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A szerző előszava könyve egyesült államokbeli második kiadásához
Kedves Olvasóim!

Teljes szívemből köszönöm Önöknek azt az érdeklődést és lelkesedést, 
amit az utóbbi tíz év során megjelent regényeim iránt tanúsítottak. 

Szerfölött boldog vagyok, hogy az öröm, amit a megírásukban leltem, 
másokra is átragadt. Nyilvánvaló, hogy Önök is részesek abban az 

elfogultságban, amit a szerelmes történetek iránt érzek, amelyek mindig 
boldogsággal végződnek, meleg belső hevületben hagyva bennünket.
Teljes mértékben semmi sem hasonlítható ahhoz az izgalomhoz, amit az 

ember akkor tapasztal, amikor szerelembe esik. Ezt az izgalmat próbáltam 
megragadni minden egyes regényemben. A díszletek, a szereplők és a 

helyszínék változnak, de mindig ez a visszatérő téma.
Valami mindannyiunkban gyönyörűséget ébreszt a szerelmesek láttán, 
amint a kölcsönös beteljesüléshez és boldogsághoz vezető göröngyös 

úton egymás felé törekednek. Valóban, ez a törekvés már önmagában fél 
mulatság! Magam is belehabarodok mindegyik szerelmespárba és 

egyedülálló történetükbe. Mintha régi barátaimat látogatnám meg, akik 
számára én játszottam a házasságközvetítő szerepét, gyakran magam is 

újra elolvasom a történetüket.
Remélem, Önök is élvezni fogják az egyik kedvenc könyvem ismételt 

kiadását.
Sandra Brown
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EGY

Kalapjuk poros karimájától a csizmájukon csilingelő sarkantyúkig éppen 
olyanok voltak, mint a valódi vonatrablók. Mirandának úgy rémlett, mintha 
Butch Cassidyt és a Sundance kölyköt látná.

Az öreg lokomotív,  hogy elkerülje az összeütközést a sínekre hordott 
rönkhalommal,  gomolygó  gőzfelhőt  böffentett,  majd  a  vonat  csikorgó 
kerekekkel fékezve megállt. A színészek, tökéletesen játszva szerepüket, 
kiviharzottak  a  vágányokat  kétoldalt  szegélyező  sűrű  erdőből.  Lovaik 
dübörgő patái felszántották a talajt, ahogy felágaskodva megálltak a sínek 
mellett.  Mialatt  a  jól  idomított  hátaslovak  mozdulatlanná  merevedve 
álltak, az álarcos „rablók” pisztollyal a kézben felugráltak a vonatra.

–  Nem  emlékszem  rá,  hogy  bármit  is  olvastam  volna  erről  a 
tájékoztatóban – jegyezte meg szorongva az egyik női utas.

– Hát persze, hogy nem, drágám. Az elrontotta volna a meglepetést – 
mondta a férje, elégedetten kuncogva. – Ügyes kis mutatvány, ugye?

Miranda Price is úgy gondolta. Ügyes kis mutatvány. Az utolsó fityingig 
megéri  a  részvételi  jegy  árát.  Az  előadott  fegyveres  rablótámadás  az 
összes  utast  lenyűgözte,  de  senkit  sem  jobban,  mint  Scottot,  Miranda 
hatéves kisfiát. A gyerek az anyja melletti ülésen ücsörgött, és tökéletesen 
lekötötte az élethű előadás. Fénylő szemét a banditák vezérére szegezte, 
aki lomhán elindult a vonat szűk folyosóján, miközben a másik két rabló a 
kocsi két végén őrt állt.

– Mindenki nyugodjon meg, maradjanak a helyükön, és senkinek sem 
esik bántódása!

Bizonyára átmenetileg munka nélkül tengődő hollywoodi színész, vagy 
talán  kaszkadőr,  aki  így  egészíti  ki  akadozva  csörgedező  jövedelmét. 
Bármennyit is fizetnek neki ezért a munkáért, nem lehet elég, gondolta 
Miranda. Ez az alak tökéletesen alkalmas a szerepére.

