propaganda 

között! 
– Te most manipulálni próbálsz? 

– Nézze, nem önként jelentkeztem erre, a bíróság 

rendelte el, mert maga azt mondta, hogy senki mással 
nem hajlandó együttműködni. 

– Nem fogsz ellenem fordulni? 
– Nem, de egy szélsőséges terápiás módszert fogok 

használni, intenzív elárasztásos terápiának hívják. Azt 
szeretném, hogy ügyelje a vetítővásznat, miközben én 

az egyik képről a másikra váltok. 
– Rendben. 

Kyle gyorsan váltogatta a diákat. Először ókori görög 
helyszínek: Apollón temploma Delphoiban, Dionüszosz 

színháza. A Fórum. 
Semmi elmozdulás. Bibliai jelenetek: Ádám 

teremtése Michelangelo Sixtus-kápolnájából. József 
kabátja a cfáti Bibliamúzeumból. Semmi. De amikor a 

Mózes és az égő csipkebokor ábrázolásához ért, Raven 

felsikoltott. 
– Tüzet ne! 

Beugrott neki Raven grillsütésre adott reakciója, 
amikor a motelból indultak kifelé. Képet váltott, Az 

Apokalipszis lovasaira a Jelenések könyvéből. Raven 
elfordult. 



– Nézze! 

– Nem megy, nem vagyok rá képes! 
– Jó, most képzelje el magát, amint a lángokba 

bámul. 
– Hagyd abba! 

– Képzelje el, hogy a tűz belekap a ruhájába, de nem 
égeti meg. 

– Ó, istenem… 
Turner Sidrák, Misák és Abednégó az égő, tüzes 

kemencében című képének diájára kattintott. 
– Gondoljon magára úgy, ahogyan őket látja itt, 

tűzzel körülvéve. 
– Hányni fogok. 

– Nem, nem fog. Ezek csak képek. Ha újra és újra 

rájuk néz, nem fogják többé zavarni. 
– Miért kínzol engem?  

– Hogy megmentsem attól, ami rosszabb a kínzásnál. 
– Nem bírom tovább, elég! 

Kyle kikapcsolta a diavetítőt, és felhúzta a sötétítőt. 
– Mik szaladtak végig a gondolatain? 

– Nem emlékszem. 
– Társítson képzeteket a tűz képeihez. 

– Nem. 
– Híres képek a Bibliából. „És bocsáta az Úr 

Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt… „* 
*Mózes első könyve 19:24, Károli Biblia 

– Emlékszem a lelkészünk prédikációjára – szólt 
Raven. – Lót felesége visszanézett az égő városra, Isten 

pedig sóbálvánnyá változtatta. 
– Ez az, ami megijeszti a tűzben? 

– Én nem akarok visszanézni, hogy úgy járjak, mint 
ő. 

– Folytassuk. 
– Nem akarok több képet égő bokrokról, tüzes 

lovasokról vagy bármi más égő szarról! 



– Innen megyünk tovább. Azt akarom, hogy tűzzel 

kapcsolatos képeket képzeljen maga elé. Próbálja meg 
felidézni a lángokat a saját fejében. 

– Hogy a francba kérhetsz tőlem ilyet? 
Kyle elgondolkozott. 

– Segített valaha elaludni magának azzal, hogy 
bárányokat számolt? 

– Persze. 
– Hunyja le a szemét, mintha kész lenne elaludni. 

Aztán képzeljen el minden egyes bárányt egy égő 
fáklyával a szájában. Számolja meg őket. 

Raven összeérintette ujjbegyeit. Ajka mozgott, és így 
suttogott: 

– Oké. Egy. Kettő. – Állkapcsa összeszorult. – Ó, 

istenem! Három. Négy. – Válla ellazult. – Öt. Hat. Hét. 
Huszonötnél kinyitotta a szemét. 

– Nem hiszem el! 
– Mit?  

– Biztos voltam benne, hogy szétrobban a fejem. 
Aztán könnyebb lett. A tűz látványától még mindig 

égnek áll a hajam, de azt hiszem, el tudom viselni. 
– Így működik ez a dolog. Most pedig próbaképpen: 

igazi tűz. 
Raven megragadta a szék karfáit. 

– A francokat! 
Kyle kinyitotta fiókját, kivett egy gyertyát a 

tartójával, és az asztalra tette. Raven fészkelődött. Kyle 
kezébe vett egy öngyújtót. 

– Előre szeretném figyelmeztetni, hogy meg fogom 

gyújtani a gyertyát. Nézze. Aztán hajoljon előre, és fújja 
el a lángot. 

– Sajnálom, nem tudom megtenni… 
– Arra nincs időnk, hogy felderítsük a tűzfóbiája 

múltbeli okait, de a következményeit tompíthatjuk 
ismétléssel. Készen áll? 



Raven habozott. Kyle megpattintotta az öngyújtó 

tűzkőkerekét, szikrák, Raven összerezzent. Másodszor is 
rnegpattintotta, meggyulladt, a lány pedig hátrahőkölt. 

Kyle a lángot a gyertya kanócához érintette, az 
sercegett, majd fellobbant. Raven szorosan becsukta a 

szemét. 
– Nézzen ide, nézzen a lángba! Fújja ki a levegőt! 

Lélegezzen lassan, újra és újra. 
Ha ez nem működik, az intenzív elárasztásos terápiát 

dobhatja ki az ablakon. Lehet, hogy jobb Ravennek, ha 
nem tudja, ki is ő valójában, illetve hogy mi a valóság. 

Megmondhatná Rodriguez bírónőnek, hogy nem tudta 
alkalmassá tenni a kiszolgáltatásra. 

Raven arcizmai ellazultak, vett egy mély levegőt, és 

elfújta a lángot. 
– Gratulálok, Raven, nagyszerűen csinálta! 

– Nem, te csinálod nagyszerűen! – mosolygott a 
lány. 

Kyle Raven fölé pillantott, a faliórára. 
– Lejárt az időnk. 

– Ezt hogy érted? 
– A találkozónknak vége, holnapután folytatjuk. 

– Nem húzhatsz fel, hogy aztán elküldj! 
Kyle az ajtóhoz ment. 

– Fel kell állítanunk a határokat.  
– …a pokolba a határokkal, nem baszakodhatsz az 

elmémmel, hogy aztán lerázz! szükségem van rád…! 
Raven hangja elváltozott. A testtartás és az 

arckifejezés is idegen lett. 

– Raven, kérem, legyen belátó! 
A lány szeme elfátyolosodott. Gyanakvóan nézett 

körül. 
– …nem raven vagyok, nikki vagyok, és a kibaszott 

kollektív tudattalan beszél, azt mondod, légy belátó, de 
lerázod őt… 



– Nem hagyom el, Raven. Ez csak egy átmeneti 

szünet a terápia ezen szakaszában. 
– …megmondtam neked, hogy nem raven vagyok! ő 

ott ül abban a székben!figyelj oda, hogy mit mondok, te 
szemétláda…! 

– Uralkodjon magán! 
– …azt csinálom! először lángra gyújtod az elméjét, 

aztán pedig el akarod hagyni…! 
– Meg kell értenie. 

– …értsd meg ezt…! – Felkapott egy levélbontót az 
asztalról, és Kyle felé dobta. 

Kyle elugrott, de a kés visszapattant a falról és 
megkarcolta a homlokát. Ez nem tréfa, a vészjelző felé 

nyült, megnyomta, és a rendelő ajtaja kivágódott. 

Beszaladt egy gondozó, hogy elkapja a lányt, ő azonban 
megfordult, és könyökével az arcába vágott. 

Másik két férfi is csatlakozott, így hármuk ereje már 
elég volt ahhoz, hogy féken tartsa Raven indulatait. 

– …ez a szemét agyturkász felgyújtott engem…! 
Az asztallapra szorították, Kyle pedig az orvosságos 

szekrényéhez sietett, kivett egy fecskendőt és egy 
ampulla nyugtatót. 

Ahogy beleszúrta a tűt a karjába, Raven rábámult. 
– …ez is a megerőszakolás része…? 

– Próbálok segíteni magán. 
Könnyekkel telt meg a szeme. 

– Mi történik velem, Marty? Ne hagyj el! 
– Nem hagyom el. A következő találkozónkon 

folytatjuk. 

Ravent kivonszolták, Kyle pedig lenyomta a gombot 
diktafonján, és kis szünet után darálni kezdte: 

– Raven Slade. Borderline személyiségzavar, DSM-
kód 301.83. Disszociáció, deperszonalizációs 

tünetekkel. Beszámolók alapján a múltban előfordult 
hasadás és derealizáció. Emellett a szexuálisan kihívó 



viselkedés a hisztériás személyiségzavar tüneteit 

mutatja. 301.50, erős befolyásolhatóságra utaló 
jelekkel. 

Az első képekkel való elárasztás pirofóbiára utal. 
Feltételezésem szerint még egyéb fóbiák is 

felbukkanhatnak. 
Probléma: tekintve, hogy az intenzív elárasztásos 

terápia nagyon agresszív kezelési módszer, a 
szakirodalomban általában nem javasolják borderline 

vagy hisztériás személyiségzavarral küzdő betegek 
számára. Mindemellett a helyzet sürgősségét tekintve 

nincs más választásom. 
Felsóhajtott, és kikapcsolta a diktafont. Ha az 

intenzív elárasztás a képekkel működik, talán meg tudja 

előzni a kiszolgáltatást. 
De émelyítette a felismerés, hogy kínoznia kell a 

lányt ahhoz, hogy megmentse a kínzástól.  



Ötvenhetedik fejezet 

Ashrafból, Irakból Giebelstadt, Németország felé 

Fatima megkérte Rashidot, hogy kint várjon, amíg ő 

átöltözik. 
Egyetlen civil női szerelése, ami nem azt sugallta, 

hogy egyenesen a harctérről érkezett, az a fekete 

szoknya és fehér blúz volt, amely még az 
elmegyógyintézeti inkognitójából maradt, azt viselte a 

szökéskor. Decens kis öltözet, finom harisnyával és 
fekete körömcipővel, csupa olyan cucc, amelyet 

jellemzően dekadens amerikai nők viselnek, hogy 
rafináltan felizgassák a férfiakat. 

Monotonzöld egyenruhája egyelőre parkolópályára 
került, gondosan kisimította, és bepakolta a gardróbba 

azzal a tudattal, hogy nemsokára úgyis visszabújhat az 
uniformisba, és újra önmaga lehet. Az „A" terv szerint, 

ha megállítják az anthraxot, mielőtt Alexi felvenné 
Kentben, a MEK készségesebben áll majd a Pentagon 

ajánlatához. Ha azonban már Alexinél van, akkor képbe 
jön a „B” terv, vagyis együttműködni az  N17 titkos 

egységeivel a Sárkányfog hadművelet kivitelezéséhez. 

Nem értette Hassan tábornok bizalmát Rashid Omar 
ezredes és a Pentagon ajánlata iránt: ugyan ki hiszi el 

kétely nélkül, hogy megvédenék az Iráni Népi 
Mudzsahedeket, miután az Egyesült Államok újra 

megszállja Irakot? Nemcsak azért borsódzott a háta 
Rashidtól, mert szunnita volt, de azért is, mert nem 

bízott a nyugati kapitalistákban – kiváltképp a 
politikusokban. Közel-keleti olajtól forognak Amerika 

kerekei, és az olajbárók bárkit elárulnának, csak nehogy 
köpjön. 

Nem esett a fejére, persze, hogy készül a biztonság 
kedvéért egy külön „C” tervvel is: kinyitotta katonai 



ládáját, és egy fémdobozból kitűzői közül kihalászott egy 

porral teli üvegcsét, majd a tárcájába rejtette. Rashid 
volt a MEK közvetlen kapcsolata a Pentagonhoz, talán az 

arzénnal meg tudja szakítani ezt a kapcsolatot. 
A férfi már a kormány mögött ült és várt, Fatima 

fanyalogva beszállt mellé az anyósülésre, kiszámítva az 
ülés legtávolabbi pontját, hogy minél messzebb legyen 

az ellenségtől. Rashid megállt az őr fülkéjénél, és 
felmutatta biztonsági belépőjét. 

– Egyedül lépett be Ashrafba. Ki ez a nő? 
– Felettes MEK-tiszt, álruhában egy titkos 

küldetéshez. 
Az őr tisztelgett, és felhúzta az emelőkart, a kapu 

pedig kinyílt. 

– Köszönöm, hogy nem adta meg a 
személyazonosságomat – szólt Fatima, ahogy áthaladtak 

az ellenőrző ponton. 
Rashid az utat nézte. 

– Nem szükséges kíváncsiságot ébreszteni. 
– Értékelem az óvatosságát. 

A férfi aztán cigaretta után nyúlt, megkínálta 
Fatimát, de az megrázta a fejét. Rashid vállat vont, és 

aranyszínű öngyújtójával meggyújtotta a sajátját, majd 
az ablaknak fújta a füstöt. 

– A cigaretta embereket öl – mondta Fatima. 
– Ahogy az anthrax is, nem igaz? 

Fatima fintorgott és fél szemmel a férfit mustrálta. 
– Kár volt elárulni, hogy mi a fegyverünk. 

– Nem most tudtam meg, már korábban 

megfejtettem a második rejtélyt, a MI? strófát Tedescu 
jóslataiból. 

– Ugyan már, nem hiszek magának. Kizárt, hogy 
felismerte ezeket a szimbólumokat. 

– Nem hisz nekem? Pedig nem volt bonyolult. 
 



„A Lassú Halál magjai várnak távoli ágyásokban,  

hogy büntetést nyerjen minden Keresztes. Insallah. 
És elvtársainkhoz most Szent Harcosok csatlakoznak, 

hogy a birkanyírók korpáját elszórják. Így legyen!” 
 

– A MEK-re utalnak a Szent Harcosok, akik 
csatlakoznak az N17 marxista elvtársaihoz. A Lassú 

Halál magjai távoli ágyásokban a biológiai fegyver a MEK 
alagútjaiban, amit használni akarnak, de nyilván nem 

Irán ellen, hanem azért, hogy amerikai keresztényeket 
büntessenek. 

– Az anthraxot viszont tőlünk hallotta! 
– Azt azért tudom, hogy a birkanyírók és a 

gyapjúválogatók gyakran kerülnek érintkezésbe 

természetes anthraxszal a gyapjúval lehulló korpából, 
ezért be kell oltani őket. Az okozott betegséget sokszor 

hívják gyapjúválogatók betegségének. 
Nocsak, ez a férfi kész kincsesbánya lehetne, ha nem 

az lenne, aki. Persze semmi szükség rá, hogy az 
önbizalmát növeljük felesleges elismeréssel. 

– Ez eddig könnyű volt, hiszen köztünk bújkált, nem 
nagy érdem a sunnyogással nyert információ. 

Rashid enyhén fölemelte állát, ha már kívülről nem 
jött jutalom, megadja magának. 

– Mondtam, hogy nem volt nehéz. 
– Az emberei ugyanilyen sikeresek voltak az első és a 

harmadik strófa, a HOL? és a HOGYAN? megfejtésében 
is? 

– A HOL? egy részében legalábbis, a három város 

nem kérdés, de a harmadik konkrét célpont még 
hiányzik. Az utolsó jóslatrejtély, a HOGYAN? maradt, 

ahogyan Churchill mondaná, egy találós kérdés rejtélybe 
csomagolva, és mindezt egy talány veszi körül. 

Fatimának egyre szorongatóbb volt a felismerés: ezt 
a fickót nehezére esik félrevezetni. Nemcsak jóképű, de 



intelligens is, ami a nő számára olyan gyenge pont volt, 

amelynek – érezte – nem sokáig tud ellenállni. 
Fojtogató csend következett, Fatima nem bízta az 

ösztöneire, hogy árulkodó fecsegésbe kezdjen, így 
inkább visszanyelte a ki nem mondott bókot és az 

ébredező rokonszenvet. Hűvösen körbenézett. 
– Ez kurd terület. Mit keresünk itt?! Ha a Peshmerga 

elkap minket, végünk! 
– Nyugi – válaszolta Rashid. – Ők már Amerika 

szövetségesei. Kurdisztán, Irán és Izrael az egyedüli 
közel-keleti államok, amelyek aktívan alkalmaznak női 

katonákat. Ha a Pentagon eléri, hogy lekerüljenek a 
terrorista listáról, a kurdok a maguk szövetségesei is 

lesznek.  

– Insallah. 
– Igen, ha Isten is úgy akarja. 

Fatima kiszúrta a learjetet, ahogy megálltak egy 
rövid kis leszállópályán. 

– Így vitte ki az országból Ravent is? 
– Erről nem beszélhetek. 

Két maszkos férfi tűnt fel az autónál. 
– Ne lepődjön meg, amikor csuklyát húznak a fejére! 

– mondla Rashid. 
Fatima nem szokta meg, hogy túszként bánjanak 

vele, új élmény volt, amikor megérezte a fejére boruló 
szövetet. 

– Összekócolják a hajamat. 
Nevetés a maszk túloldaláról. 

– Nincs fodrászunk a fedélzeten, de ha akarja, 

újrafonom a tincseit. – A férfi megfogta a karját, hogy 
kisegítse a dzsipből. 

Fatima kikérte magának a bizalmaskodást. 
– Ne érjen hozzám! 

– Ahogy akarja. De akkor ne engem hibáztasson, ha 
orra bukik! 



Fatima nem egészen egy pillanatig elgondolkozott, 

majd kinyújtotta a karját, akár egy tétova kislány. 
– Ne haragudjon, ez az ellenállás egész mélyen 

gyökerezik a kultúránkban… és nálam is. Nem bírom az 
idegen férfiak érintését. 

A férfi mindkét karja bekerítette Fatima derekát, 
felsegítette a repülőre vezető lépcsőn, keze pedig már a 

legtávolibb határokat is áthágta, a nő melléhez 
nyomódott. Ugyan minek is rendezne jelenetet? 

Valószínűleg ez lehet az, amit az amerikai nők elvárnak. 
Megérdemlik, bármi is történjen velük. 

A fedélzeti nyílás becsapódott, a csuklya pedig végre 
lekerült Fatima fejéről – újra tisztán látott. 

– Szeretne az ablak mellett ülni? 

– Inkább a folyosónál. 
Fatima biztos volt benne, hogy ezt a felajánlást is 

hátsó szándék vezette, a férfi nyilván csak az alkalomra 
vár, hogy hozzáérjen. Előreengedte az ablakhoz, nehogy 

Rashid lába súrolja az övét, aztán ő is leült, térdeit pedig 
precízen összeszorította.  

– Ne feledje, hogy muszlim vagyok, sosem lennék 
illetlen magával – szólt Rashid a lábakra pillantva. 

– Úgy tudom, a síita férfiakkal ellentétben, a 
szunniták nincsenek nagy tekintettel a nők érzéseire. A 

nő a szemükben tulajdon, csak a szexre jó és legfeljebb 
gyerekszülésre, amolyan amerikai módra. 

Rashid mosolygott. 
– Nos, amerikai és iráni kettős állampolgárként 

alighanem kétszeresen is szexdémon kell, hogy legyek. 

Rashid szarkazmusa bosszantó volt, mégis mulattatta 
Fatimát Nemcsak sármos, muszlim is. 

– De hát választania kell, meggyőződésben 
valamelyikhez csak közelebb érzi magát! Kihez hűséges? 

– Mindkét országhoz és nemhez. És maga? 



Fatima arcát piros forróság öntötte el. A learjet 

motorzaja megmentette attól, hogy válaszolnia kelljen. 
A gép felgyorsult a kifutópályán, aztán felszálltak. 

Fatima térdei a levegőben ellazultak, és elváltak 
egymástól, mintha csak kiolvadt volna egy jégtömbből. 

Ezen maga is meglepődött. Vajon tudatalattija irányítja? 
Elhessentette a gondolatot. 

– Az Egyesült Államokban született? 
– A szüleim emigráltak Iránból. Anyám, aki várandós 

volt velem, New Yorkban adott nekem életet. De aztán 
visszatértem a hazámba. 

– Akkor kettős állampolgár. 
– Hivatalosan. Nem tesz boldoggá a kettős identitás, 

muszlim-amerikainak tartom magam. 

– Nekem is volt amerikai állampolgárságom, a férjem 
iráni-amerikai volt. De a MEK nem engedélyezi a kétfelé 

húzó hűséget, így el kellett válnunk. 
– A férfi dolgozók között van Ashrafban? 

– Annyira elkeserítette a kikényszerített válásunk, 
hogy megszökött. Mivel nem léphetett be többé Iránba, 

Szíriába ment, és csatlakozott az Isten Pártjához. 
– A Hezbollahhoz? Most is velük van? 

Fatima szája apró kis csomóvá merevedett. 
– Mártírhalált halt, amikor serege az amerikai tengeri 

laktanyákat bombázta Bejrutban. 
– Akkor hát elnyerte a hetvenkét szűzlányt a 

mennyben.  
Fatima elfordult. 