Tarka selyemkendő takarta el az arca alsó felét, letompítva a hangját, 
ami  még  így  is  elért  mindenkihez  az  ódon  vasúti  kocsiban.  Öltözéke 
hatásos volt: fekete kalapot viselt, mélyen a szemébe húzva, hosszú fehér 
porköpönyeget, a csípőjén pedig veretes bőr pisztolyövet, a pisztolytartó 
alját hosszú bőrszíjjal erősítve a combjához. A pisztolytartó üres volt, mert 
a fickó a nagy Colt forgótáras pisztolyt  kesztyűs jobbjában szorongatta. 
Amint  az  üléssorok  között  előresétált,  gondosan  végigkémlelt  minden 
arcot. Sarkantyúja minden lépésénél dallamosan csörömpölt.

– Tényleg ki fognak minket rabolni, mami? – suttogta Scott.
Miranda  nemet  intett  a  fejével,  de  nem  vette  le  a  szemét  a 

vonatrablóról.
– Csak úgy csinálnak. Nincs mitől félned, kicsim – súgta vissza.
De még ha ezt mondta is,  egyáltalán nem volt  benne biztos.  Mert a 

színész éppen feléje fordította a fejét, és a tekintetét rajta pihentette. A nő 
szaporán lélegzett. A férfi mélyen izzó, metsző ragyogású tekintete szinte 
keresztülfúródott rajta. A szemében ijesztő kék árnyalat vibrált, de a nő 
lélegzete nem csak emiatt akadt el. Ha a tekintete mögött sejlő ellenséges 
érzelem hevessége a színjáték része volt, akkor drámai tehetségét csak 
elpocsékolta erre a turistalátványosságnak szánt vonatra.

A parázsló, merev tekintet mindaddig Mirandára szegeződött, amíg az 
előtte ülő férfi meg nem kérdezte a rablótól:

– Akarja, hogy kiürítsük a zsebeinket, öö...  Mr. Útonálló? – Ugyanaz a 
pasas volt, aki az előbb a feleségét nyugtatgatta.
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A  rabló  elkapta  tekintetét  Mirandáról,  és  lenézett  a  férfira. 
Megrándította a vállát.

– Persze.
A férfi, tipikus nyaralóvendég, nevetgélve felállt a helyéről, és mélyen 

beletúrt skótkockás Bermuda–sortja zsebébe. Előrántotta a hitelkártyáját, 
és a kendővel eltakart arc előtt hadonászott vele.

– Soha ne mozdulj ki otthonról nélküle! – mondta harsány hangon, és 
öblösen felnevetett.

A többi utas vele nevetett. Miranda komoly maradt. Ránézett a rablóra, 
akinek szeme egy csepp vidámságot sem tükrözött.

– Üljön le, kérem – mondta a rabló fojtott hangon.
– Hé, csak semmi idegeskedés! Van másik zsebem is! – A pasas a másik 

kezével kisebb marék bankjegyet húzott elő, és a rabló felé nyújtotta, aki 
anélkül, hogy eltüntette volna a pisztolyát, baljával megragadta a pénzt.

– Itt van, fogja! – A nyári szabadságát töltő utas széles vigyorral nézett 
körül,  hogy  lássa  a  hatást,  és  az  nem is  maradt  el.  Mindenki  tapsolt, 
néhányan füttyögtek.

A bandita begyömöszölte a bankjegyeket a köpönyege zsebébe.
– Kösz – mormogta.
A  Bermuda–sortos  férfi  visszaült  a  felesége  mellé,  aki  kínosan 

feszengett a helyén, és zavarban volt. A férje megpaskolta a kezét.
– Mindez csak színjáték. Játsszunk csak tovább, szívem!
A rabló  otthagyta  őket,  és  lenézett  Scottra,  aki  Miranda és  az  ablak 

között  kucorgott.  Félelemmel  vegyes  tisztelettel  bámult  fel  az  álarcos 
emberre.

– Hello!
– Hello – válaszolt a fiú.
– Akarsz nekem segíteni a menekülésben? – kérdezte a rabló.
A  fiúcska  ártatlan  szeme  tágra  nyílt.  Ahogy  rámosolygott  a  rablóra, 

előtűnt nemrég kipottyant tejfogának a helye.
– Aha – mondta.
– Kicsim – szólt Miranda aggódva a fiához –, én ... – A férfi nem hagyta, 

hogy folytassa.
– Minden rendben lesz vele. – A szúrós szempár a selyemkendő fölött 

cseppet sem csillapította Miranda nyugtalanságát, hanem ha lehet, inkább 
még  fokozta  is.  A  hideg  kifejezésmód  sehogy  sem  illett  a  rabló 
megnyugtatónak szánt szavaihoz.

Scott felé nyújtotta a kezét, s a fiú mohón és bizalommal ragadta meg. 
Átevickélt az anyja lábán, ki az ülések közötti folyosóra. A férfi, maga előtt 
vezetve a fiúcskát, elindult a vasúti kocsi eleje felé. A vonaton ücsörgő 
többi  gyerek  irigykedő  pillantással  kísérte  Scottot,  a  felnőttek  pedig 
derűsen rámosolyogtak.

– Na, látod – mondta a Miranda előtt ülő férfi a feleségének –, hát nem 
megmondtam,  hogy  csak  játék  az  egész?  Még  a  kiskölyköket  is 
belevonják.

Amikor a bandita és a kisfiú félúton jártak a folyosón, Miranda felpattant 
az ülésről, és utánuk iramodott.

–  Várjon!  Hová  viszi?  Jobb  szeretném,  ha  a  fiam  nem  szállna  le  a 
vonatról.

A  rabló  hátrafordult,  és  szúrós,  kék  szemével  majdhogynem 
felnyársalta.

– Mondtam már, hogy minden rendben lesz vele.
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– Hová megy? – kérdezte Miranda.
– Egy kis lovaglásra.
– Szó sem lehet róla! Nem engedem meg!
– Ugyan, hölgyem, hadd vakációzzon a gyerek! – mondta a Bermuda–

sortos  nyaralóvendég.  –  Ez  is  része  a  mulatságnak.  A  fiacskája  imádni 
fogja.

A  nő  rá  se  hederített,  s  követte  a  folyosón  az  álarcos  rablót,  aki 
mostanra  már  túljutott  a  fiúval  a  kocsi  elülső  ajtaján.  Miranda 
megszaporázta a lépteit.

– Azt kértem magától, hogy ne...
– Üljön vissza, asszonyom, és maradjon nyugton! – vágott a szavába a 

rabló.
A nő, megdöbbenve a durva hangnemtől, megperdült a saját tengelye 

körül.  A  két  rabló,  aki  eddig  a  vasúti  kocsi  bejáratait  őrizte,  bezárta 
mögötte  az  ajtót.  Az  álarc  fölött  a  szemükben  bizalmatlanság,, 
nyugtalanság,  már–már  félelem  tükröződött,  mintha  a  nő  egy  jól 
összehangolt tervet készülne meghiúsítani.  Ez volt az a pillanat, amikor 
Miranda  megértette,  hogy  ez  egyáltalán  nem  játék.  Távolról  sem  az. 
Hirtelen  sarkon  fordult,  végigviharzott  a  folyosón,  és  a  másik  ajtón  át 
kirohant  a  vasúti  kocsi  és  a  mozdony  közötti  peronra.  A  két  férfi,  aki 
közben már lóra szállt, gondterhelten méricskélte a terepet. A rabló éppen 
felemelte Scottot a lova nyergébe.

Scott  belekapaszkodott  a  ló  vastag,  dús  sörényébe,  és  izgatottan 
karattyolt.

– Gyí, te nagy ló! Hű, milyen magasan vagyunk!
– Tartsd erősen, Scott, és ne engedd, hogy elinduljon. Ez nagyon fontos! 

– utasította a bandita.
Scott!
Tehát tudja a fia nevét.
A  puszta  anyai  ösztöntől  hajtva,  hogy megvédje gyermekét,  Miranda 

levetette  magát  a  lépcsőről.  Négykézláb  ért  földet,  s  a  vasúti  pálya 
kavicsos  ágyazata  fájdalmasan  felhorzsolta  a  bőrét.  A  két  rabló  egy 
pillanat alatt mellette termett. A két karjánál fogva visszarántották, amikor 
Scott felé akart rohanni.

– Hagyjátok! – szólt rájuk nyers, parancsoló hangon a vezérük. – Lóra! 
Tűnjünk innen a fenébe!

Azok ketten elengedték a nőt, és a várakozó lovak felé futottak. A vezér 
egyik  kezével  a  lova  gyeplőjét,  a  másikban  a  pisztolyát  tartva,  rászólt 
Mirandára.