– Ne haragudjon. Bocsássa meg az ostoba 

humoromat. Vannak gyerekei? 
Mintha az orrán át áramló levegő már kevésnek tűnt 

volna. Oké, most kell nagy levegőt venni, és nem 
gondolni rá, nem beszélni róla. Ostobaság sajnálkozni a 

múlt miatt. De a szavak kicsúsztak, mielőtt 
visszaránthatta volna őket. 



– Egy kislány. A válás mellett a MEK azt is 

megkövetelte tőlünk, hogy mondjunk le a 
gyermekeinkről. Ő a szüleimmel él Amerikában, 

mostanra már főiskolásnak kell lennie. 
– Nagyon… 

– Nincs szükségem a sajnálatára. Az életemet a 
vezetőnknek és az ügyünknek szenteltem. Maga minek 

szentelte az életét? 
– Katonai kém vagyok. Mit gondol? 

– Kettős ügynök is lehet. Csapdát állítva a MEK-nek, 
jelentésekkel Szaddámnak. 

Rashid nevetett. 
– Akár lehetek a Holdban kirajzolódó ember is, a 

holdfogyatkozásra várva muszlimként a kalifátust 

visszaállító tizenkettedik imám eljövetele előtt. 
– Mindennel kapcsolatban gúnyolódik? 

– Csak azzal, ami abszurd. 
– Elég a beszédből. Kimerült vagyok. Aludnom kell. 

Lányáról, Nahidról álmodott. 
 

A learjet csikorgó kerekei riasztották fel. 
– Hol vagyunk? 

– Német területen. 
– Németországban?! 

– A giebelstadti katonai repülőtéren szállunk le, és 
onnan elcsípünk egy C-5 Galaxy járatot az Egyesült 

Államokba. 
– És az hova visz minket? 

– A Hunter katonai repülőtérre, Savannah-hoz közel, 

Georgiába. Ott bérelek egy autót, és hosszú út 
következik Columbusba, Ohióba. Reggel a Kent Állami 

Egyetemhez megyünk, és megállítjuk az anthrax 
leszállítását.  

– Mit csinálunk, ha Alexi Costa már átvette? 
– Akkor követjük a nyomát, és elkapjuk. 



– És ha nem tudjuk megállítani? 

– Értesítem a nemzetbiztonságot, és ők vörösre 
állítják a nemzetvédelmi jelzést. 

– Lesz időm, hogy ruhákat vegyek Giebelstadtban? 
– Persze, vásárolhat a PX-ben. Hétig biztosan nem 

indulunk el Savannah-ba. Ha pedig odaérünk, bérelek 
egy autót az útra, fel északnak. 

A PX helyőrségi üzlet hemzsegett a 
katonafeleségeknek szánt holmiktól. Rashid kint ült a 

fülke előtt, amíg Fatima ruhákat próbált. Végül négyet 
választott ki, bár arcára válogatás közben kiült az 

amerikai nők ízlését fitymáló undor. Csak akkor oldódott 
fölényes szigora, amikor egy háromoldalú tükörben 

viszontlátta magát egy szűk fekete ruhában – olyanban, 

amit az amerikaiak úgy hívnak: szexis viselet. Egy 
pillanatra megfeledkezett a MEK-ről, a hagyományról és 

a küldetésről is, a látvány beszippantotta: kibontotta 
fekete fonatait, és leengedte a haját. A katonai 

egyenruha alatt teste mindig is karcsú és feszes volt, de 
ez a ruha szemérmetlenül kiadta nőies vonalait. Kár, 

hogy nem viheti vissza Ashrafba. Persze mihez is 
kezdene ott velük? Nőiségének új tudatában kilépett a 

próbafülkéből. 
Rashid szeme nagyra nyílt, orrlyukai kitágultak. 

– Maga nagyon csinos! – Aztán elfordult. – Ne 
haragudjon, nem illene így beszélnem magával. 

Fatima tudta, hogy a férfi vágyakozik utána, de 
ahogy most éhes szemmel végigmustrálta, a nő is 

bizseregni kezdett. Rashid azt mondta, reggel indulnak 

el Colombusból Kentbe, vagyis az éjszakát nyilván egy 
hotelben kell tölteniük. Vajon egy szoba lesz vagy kettő? 

Mióta csatlakozott az Iráni Népi Mudzsahedekhez, 
először nehezményezte párizsi száműzetésben lévő 

vezetőjük életmódját: boldog házasságban, mégis 



megkövetelve, hogy a nők Ashrafban cölibátusban 

maradjanak. 
Nos, most nem Ashrafban van.  



Ötvennyolcadik fejezet 

Waybridge, Ohio 

Raven papírszáraz ajakon futtatta végig a nyelvét. 

Kinyitotta a szemét. Küszködött, hogy ki tudjon mászni 
az ágyból, de a lepedő szorosan körbefogta. Minden 

elmegyógyintézetben ugyanaz a formula, már 

megszokhatta volna, de még mindig talány, miért 
kötözik le őt mindig a gondozók. Ez alkalommal mi 

rosszat csinált? 
Oké, ideje visszarántania magát a valóságba, ennek 

pedig csak egy igazán megbízható módja van. A lepedő 
alatt erősen végigkarmolt a hasán, jó mélyen belevájta a 

körmét, nem elég éles, több kell egy horzsolásnál, hopp, 
most érezte, hogy beszakad a bőr. A vér szaga végre 

átszivárgott a levegőn. Jó érzés volt visszatérni. 
Nyikorgott az ajtó. Látta, hogy Nathenson nővér 

szemügyre veszi őt. 
– Harry, gyere gyorsan! A dilis már megint elemében 

van! 
– Jó reggelt, nővér! Mikor lesz a következő ülésem 

Martyval? 

– Akkor találkozhatsz dr. Kyle-lal, ha megnyugodtál, 
és uralkodsz magadon. 

– Most jól vagyok. 
Nathenson a plafon magasságából végigmérte 

Ravent. 
– Utánanézek, mikor van dr. Kyle-nak ideje, hogy 

beírjon téged. 
– Hívja fel, biztos azonnal fogadni fog. 

– Valóban? – Nathenson megfogta mobiltelefonját. – 
Ha abbahagyod ezt a horrorisztikus önkínzást, 

meglátom, mit tehetek. 
Raven kidugta a nyelvét.  



– Harapd csak le, mit érdekel! – mondta Nathenson. 

– Legalább elhallgatsz. – A nő letette a telefont, majd 
megemelte szemöldökét. – Fogad most, kihagyja az 

ebédet. 
– Mondtam. 

Nathenson arca paprikapiros lett. Megnyomta a 
gombot a belső adó-vevő készüléken, és beleszólt. 

– Harry Newton gondozó jöjjön a nővérszobához! 
A gondozó nemsokára megérkezett, és segített 

Nathensonnak kibontani a lepedőt. 
– Miután megmosakodott és felöltözött, vidd dr. Kyle 

rendelőjébe, de vigyázz, nehogy elcsavarogjon! 
Harry Newton alighanem vámpír gondozó lehetett, 

gondolta Raven, a folyosón haladva végig stírölte őt, és 

nyelvével láthatatlan morzsákat kutatott a szája 
szegletében, biztos felizgatta a vér szaga. 

– Nem gondolom, hogy helyes Nathenson nővértől, 
hogy hülyének nevez téged, Harry. Te nyilvánvalóan 

nagyon intelligens vagy. Hallottam, hogy azt mondja az 
egyik nővérnek, csak arra vagy jó, hogy a bolondokat 

kísérgesd. Nem szabadna a hátad mögött beszélnie. 
Csak ne áruld el, hogy tőlem hallottad. 

– Köszönöm. Lakat a számon. – Amikor 
rámosolygott, Raven tudta, hogy meglett az első 

szövetségese az egyetemi klinikán. 
Harry elvezette Kyle irodájáig. Maradj nyugton most, 

és uralkodj magadon. Ne riaszd el magadtól az 
agyturkászt. 

– Bocs, hogy keresztülhúztam az ebédjét, doki! 

Rendes magától, hogy beszúr az idejébe. 
– Semmi baj, ettem egy könnyű ebédet. – Hátradőlt. 

– Megértem, milyen nehéz ez most magának. 
– Csak hogy tudja, nem gondolom, hogy helyénvaló 

Nathenson nővér részéről azt mondani, mivel Jung 
nácipárti rasszista volt, maga is biztosan az. 



– Nos, néhány Jung-ellenes mondott ilyesmiket, de 

az nem Jung hibája, hogy Hitler a faji tudat fogalmát 
használta az úgynevezett „árja” faj elméletének 

alátámasztásához. 
– Tudtam, hogy Nathensonnak nincs igaza. Maga 

nem az a fajta pszichiáter, aki hisz az ilyesmikben.  
– Tudja, kicsoda ma? 

Raven a szeme elé tette a kezét. 
– Nem vagyok biztos benne. Ez azt jelenti, hogy 

bolond vagyok? 
Kyle sóhajtott. 

– Ezt meg kell valahogyan értenem, a bíróság miatt. 
– Nos, időnként két nevet hallok. Nikki Apterost, és 

valakiét, akit Raven Slade-nek hívnak. 

Kyle előrehajolt, könyökét az asztalra támasztva. 
– Ki beszél most hozzám? 

– Raven. A-azt hiszem. 
– És mitől hiszi ezt? 

– Nikki az, aki azt szeretné, hogy maga lefeküdjön 
vele. 

– Mielőtt továbbmennénk, Raven, tisztáznunk kell 
valamit: a határok fontosak, nem léphetjük át őket. 

Raven bólintott. 
– Az országhatárokra gondol? 

– A páciens és a terapeuta közötti határokra. 
– Oh, értem. 

– Mit érez most, ebben a pillanatban? – faggatta 
Kyle. 

– Szomorú vagyok. Anya kiborult, amikor az 

ikertestvérem meghalt, és én megszülettem. Tudta, 
hogy apám fiút akart. Lehet, hogy ezért lettem ilyen 

depressziós. A depresszió öröklődik? 
– Néhány kutatás szerint a hajlam örökletes lehet. 

– Maga szexista, mint az apám. 
– Én nem vagyok az apád. 



– A férfi agyturkászok összetartanak – válaszolta 

Raven. – Cserbenhagy majd a bíróságon? 
– Meg kell mondanom a bírónőnek, amit gondolok. 

Ha meg tudom győzni arról, hogy pszichiátriai segítségre 
szorul, talán nem hagyja jóvá a Görögországba való 

visszatoloncolást. 
– A maga szava lesz a döntő ebben? 

– Felszólított, hogy alkalmazzak intenzív elárasztásos 
terápiát. 

– Az micsoda?  
– Emlékszik, amikor azokat a képeket mutattam a 

tűzről? Ez a terápia része. 
– Ja, persze! Fogadok, hogy minden szadista ezt 

mondja az áldozatának. 

– Én nem vagyok szadista, Raven. Ez az egyetlen 
kezelési mód, amire van időnk. Korábban elárasztásos 

terápiának hívták. Elárasztani a pácienst olyan képekkel, 
amelyek szembesítik legnagyobb félelmeivel. Újra és 

újra, amíg ezek a dolgok elvesztik az elme felett 
gyakorolt hatalmukat. 

– Mint a lángok, amik halálra égették Fogpiszkálót. 
– Ezt hogy érti? 

Raven elmesélte Pireusz bombázását. 
– Azt hiszem, azt akarták, hogy én haljak meg abban 

a tűzben. 
– De ki volt ott? Tényleg maga volt? 

– Nem tudom. 
– Ez az ügyünk javára válhat. Amíg nem tudja, 

kicsoda, a bírónő nem valószínű, hogy alkalmasnak 

találja a kiszolgáltatásra. 
– Köszönöm, hogy ezt elmondta. Akkor nincs 

rohanás. 
– A bírónő időhatárt szab a kezelésnek, mielőtt dönt. 

– Tudom, hogy Amerikában nyilvánosak a perek. Ha 
Alexi felbukkan, azt fogja gondolni, hogy elárultam őt. 



– Ez nem egy per. Ez meghallgatás. 

Nemzetbiztonsági okok miatt nem lesz nyilvános. 
– Akkor is megtalál, és megkínoz majd, hogy 

elmondjak olyan dolgokat, amikre nem emlékszem. 
– Még több testőrt kértem, hogy vigyázzanak 

magára. 
– Komolyan? Most megölelhetlek? 

– Határok! 
– …szarok a határokra… 

– Legközelebb beszélünk erről. 
– … beszelni, várni… beszélni, várni… mindig 

ugyanaz, elegem van a beszédből, mit szólnál egy kis 
akcióhoz… ? 

– Nos, ez a találkozó a végéhez ért, úgyhogy 

abbahagyhatjuk a beszédet! 
– …nem! most én jövök! ne küldj el…  

– Ezen már túlestünk egyszer. Vannak szabályok és 
határok. 

Kyle megnyomott egy gombot a telefonján. – Harry, 
kísérje vissza a pácienst az osztályra. Mára befejeztük. 

– Gyűlöllek, Marty! Ne küldj el! 
 

Harry a szobájába vitte Ravent. A lány kérte, hogy 
kísérje be és maradjon vele, de ő megrázta a fejét, és 

bezárta az ajtót. Amikor elment, Raven lerántotta a 
lepedőt az ágyáról, és csíkokra szaggatta. Összekötötte 

a csíkokat, és a kötél egyik végét a nyaka köré csavarta. 
Hova erősíthetné a másik végét? A csapon és a vécén 

kívül a szoba üres volt. Se csövek, se vezetékek. Miért 

nem nézett meg mindent alaposan előre? 
Aztán felnézett és végigpásztázta a plafont: megvan, 

a légkondicionáló nyílása, tökéletes. Kétszer kell 
áthajtani a lepedőkötelet, úgy elég rövid lesz ahhoz, 

hogy felakaszthassa magát. Felállt az ágyára, és átdugta 



a lepedő végét az egyik nyíláson, a másik már a 

nyakába volt csomózva. 
Valakitől azt hallotta, hogy a férfiaknak hatalmas 

orgazmusuk van, amikor felakasztják őket. Vajon a 
nőknek is? „…készen állsz vagy sem, jövök…” 

Az ajtó kicsapódott. Harry és egy másik gondozó 
rontott be a szobába, és levágták. 

– …ez az én testem, az én életem, semmi jogotok 
hozzá, hogy beleavatkozzatok, rohadékok! ha úgy 

akarom, véget vethetek a szenvedéseimnek…! 
A gondozók elvették az ágyneműjét, és otthagyták. 

Raven hátralépett az ajtótól, és körbenézett. Semmi. 
– …rendben, akkor megfullasztom magunkat… 

Letérdelt, és benyomta a fejét a vécékagylóba. 

Elhatározta, hogy a halálig számolni fog, aztán ahogy a 
víz az orrába ért, a feje magától felemelkedett. 

– …semmit sem tudok jól csinálni, értéktelen, 
haszontalan vagyok… bárcsak elrepülhetnék, de levágták 

a szárnyaimat… nem igazság, a győzelem istennője 
minden emberé… győzelem az embereknek. az 

emberekért, az emberek által, emberek, fel! a 
némberekre…  

…a némberek vajon freudi nyelvbotlás? vajon freud 
boltolt a nyelvével? ki fél a csúnya nagy freudkastól? 

nagymama, miért ilyen nagy a fejed? szopd le… ki áll ott 
az ajtóban meztelenül… ? 

…hogyan láthatom magam tükör nélkül? ez csak azt 
jelentheti, hogy el kell pusztítanom ravent, hogy alexi 

engem szeressen… 

…ha az a kurva nathenson megint elvisz a 
zuhanyzóba, a csempébe verem a fejem és végre 

kiszabadulok, hogy életem hátralévő részét alexivel 
tölthessem… 

A gondolat annyira boldoggá tette, hogy Nathensonra 
mosolygott. 



– Köszönöm, hogy ilyen jó hozzám. Szükségem van 

egy zuhanyra. 
– Nocsak, most meg a kis Ms. Perkyt játsszuk? 

– Maga is? Nem mondom meg senkinek. 
Nathenson a fejét csóválta. 

– Gyerünk, kipucolunk a mocsokból. 
Raven reszketett. 

– Senki sem nyúlhat hozzám! 
– Tudod, azt hiszem, zuhany helyett inkább fürdőre 

van szükséged. 
– Egy jó forró fürdő megnyugtatja majd az 

idegeimet. 
– Erre, a fürdőház felé. 

Nathenson egy terembe vezette, ahol műanyag 

táblával fedett fürdőkád volt, a tábla közepén egy 
lyukkal. 

– A hölgynek szüksége van rá, hogy megnyugtassuk 
az idegeit, fiúk. Be a kádba vele! 

– Tényleg szükség van erre? – kérdezte Harry. 
– Ezt nem maga dönti el! 

– Nem vagyok olyan hülye, mint gondolja! A lány 
elmebeteg. Miért bünteti? 

Nathenson hangja megkeményedett. 
– Harry, ha írok magáról egy pocsék ajánlást, sose 

talál még egyszer ilyen jó munkát! 
A férfi elhallgatott. Ő és egy másik gondozó 

felemelték Ravent, és betették a kádba. 
– Nem kell kényszeríteniük, én akarok fürödni.  

– Látják? Ő maga kéri – mondta hidegen Nathenson. 

Átnyomták a fejét a műanyag fedél lyukán. 
– Kuporodj össze, Raven! – súgta Harry. 

A másik gondozó eltekerte a vízcsapot .Jéghideg. 
Mint amikor Alexi kivitte a gardróbból, és hideg zuhany 

alá dugta. 



Nathenson vihogott, felemelte a műanyag fedelet, és 

belökött egy vödör tört jeget. 
– H-Harry, ha-halálra fog fagyasztani, ments meg! 

Harry válla beesett, és megrázta a fejét. 
Raven egymásnak feszítette reszkető fogait. 

Behunyta a szemét. Szorosan összezárta ajkát. Aztán 
már nem volt ott többet.  

 
 

 
 

  



Ötvenkilencedik fejezet 

Kyle berontott az osztályra. 

– Nathenson, én nem engedélyeztem a hidegsokk-
terápiát! 

– Az osztály főnővéreként az utasításokat a klinika 

igazgatójától, Harold Ungertől kapom, nem magától. 
– Értesítenie kellett volna! 

– Hagytam egy üzenetet az asztalán. Dr. Unger azt 
mondta, Ravennek meg kell jelennie a bíróságon hétfőn, 

és nem lehet nyugtatózni. Az elektrokonvulzív sokk, 
illetve a jeges fürdő voltak az egyedüli lehetőségek, 

hogy visszahozzuk. Mivel egyetlen elektrosokk-
specialista sem volt elérhető ilyen hirtelen, a jeges fürdő 

mellett döntöttem. 
– Nem várhatott volna? 

– Dr. Unger azt mondta, a nemzetbiztonság erős 
nyomást gyakorol a bíróra, hogy gyorsítsa fel a 

dolgokat. 
– Rendben – mondta Kyle. – Ne haragudjon az 

ingerültségem miatt. Dolgozott már borderline 

páciensekkel azelőtt? 
– Igen, és ha isten is úgy akarja, imádkozom, hogy 

ez legyen az utolsó! 
– Talán segít magának, ha megérti, hogy ez a 

mentális zavar disszociációval jár. 
Nathenson tekintete rideg volt és megingathatatlan. 

– Nos, a jegesfürdő-sokk talán segített neki, hogy 
összeszedje magát. 

A tekintete elárulta, hogy Ravennek sikerült ellene 
fordítania a nővért. Oszd meg és uralkodj: a borderline 

lakmuszpapír-próbája. 
Irodájába visszaérve titkárnője egy bírósági borítékot 

nyújtott át neki.  



– Keresték magát. 

Kyle rápillantott. Felhívás, hogy jelenjen meg hétfőn 
reggel kilenckor a bíróságon. Becsukta az ajtót, és 

felhívta Bruce Colemant. 
– Épp most kaptam meg az idézést. 

– Készen állsz tanúskodni? 
– Van még vele egy ülésem délután, és szükségem 

lesz a ma estére, hogy összerendezzem a 
gondolataimat. 

– Rodriguez bírónőnél jobb, ha már nem hagysz 
semmit a véletlenre. 

– És Ravenre sem, igaz? 
– Bizony, rá sem. 

 

Délután háromkor Harry kopogtatott Ravennel a 
rendelőben. 

A lány ébernek és nyugodtnak tűnt. 
– Hogy érzi magát? – kérdezte Kyle. 

– Jól, gondolom. 
– Valami mást szeretnék kipróbálni ma délután. 

Említette, hogy az anyja tarot-kártyából jósolt. 
– Emlékszem, hogy mondtam magának, de nem 

emlékszem rá, ahogy anyám csinálta. 
Kyle benyúlt az íróasztala fiókjába. 

– Van egy pakli tarot-kártyám. 
– Maga olyan, mint egy mágus, aki csupa érdekes 

dolgot húz ki a zsebeiből. 
Kyle megütközött egy pillanatra. Ez most megint egy 

szexuális utalás? Semmi vész, csak ne reagálj. Képes 

felükkel felfelé kiterítette a kártyákat. 
– Különböző típusú tarot-kártyák léteznek, ezen a 

régi fajtán szokatlan illusztrációk szerepelnek. – 
Megkeverte őket, ahogyan egy kártyaosztó keveri a 

lapokat a pókerasztalnál. – A nagy arkánumok a 



legérdekesebbek. A Mágus. A Bolond. A Remete. A 

Szerencsekerék. Az Akasztott ember. 
Raven kezét a torkára tette, majd kihúzott egy lapot, 

amit félig eltakart a többi. A keze remegett. 
– Hadd nézzem!  

Raven megrázta a fejét. 
– Fontos tudnom, hogy melyik kártya zaklatja fel. 

Adja ide! 
A lány összegyűrte és elhajította a kártyát, 

egyenesen Kyle-t célozva vele. 
A férfi felvette a földre esett lapot. A Torony volt az, 

egy sziklán, villámtól sújtottan. Lángok csapnak ki a 
felső emeletről, emberek esnek ki az ablakokon, 

néhányan a toronyról ugranak le. 

Kyle mindkét kezével beletúrt a hajába. 
– Azt hittem, elérkeztünk arra a pontra, ahol már 

kezelni tudja a tűzzel kapcsolatos képeket. 
– Nem a tűz. Nézni sem bírom – mondta könnyes 

szemmel. 
– A villám? 

Raven megrázta a fejét. 
– Segítsen, hogy segíthessek! A kiugráló alakok? 

A lány összezárta az ajkát. 
– Mondja! 

Raven a kártya közepére mutatott. 
– A torony. 

– Rendben, asszociáljon a toronyhoz! 
– Magas sziklán áll. 

– És mire emlékezteti a szikla? 

– Faye Dunaway beugrója voltam a Pokoli torony 
forgatásánál. Elájultam a díszletek között. Nem bírom a 

magasságot. 
– Szabad asszociációkat! 

– Üres a fejem. 



– Milyen nagyon magasan álló, igazi torony ijesztette 

meg? 
Raven behunyta a szemét. 

– A Waybridge Elmegyógyintézet, ahová apám 
először záratott be. 

– Igen, ott van egy torony. Mire emlékszik? 
– Valami rejtélyes mondókára. A szélfútta torony. 

– Tudja, mire utal a szélfútta torony? 
Raven szeme felgördült, csak a szemfehérjét 

mutatva. 
– Anyámat juttatja eszembe. 

Kyle erre nem számított. 
– Gyerünk!  

– Azt hiszem, mondtam neki valamit apámról. 

Teljesen kiborult. Megfogta a kezem, és felrángatott 
magával a tetőre. Ó, istenem, kivisz egészen a korlátig. 

Azt mondja: „Ez a föld ördögi hely. Inkább 
csatlakozzunk az ikertestvéredhez a mennyben!” 

Megragadja a derekamat. Húz, hogy ugorjak vele. Én 
kiszabadulok. Kinyúl értem, elveszíti a lába alól a talajt. 

Látom, ahogy lerepül a toronyból. A sziklákra zuhan. A 
teste legurul, mint egy kavics, egészen a sziklák aljáig. 

– Ez a trauma vezetett a magasságtól való 
rettegéséhez. 

– Go-gondolom. 
– Ismeri a magasságtól való félelemre vonatkozó 

szakmai kifejezést? 
Raven hallgatott és Kyle-ra nézett. 

– Az első tagja a sziklának a neve, amelyen a 

Parthenon áll. Az Akropoliszon. Akro… 
Tágra nyílt szemmel bámulta. 

– Mint az akrobaták? 
Kyle elmosolyodott, elképzelve magát egy magasban 

lévő kötélen egyensúlyozni. 



– Igen, az akro a görög acros után csúcsot, tetőt 

jelent. A magasságtól való félelmet akrofóbiának 
nevezik. Az anyja öngyilkossága és a maga halálközeli 

élménye olyan traumatikus volt, hogy eltemette a 
szélfútta torony képzete mögé. így alakult ki a 

magasságtól való félelme. 
– De nem fog magassággal kezelni! 

– Először képekkel. Az Eiffel-torony. A pisai ferde 
torony. A kilátás az Empire State Building tetejéről. Újra 

eljátssza majd a jelenetet a Pokoli toronyból. Aztán 
feljön velem ennek a kórháznak a tetejére. 

– …a nagy fenét megyek…! 
Raven mindent lesöpört az asztalról – papírokat, 

aktákat, tollakat és ceruzákat – a földre. 

– …ha magasra akarok jutni, beszívok… 
Kyle megnyomta a riasztót. Harry jött Ravenért. 

Kyle egyedül maradt, bekészítette a diktafonját. 
Elindította. Stop. Majd újra start.  

„Felszínre került Raven másik fóbiája: akrofóbia, 
kapcsolatban áll anyja kísérlettel, hogy kettős 

öngyilkosságot kövessen el a Waybridge 
Elmegyógyintézet tetejéről leugorva. Fantáziáiban a 

Pokoli torony című film forgatásán vesz részt. Bonyolult 
lesz, ha nem lehetetlen, intenzív elárasztásos terápiával 

deszenzitivizálni, képi megjelenítéseket használva. 
Valami mást kell kitalálnom. ’’ 

Hosszú ideig nézte a kiterített tarot-kártyákat az 
asztalán. Aztán visszasöpörte mindet a fiókjába. 

Egyetlen lap maradt a kezében: amit Raven 

hozzávágott, A Torony.  
 

 
 

 
  



Hatvanadik fejezet 

Savannah-ból, Georgiából Colombus, Ohio felé 

Fatima Rashid profilját szemrevételezte, ahogy Ohio felé 

autóztak a bérelt piros Jaguarban. Tökéletes 
úriemberként viselkedett, de a nő azért láthatóan időről 

időre a látóterébe tévedt. Micsoda tapintatos érdeklődés, 

gondolta Fatima, és nyugtázta magában, hogy saját 
lábával egy nem létező féket nyom az anyósülés 

padlóján. 
Mindenekelőtt le kell hűtenie magát, nehogy a férfi 

észrevegye a vonzalmát. Nagy benyomást tett rá a 
bizalmas hír, amit Rashid a Hunter katonai állomáson 

kapott. Lenyomozták a csomagot a mexikói határon át 
Texas felé, Brownsvilleből vonattal Columbusba, onnan 

Kentig. Gyanította, hogy Alexi odament, de egyelőre ezt 
magában tartotta. Ha már Alexinél van az anthrax, 

Ravent fogja keresni a Tedescu-jóslatok miatt. 
– Muszáj megállnunk egy kicsit pihenni, mielőtt 

Kentbe megyünk – mondta Rashid. – Már nem sok 
minden fér bele a ma estébe. Vegyünk ki egy 

hotelszobát, hogy legyen egy nyugodt éjszakánk. 

– Hiba volt részemről ilyen korán elküldeni az 
anthraxot. 

– A Mozgó Ujj ír – szavalta Rashid –, végez, s megy 
tovább; s vissza nem csalja csak egy fél-Sorát törölni 

Ész és Szív… 
Fatima fejezte be. 

– …s nincs annyi Könny, hogy kiolthassa egyetlen 
Szavát.* 
*Omár Kháyyám: Rubáiyát (Szabó Lőrinc fordítása) 

– Tehát ismeri a Rubáiyátot? 

– Természetesen – válaszolta Fatima. – Én is perzsa 
vagyok.  



Rashid lehajtott az autópályáról egy Westin hotelhez. 

– Szálljunk meg itt, vegyünk ki két szobát. 
Fatima a férfi karjára tette a kezét. 

– Nem kell pazarolni, egy szoba elég lesz. – Tenyere 
alatt megkeményedett Rashid karizma. 

A recepción Fatima a háttérbe húzódott, amíg Rashid 
elintézte a foglalást, és a szobába érve is az ablakra 

tapadt, amíg a londinerfiú megmutatta Rashidnak a 
szoba luxuskellékeit. 

– Bármire is lenne szükségük, szobaszervizünk 
kiváló. 

Rashid borravalót nyomott a fiú kezébe. 
– Küldjön fel egy üveggel a legjobb pezsgőjükből! 

Amikor a fiatalember kiment, Fatima megkérdezte. 

– Egy muszlim, aki alkoholt iszik? 
– Csak ezen különleges alkalommal. 

– Micsoda pazarlás! De gondolom, a maga 
költségeihez lesz írva. 

– Korlátlan a keretem. – Kezével Fatimáét kereste. – 
Magáért bármit. 

A nő elkapta a kezét. 
– Ne olyan gyorsan, Rashid ezredes! 

– Miért ne? Most már nyugaton vagyunk. 
– Adjon időt, hogy végiggondoljam. 

– Rendben, Fatima őrnagy, a döntés magára van 
bízva. 

– Ha megengedi, átöltözöm a fürdőszobában – 
mondta a nő hűvösen. 

Valaki kopogott. Fatima kikiáltott. 

– Ez valószínűleg a maga pezsgője! 
– A mi pezsgőnk. 

Zárt nyakú köntöst választott éjszakai viseletnek, 
amely kicsit sem volt csábító. Egy hálóing minden 

bizonnyal jobban kiadta volna nőies vonalait, de azt nem 
vett a PX-ben. Úgy lépett ki a fürdőből, mint egy 



zöldfülű kamaszlány az első aktus előtt, bizonytalanul és 

szemérmesen – Rashid az ágyból figyelte. Ahogy 
közelebb ért, a férfi elhúzta a takarót, és egy 

mozdulattal maga mellé invitálta. 
Fatima kinézte magának az ágy legtávolabbi 

csücskét, és úgy foglalt helyet, mint aki orvosi 
vizsgálatra várakozik.  

– Ne is álmodjon róla, Rashid ezredes, nem lesz 
szex. 

A férfi előrehajolt, és ajkával finoman végighaladt 
Fatima vállán. 

– Oh… – Tudta, hogyan kell felizgatni egy nőt. 
Biztosan sokkal volt már dolga. 

Megcsókolta a tarkóját. 

– Uh… 
– Csak most kezdtem neki a küldetésnek. – Egyik 

kezével bal mellét simogatta, a másikat a nő lába közé 
csúsztatta. 

– Nee! – nyöszörögte Fatima. Rashid nyelve 
becsúszott a nő ajka közé. Erőtlenül tiltakozott. – Ne 

csinálja, kérem! 
Ez a meleg remegés új élmény volt Fatima számára, 

korábban sosem érzett hasonlót, még a férjével sem. 
Benedvesedett. Nem szabad elveszítenie a kontrollt. 

Rashid közelebb húzta magához. Keze elindult a férfi 
combja között, és rászorított kőkemény merevedésére. 

Most mi legyen, abbahagyja? Nem, még ne, végül is 
bármelyik pillanatban megállíthatja. A nyugati nők 

szerint, ha nemet kiáltunk, és a férfi folytatja, az már a 

hivatalos terminológia szerint is nemi erőszaknak 
számít. Hogyan lehetne felelős az erkölcsi 

esküszegésért, ha a férfi megerőszakolja őt? 
Aztán már benne volt. 



– Azt mondtam, neem! – De amikor Rashid elérte a 

pontot, amit Fatima még csak nem is ismert azelőtt, a 
nő beleborzongott. 

– Ne… ne hagyd abba! – lihegte, miközben a férfi 
fülét harapdálta. – Ne… hagyd abba! Jaj ne… 

 
Amikor Rashid kicsúszott Fatimából, a nő teste még 

mindig remegett. 
A férfi kiment a fürdőszobába. 

Fatima lassan összeszedte magát, és az asztalhoz 
ment. Pezsgőt töltött mindkettejüknek. Aztán a 

táskájába nyúlt az ampulláért. Az arzén felét a férfi 
poharába ürítette. A maradékot, úgy tervezte, megőrzi 

Ravennek. 

Amikor a férfi visszatért, Fatima a kezébe nyomta a 
poharat, és elégedetten mosolygott. 

– A sikeres küldetésre! 
Rashid poharát Fatimáéhoz koccintotta.  

– Szex után mindig őrült szomjas vagyok. – Nem 
vesződött a lassú kortyokkal, egyszerre kihörpintette az 

egészet. 
Fatima a sajátját érintetlenül az asztalra tette. 

– Nem iszol? 
– Muszlim nő vagyok, nem iszom alkoholt. 

Rashid szeme tágra nyílt. A pohár remegni kezdett a 
kezében. 

– Emellett – folytatta Fatima – szüzességi fogadalmat 
tettem. 

– Akkor mégis mi a fenének hívnád azt, amit az 

imént csináltunk? 
A pohár a padlóra esett. Rashid köhögni kezdett. 

Levegőért kapkodott. Arca vörhenyes lett. Meztelen 
teste végül összecsuklott. 

Fatima nézte, ahogy a lábak szabálytalanul rugdalnak 
a padlón, és addig várt, amíg a mozgás abbamaradt. 



– Úgy fejezzük be – mondta –, ahogyan a szeretett 

Sátorverő költő fejezte be Rubáiyátját: 
 

„S ha mégy majd, mint a derűs Holdvilág,  
a vendég-csillagozta Füvön át,  

óh Száki, állj meg a helyemen, és –  
– és fordíts földnek egy üres Kupát!"* 

* Omár Kháyyám: Rubáiyát (Szabó Lőrinc fordítása) 

Elöblítette Rashid poharát, és fejjel lefelé a tálcára 

tette. 
Kisietett a fürdőszobába, a zuhany alá lépett, és 

tetőtől talpig beszappanozta magát. Hosszan folyatta 
magára a forró vizet, amíg a bőre egészen kipirosodott. 

Kilépett a zuhanyból, alaposan megtörölközött, 
felöltözött, és Mekka felé fordult. Imára zárta kezeit, és 

megcsinálta a szokásos szertartás minden lépését. 
– A Mindenható és Könyörületes Allah nevében… 

Miután elmondta a Korán nyolcvanhetedik szúráját, 
összepakolta táskáját, és kihalászta a férfi 

nadrágzsebéből a bérelt autó kulcsait. Kikerülte Rashid 
meztelen testét, és mielőtt elhagyta volna a szobát, egy 

takarót dobott a férfira. Leoltotta a villanyt, és 

kiakasztotta a Ne zavarjanak! táblát.  
Nemet mondott, több alkalommal is. Mivel a férfi 

kitartott, ez nyilvánvalóan erőszaknak számít. Megölt 
egy szunnita nemi erőszaktevőt, önvédelemből. A saría 

szigorú értelmezése szerint noha megerőszakolták, 
vagyis meg kellene kövezni, és élve eltemetni, az Iráni 

Népi Mudzsahedeknek tett erkölcsi fogadalmán ez nem 
okozott törést. 

Azért tette, hogy elvágja a MEK-et a Pentagonhoz 
kötő szálat. Ráadásul a férfi kém volt, tehát ez a fordulat 

a játszmában fairnek számít. Mata Hari-módszert 
alkalmazott, hogy a mézesbödönhöz csalogassa 

Rashidot. 



Most pedig elvezet a Kenti Állami Egyetemhez, hogy 

megtudja, Alexi megkapta-e már az anthraxot. Ő és 
Nahid e-mail kapcsolatot tartottak, de nem látta őt 

azóta, hogy a MEK vezetői elrendelték az összes gyerek 
eltávolítását. Alig várta, hogy megölelhesse a lányát. 



Hatvanegyedik fejezet 

Columbus, Ohio 

Kyle karon fogta Ravent, és lassan kivezette a Lexusig. 

Intett a fejével a helyettes orvosnak, hogy kövesse 
őket. Kinyitotta az ajtót, besegítette a lányt, majd 

gondosan bezárta, inkább nem kockáztatja meg, hogy 

kiugorjon. 
– Jó vagy hozzám, Marty. – Fejét Kyle vállára 

hajtotta. 
– Raven, emelje fel a fejét, kérem. 

– Menj a francba! – Kibámult az ablakon, és a tájra 
meredt. 

Amikor átkeltek az Ohio folyó feletti hídon, hirtelen 
megmarkolta a férfi karját. 

Kyle a fékbe taposott. 
– Most meg mi van? 

– Ott van a szélfútta torony, itt akart az anyám 
kinyírni mindkettőnket! 

Kyle figyelte, ahogy a lány összezsugorodik az ülésen 
és felbámul a magasba. Talán most jött el az ideje, hogy 

próbára tegye. 

– Már rég bezárták és bedeszkázták az 
elmegyógyintézetet. 

– Miért? 
– A telek körüli jogi viták miatt. Az egyetem le akarja 

bontani, és egy kutatóintézetet építeni a helyére. A 
másik oldalon egy cég harcol, hogy lakáskomplexumot 

emeljenek golfpályával. 
– Nem, nem rombolhatják le, anya ott van! 

Kyle lehajtott a hídról. 
– Pedig előbb-utóbb megtörténik, addig pedig 

bedeszkázva marad. 



– Nem kellene ezt tenni, addig semmiképp, amíg ott 

vannak a halottak. 
– Szellemekről beszél? 

– A testéről beszélek az elmegyógyintézet 
temetőjében, a szakadék aljában. A legtöbb síron szám 

áll a név helyett. Nem válhatnak a golfpálya pázsitjának 
jelölőszámaivá! 

– Jaaj… 
– Igen. Ezt nem lehet megkérdőjelezni, dr. Kyle. Ott 

van eltemetve. 
Ennél jobbkor nem is jöhetett volna ez a történet: 

már látta, hogy ez lesz a megfelelő helyszín az 
elárasztáshoz. Újra meglátogatni a helyet, ahol az őt ért 

trauma beindította az akrofóbiát. 

– Van időnk, álljunk meg és nézzünk körbe! 
– Áh, kizárt. Nem vagyok rá képes. Ott a torony. Meg 

a szikla. 
– Nem kell a tetejére mászni. Azt mondta, az anyja a 

temetőben nyugszik, lent. Most, hogy már 
beazonosítottuk az akrofóbia okát, lent maradunk, és 

megnézzük a temetőt. 
– Megígéred? 

– A szavamat adom. 
Felhajtott egy keskeny csapásra, mely először 

kövesre, majd földútra váltott. 
– A temető az intézet mögött van – mondta Raven. 

Kyle megállt az autóval, és kiszálltak. Raven 
bizonytalan léptekkel haladt a férfi mellett, és a földet 

bámulta, mintha az bármelyik pillanatban megnyílhatna. 

Minden sírkőre számot véstek. 
A lány rámutatott az egyikre. 

– Ott van. 
A számozott sírok között Kyle meglátott egyet, amin 

név is szerepelt: ANN SLADE, ÉLT 1951-1992. 
SZERETETT FELESÉG ÉS ANYA. 



Raven arca elködösült. 

– Szeretett ám a nagy szart! – Felkapott egy marék 
földet, és a sírkőre dobta. – Nem, dehogy is, ez 

gonoszság, akkor is szeretett engem, ha magával akart 
vinni a pokolba! 

Az orvos tekintetét nem merte derékmagasságnál 
följebb emelni, merev nyakkal pislogott előre. Na most, 

itt a lehetőség az intenzív elárasztásra! Ha Raven 
összeomlik vagy legalább bepánikol, nagy eséllyel 

kiszámíthatatlan lesz a bíróságon. Talán ez segítene, 
hogy elkerüljék a kiadatást. Nem kell pszichotikusnak 

lennie. Ahogy Rodriguez bírónő mondta, az identitásán, 
a jelénlétén és a képességén múlik, hogy nyilatkozni 

tudjon ügyvédjének az üggyel kapcsolatban. Mit 

veszíthetnek? 
– Most pedig nézzen fel a toronyra, kérem! 

– Őrületbe akarsz kergetni? 
– Mi lenne, ha csak felsétálnánk egy darabon a 

bejárat felé? 
– Az a szakadék szélén van. Nem tudok. 

– Mondjuk félútig? 
– Rá akarsz venni, hogy leugorjak? 

– Természetesen nem. Miért gondolja ezt? 
– Mert anyám is oda akart vinni. – Fél szemmel 

felsandított. – Néha azt gondolom, miattam történt, 
mert elmondtam neki, hogy láttam apámat valami 

rosszat csinálni. De talán csak egy álom volt. – Megfogta 
Kyle kezét, és húzni kezdte vissza az autó felé. – 

Menjünk innen! 

Úton Columbus felé Kyle azon gondolkozott, milyen 
rizikóval jár Raven akrofóbiájának deszenzitivizálása. 

Hiba lenne siettetni. Mindamellett túl sok élet forog 
kockán. Rodriguez bírónő nem fog neki több időt adni, 

hogy megpróbálkozzon a lehetetlennel. 



A bíróságnál leparkolt, és besétáltak az épületbe. A 

mozgólépcső előtt a lány lába gyökeret vert. 
– Mi a baj? 

Raven a csempézett padlót nézte. 
– Sosem használom ezeket. 