– Szálljon vissza a vonatra! – Állával a vonat felé bökött.
– Vegye le a fiamat arról a lóról! – kiabált Miranda.
– Azt mondtam, nem esik bántódása. De magának eshet, ha nem teszi, 

amit mondok, és nem száll vissza a vonatra.
– Tegye azt, amit mond, hölgyem.
Miranda a rémült hang irányába fordult. A mozdonyvezetőt látta, arccal 

a vasúti sínek melletti kavicságyra hasalva feküdni, két keze a tarkóján 
összekulcsolva. Az egyik rabló feléje irányozta a fegyvere csövét.

Miranda melléből rémült kiáltás szakadt fel. Széttárt karral rohant a fia 
felé.

– Szállj le, Scott!
– De miért, mami?
– Azonnal szállj le! – kiabálta az anyja.
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– Nem tudok – nyöszörgött  a kisfiú.  Anyja aggodalma rá is  átragadt. 
Hatéves  eszével  hirtelen  ráébredt,  hogy  ez  nem  játék.  A  ló  sörényét 
markolászó ujjacskái szorosabb fogást kerestek.

– Mami! – visította.
A vezér halkan szitkozódott, amikor Miranda rávetette magát.
– Állítsatok meg mindenkit, aki le akar szállni a vonatról! – kiáltotta oda 

az embereinek.
A vonat minden ablakából emberek bámulták őket. Most kezdtek csak 

pánikba esni. Volt, aki tanácsokat kiabált Miranda felé, mások sikoltoztak 
félelmükben. Némelyiküket úgy lesújtották a történtek, hogy képtelenek 
voltak bármit is szólni vagy tenni. A szülők összeterelték gyerekeiket, és 
beléjük kapaszkodtak, hogy óvják az életüket.

Miranda úgy küzdött, mint egy vadmacska. Gondosan ápolt körmei kar-
mokká váltak, hogy végigszántsa velük a rabló arcát, ám nem tudta elérni. 
Amint megpróbálta, a férfi ujjai bilincsként záródtak a csuklója köré. Nem 
vehette fel  a versenyt a férfi  nyers erejével.  Belerúgott  a sípcsontjába, 
majd  térdével  megcélozta  az  ágyékát.  A  fájdalmas  hördülésből  ítélve 
telibe talált.

– Adja vissza a fiamat!
Az álarcos jókorát taszított rajta, amitől hátratántorodott. Keményen a 

hátsófelére huppant, de azon nyomban felpattant, és derékon ragadta a 
férfit,  amikor  az  éppen  a  kengyelvasba  akasztotta  az  egyik  lábát. 
Kibillentette  az  egyensúlyából,  amint  a  bordái  közé  feszítette  a  vállát. 
Miranda Scottért nyúlt, aki levetette magát a 16 hátáról, és úgy zuhant a 
mellére,  hogy  elakadt  a  lélegzete.  De  sikerült  megtartania  a  fiút,  és 
megfordulva vaktában elrohant vele. A többi bandita már a nyeregben ült. 
Lovaik  a  kiáltozástól  nyugtalankodva  ficánkoltak.  Felágaskodva 
körbetáncoltak,  porfelhőket  rúgtak  fel,  Miranda alig  látott  tőle.  Orra  és 
torka megtelt porral.

Ezernyi  tűszúrást  érzett  a  fejbőrén,  amikor  a  rabló  a  hajánál  fogva 
megragadta, és ezzel mozgásképtelenné tette.

– A szentségit magának! – átkozódott a férfi az álarca mögött. – Ilyen 
könnyen azért nem megy!

A nő nagy merészen elengedte Scottot, és a bandita álarca felé kapott, 
de az félúton megragadta a kezét.  Valamilyen nyelven, amit a nő nem 
értett, parancsszavakat kiabált. Egyik embere azon nyomban előbukkant a 
kavargó porfelhőből.

– Vidd a fiút. A te lovadon visszük.
– Ne! – sikította Miranda.
Scottot  kiragadták  Miranda  karja  közül.  Amikor  a  bandita  karja 

harapófogóként a dereka köré fonódott és hátrafelé vonszolta, a nő még 
keményebben küzdött, mint eddig. Cipője sarkát a földbe mélyesztette, és 
megpróbálta szemmel tartani a nyüszítő Scottot.