– Persze. Ne haragudjon. Lifttel megyünk. 
Átballagtak a folyosón a liftig, kinyílt az ajtó, Raven 

pedig a férfi karjába kapaszkodott, és átugrotta a liftajtó 
alatti elválasztóvonalat. Megkönnyebbült, amikor az ajtó 

becsukódott. Kyle megnyomta a harmadik emelet 
gombját, és hálát adott magában, amiért Raven nem 

szenved klausztrofóbiában. 
A lány mélyet sóhajtott, amikor az ajtó kinyílt, és 

kiléptek a zsúfolt folyosóra. Aktatáskás emberek 

rohangáltak mindenfelé, néhányan irattömbökkel a 
hónuk alatt. Rodriguez bírónő tárgyalója felé haladva 

Kyle vállát megragadta egy Raven számára ismeretlen 
kéz. Coleman volt az.  

– Kyle, majd én beviszem őt. Neked itt kell várnod 
kinn, amíg be nem hívnak tanúskodni. 

Raven nem mozdult. 
– Martyval akarok maradni! 

– Nemsokára csatlakozom magához, most menjen, 
minden rendben lesz. – Nézte, ahogy Coleman és a lány 

eltűnnek a tárgyalóterem ajtaja mögött. Aztán leült egy 
közeli padra, és várt. 

Az FBI-os pasas és a görög ügynöknő haladtak el 
mellette cseverészve. Dugan kint hagyta a nőt, és 

bement a terembe. Ezek szerint Eliade is tanúskodni fog, 

tűnődött Kyle. 
A tárgyalóterem ajtaja kinyílt, és a törvényszolga 

szólt ki. 
– Dr. Martin Kyle! 

Belépett, és végigsétált a padsorok között. Raven 
csókot dobott neki a védelem asztalától, Coleman mellől. 



Rodriguez bírónő megszólította. 

– Dr. Kyle, foglalja el a helyét! 
Lassan a tanúk padjához sétált, kezét a Bibliára 

tette, és megesküdött, hogy az igazat, csakis az igazat, 
a színtiszta igazat fogja mondani, Isten őt úgy segélje. 

Vicces, ki más tudhatná a teljes igazságot Istenen kívül, 
gondolta magában. Oké, tudja, de vajon hová rejtette? 

Taylor, a feszes karizmú ügyésznő jött felé egy sárga 
jegyzettömbbel a kezében. Vajon szőnyegre teríti ebben 

a körben? Elnézve a nő maszkulin kiállását, kicsit többet 
is gyúrhatott volna erre a menetre. 

– Dr. Kyle, utolsó találkozásunkkor a bíróság 
megbízta önt, hogy egy intenzív elárasztásos terápia 

néven ismert deszenzitizációs eljárást* használjon. 

Kérem, mondja el a bíróságnak, sikeres volt-e a terápia! 
*A viselkedésterápiában alkalmazott módszer, mellyel igyekeznek 

elérni az érzékenység megszüntetését. 

Azonnal sarokba szorította. 
– Nem egészen. 

– Kérem, fejtse ki a részleteket. 
– Ahogyan korábban említettem, a képzelet intenzív 

elárasztása olyan hatásos lehet, hogy sok esetben 
fokozott szorongást eredményez. Ha emlékszik, 

rámutattam, hogy lehetetlen előre jelezni, hogyan reagál 
majd erre egy borderline-hisztériás személyiség. Két 

fóbia gátolja az áttörést a poszthipnotikus szuggesztión, 
amely a memóriáját blokkolja: pirofóbia és akrofóbia. – 

Kyle a bírónőre nézett. – Félelem a tűztől és félelem a 

magasságtól. 
Rodriguez összevonta a szemöldökét. 

– Ismerem a szavak jelentését, dr. Kyle. 
– Ne haragudjon, bírónő. 

Taylor az asztalra dobta a jogi iratokat. 
– És ez mennyiben érinti azt, hogy a bíróság képes-e 

megállapítani valódi identitását? 



– Valódi identitás?! A traumák, melyek hatására 

elméje elveszett a deperszonalizáció ködében, nem 
kerültek felszínre. Eddig még nem voltam rá képes, 

hogy meghatározzam valódi identitását. 
Minél keményebb támadásokat intézett ellene Taylor, 

annál egyszerűbb volt kicsúszni a szorításából. 
– Óvatosan kell eljárnom az ügyben. Jól ismert tény, 

hogy a borderline személyiségzavar egyik ismérve az 
önsebzés és az öngyilkossággal való fenyegetés. 

– Mennyire vehető komolyan az öngyilkossággal való 
fenyegetőzés? 

– Hazánkban a klinikákon tartózkodó borderline 
páciensek nyolc százaléka kísérel meg öngyilkosságot. 

Öt százalékuknak sikerül. 

– Tehát kilencvenöt százalékuk nem jár 
eredménnyel? – szólt Taylor. 

Coleman felugrott. 
– Tiltakozom! 

– Elfogadva – szólt Rodriguez. – De nyugodjon meg, 
Mr. Coleman, ez nem egy per! Nincs esküdtszék, akiket 

meg kellene győzni. 
Coleman visszasüppedt székébe. 

– A lány a torkához szorított egy törött tükröt, 
amikor a rendőrség megpróbálta elhozni a motelből – 

szólt Kyle. 
Taylor gyorsan meghátrált.  

– Egyelőre nincs több kérdésem dr. Kyle-hoz. 
A férfi megnyugodott, nem terítette őt szőnyegre. 

Rodriguez Coleman felé biccentett. 

– Ügyvéd úr, a tanú a magáé. 
Coleman odament hozzá. 

– Dr. Kyle, hallott már az úgynevezett Stockholm-
szindrómáról? 

– Tiltakozom! – csapott le Taylor. 
– Milyen alapon? – kérdezte Rodriguez. 



– A korábbi túszul ejtettség ténye nem releváns sem 

az Athén Bank kirablása, sem a terrorista 
összeesküvésben való részvétele szempontiából. 

Rodriguez Colemanhoz fordult. 
– Az ön érvei? 

– Szerintünk ez teljességgel releváns. A 
bántalmazás, kínzás, azon érzés keltése, hogy meg 

fogják gyilkolni, mind a túsz azonosulásához vezethet 
elrablóival, és… 

– Tiltakozom! 
– Mi az alapja, Ms. Taylor? 

– Tisztelt bírónő, nem tanúskodott szakértő ezen 
kérdésekben. 

– Elfogadom. Mr. Coleman, kérem, hagyja a tanút, 

hogy kifejtse a részleteket. 
Coleman visszafordult Kyle-hoz. 

– Kérem, magyarázza el, milyen hatással lehet a 
Stockholm-szindróma egy borderline páciensre a 

disszociatív fázisban. 
Kyle rezzenéstelen arccal meredt Colemanre, hogy 

elkerülje Raven tekintetét. 
– Korábbi esetekből, mint Patty Hearst elrablása, 

megtanultuk, hogy a kínzás, éheztetés, nemi erőszak, 
vagy az erőszaktól és a meggyilkoltatástól való félelem 

még a legstabilabb személyiséget is megingathatja. Az 
elrablók társadalmi és politikai nézeteibe való 

folyamatos bevezetés, az N17 görög marxista-leninista 
propagandája, vagy az iszlámhoz való erőszakos 

megtérítés a marxista Iráni Népi Mudzsahedek által, 

vezethet ahhoz, hogy Raven megkérdőjelezze, amiben 
egész életében hitt. Vagy akár azt, hogy ki is ő 

valójában. Ha mindezt még az a megerősítés is tetézi, 
hogy csak ezek a csoportok törődnek vele igazán, végül 

nem nehéz elfogadnia ezt az állítást. Elrablói biztosítják 
afelől, hogy megmentik, és befogadják őt, ez pedig 



mindent felülíró megkönnyebbülést hoz számára. Nem 

ritka, hogy ezek a túszok szerelmi érzéssel kötődnek 
elrablóikhoz. 

– A terápiás üléseken szerzett tapasztalatai szerint – 
kérdezte Coleman – volt bármi is, ami egy Ravenhez 

hasonló borderline-hisztérikus személyiség esetében 
felveti a Stockholm-szindróma lehetőségét? 

– A hisztériás személyiségzavar aspektus nem 
csupán szexuálisan provokatívvá teszi, de erősen 

befolyásolhatóvá is. 
– Ön mit valószínűsít, hogyan reagálna Ms. Slade a 

görög rendőrség általi agresszív vallatásra? 
– A kutatások szerint a MEK-hez hasonló terrorista 

csoportok női tagjai keményebbek akarnak lenni a 

férfiaknál. Azt gondolom, Raven azon ügy mártírjaként 
tekintene magára, amelynek megtérítették. Ha vallatói 

vízbe fojtás érzetét keltő módszert alkalmaznak, 
megfullasztja magát, mielőtt abbahagyják. Bármilyen 

kínzással is próbálkoznak, az csupán az önsebzés 
helyettesítő fájdalma lesz. A fájdalom egy borderline 

páciens számára gyakran bizonyítékként szolgál valódi 
létezésére, és megerősíti a hitében, hogy a terroristák a 

barátai, és akik a terrorizmus ellen küzdenek, az 
ellenségei. 

Miközben tanúskodott, látta, hogy Raven 
arckifejezése mosolyból dühbe fordult. A lány felugrott. 

– Csapdába csaltál, Marty! Az orvosom vagy, nem 
szabadna elmondanod, amit megosztottam veled! 

– Nincs több kérdésem a tanúhoz – szólt Coleman. 

Rodriguez Ravent bámulta. 
– Ebben az esetben, mivel a bankrablás mindkét 

országban bűncselekmény, a bíróság visszavonul, hogy 
megfontolja, Raven Slade kiadatásra kerül-e a 

görögországi vallatásra. A bíróság felfüggeszti a 



tárgyalást hétfő reggelig. – Olyan erővel csapta le a 

kalapácsot, hogy a nyele megrepedt.  



Hatvankettedik fejezet 

  

Hétfő reggelén a tárgyalóterem előtt Dugan figyelte, 
ahogy dr. Kyle és Raven bizalmas szavakat váltanak 

egymással a folyosón. Kiszámíthatatlan, hogyan fog 

reagálni a lány, ha a bíró úgy rendelkezik, hogy 
visszatoloncolják Görögországba kínvallatásra. Sajnálta. 

Nem az ő hibája, hogy elrabolták. Az sem, hogy 
átmosták az agyát. Arckifejezése gyakran változott: 

összpontosító… távolságtartó… mérges… De hiába – akár 
beteg mentálisan, akár nem, az ő elméje őrzi a kulcsot a 

katasztrofális próféciákhoz. 
Figyelte, ahogy Raven arcon csókolja Kyle-t. Amikor 

a lány a női mosdó felé indult, az orvos jelzett a 
fegyőrnőnek, hogy kövesse. Talán ez lesz az utolsó 

lehetősége, hogy megpróbálja meggyőzni Kyle-t. 
– Van valami, amit tudnia kell – szólította meg. 

Kyle elfordult. 
– Nekünk nem szabadna beszélnünk egymással. 

– Nézze, tudom, hogy Görögország nem szerepel a 

kínvallatást végző országok listáján, de én a saját 
szememmel láttam, hogyan működik a kínzás színpada 

náluk. 
– Ezt hogy érti? 

– Mindannyian tudjuk, hogy hipnotikus amnéziája 
mögött Raven birtokában van a kulcs Tedescu 

próféciájához. A három célpont közül kettőt már 
megfejtettem. Tudjuk, hogy anthraxot akarnak 

használni fegyver formájában, de tudnunk kell, mi a 
harmadik célpont, és hogy hogyan akarják alkalmazni az 

anyagot. 
– Intenzív elárasztásos terápiával próbálkoztam, de a 

lány blokkolva van. 



– Talán ha elmondaná neki, mi a fegyver, 

elmagyarázná neki, milyen borzalmas hatással lesz az 
anthrax nőkre és gyerekekre, eléggé elborzad ahhoz, 

hogy áttörhessen. 
– Gondolja, hogy Rodriguez bírónő ad még nekem 

időt? 
– Ha ő nem, én adok. 

– Nem értem. Az hogy lehetséges? 
Mielőtt elmagyarázhatta volna, Raven kijött a 

mosdóból. A törvényszolga kinyitotta a tárgyalóterem 
ajtaját, és kikiáltott: 

– A bíróság megkezdi az ülést! 
Ő és Tia követték Colemant, Kyle-t és Ravent a 

tárgyalóterembe. Állva maradtak, amíg Rodriguez bírónő 

bejött, és intett mindenkinek, hogy leülhetnek. 
Rodriguez egyenesen Ravenre nézett. 

– Egy terrorista fenyegetés ketyegő bombájának 
árnyékában a bíróság döntése a görög nagykövetség 

azon diplomáciai garanciavállalásán alapul, miszerint 
nem fognak kínvallatást alkalmazni. A döntés alapján 

Jane Doe-t, azaz Raven Slade-et, azaz Nikki Apterost 
vissza kell toloncolni Görögországba. A bíróság ezennel 

helyt ad az ügyész indítványának. 
– … menj a pokolba, te kurva…! 

Dugan hallotta már ezt az éles hangot azelőtt. 
Rodriguez kiáltott. 

– Fogják le! 
Nézte, ahogy a fegyőrnő visszahúzza Ravent a 

székébe. 

– …vedd le rólam a kibaszott kezedet…! 
– Letartóztatásban lesz, amíg… – szólt Rodriguez. 

– Tiltakozom! – szakította félbe Coleman. 
– Elutasítva, Mr. Coleman! Nem kockáztathatjuk, 

hogy megszökjön, mielőtt felfedné, amit tud. Biztos 



vagyok benne, hogy tisztában van vele: a kiadatásra 

vonatkozó döntésem nem megfellebbezhető. 
– Ebben az esetben újratárgyalást indítványozunk. 

– Megtagadva. 
– Tisztelt bírónő, a Habeas Corpus indítvány 

megtagadása megfellebbezhető. 
– Ez tény, de az ilyen fellebbezés időbe telik. Addigra 

a lány már kikérdezés alatt lesz Görögországban.  
Dugan Ravent figyelte: olyan volt, mint egy befogott 

vadállat, aki mindjárt nekiront az állatkerti ketrecnek. A 
fegyőrnővel küzdött, aki megbilincselte. 

Coleman nem tágított. 
– Tisztelt bírónő… 

– Az ügyész továbbítja döntésemet az Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetközi Ügyek Osztályához. Ők 
értesítik majd a görög nagykövetséget, hogy 

intézkedünk Raven Slade elszállításáról a görög 
terrorizmuselhárító egységhez. 

Rodriguez kiment a tárgyalóteremből, a fegyőrnő 
pedig még mindig Ravennél hadakozott, ezúttal épp 

azért, hogy két lábon sikerüljön a lányt kivezetni a 
teremből egyenesen egy cellába. Raven addig-addig 

vonaglott és tekergőzött, míg megbilincselt kezét 
sikerült a fegyőrnő nyaka köré csavarnia. 

– … egy rántással kitöröm a nyakad, te kurva…! 
A fegyőrnő szeme kidülledt, arca elsápadt, próbálta 

lefejteni a nyakáról a lány kezét. 
Raven kitaszigálta a folyosóra, és pánikszerűen indult 

a nővel együtt az egyik lift irányába. Elbizonytalanodott. 

Most mit csináljon? Beerőltesse a fegyőrnőt a liftbe, 
kockáztatva, hogy az őrök két emelet között megállítják 

őket? 
Nyugalom, ha hanyatt-homlok csinálja, egyetlen 

használható ötlete sem lesz. Várjunk csak, ennek a 



libának van fegyvere, hopp, már ki is kapta a 

pisztolytáskából. 
– …maradj előttem, ahogy lemegyünk, ha 

megpróbálsz kiszabadulni, halott vagy… 
Dugan végignézte, ahogy Raven túszul ejti a 

fegyőrnőt, és pajzsként használja menekülés közben. 
Egy pillanatra úgy tűnt, mintha a lány elgyengülne és 

becsukná a szemét. Megingott, de összeszedte magát. 
Persze, Kyle említette a magasság fóbiát. Már az 

előcsarnokban jártak, Dugan és a többiek a nyomukban 
voltak, Raven kirángatta a nőt a főbejáraton. 

Kint a lépcsőn és az utcán újságírók hemzsegtek, 
kamerák rögzítették az eseményeket. Ennyit a zárt, 

soron kívüli kiadatási tárgyalásról, gondolta Dugan. 

– …oldd ki a bilincset, vagy lövök…!  
A fegyőrnő a kulcsért nyült, és követte Raven 

utasítását. 
Kyle odakiáltott. 

– Raven, nem ölheted meg, ő csak a munkáját végzi! 
A lány immár szabad kezével a fegyvert lóbálta. 

– …vissza, mindenki…! 
A riporterek és operatőrök autók és kisbuszok mögé 

bújtak. Három másik rendőr rántotta elő a fegyverét. 
Dugan odakiáltott Ravennek. 

– Dugan ügynök vagyok. Nem tud lelőni 
mindannyiunkat egyszerre, Raven! Hallgasson dr. Kyle-

ra, tegye le a fegyvert! 
Raven arrébb lökte a fegyőrnőt, és saját 

halántékához nyomta a pisztolyt. 

– gyerünk csak, mr. fbi! visszatoloncolhatja a 
holttestemet görögországba, ahol kényük szerint 

kínozhatják ravent. 
Kyle Dugannel kiabált. 

– Nem lesz a hasznára holtan! 



– …hallgasson a dokimra, vagy sosem fejti meg a 

rejtély fennmaradó részét… 
A fegyver csövével az arcán Raven egy járőrkocsihoz 

lépett, és kiutasította belőle a rendőrt. A férfi nem 
mozdult. 

A rendőrfőnök odakiáltott neki. 
– Tegye, amit mond! 

Raven elvett egy második fegyvert a rendőrtől, és 
kilökdöste a kocsiból. A kormány mögé pattant, és 

kiordított. 
– …ha bárki is követni mer, szétloccsantom az 

agyam… 
Dugan még hallotta Raven kiáltását, ahogy elsuhant 

az autóval. 

– …anya, jövünk! akarod vagy sem… 
Nézte, ahogy a lány egy kézzel kormányozva 

bizonytalanul elhajt. A másik kezével fegyvert szegezett 
a fejéhez.  



Hatvanharmadik fejezet 

Raven körülbelül negyedórán át cikázott az autóval 

Columbus körül, a járőr rádióját bekapcsolva hagyva, 
amíg meghallotta a diszpécsert. 

– Raven Slade, más néven Nikki Apteros elszökött a 

bíróság épületéből, miután lefegyverzett egy fegyőrt, és 
ellopott egy járőrkocsit. Fegyver van nála, önmagára és 

másokra veszélyes. Aki meglátja a 726-os számú 
járőrkocsit, jelentse a központnak. Messziről követni a 

szökevényt, de semmilyen körülmények között nem 
megpróbálni feltartóztatni. 

Meg kell szabadulnia a járőrkocsitól. Átlépte a 
körzethatárt Franklinból Fairfieldbe, és meglátott egy 

kék Mercedest áthaladni a piros lámpán. Bekapcsolta a 
szirénát. Amikor az autó megállt az út szélén, megállt 

mögötte, és elindult felé, a fegyverével hadonászva. 
A sofőr kinyitotta az ablakot. 

– …kapcsolja ki a motort, és lépjen ki az autóból… – 
szólt be hozzá. 

– A lámpa épp átváltott, rendőrnő, kérem! Késésben 

vagyok egy orvosi vizsgálatról. 
– …azt mondtam, szálljon ki abból az átkozott 

autóból…! 
A férfi kinyitotta az ajtót. 

– De kérem… 
Raven ráfogta a fegyvert. 

– Nem is visel egyenruhát – morogta a férfi. – Maga 
nem rendőr! Mi folyik itt? 

– …maga autórablás áldozata lett…! 
– Mi a pokol ez az egész?! 

– …oda kerül, ha nem emeli meg a seggét! szálljon 
ki, és adja oda azt a kibaszott telefonját…!  



A férfi átnyújtotta neki a telefont. Raven bepattant új 

autójába, és beletaposott a gázba. 
Miért kelet felé megy? Ahogy áthaladt a hídon, 

meglátta a Waybridge Elmegyógyintézet épületét, Marty 
Kyle azt mondta, bedeszkázták. Ez lenne a legutolsó 

hely, ahol bárki is keresné. De egy átkozott torony volt 
egy istenverte szikla tetején, az a tarotkártyabeli 

villámcsapott, szélfútta torony! 
– …a legjobb hely, ahova befuthatunk, nem megyünk 

fel a tetejére, csak meghúzódunk, amíg összeszeded 
magad… 

– Ez őrült ötlet! 
– …hol jobb megbújni, mint a régi őrültek házában… 

– Oké. 

– …akkor ezt elintéztük, de először vegyük meg az 
ellátmányt… 

 
Elhagyta az elmegyógyintézetet, keresztülhajtott 

Waybridge-en Nyugat-Virginiáig. Sötét volt már, amikor 
megállt egy éjjelnappali boltnál Parkersburgban. 

Megtöltött egy bevásárlókocsit leveskonzervekkel, 
szardíniával, tonhallal, és vett egy kézi konzervnyitót. 

Több doboz kekszet. Tétovázott a pultnál, ahol egy 
Sterno kempingtűzhelyet és hozzá dobozolt melegítőt 

látott. Vajon képes lenne meggyújtani? 
Áh, mégsem, inkább elvett egy szappant, fogkefét és 

fogkrémet. Zseblámpákat. Sok elemet. Felkészült a 
háztartáshoz szükséges holmikkal, és hogy kibírja a 

közelgő vihart. Tudta, hogy alvásra van szüksége, de 

túlságosan izgatott volt. Elvett egy doboz altatóport. 
Újból a pultnál bámulta a Sterno tűzhelyet. 

Mit is mondott Kyle? Képzeld magad elé. 
Kényszerítsd magad, hogy szembenézz a tüzet ábrázoló 

képpel. Felkapta a Sterno tűzhelyet, a dobozolt 



melegítőt és egy doboz gyufát. Megállt a 

kisállatrészlegnél, és elvett egy kutyanyakörvet. 
A pénztáros száznegyvenhárom dollár huszonhat 

centet számolt fel. 
– Milyen kutyája van? 

– …nincs kutyám… 
– Akkor miért van szüksége nyakörvre? 

Raven kihúzta a fegyvert a kézitáskájából.  
– …fogd be, és ürítsd ki a pénztárgépet… 

– Rendben, hölgyem! Ne lőjön! – A keze idegesen 
remegett, ahogy átnyújtotta Ravennek a bankókat. 

Raven elétartott egy papírzacskót. 
– … a nagy címleteket is… 

A férfi felemelte az aprópénztartót, és kikotorta a 

húszasokat és ötveneseket. Raven előrenyúlt, és kitépte 
a telefonzsinórt a falból. 

– …ne akarj csinálni semmi ostobaságot, ez a 
kapitalista tulaj pénze, nem a tiéd… 

– Igen, hölgyem! 
Raven kihátrált a boltból, és visszadugta a fegyvert a 

táskájába. Zsákmányát az eltulajdonított Merci hátsó 
ülésére dobta, és kihajtott a parkolóból. 

– …most pedig ruhákat… 
Nem volt más bolt nyitva ebben az esti órában. 

Emlékezett rá, hogy ez egy veszélyes környék. Az utcák 
kihaltak voltak. Amikor végül meglátott egy Használt 

ruhák feliratot, visszatolatott. 
Betört egy ablakot, és kinyitotta az ajtót. Nincs idő, 

hogy felpróbáljon bármit is. A fogasok között mászkálva 

farmereket és nadrágokat rántott le. Pólókat, egy Ohio 
State baseballsapkát, és egy dzsekit a hűvös estékre. 

Minden méretben. Ami nem lesz jó neki, majd 
alapítványoknak adja. 

Kijött a boltból, és három durva arcú srác állta el az 
útját a kocsinál. 



– Szép kis autó, hölgyem! 

– Kicsit késő van a vásárolgatáshoz! 
– Akarsz egyet bulizni? 

Raven benyúlt a táskájába. 
– …el az utamból, vagy megbánjátok… 

A fiúk elindultak felé, a magasabb felemelte a karját, 
hogy elkapja. 

Elővette a fegyvert. 
– …figyelmeztettelek…! – A legközelebbi srác lábába 

lőtt. Az felordított, és elesett. Raven a fejére célzott a 
pisztollyal. – …maradtok még egy kis ráadásra, 

seggfejek… ?  
A másik kettő elfutott. Az, akit meglőtt, lábra 

erőlködött, és jajgatva elsántikált. 

– Ne lőjön többet, hölgyem! Olyan gyorsan megyek, 
ahogy csak bírok! 

Amikor eltűntek, Raven hátradobta a ruhákat, beült, 
és elhúzott. 

Elhagyta az egyetem orvosi részlegét, áthajtott a 
hídon az Ohio folyó felett, és bekanyarodott egy szűk 

utcába. Az aszfaltot kövekkel borított, majd földút 
váltotta fel. Mély levegő, és fel a lepecsételt 

főbejárathoz. 
Mi ez? Szárnyak csapkodtak, és ijesztő sivítás 

hallatszott. Nem, ez nem a fejéből jön, hollók csapatát 
zavarta meg, amik felröppentek a fákról. Hátborzongató 

volt, mögöttük a világító holddal. Talán az 
elmegyógyintézet egykori betegei lehettek holló 

formában. Az anyja biztosan róluk nevezte el őt. 

…anya esti meséket és verseket olvas eddie allan 
poe-tól. a fekete macska, az usher-ház vége. ó, a holló 

ijesztette meg a legjobban, „s szólt a holló: Soha már!"*      
emlék, amit kyle asszociációnak hívna… 
*Edgar Allen Poe: A holló (Tóth Árpád fordítása) 



Kilenc vagy tízéves. Egy gondozó arról beszél neki, hogy 

ezek a fekete madarak az elhunyt bolondok lelkei, akik a 
számozott temetőben vannak eltemetve. Mi is volt a 

neve? Lukus. Fekete, az egyik foga hiányzott elöl, amitől 
sípolt a hangja, amikor beszélt. 

– Késő éjjel és kora hajnalban – mesélte – látogató 
ijeszti meg őket, arra elrepülnek. Sose etesd őket, 

ahogy az őrök csinálják a toronyban, mert hírét keltik, 
aztán jönnek a fekete madarak szellemei ezrével, és 

levadásznak ám! 
Később Lukus megmutatta neki a rejtett átjárót. 

– Hogyhogy titkos alagút vezet egy bolondokházába? 
– Ez volt az utolsó föld alatti vonatállomás Délkelet-

Ohióban az északra menekülő rabszolgáknak. Mikor 

jöttek a rabszolgavadászok, a fekete madarak 
felrepültek, ez időt adott az őseimnek, hogy az alagúton 

keresztül elbújhassanak a barlangban… 
 

Most eszébe jutott, hogy a barlang nyílása az 
elmegyógyintézet nyugati oldalán volt. Addig kutatta, 

míg megtalálta. Magasra nőtt gyomok mögött egy részét 
már föld borította. 

Zseblámpája fényénél négykézláb bemászott a 
barlangba, és követte a földes ösvényt. Néhány méterrel 

később egy kapuhoz ért, amit rozsdás lakat zárt le. 
Addig csapkodta egy nagy kővel, amíg letört. Nagy 

csikorgással kitárta a kaput. Téglákkal kikövezett 
utacska haladt felfelé újabb húsz méteren az 

elmegyógyintézet pincéjéig. Bent a cellaajtók tárva 

voltak, néhány leesve a zsanérról – ide zárták be egykor 
az agresszív diliseket. 

Megnyomta a villanykapcsolót. Nincs áram. Persze, 
hogy nincs. Fel tud vajon menni a lépcsőn? Mindössze 

néhány lestrapált lépcsőfok. Behunyta a szemét, a falba 
kapaszkodott, és felkínlódta magát az előcsarnokba. 



Magasabbra nem. Az egykor tükörfényesre csiszolt 

linóleumpadlót vastag por fedte. 
A bedeszkázott főbejárat mögött irodák sorakoztak a 

folyosó mindkét oldalán. Elhaladt, jobbján a 
betegfelvételi iroda mellett. Lábával Ravent írt a porba. 

Az előcsarnok túloldalán volt az információs pult. Ott 
újra betűket formált a cipője orrával, most épp Nikkit. A 

folyosó távolabbi részén bekukkantott a Ye ajándéküzlet 
ablakán. Üres polcok. 

Tétován felnézett a kanyargós lépcsőre, mely a 
második emeletre vezetett. Betegfelvétel és intenzív 

osztály. Itt várták diagnózisukat az új betegek. És itt 
sorakoztak az orvosok irodái. Emlékezett a harmadik 

emeleten lakó, hosszú távon bennmaradó krónikus 

betegekre, akik motyogtak magukban, és lóbálták a 
karjukat. Néhányan, alsónemű nélkül, csak befordultak a 

fal felé, és összeszarták a lábukat. A nővérszobában 
Raven szert tett néhány barátra és sok-sok ellenségre. 

A negyedik emeleten volt a klinikaigazgatói iroda, 
ahonnan apja uralkodott az őrültek feletti királyságán – 

melybe persze Raven is beletartozott. Az ötödik 
emeleten töltötte az éjszakákat magánlakosztályában, 

amikor huszonnégy órás ügyeletben volt.  
Nem fog felmenni. Még nem. Talán a végén 

megtanítja magát rá, hogy megtegye, azzal a Kyle-féle 
módszerrel, amellyel sikerült úrrá lennie a fűztől való 

félelmén. 
Megtalálta a szobát a folyosó végén, ahol a gondozók 

töltötték kávészüneteiket. Volt itt egy kis teakonyha is. 

Az ajtó szorult, be kellett rúgnia. Bent letette a boltban 
vásárolt holmikat és a többi zsákmányt egy rozoga 

asztalra. Megnyitotta a csapot a mosogatónál. Az vizet 
köpött, először rozsdásat, majd hideget, pocsék íze volt. 

Gondolta, kipróbálja a régi elektromos 
szendvicssütőt. Ostobaság, áram nélkül… Felkészült rá, 



hogy meggyújtson egy gyufát a Sternóhoz. Mély levegő, 

már kész is volt, gyorsan elfújta. Újra meggyújtott 
egyet. Majd megint. Mintha biciklizni tanulna. Kyle 

terápiája remekül működik. 
Itt fogja berendezni a háztartását. A helyzet 

emlékeztette a hóviharra, amikor elment az áram egész 
Waybridge megyében. Átvészelték az áramszünetet, 

mert cserkészvezér apja megtanította a fiait, hogy 
mindig legyenek készenlétben. Bocs, apu, hogy 

kiábrándítottalak, amiért nem fiúnak születtem. 
Ebben az intézetben lakott, amikor harmadéves volt 

a Waybridge Egyetemen. A Lüszisztraté próbáján érte a 
roham. Összeesett, amikor épp a hősnő szerepében 

próbálta meggyőzni a nőket, hogy tagadják meg a 

szexet férjüktől, ezzel megállítva a háborút. 
Ekkor zárta el apa újból a világtól itt, az intézetében. 

A… lássuk csak, kitapintotta a hegeket a jobb 
csípőjénél, a harmadik alkalommal. Vagy negyedik? 

Mindenesetre régen volt. 
Alvásra volt szüksége. Túlságosan éber most. Nos, 

apa, felkészültem. Kinyitott egy zacskóval az 
altatóporból, és beleöntötte egy pohár zavaros vízbe. 

Megmelegítette a Sterno tűzhelyen, és kényszerítette 
magát, hogy lehajtsa. 

De hogy fog tudni egyedül aludni? A gondolatra 
minden porcikája megfeszült és reszketni kezdett. 

Kényszeríteni fogja magát. Nem bízhat meg az 
emberekben. A legnagyobb biztonságban egyedül van. 

Képzeld el úgy, ahogyan Kyle tanított. Talán nem lesz 

egyedül. Talán a múlt bolondjainak lelkei meglátogatják. 
Beszélhetne velük. Válaszolnának? Talán jelbeszéddel.  

Nézzünk szembe a ténnyel: megszökött a bíróságról, 
ellopott egy járőrkocsit, egy gyanútlan sofőrtől elrabolta 

az autóját, kirabolt egy boltot, és meglőtt valakit. Hát 
jó, eléggé megváltozott. Most pedig elég erősnek kell 



lennie, hogy szembenézzen a világgal egyedül, az 

elmegyógyintézetében a hegy tetején. 
Leült egy összecsukható székre. Az altatópor kezdett 

hatni. Elvesztette a fejét… Aztán elvesztette saját 
magát. 

… nem tudom elhinni, hogy ez volt valaha a mi kis 
lepukkant otthonunk… 

Ahogy szeme lecsukódott, látta, ahogy Raven 
bámulja fentről, undorral az arcán.  



Hatvannegyedik fejezet 

Fatima beállt a bérelt piros Jaguarral egy benzinkúthoz 

Columbustól északra, és teletankolta. Vett egy Ohio 
útitérképet, és a kutassal kijelöltette az utat Kentig. Az 

azt mondta, egyszerű lesz az egyetemhez eljutni. 

Olyan régen látta a lányát, hogy már alig emlékszik. 
Amivel meg kellett elégednie mostanáig, csupán egy 

fénykép volt, amit Nahid küldött neki e-mailen az utolsó 
levélváltásukkor. 

Az első megálló a Muszlim Diákközösség, könnyen 
megtalálta a diákegyesület épületében. Kinyitva az ajtót, 

egy tucatnyi fej fordult felé. Fiatal nők, fejüket borító 
hidzsábbal a terem egyik felében, és férfiak, kufi 

fejkendővel, a másik oldalon. 
– A lányomat, Nahidot keresem. 

– Az utóbbi időben nem jött el a találkozóinkra – 
válaszolta egy pattanásos arcú fiatalember. 

Fatima körbenézett a teremben. 
– Mikor látta őt utoljára valamelyikőtök? 

– Három napja. Nahid azt mondta, elmegy átvenni 

egy csomagot. 
– És visszavitte a szobájába? 

– Még nem jött vissza. Valószínűleg sátrazik. 
Fatima megfordult, hogy elinduljon. 

– Ma ’assalama – mondta a pattanásos arcú. 
– Igen, viszlát – válaszolta anélkül, hogy 

visszafordult volna. 
 

A diákegyesülettől kiérve nyugtatta magát, csak semmi 
pánik, Nahid elment a csomagért. Odaadta vajon 

Alexinek? Megkapta a pénzt? Hol van most?  



Követte az útmutatásokat a campus biztonsági 

irodájáig. Egy köpcös őr, Fitzgerald névtáblával, 
megkérdezte, hogy segíthet-e. 

– Próbálok utánajárni, hogy merre lehet Nahid 
Sawyer, egy barátom lánya. 

A férfi összehúzta a szemöldökét. 
– Igazság szerint próbáltam megtalálni a rokonait. 

Kapcsolatba tud hozni velük? 
– Iránban vannak, elég nehéz lenne. 

– Megtenné, hogy közvetíti a rossz híreket? 
– Rossz…? 

– Egy rendőrjárőr találta meg egy tóban, nem 
messze az egyetemtől. Még most is vizsgálják az esetet, 

de volt valami különös benne. Az orvosi vélemény 

szerint megfojtották és eltörték a nyakát, de a 
fejkendője így is rajta volt, szorosan megkötve. 

Nem igaz, most hogy a fenébe maradjon nyugodt?! 
Ne mutass érzelmeket! 

– Hol van a teste? 
– A halottasházban. Kívánja azonosítani? 

– Nem ismertem személyesen. De átadom a 
borzalmas híreket a családjának. 

– Ezzel megkímél minket a nehezétől. 
– Még egy dolog, Fitzgerald úr. Amikor megtalálták a 

testét, volt nála valami? A családja lehet, hogy tudni 
szeretné, vissza lehetne-e küldeni nekik Iránba. 

– Csak egy hátitáska, úgy kinyúlva, mintha valami 
óriási csomag lett volna benne korábban. 

– És a hátitáskában? 

– Csak ruhák és szalvéta, mogyoróvajas-lekváros 
szendvics maradékával. 

– Köszönöm, Fitzgerald úr! – mondta, ahogy 
elhagyta az irodát. 



Ezek szerint Nahid már odaadta Alexinek az 

anthraxot. De miért kellett megölnie? Megkérdezi majd, 
mielőtt elvágja a torkát. 

Arra gondolt, Raven talán az elmegyógyintézetbe 
mehetett, ahol annyi időt töltött gyerekként. Felkutatja, 

hogy utolsó próbálkozást tegyen Tedescu rejtélyeinek 
megfejtésére. Ha Alexi még nem találta meg a lányt, ő 

csap le rá először. Lefordult a hídról az elmegyógyintézet 
felé vezető útra. 

Ami maradt az arzénból, az garantálja majd Raven 
fájdalmas és gyors halálát.  



Hatvanötödik fejezet 

Amikor felébredt, az előző pár nap emlékei lassan 

visszaszivárogtak Raven fejébe. Vissza akarták őt 
küldeni Görögországba, hogy ott megkínozzák. 

De Alexi majd megmenti. 

Végigszaladt az előcsarnokból nyíló szobákon, 
keresve… mit is? A könyvtárban porlepte könyveket 

talált – asztalokon szétszórva, polcokról leesve, néhány 
kinyitva, másokról a borító leszakítva, mintha az 

arcukról tépték volna le a bőrt. A társalgóban dominók 
és táblajátékok ott felejtve, félbehagyottan. 

Ahogy a szeme végigcikázott a káoszon, hirtelen 
megállt, amikor meglátta a tarot-kártyákat. Az anyja 

jósolt neki akkoriban. A Rejtélyes lovas egy fekete 
zászlót visz, rajta misztikus rózsával, nap süt két torony 

között. Anyja azt mondta, ez nem fizikai halálra utal, 
hanem a test vágyainak leépítésére. És a kártya, ami 

mindig megborzongatta: A Szeretők. Tudta, hogy Alexit 
és őt jelképezi. 

Megfordította a következő kártyát, és összerezzent. 

Egy nő vízben áll, keze és szeme bekötve, nyolc kard 
veszi körül. A távolban, egy magas hegyen kastély áll. A 

kártya a Kardok Nyolcas volt. 
Mielőtt az apja bezárta, erőszakoskodó fiúk fogdosták 

a középiskolában. Ekkoriban kezdett zsebkést hordani 
magával. Szólt a bandavezérnek, érj csak hozzám még 

egyszer, és összeszurkállak! Az megragadta hátulról, 
ujjait a bugyijába fúrva, mire Raven belevágta a kést. 

Az üvöltve elrohant. 
– Raven leszúrt! Meg fogok halni! 

Ostoba köcsög. Csak egy karcolás volt. De az 
igazgató hívta aput, aki kivette az iskolából, és bezárta 

ide, az elmegyógyintézetbe. Ez volt az első alkalom. Meg 



kellene ölnie ezt a részt magában, ahogyan az anyja is 

próbálta. 
…az istenit, nehogy! én nem állok készen, hogy 

meghaljak veled… 
Fel tudna vajon menni a BITO-ra a másodikon? Hogy 

megmeneküljön, a Betegfelvétel és Intenzív Terápia 
Osztály az, amire szüksége van. Talán sikerül, ha nem 

néz le. 
Kyle megtanította, hogyan próbáljon meg elképzelni 

egy jelenetet. Vizualizáció. Látnia kell maga előtt. 
Behunyta a szemét. Hogy megmentse őt, egy lovag 

csillogó páncélban váltja fel a Fekete Lovagot. Boldoggá 
teszi. De amikor a lovag megfogja a kezét, és kivezeti az 

előcsarnokból a felfelé kanyarodó lépcsőhöz, Raven félni 

kezd. A lovag a karjába emeli, és biztonságban felviszi a 
második emeletre. 

Ó, istenem! Képes lesz rá? Egy lépés felfelé. Aztán 
egy másik. És újra egy másik. Ne nézz lefelé! Térdre 

ereszkedik, és négykézláb teszi meg a maradék utat a 
második lépcsőfordulóig. Ne nézz le! Megcsinálja. 

Kényszeríti magát, hogy szeme csakis a harmadik 
emelet felé koncentráljon a kanyargó lépcsőn, ahol az 

igazán betegeket tartották. Oda még nem. 
Alexinek meg kellett volna ölnie engem, apa, 

ahelyett, hogy átvette a helyed, és megtanította, mi jó 
és mi rossz. Hittem neki, amikor azt mondta, te és a 

nyugati kapitalizmus többi ügynöke átmossátok az 
emberek agyát. Azt mondta, az olaj az amerikaiak 

kábszere. Alexi olyan sokszor beszélt álmában az 

olajfoltos Sárkányfogról. 
Most megértette, hogy amikor felhúzta az arcvédő 

maszkot a bankrabláskor, az nem arra szolgált, hogy 
elrejtse az őrök elől. Inkább arra, hogy elrejtse önmaga 

elől. 



Egyszer csak meghallotta, hogy a fekete madarak 

felrebbennek a fákról. Kinézett egy bedeszkázott ablak 
résein. Ki jön ide? Az egyetlen alagúthoz vezető út a 

barlang szájából nyílik. Senki – rajta kívül – nem tudott 
a titkos átjáróról. Talán Lukus tér vissza a múltból? 

Megállt a második emelet faragott korlátjánál. 
Lenézett az előcsarnokba. Túl magas. Nem tud lemenni.  

…ami felmegy, le is tud menni… 
Tehát Nikki készen áll, hogy megpróbálja. Olyan 

szorosan kapaszkodott a korlátba, hogy az ujjai 
belesajdultak. Behunyta a szemét. Egy lépés lefelé. Még 

egy. És még egy. Ne ájulj el! Ne ess el! A lépcső alján a 
földre rogyott. Rendben. Megcsinálta. Talán egy nap 

képes lesz rá, hogy magasabbra másszon. 