– Megöllek, ha bántani mered a fiamat! – sikította.
A banditát szemmel láthatóan hidegen hagyta a fenyegetés. Felszállt a 

lovára, és egy határozott mozdulattal maga elé emelte a nőt. Miranda félig 
a  nyeregben,  félig  még  a  levegőben  lógott,  amikor  a  férfi 
megsarkantyúzta  a  lovát,  amely  körbetáncolt,  majd  megugorva 
bevágtatott a sűrű erdőbe. A többiek követték őket.

A lovak patái dübörögve verték fel az egyébként nyugodt erdő békés 
csendjét.  Olyan  sebesen  vágtattak  keresztül  a  sűrű  fenyvesen,  hogy 
Miranda jobban félt attól, hogy leesik a lóról és a többiek átgázolnak rajta, 
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mint amennyire az emberrablóktól félt. Megragadta a férfi derekát, attól 
rettegve, hogy az elengedi, amikor az emelkedő terepen kaptatnak fölfelé.

A fák végül ritkulni kezdtek, de ők csak vágtattak tovább sebesen. A 
terep  egyre  sziklásabb  lett,  a  kövek  párkányokat  alkottak,  amelyeken 
keresztül kellett ugratniuk. Miranda hallotta a háta mögül Scott sírását. Ha 
ő, a felnőtt ennyire fél, milyen rémületet kell kiállnia a kicsi gyereknek?

Hozzávetőleg fél óra eltelte után hegygerincre kaptattak föl, és a lovas 
csapatnak  vissza  kellett  fognia  a  lovak  léptét,  hogy  biztonságosan 
ereszkedjenek  le  a  hegy  túlsó  oldalán.  Amikor  az  erdőhatár  mentén 
elérték az első fenyő sarjerdőt,  a vezér lelassította a lovát, és lépésben 
folytatták  az  útjukat,  majd  megálltak.  A  férfi  karjával  megszorította 
Miranda derekát.

– Szóljon a fiának, hagyja abba a sírást.
– Menjen a pokolba – válaszolta a nő.
–  Esküszöm,  hölgyem,  itt  hagyom a prérifarkasoknak –  förmedt  rá  a 

férfi. – Senki sem fog többet hallani magáról.
– Nem félek magától – mondta Miranda.
– Soha többé nem fogja látni a fiát.  Az álarca fölött  jeges tekintettel 

nézett rá. Miranda gyűlölte ezt a szempárt; most, hogy elérte, lerántotta a 
selyemkendőt a férfi arcáról. így akarta lefegyverezni, most mégis ő volt 
az, aki a meglepetéstől levegő után kapkodott.

A férfi arcának felfedett része ugyanolyan rémisztő volt, mint a szeme. 
Minden  arcvonását  mintha  vonalzóval  rajzolták  volna  meg.  Kiugró 
arccsontjai magasan ültek, állkapcsa tökéletesen szögletes volt, vékony, 
mégis széles ajka fölött hosszú, egyenes orr húzódott. Továbbra is merev 
tekintettel, leplezetlen megvetéssel nézte a nőt.

– Szóljon a fiának, hogy hagyja abba a sírást – ismételte meg.
Hangjának  és  tekintetének  határozottsága  lehűtötte  a  nőt.  Újfent 

küzdeni fog ellene, amint lehetősége nyílik a győzelemre. Most azonban 
minden  erőfeszítése  kárba  veszne.  Nem  volt  gyáva,  de  bolond  sem. 
Legyűrve félelmét és büszkeségét, remegő hangon kiáltott.

–  Scott!  –  Elhaló  hangja  hallatán  megköszörülte  a  torkát,  és  újra 
megpróbálta, ezúttal hangosabban. – Scott!

– Mami! – Scott levette maszatos kezét vörösre sírt, könnyes szeméről, 
és pillantásával megkereste.

– Hagyd abba a sírást, jó, drágám? Ezek... ezek az emberek nem fognak 
bántani minket.

– Haza akarok menni!
– Tudom, szívecském. Én is.  És haza is fogunk menni.  Rövidesen. De 

most már ne sírj, jó?
A  fiú  szurtos  öklével  szétdörgölte  arcán  maradék  könnyeit.  Még 

hüppögött egy kicsit.
– Jó, mami. De lovagolhatnék veled? Nagyon félek.
Miranda egy pillantást vetett a fogva–tartójára.
– Nem lehetne...
– Nem – jött a nyers válasz, mielőtt végigmondhatta volna a kérdést. 