…ami lejön, fel is tud menni újra… 
Benyúlt a táskájába, és kiemelte a rendőr fegyverét. 

Most pedig lassan, a pincén át a téglával kirakott 
ösvényhez. Visszament saját nyomait követve a rozsdás 

vaskapuhoz. Ki a földes alagúton a barlangba. Eltolta a 
bokrokat, és felhúzta a pisztolyt. 

Miféle őrült szellem jön hozzá az elmegyógyintézetbe 
– látogatási időn kívül?  



Hatvanhatodik fejezet 

Fatima felnézett a szirtek tetején terpeszkedő 

kastélyépületre: Waybridge Mentális Egészségközpont. 
Ez az eufémizmus mindig ingerelte. A diliház az diliház, 

vagy nem? A szó nyilván nem zavarja az őrülteket – 

egyszerűen csak lelkiismeret-furdalást okoz a 
politikusoknak és a professzoroknak. 

A Jaguar lefordult a 33-as útról az épülethez vezető 
csapásra. A parkolóban álló kék Mercedes elég 

egyértelmű jelzés volt arra, hogy valaki már megelőzte, 
közelebb lépve azonban feltűnt Fatimának, hogy a 

bejárat és az ablakok be vannak deszkázva. 
Lépésről lépésre felbotorkált a sötét gyalogösvényen, 

ügyelve arra, hogy kikerülje a sziklákat és a gödröket – 
épp egy bokaficam hiányozna most. Mégis beletalált egy 

alattomos mélyedésbe, egy pillanatra elvesztette az 
egyensúlyát, és a földre tenyereit. 

A neszre sötét szárnyú madarak tucatjai rebbentek 
fel a fákról, körberepülve a harangtomyot, aztán eltűnve 

a magasban. 

– Raven! – kiáltott –, tudom, hogy itt vagy! Nincs 
értelme bújkálni előlem, gyere ki! Gyere ki, bárhol vagy 

is! 
Megmozdultak a levelek a bokrok között. 

– Itt vagyok, Fatima őrnagy. 
– Raven, fekete madarak figyelmeztettek téged, 

hogy én jönni? 
– Nem arra, hogy te jössz, csak arra, hogy valaki 

megközelíti ezt a félelmetes helyet. 
– Látom nálad van táskád. Mész valahová? 

– Magamnál tartom arra az esetre, ha sietve kellene 
távoznom. Mi szél hozott téged az én 

bolondszállásomra? 



– Jöttem azért, hogy segíteni neked. Menjünk be 

talán nővérszobába, hol tudunk ülni és beszélni. 
Raven megfordult, és mutatta az utat.  

– Teszek fel vizet teának vagy kávénak. 
– Mi perzsák szeretünk inkább erős kávét. 

A teakonyhában Fatima figyelte, ahogy Raven felnyit 
egy Sterno pléhdobozt. A lány ujjai tétován keringtek a 

gyufaskatulya körül, alig találták meg a keskeny kis 
gyufaszálat. Az a földre esett, de Raven óvatosan kivett 

egy másikat, és hozzányomta a doboz széléhez. A gyufa 
eltörött. A harmadik próba már higgadt volt és 

hajszálpontos: végighúzta a gyufaszálat a doboz szélén, 
az pedig végre lángba borult. Már készült is a kávé. 

Fatima elképedt. Ez a Raven ugyanaz, aki a Vörös 

Szerdán beleájult a lángok látványába? Már nem retteg 
a tűztől? 

– Terapeutához jártál? Látszik, mintha pirofóbiádon 
uralkodnál. 

– A bíróság utasította dr. Kyle-t, hogy segítsen úrrá 
lenni a félelmeimen. 

– Ez csodálatos, Raven. Talán segít ez neked, hogy 
megtaláljad utadat vissza igaz hitünkbe. 

– Az iszlámhoz? Nem hiszem. Újra a saját hazámban 
vagyok. 

– Van sok muszlim Amerikában. 
– Aha, biztosan sok jó is van köztük. De gondolom, 

te a militáns dzsihádistákra gondolsz, akik meg akarnak 
téríteni vagy ölni minket. 

– Akaratból esküdtél hűséget iszlámnak. 

– Persze, ha az agymosás hatása alatti megtérést 
saját akaratnak nevezed… 

– Mi van akrofóbiáddal? Segített terapeutád legyőzni 
félelmedet magasságtól? 

– Elkezdtük együtt, most saját magam haladok vele. 
– Változtál, Raven, tűnsz erősebbnek. 



– Köszönöm. Akkor hát, még mindig áll a halálos 

ítélet, hogy is hívjátok ti… fatwa. Bárki, aki muszlim, 
megölhet? Ezért vagy itt? 

– Ez függ rajtad. Van neked információ, ami kell 
MEK-nek. Nekem van hatáskör, hogy visszavonni fatwát. 

– Milyen információ? 
– Utolsó strófa Jason Tedescu-féle próféciából, amit 

megjegyeztél.  
– Dr. Kyle és én megfejtettük egy részét. – Raven 

hezitált. – Nem mondhatom el senkinek. 
– MEK és  N17 most már szövetségesek. Tedescu 

akarta, hogy megosszad velünk. Leírta harmadik rész a 
módszert, hogy bevetni a fegyvert? 

– Emlékszem egyes részeire, de nem tudom, mit 

jelent. 
– Mondd nekem el sorokat, én segítek megfejteni. 

– És mi van a fatwával? Visszavonod? 
– Addig nem, amíg összes rejtély meg van fejtve. 

– Ezt zsarolásnak hívják. 
– Nevezzed, ahogy akarod. 

– Akkor a pokolba veled és az Iráni Népi 
Mudzsahedekkel! 

Ez a sértődékeny Raven már egyértelműen nem volt 
hasznára. Itt az ideje megszabadulni tőle. 

– Rendben, nem felizgatni magadat. Gondolkodjunk 
még ezen. – A kanna sípolni kezdett. – Igyál velem 

kávét. 
– Én csak meleg tejet iszom. 

– Amíg elkészíted, elmegyek mosdóba. 

– Itt van rögtön a sarkon. 
A vécében Fatima előkotorta az arzén maradékát, a 

tenyerébe rejtette, majd visszament a teakonyhába. 
Raven az asztalra tette a pohár tejet és a 

kávéscsészét. 



– Tessék, ahogy mondtad, a perzsák az erős kávét 

szeretik. 
– És nagyon édeset. Akárcsak te. Van még cukor? 

Várt, amíg Raven elment a cukorért. Ahogy hátat 
fordított, Fatima gyorsan megspékelte a meleg tejet egy 

kis adag arzénnal. 
Miután az ostoba liba megissza, már nem lesz más 

dolga, mint végignézni a szánalmas haláltusát, ahogy 
Rashid vergődését is pontól pontra végigkövette. 

Azután, két napon belül már másodjára, földnek fordít 
egy üres Kupát.  



Hatvanhetedik fejezet 

Raven cukortartóval a kezében visszasétált az asztalhoz, 

és éppen elcsípte azt a pillanatot, amikor Fatima babrált 
az asztalon a pohár körül. Ennek a nőnek még van mit 

tanulnia, ez a színészi játék pocsék volt: a merev 

állkapocs és a szúrós tekintet átmenet nélkül váltott lágy 
mosolyra. 

– Nem kell többet aggódnod fatwa miatt. 
…így árulják el magukat a pókerjátékosok, bár még 

nem láttam egyet sem… 
– Hogyhogy? – kérdezte Raven. – Azt mondtad, a 

Korán megköveteli, hogy a hitszegőt kivégezzék. 
– Különböző értelmezések vannak sharíának. 

Raven az asztalra könyökölt. 
– Mi az a saría? 

– Az iszlám jog. 
– Jézusom, amerikai jog a soron kívüli kiadatásról, 

iszlám jog a kivégzésről, kezdek belefáradni ebbe az 
egészbe. – Ahogy felállt és hirtelen megfordult, könyöke 

a tejespohárhoz ütközött, ami azonnal a földön landolt, 

apró szilánkokban. – Öregem, napról napra egyre 
bénább leszek! 

Fatima arckifejezése széles skálát járt be a 
meglepetéstől egészen a haragig a véletlennek tűnő 

baleset láttán. 
– Raven, segítek felvenni darabokat! 

– Nem kell, megbirkózom vele. 
Fatima lehajolt, és felemelt egy üvegszilánkot: úgy 

tartotta a kezében, mint egy tőrt. 
– És megbirkózol ezzel is? 

Raven hátrálni kezdett, és egy széket húzott kettejük 
közé, aztán felkapta táskáját a karfáról, és kirohant a 

nővérszobából. 



Fatima elállta az alagút felé vezető utat. 

– Ma véred feláldozik Allah előtt! 
Csak egy úton menekülhet. 

– Nem tudsz elmenekülni fel lépcsőn, Raven, 
magasságtól rettegsz! 

A lány tétovázott. Aztán megragadta a korlátot, és 
felhúzta magát a lépcsőn. Meglódította a táskáját, és 

fejbevágta vele Fatimát. 
– Ezért lassan vágom el torkod, Raven! 

Fel az első lépcsőfordulóig. Aztán gyorsan felküzdötte 
magát a kanyargós korláton a második lépcsősorig. 

Fatima megpróbálta őt elérni, de a lány egy lendülettel 
belerúgott. 

– Oh, könyörögni fogsz, hogy megöljelek gyorsan, de 

nincs kegyelem hitehagyottnak! 
Már a harmadik lépcsőforduló következett. Fatima 

egyre közelebb került. Aztán a negyedik. Ne nézz le! 
Elszáguldva apu szobája mellett az ötödiken. Fel. Fel. 

Kirontott az ajtón át a tetőkorláthoz. Becsapta maga 
után. 

De Fatima a nyomában volt. 
– Nincs menekülés, Raven, Nikki vagy akárki vagy! 

Leugorhatsz korlátról, de futni nem tudsz! Halál 
agyonütéssel vagy lezuhanással hegyről. Válassz! 

– A nagy szart! – Benyúlt a táskájába, és kihúzta a 
járőr fegyverét. Felhúzta. – Most tiéd a választás, 

Fatima! Legurulsz a hegyoldalon, mint az anyám, vagy 
kérsz egy golyót a két szemed közé? 

Fatima a pisztolycsőért kapott, megragadta, hogy 

kitépje Raven kezéből. Dulakodni kezdtek. Mindketten a 
toronynak dőltek. A pisztoly elsült. Egyszer. Kétszer. 

Háromszor. Vér fröccsent szét az arcokon. De kié? 
Raven hátrazuhant. 

 



Amikor magához tért, meglátta Fatimát összegörnyedve 

a harangtoronynak dőlve. Az arany félholdas nyaklánc 
ott maradt a korlátra csavarodva. Lefejtette róla, és arra 

gondolt, hogy a sziklákra hajítja. Aztán meggondolta 
magát. Mi a fenének? Megfordította a fatwát. Fatimához 

ment, és visszatette a láncot a nyakába. A testet a 
torony falának támasztotta, Mekka felé nézve. Vajon 

felismeri Allah Fatimát arc nélkül? 
A szárnycsapkodás és a felszálló madarak halálra 

rémisztették. 
Ki jön már megint? 

Le kell jutnia, hogy megnézze. Kinyitotta a torony 
ajtaját, és nekiindult. Lenézett a kanyargós lépcsőházon, 

és beleszédült a látványba. Ne parázz, ez csak egy út! 

Mint gyerekkorában, letérdelt, megfordult, és úgy 
mászott le hátrafelé fokról fokra az előcsarnokig. 

Az ég kapott egy plusz sötét réteget, pedig már 
hajnalodott. 

Csak a fekete szárnyak. 
Megint gyilkolni jött valaki?  



Hatvannyolcadik fejezet 

Kyle felkapaszkodott az elmegyógyintézet főbejáratához 

vezető ösvényen. Amikor elhaladt egy sor platánfa 
mellett, károgó hollók csapata száguldott el mellette – 

sötét felhő a reggeli égen. 

– Ott állj meg, ahol vagy, bárki is légy! 
Felismerte Raven hangját, de nem állt meg. 

– Még egy lépés, és lövök! 
Kyle szemével a lányt kutatta. 

– Hol van? 
– Süket vagy, haver, vagy meg akarsz halni? 

Megállt. 
– Ravent keresem. 

Raven kibukkant egy sűrű bozótos mögül. 
– Tedd fel a kezed úgy, hogy lássam! 

– Raven, én vagyok az, dr. Kyle. Tudja… tudod, 
Marty. 

Raven odarohant hozzá. 
– Ó, Marty, nagyon sajnálom! Nem akartalak 

megijeszteni! Honnan tudtad, hol találsz meg? 

– Azt mondtad, ide zártak be gyerekkorodban. 
Gondoltam, hogy hazatérő galamb vagy. 

– Még mindig olyan édes vagy! – lelkesedett Raven. 
– Beszélhetünk? 

– Attól függ, hogyan, mint doki a beteggel, vagy 
inkább mint az ellenségemmel, aki hagyja, hogy 

visszatoloncoljanak Görögországba és megkínozzanak. 
– Doki a beteggel. 

– Oké. – Raven intett neki, hogy merre menjen. 
– Tehát tényleg beköltöztél ebbe az elhagyatott 

elmegyógyintézetbe?  



– Persze. Mielőtt az apám elvitt Görögországba, ez 

volt az otthonom csaknem tíz évig, rövid 
megszakításokkal. 

– Alig hiszem el, hogy kezdesz úrrá lenni az 
akrofóbiádon. Múltkor, amikor itt voltunk, még fel sem 

akartál nézni. 
– Nikki is a te módszereddel küzdött a tériszony 

ellen, ahogy én a tűzfóbiánál. 
– Szeretném belülről is látni az elmegyógyintézetet. 

Raven visszadugta a fegyvert a táskájába. 
– Akkor hát térj be a fészkembe, szólt a holló az 

agyturkászhoz. 
Kyle követte, bizonytalanul lépkedve a földes 

ösvényen. 

Raven felkapcsolt egy zseblámpát, ami egy zsákutca 
végét világította meg. Aztán egy váratlan jobb kanyar 

után át a rozsdás kapun, be a téglával kirakott alagútba. 
– Honnan tudtál erről a barlangról és az alagútról? 

– Egy öreg gondozó, Lukus mutatta. Azután 
felfedezőutakra használtam, amikor be voltam zárva ide. 

Kyle alig bírta beszívni a bűzös levegőt. 
– Fogd be az orrod, Marty! A levegő jobb odabenn. 

Követte a lányt a kőlépcsőn, amelybe az évek során 
barázdákat véstek a csizmák és a meztelen lábak. 

Már az előcsarnokban voltak, Kyle látta, ahogy a lány 
szeme végigszalad a kanyargós lépcsőn. Raven bal 

kezével megragadta a korlátot, a jobbal pedig a férfi 
karját. Egy lépés felfelé. Majd még egy. Kyle nem 

használt még intenzív elárasztásos terápiát az akrofóbia 

kezelésére. Raven valóban egyedül csinálta. 
A lány egy ajtóra mutatott. 

– Második emelet! – kiáltotta. – Betegfelvétel. 
Intenzív terápia. Gyógyszerraktár. Étkező. 



– Fájdalmas lehet számodra egyedül itt lenni. 

Egyszer azt mondtad nekem, nem bírod elviselni az 
egyedüllétet. Mégis, itt senki sincs veled… 

– Ó, nem vagyok egyedül! Az én bolondjaim 
szellemei itt vannak velem. Ne aggódj, nem fognak 

beléd kötni, amíg nem ártasz nekem. – Felkuporodott 
egy kanapéra, és intett Kyle-nak, hogy csatlakozzon 

hozzá. 
Kyle fogott egy széket vele szemben.  

– Tudod, hogy miért zárt be ide az apád, mielőtt 
áthelyeztette magát Athénba? 

– Amikor épp nagyon padlón voltam, ő skizofréniás 
epizódnak hívta, mindig úgy kezelt, mint bármelyik 

másik hallucináló páciensét. 

– És most el tudod nekem mondani, mi történt, 
amikor az N17 és a MEK fogságban tartott? 

Raven szeme kinyílt. 
– Az nem történt meg valójában, csak egy film 

jelenetei voltak. 
Vissza! Ne ellenkezz vele, lépj be az ő világába, tele 

színpadi látomásokkal. 
– Kedvelted a saját szerepedet? 

– N-nem vagyok benne biztos. 
– Emlékszel a legfontosabb jelenetekre? 

Raven az arcára tette a kezét, és az ujjai közül 
beszélt. 

– Annyit alakítottam. Minden olyan homályos. Az 
egyik jelenetben be voltam zárva egy gardróbba, hosszú 

időre. Aztán segítettem kirabolni egy bankot. Majdnem 

meghaltam egy bombázásban a pireuszi kikötőnél. Aztán 
a második felvonásban egy vonaton utaztam egy helyre, 

ahol nők viseltek katonai egyenruhát. 
El kellett vezetnie a lányt a látomásoktól a valós 

emlékekig. 



– Mint a legtöbb kiváló színész, te is biztosan valós 

élményekből merítettél. Ezt hívják method actingnek, 
ugye?* 
*Olyan színészi módszer, melyben külső eszközök alkalmazása 

helyett a színész azonosul a karakter személyiségjegyeivel, érzelmi 

állapotaival. 

– Igazad van. 
Lassan hozd vissza a valóságba. 

– Mennyit merítettél ehhez a jelenethez a valós 
időszakból, amikor túszként a gardróbban kellett lenned, 

teljesen ingermentes környezetben? 
Raven a távolba nézett. Aztán leírta a túszként töltött 

első napok szenvedéseit. 
– Az öreg vezető meg akart erőszakolni. Alexi pedig 

azt mondta, hogy az amerikai, olajéhes elnyomók 
ivadéka vagyok, és örüljek, hogy nem aprított darabokra 

és dobott a farkasoknak.  
– Kellett, hogy legyen valami céljuk vele, hogy 

életben tartottak és átmosták az agyad. Van bármi 
ötleted, miért? 

– Néha beugranak dolgok, de aztán eltűnnek. Ijesztő 

képek és hangok, amiket nem hiszem, hogy valaha is 
elfelejtek. Amikor felébredek, olyanok, mint a tovatűnő 

filmkockák. 
Kyle próbálta felmérni a feszültséget a hangjában. 

Disszociáció? Deperszonalizáció? Derealizáció? Akkor is 
erőltetnie kell. 

– Azok az N17-tagok, akiket végül elfogtak, azt 
mondták a görög terrorizmuselhárító egységnek, hogy 

csatlakoztál hozzájuk. Te vezetted a szökéshez a motort 
a bankrablás során, és a furgont Pireusz bombázásánál. 

– Mondtam neked, hogy ezek filmjelenetek, ahol én 
fogoly voltam! 

– Azok szerint, akiket elfogtak és kivallattak, volt 
esélyed elmenekülni. 

– Segíts visszaemlékezni, Marty! 



– Próbáljuk meg. Hunyd le a szemed, és képzeld el 

magad abban a jelenetben, a sötét gardróbban. 
– Nem. 

– Mostanra már képes vagy úrrá lenni a tűztől és a 
magasságtól való félelmeden azzal, hogy elárasztod az 

elmédet azokkal a képekkel. Ha túl akarsz lenni ezen, 
együtt kell működnöd velem. 

Raven szeme lecsukódott, cikázva a szemhéja 
mögött. 

– A sötét szekrény – szólt Kyle. – Beszélgetéseket 
hallasz a zárt ajtó mögött. 

Reszkető csend. 
– Valaki azt mondja, Sárkányfog hadművelet. 

– Folytasd! 

– Elvetni fogakat, mint a magvakat. A halál magvait. 
– És még? 

– Alvó harcosok. 
– Bárki volt is az, aki beszélt, említette a 

célpontokat? 
Raven kinyitotta a szemét. 

– Ez minden, amit hallok. 
– Biztos vagy benne? 

– …a picsába! persze…!  
Kyle visszahőkölt Nikki hangjának hallatán. Rizikós 

továbbra is komolyabban erőltetni, de túl sok élet forog 
kockán. 

– Nem kell többé aggódnod amiatt, hogy őrizd 
Tedescu üzenetét. Az N17 legtöbb tagját elfogták 

Pireusz bombázása után. Az N17-et és a MEK-et 

legyőztük. 
A lány úgy bámult, mintha transzban lenne, hangja 

Ravenszerű suttogássá halkult. 
– Azt mondtad, az  N17-et és a MEK-et legyőztük? 

– Valamit jelent ez számodra? 
Raven ökölbe szorította a kezét. 



– Csak azzal az emberrel beszélhetek, aki azt 

mondja, az  N17-et és a MEK-et legyőztük… Nem értem. 
– A pszichiáter apád, aki az alakításodat rendezte, 

biztosan poszthipnotikus jelszavakat rejtett a fóbiáid 
mögé, ez pedig megakadályozta, hogy felidézd Tedescu 

jóslatait. De az FBI-nak el kell mondanod. 
– Hogyan mondhatnám el nekik azt, amit nem 

tudok? 
– Talán jobban is tudod, mint gondolnád. Emlékszel a 

sorokra, amiket elszavaltál Tedescunak, mielőtt 
meghalt? 

– Nem. Várj csak, dehogynem. Annak a 
szövegkönyvnek a hallatán meg akart fojtani. De a 

függöny hirtelen legördült. 

– Bizonyára nagyszerű alakítás volt. Előadtad azt a 
jelenetet bárki másnak? 

– Megpróbáltam elmondani apámnak, de ő azt 
mondta, nem biztonságos, ha ő tudja. Ó, istenem! Aztán 

megölte magát. 
– Hipnotizált téged, hogy megóvjon, de most, hogy 

áttörtél a fóbiákon, felidézheted a strófákat. 
Raven szeme lecsukódott. 

– Emlékszem a sorokra. 
– Gyerünk, a függöny felment, te következel! 

 
„Arctalan Istennő őrzi a jövőt szélfutta toronyból,  

és ádáz gyűlölettel lemészárol mindenkit” 
 

– Eszedbe juttat valamit egy istennő arc nélkül? 

Raven eltűnődött. Ajkát összepréselte. Szeme a 
plafont pásztázta. Valami az emeleten? Valami a 

tetőkorlátnál? Jobb, ha még mindig nem erőlteti 
túlzottan. 

– Hagyd csak most ezt, Raven. A következő sorok? 



„Bikaember, kit a vész elkerült, megáll az elsüllyedt 

falak alatt. 
A halál ítélete ötszirmú virágot robbant." 

 
– Kiváló, Raven! Az ügynökök már megfejtették, 

hogy a harmadik sor a New York-i tőzsdére utal, a 
negyedik pedig a Pentagonra. Tudják, hogy az első 

város Chicago, de nem tudták megfejteni a célpontot. A 
szélfútta tornyot. 

Raven megdörzsölte a szemét. 
– Várj! Most, hogy említed, egyszer, amikor Tedescu 

kiosztotta a szerepekkel kapcsolatos jegyzeteket, beszélt 
arról az évről, amikor egy negyvenöt emeletes épület 

elkészült. Azt mondta, az a legmagasabb Chicagóban. 

– Említette valaha is az arctalan istennőt? 
– Az ő szavaival valójában arc nélküli istennő volt. 

Azzal kérkedett, hogy ő fedezte fel. 
– De miért arctalan?Miért mészárol le mindenkit? 

– Szerette a rejtett utalásokat. Lemészárol… learat… 
betakarít. Ez Démétérre utalhat. 

– Az aratás görög istene. A toronyban? Persze! Őrzi a 
jövőt, hiszen ez az a hely, ahol az emberek befektetnek 

a jövőben jövedelmező termékekbe: búzába, 
kukoricába, levágandó sertésbe és marhába. A célpont a 

kapitalista piac fellegvára: a chicagói Kereskedelmi 
Kamara! 

Raven köréfonta a karját. 
– Egy páros vagyunk, együtt fejtettük meg! 

– De Démétér miért arctalan a szélfútta toronyban? 

– Tedescu azt mondta, az az épület volt a 
legmagasabb Chicagóban abban az időben. A szobrász, 

akit olcsón szerződtettek, rájött, hogy valójában senki 
sem fogja látni az arcot. Így hát kifaragatlanul hagyta. 



– Már csak egy jelenetet kell megfejtenünk. HOGYAN 

fogják a készenléti egységek elterjeszteni a fegyvert 
ezeken a célpontokon? Eszedbe jut valami?  

Raven megdörzsölte a szemét. 
– Fáradt vagyok, Marty. 

– Rendben. Pihenj egyet. Holnap visszajövök. 
– Micsoda? Nem mehetsz el, Marty! Töltsd itt velem 

az éjszakát! 
– Azt nem lehet, Raven. Meg kell erősödnöd, és 

hozzászoknod a gondolathoz, hogy amikor az 
embereknek menniük kell, az nem jelenti azt, hogy 

elhagynak téged. Holnap visszajövök, és akkor… 
– Te nem mész innen sehová! 

Raven keze eltűnt a táskájában. Amikor újra előbújt, 

a fegyvert tartotta benne. Kyle sarkon fordult, majd éles 
csapást érzett hátul a fején. Nem halhat meg. El kell 

mondania Dugannek, amit megtudott. De semmiben 
sem tud megkapaszkodni, ahogy zuhan… zuhan… 

zuhan… le a szélfútta toronyról, amiről az arctalan 
istennő vetette le.  

 
 

 
 

  



Hatvankilencedik fejezet 

Kyle lüktető fejjel ébredt. 

– Hol…? Mi…? 
Fény fúródott a szemébe, ahogy kinyílt az ajtó. 

– Minden rendben lesz, Marty! Ne haragudj rám, nem 

akartalak ilyen erősen megütni. De ugye nem fogsz 
elhagyni? 

Kyle felállt. 
– Semmi gond, nincs bajom. 

– Sajnálom, hogy bezártalak, ugyanezt tették velem 
is a búvóhelyen. 

– Ez nem egy búvóhely, Raven. 
– Ó, nagyon tévedsz! Minden betolakodóval szemben 

meg tudom védeni a kastélyomat. 
– Raven, figyelj, nagyon kevés időnk maradt. Meg 

kell mutatnom a bíróságnak, hogy felülkerekedtél az 
agymosás hatásán… 

– Milyen agymosás? 
– …vagy Rodriguez bírónő elrendeli, hogy 

visszatoloncoljanak Görögországba, a vallatásra, 

emlékszel? 
– Áruld el! Mégis milyen agymosás?! 

– Nem emlékszel, mit tett veled Alexi? Bezárt a 
sötétbe, és felle kapcsolta a villanyt, hogy ébren tartson. 

– Ez nem igaz, ő nem mosta át az agyam! 
– Akkor hogyan alakultál át fiatal színésznőből 

terroristává, mivel magyarázod a metamorfózist? 
– Nem vagyok terrorista. 

– Együttműködtél velük. 
– Hé, az nem ugyanaz. 

– Segíteni egy bankrablásban? Pireusz bombázása?  
Raven átfésülte haját ujjaival, aztán megfogott egy 

vékony tincset és csavargatni kezdte. 



– Mondtam már neked: azok csak filmjelenetek 

voltak. 
Kyle kitámolygott a kicsi szobából a konyhába, 

tenyerét megtöltötte a csapból folyó barna vízzel, és 
megmosta az arcát. A lány a sarkában ácsorgott a kezeit 

ropogtatva, aztán törülközőt nyújtott neki. 
– Raven, hallottál valaha a Stockholm-szindrómáról? 

– Mint ami Patty Hearstnek volt? Olvastam róla még 
régen. Mi köze ennek hozzám? 

– Mint te, a túszejtést követően ő is csatlakozott az 
elfogóihoz. Akárcsak te, ő is segített kirabolni egy 

bankot. Végül elítélték, és börtönbe került, aztán később 
szabadlábra helyezték, és megbocsátottak neki. 

– Én nem mehetek börtönbe. 

– Lehet, hogy nem ítélnek el. 
– Tényleg visszatoloncolnak Athénba? 

– Valószínűleg, hiszen ott követted el a 
bűncselekményeket. 

– Nem élném túl Görögországban, itt legalább 
megvannak az őreim. 

– Milyen őrök? 
– Mondtam neked, a szellemeim. 

Újabb pszichotikus epizód? 
– Mesélj nekem róluk. 

– Akik ebben a bolondokházában halnak meg, sosem 
szabadulhatnak innen. Én velük maradok a 

végtelenségig. 
– De miért jöttél vissza ide? 

– Hogy vezekeljek az ördögi oldalamért. Az ördögi 

énemért, amit akkor hívtak elő, amikor levágták a 
szárnyaimat, és elneveztek Nikkinek. 

Kyle most megértette, hogy Raven azonosulása az 
Apteros névvel a Szárnyatlan Nikét jelentette. 

– De hiszen épp most állapítottuk meg, hogy 
átmosták az agyad. 



– Te állapítottad meg, nem én. 

– Raven, hogyan másképp tudtak volna Amerika-
ellenes terroristát csinálni belőled ilyen rövid idő alatt?  

– Alexi megmutatta, hogy Amerika nem törődik 
velem. Egy szó sem volt rólam az újságokban, bármi 

arról, hogy elraboltak. 
– A túszul ejtő szeretőd elárult téged, ahogyan az 

apád is. Raven, te az elárulások okozta traumától 
szenvedsz! 

– Egy frászt trauma, baromság! Nem akarok többet 
hallani, te csinálod az agymosást! 

Volt benne valami. Talán az intenzív elárasztásos 
terápia az agymosás egy formája. De ő ezt azért tette, 

hogy megmentse, nem azért, hogy uralja. 

– Mit érzel most, Raven? 
– Elárultam az elvtársaimat. A legtöbbjüket elkapták 

és börtönbe zárták miattam. 
– Bizonyos értelemben így vezekelsz, te most szabad 

vagy. 
– Te még mindig nem érted. Azt mondtam, a 

legtöbbjüket. Myront nem kapták el, Alexi próbál 
megtalálni, hogy megmentsen, vagy nem is tudom… 

megöljön engem… vagy Nikkit. 
– Az igazság az, hogy meg kell ölnie téged, neki ez 

az érdeke, különben kiadnak Görögországnak, ahol 
kínzás alatt elárulhatod a Sárkányfog hadművelet 

részleteit. 
– Alexi sosem tenné ezt, ő szeret engem. Mi majd 

megvédjük magunkat itt, Camelotban. 

Még egy hisztériás téveszme? Át kell törnie. 
– Raven, álmodtál már valamit, amióta visszatértél 

ide? 
– Naná, éjjel-nappal álmodom, álomban és ébren is. 

Egy furcsa álmot, újra és újra. – Szeme kimerevedett. 
Kezét a szájára csapta. 



– Volt egy asszociációd, Raven, igaz? 

– Ó, istenem! 
– Gyerünk! 

– Valamit hallottam a terrorista egységekről, amiket 
még Tedescu létesített Amerikában a második 

generációs N17 és a MEK számára. 
– Ne próbáld értelmezni, csak hagyd, hogy a felszínre 

jöjjön! 
– Amikor Alexinek rémálmai vannak, gyakran beszél 

alvás közben. 
– Készenléti egységekről beszél álmában?  

– Sosem nevezte őket készenlétieknek, valami 
másnak, várjunk csak… mintha takarítók lettek volna. 

– Tudod, mire célzott? 

– Arra, hogy nélkülözhetetlenek a Sárkányfog 
hadműveletben. 

– Beszélt róla valaha, hogy mi a szerepük ezeknek a 
készenlétieknek vagy takarítóknak? 

Raven kezét a szájára szorította, és megrázta a fejét. 
– Raven, ez nagyon fontos, ártatlan emberek ezreit 

érheti borzalmas halál. 
– Alexi sosem tenne ilyet. 

– Mit szólnál, ha azt mondanám neked, hogy a MEK 
az anthrax egy halálos baktériumtörzsét csempészte 

fegyver formájában az Államokba, hogy az N17 
készenléti egységei felhasználják? 

– Azt mondanám, hogy kamu, Alexi nem venne részt 
ebben. 

– Tudod, hogy az anthrax szétszórása milyen 

hatással lehet ártatlan férfiak, nők, gyerekek ezreire, 
millióira? 

– Hallottam valamit az anthraxról, de nem tudom, mi 
az. 

Ez az utolsó esélye a képekkel való intenzív 
elárasztáshoz – talán átlendíti Ravent a holtponton. 



– Orvosként olvastam jelentéseket, melyeket az 

Egészségügyi Világszövetség adott ki. Az anthrax spóráit 
belélegző áldozatok nem fogják tudni, hogy megkapták. 

Mindössze annyit éreznek, hogy az orruk eldugul, 
ízületeik fájnak, szárazon köhögnek és kimerültek. 

Képzeld csak magad elé! Az első tünetek alapján az 
orvosuk valószínűleg influenzát diagnosztizál. Hiába 

kezelik antibiotikummal, nem lesz javulás. 
– Nem akarok többet tudni! 

– Néhány nappal később az anthraxfertőzés enyhülés 
szakasza következik. Az emberek úgy érzik, jobban 

vannak… 
– Elég ennyi! 

– Figyelj! Fontos, hogy tudd, mi fog történni, hacsak 

nem segítesz nekünk megállítani őket. A fogyatkozás 
után a baktérium megtámadja a nyirokmirigyeket. 

Csupán néhány óra alatt elárasztja az egész 
nyirokrendszert, és kiválaszt egy toxint, ami minden 

szervet megtámad, különösen a tüdőt. Elvágja az 
oxigénutánpótlást.  

– Kegyetlen vagy! Őrületbe akarsz kergetni?! 
– Segíteni akarok, hogy kitöröld a hazugságokat, 

amiket Alexi ültetett el a fejedben. Elhitette veled, hogy 
a saját néped gonosz. 

– Azok vagyunk. Azok vagyunk! 
– Az N17 és a MEK megnyertek téged a terrorista 

összeesküvésnek: ártatlan gyerekeket akarnak 
meggyilkolni, az iskolaudvarokon és a játszótereken 

halnak majd meg, ha a te elméd nem tisztul ki! Haldokló 

babák, akiket anyjuk tol a babakocsiban. 
– Épp olyan bűnös vagyok, mint a többiek… 

Segítettem kirabolni a bankot, hogy legyen pénzük, 
amivel fizetnek ezért a borzalomért. 

– Jóváteheted, ha segítesz megállítani Alexit. 



– Még mindig nem hiszem, hogy Alexi benne lenne 

ilyesmiben. 
– Huszonnégy órán belül az anthrax áldozatainak 

bőre elkezd bekékülni. Iszonyúan nehézzé válik a légzés. 
Képzeld ezt magad elé! Nyelőgörcsök, rángatózás, aztán 

hirtelen… 
– Állj le! 

– …halál. 
– Azt mondtam, állj le! 

– Csak te tudod leállítani, Raven! 
Látta, ahogy a lány visszanyeli a könnyeit. 

– Befolyásolni akarsz, a férfi ellen fordítasz, akit 
szeretek! 

– A MEK és az N17 készenléti egységei el fogják 

terjeszteni ezt a pestist a három célponton. De nem 
tudjuk, HOGYAN. Az idő pedig fogy. Szükségem van rád, 

hogy segíts kitalálni, hogyan. 
Raven hangja megkeményedett. 

– Mindezt el fogod mondani a bírónak? 
– Rodriguez bírónő utasított, hogy kezeljelek, és 

számoljak be neki rólad. 
A lány halálosan nyugodtnak látszott. 

– Tedd, amit tenned kell. Én pedig azt teszem, amit 
nekem kell tennem. 

– Nem tudnánk ezt átbeszélni? 
– Elég a beszélgetésből! Bizonyára megtalálod a 

kifelé vezető utat az alagúton keresztül.  
Raven kiment a szobából, és becsapta maga mögött 

az ajtót. 

Kyle egy ideig ácsorgott, majd lement az alagsorba, 
át az alagúton, ki a kapun a barlanghoz. 

Amikor az autójához ért, felhívta Dugant. 
– Itt Kyle. Mondja le a JPATS-gépet, nincs szükség 

rá, hogy visszatoloncolják Athénba. Áttörés volt. 
– Figyelek. 



– Az arctalan istennő Démétér szobra, befejezetlen 

arccal a chicagói Kereskedelmi Kamara tetején. 
– Biztos benne, hogy hinni lehet abban, amit 

mondott magának? 
– Maga van az FBI-tól, ezt a maga feladata eldönteni. 

– Ez csak még több okot ad a soron kívüli 
kiszolgáltatáshoz. 

– Miért? Megkapta, amit akart! 
– Nem mindent. Alexi és Myron még mindig 

szabadon vannak, a MEK nem esett ki a játékból, az idő 
pedig fogy. Ha képes volt visszaidézni a HOL? 

fennmaradó részét, és tudja a MI? szakaszt, akkor 
valószínűleg azt is tudni fogja, HOGYAN fogják a 

készenléti egységek elterjeszteni az anthraxot. 

– Nincs szüksége Ravenre, hogy megtalálja őket. 
– Ezt a terrorizmuselhárító erők dolga meghatározni. 

Utasítást adok a marsalloknak, hogy vegyék fel. 
– Na jó, adjon még egy kis időt, megpróbálom 

kideríteni a HOGYANT. 
– Nem várhatunk tovább. 

– Csak huszonnégy órát! Visszamegyek, és még több 
képpel sokkolom az elméjét, működik az elárasztás. 

– Nincs rá lehetőség. 
– Máskülönben lehet, hogy megöli magát. 

– Ezt a rizikót vállalnunk kell. 
Kyle Tia hangját hallotta a háttérben. 

– Plusz huszonnégy óra nem sokat változtat a 
dolgokon. 

Dugan habozott. 

– Rendben, Kyle, huszonnégy óra, és a megbízatása 
lejár. Aztán az igazságügyiek visszaviszik 

Görögországba. 
– Nem fogja megbánni, megteszem, amit…  

De Dugan már kilépett a beszélgetésből. 



Kyle kikapcsolta a mobilját, és felbámult az 

elmegyógyintézetre. Az ókori legenda szerint az 
athéniak levágták istennőjük szárnyait – 

megakadályozva, hogy a Szárnyatlan Győzelem valaha 
is elrepüljön az athéni Akropoliszról. 

Az volt az érzése, hogy Raven-Nikki, Apteros Nikéhez 
hasonlóan, sosem fog kirepülni ebből a hegyi 

elmegyógyintézetből.  



Hetvenedik fejezet 

Alexi rákanyarodott a Waybridge Elmegyógyintézet felé 

vezető útra. Kék Mercedes és piros Jaguar pihent a 
parkolóban. Vagyis Raven itt van, de ki a másik? Kivette 

a csomagot a diplomatatáskával együtt a furgonból, 

nem szabad megkockáztatni, hogy ellopják. 
Ahogy elhaladt a rozsdás kút mellett a halott 

kertben, fekete madarak raja csapott fel a fákról. Vajon 
miért hívják a hollókat a madarak gyilkos seregének? 

A főbejárat ajtaja és az elülső ablakok is be voltak 
deszkázva. Alexi bekiabált. 

– Hahó, van itt valaki? 
Nem jött válasz. 

Újra kiáltott. 
– Van valaki odabenn? 

Faágak reccsentek. 
– Elég a lármából, felriasztod a halottakat! – Raven 

hangja szólt a bokrokból. – Fegyver van nálam. Mondd 
meg, ki vagy, vagy lövök! 

Blöfföljön? Nincs értelme kockáztatni. 

– Én vagyok az, Alexi. 
– Sétálj lassan az épület nyugati oldalához, de tartsd 

a kezed a levegőben, ahol látom! 
– Te vagy az, Nikki? Kerestelek. 

Látta, ahogy a lány kiemelkedik a bokrok közül. 
Veszélyes: ha van nála fegyver, ő maga könnyű célpont 

lehet. 
– Honnan tudtad, hogy valaki van itt? 

– „Ahol a madarak megállapodnak – válaszolta Raven 
–, ott nem lehet ellenség. Ha éjszaka egymást 

hívogatják, akkor félnek.”* 
*Szun-Ce: A hadviselés törvényei (Tőkei Ferenc fordítása) 



– Oh, emlékszel még, hogy a hadviselés törvényeiből 

idéztem neked Szun-Cétől? Sosem voltál az a bolond, 
akinek tettetted magad. 

– A tarot-ban A Bolond a kiindulópontja mindennek – 
nevetett Raven. – De ez nem a villámsújtotta torony, ez 

a szélfútta, és amint látod, még mindig áll, és én vagyok 
a Főpapnő! 

Szóval megvannak Tedescu strófái. Óvatosan 
nyomulj előre, nehogy elriaszd! 

– Megközelíthetem, őszentsége? 
– Mit akarsz itt, Alexi? 

Elérte a lányhoz közeli ösvényt. 
– Megtalálni a lelkitársamat. 

Raven a csomagra mutatott. 

– Mit hoztál? 
– Egy ajándékot neked, édesem. 

– Hadd lássam! 
– Később, kedvesem. Ez egy kis meglepetés, amiért 

újra együtt vagyunk. 
– Akkor most gyere be, megmutatom gyerekkorom 

titkos helyét! 
– A bejáratot lepecsételték. Hogyan jutunk be? 

Raven kézen fogta őt, és a barlang felé vitte. Alexi 
meglepődött látva Raven titkos átjáróját. 

– Hová viszel engem? 
– A nővérszoba mögötti helyiségbe. 

Felmásztak a második emeletre, egy kicsi szobába. 
– A nővérek itt töltötték a szüneteiket, mostanában 

gyakran jövök ide. 

Alexi próbálta minden mozdulatát kontroll alatt 
tartani, csak óvatosan, nehogy Raven megsejtsen 

valamit. Ha a lány már emlékszik mindegyik profetikus 
strófára, nem engedheti őt az FBI kezébe. 



Sajnálta Ravent, de erőt vett magán, és a szánalom 

utolsó csíráit is kiirtotta magából. Maradjon szép emlék 
az utolsó együttlét.  



Hetvenegyedik fejezet 

Raven megkönnyebbült, és büszke volt, hogy Kyle 

tévedett: Alexi mégiscsak szereti őt. Le tudnának élni 
együtt egy életet. 

– Fájdalmas lehetett itt egyedül újraélni a múlt 

borzalmait – mondta Alexi. 
Azt akarta válaszolni, hogy sosem volt egyedül ezen 

a helyen – de vajon készen áll rá Alexi, hogy a 
védőszellemeiről halljon? Belekapaszkodott a karjába. 

– Most, hogy itt vagy, és vigyázol rám, soha többé 
nem leszek már egyedül. 

– Ez úgy hangzik, mint egy jóslat. 
Amikor a férfi homlokán ráncok jelentek meg, Raven 

tudta, hogy valami nincs rendjén. 
Alexi körbenézett a szobában. 

– Egész kényelmesnek tűnik, csak az a baj, hogy a 
heverő túl keskeny kettőnknek. 

– Az apám lakosztályában, az ötödik emeleten van 
egy franciaágy. 

Alexi elképedt. 

– Már az is csoda, hogy ide feljutottál. Nem félsz az 
ötödiktől? Az már nagyon magas. 

– Sokat dolgoztam rajta, hogy legyőzzem a 
tériszonyomat. Remélem, büszke vagy rám. 

Raven mutatta az utat az ötödik emeletre. Végre újra 
együtt: ő és Alexi. De egy pillanatra kizökkent a 

bódulatból – érezte, hogy a halál a közelben jár. 
…ne légy már ilyen morbid, ne rontsd el… 

Keze izzadni kezdett, a verejtéktől megcsúszott a 
kilincsen. 

– Egyszer láttam valamit ebben a szobában, amire 
túlságosan szörnyű visszaemlékezni.  



– Ne tartsd magadban! Biztosan nem akarsz szörnyű 

látomásokat vinni magaddal a… 
– Helyes lenne elárulni apám emlékét? Nem akarná, 

hogy bárki is tudja. 
– Hűtlen volt anyádhoz? 

– Annál rosszabb. 
– Az egyik nővérrel volt? 

– Sokkal rosszabb. 
– Te és én rokonlelkek vagyunk, Nikki! Molesztált 

téged? 
Raven megállt egy pillanatra, amikor meghallotta, 

hogy Alexi Nikkinek szólítja. Aztán a kezére nézett az 
ajtókilincsen. Az övé? Nem tudta kinyitni az ajtót. 

– Sosem nyúlt hozzám. Egy beteg volt az, egy fiú, 

akit szerettem, az apám Édesmackónak hívta. Láttam, 
ahogy megerőszakolja. 

– Ez iszonyú! 
– Láttam, ahogy apám teste alatt kapálózik egy 

vékony kar, és hallottam, ahogy a fiú kiabál, hogy 
hagyja abba, dr. Slade! 

– Az apád megérdemelte a halált. 
– Ez még nem minden – mondta Raven. Az ágyhoz 

ment, és lehúzott két réteg takarót. – Ha még egyszer 
látom, talán az kitörli a foltot a lelkemből. 

A lepedő a takarók alatt mocskos barna volt. 
– Biztosan összecsinálta magát – mondta Alexi. 

– Nem, ez Édesmackó megszáradt vére. Apám 
jelentése szerint megölte magát, de én láttam a kést 

apám kezében, és azt is, ahogy elvágja a fiú torkát. 

Akkor zárt be másodszor az elmegyógyintézetbe… 
– De miért nem dobta ki a lepedőt? 

– Nem hiszem, hogy valaha is visszajött ebbe a 
szobába. 

Raven monoton mozdulatokkal kibújt a ruháiból, 
bugyiját Alexi lába elé, a földre dobta. 



– Mit csinálsz?! 

– Felkészülök, hogy szeretkezzünk. – Kikapcsolta 
Alexi övét, és lehúzta a nadrágját. 

– Ebben az ágyban?! Ez beteg! 
– Igen, ez vagyok én. Beteg. Dr. Kyle azt mondja, el 

kell árasztanom az elmémet képekkel. Ha ott csináljuk, 
ahol apám megerőszakolta és megölte őt, talán ki tudom 

űzni a gonoszt. Bárcsak fiúnak születtem volna! 
– Nem tudok szeretkezni veled ezen az ágyon, Nikki. 

– Ismerlek, Alexi! Tudsz. – Lehúzta az alsónadrágját. 
– Látod? Persze, hogy tudsz! 

– Szeretnék, Nikki, de nem fogom meggyalázni az 
utolsó… 

– Miért utolsó? 

– Szeretlek, Nikki! 
– Akkor mutasd meg! – Raven magára húzta. 

Megborzongott, amikor Alexi megcsókolta a nyakát, a 
mellét és a köldökét. Végighaladt kezével a kerek 

csípőn, be a combok közé, és addig cirógatta, míg a lány 
egész teste bizseregni kezdett. 

– Hatolj belém! – nyögte. – Jobban akarlak, mint 
bármikor. 

Alexi becsúszott. Finoman. Gyorsabban és 
gyorsabban, amíg Raven fel nem kiáltott. 

A mozivásznon lassan pörögtek a képek – majd a 
kamera elsiklott az égen suhanó felhőkre. 

 
Alexi lefordult róla, és kezét összekulcsolta a tarkóján. 

– Rendszerint elalszom szex után, de most teljesen 

éber vagyok. 
– Hozok neked egy pohár meleg tejet, az majd segít. 

Alexi bólintott. 
– Hosszú nap volt ez, szükségem van az alvásra. 

Raven csupaszon kimászott az ágyból, elment a 
nővérek pihenőhelyére, és ellenőrizte készleteit. A tejpor 



jó lesz. Feltette a kannát a Sternóra, és gyorsan 

meggyújtotta. Jó. Ő tartja kezében az irányítást. 
Miközben tejet öntött egy pohárba, eszébe jutott az 

altatópor. Attól lesz majd egy nyugodt éjszakája. 
Beletette az altatóport a tejbe, és visszavitte a hálóba. 

– Ettől megnyugszol majd. 
Alexi lehajtotta. 

– Nagyon értékelem, hogy gondoskodsz rólam. 
– Mostantól mindig így fogok gondoskodni rólad. 

Alexi szemhéja megrebbent, majd szeme 
lecsukódott. Hamarosan horkolni kezdett. Raven 

betakarta, és lefeküdt mellé. 
Arra számított, hogy ő is gyorsan elalszik majd, de 

Alexi felnyögött és fordult egyet, már megint álmodott: 

takarítók… ampullák… működő légkondicionálók… az 
ellenségeinket elsöprő lehelet… 

Elhadarta a szavakat újra és újra. Miről beszélt 
álmában? Takarítók? Ampullák? Légkondicionálók? 

Felidézte Kyle szavait az anthrax okozta halálról, 
hogyan öl meg gyerekeket, még kisbabákat is. Lassan. 

Borzalmasan. 
Mi lehet Alexi ajándéka? Még mindig meztelenül, 

kiosont a hálóból apja szomszédos irodájába. Nem tudta 
a pontos okát, de viszolygott a ruha szorításától. Talán 

Éva akart lenni a paradicsomban. A fa előtt, az alma 
előtt, a bukás előtt. 

Letépte a barna csomagolást a dobozról, és 
nézegette az alumínium aktatáskát. Miféle ajándék ez? 

Megpróbálta kinyitni, de számzárral volt kódolva. 

…próbáld a tizenhetet… 
Számolt. Az N az angol ábécé tizennegyedik betűje, 

1-4-1-7. Elforgatta a számtárcsát, a zár kipattant. A 
táskában vattába ágyazott vékony üvegampullák 

tucatjai sorakoztak. Mindegyik közepére egy bőrpántot 



erősítettek éles fémszegecsekkel, mintha 

kutyanyakörvek lettek volna. 
Alexi be akarta vetni az anthraxot a három 

célponton. Kyle rádöbbentette őt a következményekre: 
rángatózó, elkékülő emberek, férfiak, nők, ártatlan 

gyerekek. 
A vattabélés alól kikandikált valami zöld papírdarab. 

Óvatosan elmozdította: százdolláros bankjegyek. 
Az a pénz volt, amit ő segített neki ellopni az Athén 

Bankból? Pénz, amivel borzalmas halálokért fizetnek? 
Milyen fura, a fémszegecsek a bőrpánton befelé 

néznek, az üvegampulla felé, ennek meg mi értelme? 
 

Aztán… felbukkant egy emlék… egy fiú az iskolában, aki 

egy nyelves csókért cserébe bőr karkötőt ajándékozott 
neki. Esett. Befutottak egy pajtába, csókolóztak, 

ölelkeztek. Érezte, ahogy csuklójára szorul a víztől ázott 
bőrpánt, a kapocs pedig belemélyedt a bőrébe. 

…amint háromkutya nyakörve a halállal töltött 
poharakat áttöri…  

Emlékezett Tedescu egyik órájáról: Héraklész 
tizenkettedik munkája az volt, hogy elkapja a háromfejű 

kutyát, és felhozza az alvilágból. 
De ezeknek a bőrpántoknak a szegecsei befelé, az 

ampullák felé fordultak. Ha a pántok nedvesek lesznek, 
a bőr összemegy, amikor megszárad, és a szegecsek 

áttörik az üvegampullákat. De hogyan fog szétszóródni 
az anthrax? 

…aiolosz fagyos-forró lehelete télen-nyáron… 

Légkondicionálók! 
Vajon Alexi kivel szervezi az akciót? Megnézte a férfi 

mobiljának menüjét, és beállított névcsoportokat talált: 
hoppá, az egyik csoport a Takarítók nevet viselte. 

…a készenléti egységek, takarítók, akik éjszaka 
takarítják az épületeket… 



El kell mondania Martynak. Remegő kézzel tárcsázta 

Kyle számát. 
Réveteg hang. 

– Mi az?! 
– Ne gyere vissza az elmegyógyintézetbe! – suttogta 

Raven. – Itt van Alexi, beszélt álmában. Ha felébred, 
biztos vagyok benne, hogy meg akar majd ölni. 

Anthraxszal teli ampullákat hozott. Szét akarja majd 
osztani a készenléti egységek között, akik takarítók a 

három célponton. Nem öngyilkos bombázók, lesz idejük 
elmenekülni. Rájöttem, hogy miközben éjszaka 

takarítják az épületeket, benedvesítik a bőrpántokat az 
ampullákon, és a légkondicionálókba rejtik őket. Amikor 

a bőr megszárad és összezsugorodik, a fémszegecsek 

áttörik az üveget. Aiolosz fagyos-forró lehelete a 
légkondicionálókból szétfújja az anthraxport mindegyik 

épületben. 
Hallotta, hogy a férfi lélegzete elakad. 

– Ezrek fognak meghalni. 
– Mit tegyek? 

– Fuss! 
– Merre? Gyűlölöm Alexit, de nem mehetek el! 

– Hívom a SWAT*-ot és a marsallokat.  
*Taktikai beavatkozó egységek. 

– Nincs idő, én magam birkózom meg vele. 
– Hogyan? 

…törd el azokat az átkozott üvegcséket… 
– Nehogy te vagy bárki is belépjen az épületbe – 

mondta Kylenak. – Ez a cucc megfertőzi majd az egész 
diliházat. 

– Várj, Raven…! 
A lány kinyomta. 

Alexi már a sarkában szuszogott. 
– Kivel beszélsz? 



Raven eldobta a telefont, és felkapta az ampullákat 

az aktatáskából. 
– Mi a baj, Nikki? Miért keltél fel az ágyból? 

Raven szembefordult vele. 
– Átvertél engem, tudom, hogy el akarsz hagyni! 

– Nem igaz! Elviszlek magammal egy rejtekhelyre. 
Rengeteg pénzem van, együtt lehetünk örökre, ahogy te 

is akarod. 
Raven a feje fölé emelt egy ampullát. 

– Azok alapján, amiket az anthraxról hallottam, ha 
ezt eltöröm, körülbelül egy hetünk lesz még hátra. 

– Esküszöm, azt terveztem, hogy magammal viszlek! 
– Mondd, hogy szeretsz! 

– Szeretlek! 

Kitárta a karját. 
– Egy utolsó simogatás? A testünk összeér. 

Alexi a karjába vette. 
Raven a tenyerében szorongatta az ampullát. 

– Látom, még mindig akarsz engem – suttogta. – 
Csókolj meg! 

Kezét a szájához kapta. Az ampullát a fogai közé 
csúsztatta, nyelvével szétfeszítette Alexi ajkát, és 

ráharapott az üvegcsére. 
Szilánkok keveredtek az anthraxszal és hasogatták a 

nyelvüket. 
Raven nem vett tudomást a fájdalomról. 

– Ugye, milyen szép? Megmenteni életek ezreit egy 
gyilkos-öngyilkos csókkal. 

– Ne! 

– Sosem tudsz már elhagyni engem, Alexi! – 
motyogta. Vér csordogált a szájából.  

– Megint megőrültél! Megyek innen… 
– Túl késő, Alexi! Ez volt a halál anthraxos csókja. 

– Akkor mártírhalált halok majd. Még mindig van 
időm elvetni a sárkánymagokat a többi ampullával. 



Raven kiszakította magát, és a korláthoz futott. 

Megállt. Lenézett a lépcsőházban. Behunyta a szemét, 
aztán mély levegőt vett. 

Kit érdekel? Úgyis meg fog halni. 
A kanyargós lépcsőn lefelé botladozva a falhoz 

csapott néhány ampullát. Visszanyerte egyensúlyát, és 
tovább futott lefelé. 

Alexi mögötte volt. Eldobott még párat. 
Negyedik emelet. Harmadik. Második. Első. 

Elfogyott mind. 
Alexi elkapta és durván megrángatta. 

– Nem tudod, mit tettél! 
– Azt mondtad, lelkitársak vagyunk. Megmentettem 

lelkek ezreit, ahogyan a miénket is. 

– Őrült vagy! 
Raven nevetett. 

– Hát persze! Évekig nem tudják majd lebontani a 
fertőzött kis diliházunkat! Szeretkezhetünk itt, amíg el 

nem kékülünk, Alexi. Ne pazaroljuk el az utolsó pár 
napot, amíg hús van a csontjainkon! 

Alexi eltolta magától Ravent. 
– Eszemben sincs itt maradni, elmegyek. 

– Mégis hová futhatsz, amikor magadban hordozod a 
pusztulást? Te hoztad ide a halált, ami megfertőzte ezt a 

bolondokházát. Még van körülbelül egy hetünk, hogy 
szeretkezzünk… most már ez lesz a sírhelyünk. 

– Te bolond! Miről beszélsz?! Nincs időnk! 
– Hiszel a halál utáni életben, Alexi? 

– Igen, de én inkább ezt az életet választom. 

– Ott leszünk egymásnak örökre, Alexi. 
– Miről beszélsz?! Meddig lehet a fertőzést 

gyógyítani? 
Nikki közelebb ment és odasúgta: 

…„szólt a holló, soha már”…  



Utószó 

Napjainkban 

Pireusz bombázása után a görög rendőrség rejtett 

fegyverkészletet talált az N17 búvóhelyén. A szervezet 
legtöbb tagját elfogták, és bíróság elé állították: 2003. 

december 7-én tizenötüket bűnösnek találták, és 

életfogytiglani börtönre ítélték, négyüket felmentették. 
Bár a csoportot elvileg feloszlatták, nem sokkal az 

ítélethozatal után az N17 üzent a médián keresztül: 
„Még nem haltunk meg mind. ” 

2007. január 12-én reggel hat órakor támadás érte 
az Egyesült Államok athéni nagykövetségét egy kézi 

vezérlésű rakétával. Az akciót egy magát Forradalmi 
Harcnak nevező szélsőbaloldali terrorista csoport vállalta 

magára. 
A New York Times értesülései szerint még ebben az 

évben, 2007 júniusában két férfit és egy nőt állítottak 
elő Athénban, akik házi készítésű bombákkal szereltek 

fel egy rendőrautót. Ez volt az első alkalom, hogy a 
bankok és adóhivatalok hónapokon át tartó éjszakai 

bombázása után sikerült valakit letartóztatni. 

Később tíz terroristát tetten értek, amikor Molotov-
koktélokat dobtak az Eurobank egyik fiókjára. A tüzet 

eloltották, de a támadóknak sikerült elmenekülniük. 
Az  N17 igazi vezetőjét – aki a regényben Myron 

Costa néven szerepelt – sosem találták meg. 
Feltételezések szerint a közel ezernégyszáz görög sziget 

valamelyikén bújkálhat. 
 

Közben Ashrafban az Iráni Népi Mudzsahedek vezetői 
még ma is arra várnak, hogy a Külügyminisztérium és a 

Pentagon között eldőljön végre a vita arról, hogy a 
szervezet lekerülhet-e a terrorista csoportok listájáról. A 



Pentagon győzelmében bízva készülnek egy lehetséges 

Irán elleni háború eljövetelére. Számos republikánus és 
demokrata szenátor támogatja őket, míg mások 

határozottan ellenzik a közös háború tervét. 
A Washington Post 2003. november 9-i számában 

William Sutherland őrnagy még a „nem terroristák, 
inkább hazafiak" kijelentést tette velük kapcsolatban. 

Ezzel szemben a korábbi külügyminiszter, Colin L. Powell 
azt javasolta a korábbi védelmi miniszternek, Donald H. 

Rumsfeldnek, hogy a MEK hadseregére inkább mint 
fogolyra tekintsen és ne mint szövetségesre. 

A New York Times 2004. július 27-i számában 
megjelent, hogy az Egyesült Államok hadserege az Iráni 

Népi Mudzsahedek tagjait védelem alatt álló 

személyeknek nyilvánította, akik a negyedik genfi 
egyezmény alapján immunitást élveznek a kiutasítás 

alól. „A védelem alatt álló személyeknek járó státus 
azon szélhámosok győzelme, akik a MEK Irán ellen való 

felhasználása mellett foglalnak állást” – írja a Christian 
Science Monitor július 29-én. 

A Bush-adminisztráció, a Newsweek 2005. február 
14-i száma alapján, a MEK ügynökeit kívánta 

felhasználni Iránnal szemben, és a Pentagon bízott 
benne, hogy némely MEK-foglyot „kémekké való 

kiképzésben részesíthet". 
Az iraki parlament egy tagját távollétében találták 

bűnösnek és halálra ítélték Kuvaitban, amiért 
támadásokat tervezett amerikai és francia 

nagykövetségek ellen, melyekben öt amerikai 

állampolgár életét vesztette. A New York Times 2007. 
február 7-i száma szerint a férfit terroristaként 

azonosította „a Strategic Policy Consulting, egy 
Washingtonban működő iráni disszidensekből álló 

csoport… mely információinak nagy részét a nép 



Mujahideenjától (sic), a Teheránnal szembenálló 

legnagyobb és legkatonaibb szervezettől kapja". 
Teherán vezetői ezalatt továbbra is követelik, hogy a 

MEK tagjait szolgáltassák ki Iránnak, ahol – a 
feltételezések szerint – halálos ítélet várja őket. Más 

muszlim országok megtagadták tőlük a menedéket. 
Az Egyesült Államok katonai hírszerzése ebben az 

időszakban attól tart, ha esetleg az amerikaiak 
megpróbálják leépíteni a tábort, Ashrafban tömeges 

öngyilkosságokat követhetnek el. 2006 januárjában a 
bolgár hadügyminisztérium százötvennégy, elektromos  

gumibottal és egyéb tömeges felkelések esetén 
bevethető felszereléssel ellátott katonát – köztük 

harmincnégy tisztet – bízott meg, hogy felügyelje az 

ellenállást a katonai bázison belül azon esetben, ha a 
vezetők ellenállást szerveznének a legénység tagjainak 

leépítésével szemben. Fő céljük a tömeges 
öngyilkosságok megelőzése. 

Noha a bolgárok vállalták a felelősséget a bázison 
lévők életének védelméért, az amerikai erők feladata a 

biztonság fenntartása Ashrafon kívül a MEK katonáinak 
fokozatos szétszóródása esetén. 

Végül 2012 szeptemberében eldőlt a Nép szent 
dzsihádjának sorsa: a kicsi, de igen befolyásosnak 

tartott csoport törlésre került a veszélyes külföldi 
terrorszervezetek listájáról – a hivatalos indoklás szerint 

ugyanis a vitatott csoport már több mint tíz éve nem 
követett el terrorista cselekményt, lemondott az 

erőszakról, és békés eszközökkel harcol az iráni rezsim 

megdöntéséért. Ugyanakkor egy neve elhallgatását kérő 
magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington 

még mindig nem úgy tekint a MEK-re, mint egy 
demokratikus értékeket képviselő iráni ellenzéki 

mozgalomra.  
Daniel Keyes, 



2007. szeptember 1.,  

Florida  
 