Figyelemre sem méltatva a nő lesújtó tekintetét, odaszólt az embereinek, 
így amikor útjuk folytatására ösztökélték a lovakat, az, amelyiken Scott is 
ült, már a második volt a sorban. A férfi mielőtt sarkantyújával gyengéden 
oldalba bökte volna a lovát, kurta kérdést intézett hozzá.

– Tud szétvetett lábbal lovagolni?
– Kicsoda maga? Mit akar velünk? Miért hozta el Scottot a vonatról?

7



– Vesse át a jobb lábát. Meglátja, biztonságosabb és kényelmesebb lesz 
úgy.

– Maga tudta Scott nevét. Hallottam, amikor a nevén szólította. Mit... óh!
A férfi a nő combjai közé csúsztatta a kezét, és átemelte a jobb combját 

a  nyergen.  A  nyereg  melegen simult  csupasz  bőréhez,  de  ez  az  érzés 
semmiség volt  ahhoz  képest,  amit  a  kesztyűs  kéz  érintésekor  érzett  a 
combja  belső  oldalán.  Mielőtt  feleszmélhetett  volna,  a  férfi  átemelte  a 
nyeregkápa gombján, és beékelte a saját szétvetett combja és a gomb kö-
zé. Kezével megragadta nő alsótestét, még közelebb húzta magához, míg 
egészen hozzá nem préselődött.

– Hé, állítsa le magát, és ne rángasson! – szólt rá.
– Csak biztonságosabbá teszem a lovaglást a maga számára.
– De én nem akarok lovagolni!
– Bármikor leszállhat, és jöhet gyalog, asszonyom. Az nem szerepelt a 

tervemben,  hogy magát  is  elhozzuk,  így ha kényelmetlennek találja  az 
utazást, csak magának tehet szemrehányást.

– Azt gondolta, szó nélkül hagyom, hogy elvigye a fiamat? – kérdezte Mi-
randa.

–  Magára  egyáltalán  nem  gondoltam,  Mrs.  Price  –  válaszolta  a  férfi 
egykedvűen.

Térde  szorítására  a  ló  elindult,  a  többiek  pedig  néhány  méterrel 
lemaradva követték őket. Miranda döbbenten hallgatott; nemcsak az lepte 
meg, hogy a férfi tudta a nevét, hanem az is, hogy miközben az egyik 
kezében lazán tartotta a ló gyeplőjét,  a másik a ló lépéseinek ütemére 
könnyedén fel–le mozgott a nő csípőjén.

– Maga ismer engem? – kérdezte egy idő múlva, vigyázva, nehogy a 
hangja elárulja szorongását.

– Tudom, hogy ki maga.
– Akkor kifejezett előnyt élvez velem szemben.
– Így van.
A nő azt remélte, ezzel a kis ravaszkodással sikerül kiszednie belőle a 

nevét, de a férfi egykedvű hallgatásba süppedt, miközben a ló óvatosan 
lépkedett  lefelé  a  meredek  lejtőn.  Ha  az  imént  veszélyes  volt  felfelé 
lovagolni  a  hegyoldalban,  talán  még  inkább  az  volt  most,  hogy  lefelé 
haladtak. Miranda attól tartott, hogy a ló mellső lábai bármely pillanatban 
megroggyanhatnak, s ők a nyeregből kiröpülve addig gurulnak lefelé, míg 
neki  nem  ütköznek  valaminek.  Scottot  is  féltette.  A  fiú  még  mindig 
sírdogált, ha nem is olyan hisztérikusan, mint korábban.

– Ez az ember, akinek a lován a fiam ül, tud megbízhatóan lovagolni? – 
kérdezte.

–  Ernie  gyakorlatilag  lóháton  született.  Mellette  semmi  baj  nem 
történhet a fiával. Neki is vannak fiai. – Akkor bizonyára tudja, mit érzek! – 
kiáltott fel a nő. – Miért hozott el minket?

– Hamarosan meg fogja tudni.
Ellenséges  csend  telepedett  rájuk.  Miranda  elhatározta,  hogy  nem 

kérdez többet, nem adja meg ennek az embernek azt az elégtételt, hogy 
megtagadja a választ.

A ló hirtelen elvétette a lépést. Meglazult kövek billegtek léptei alatt. A 
megriadt állat támasztékot keresett, de nem talált. Csúszni kezdtek lefelé 
a  lejtőn,  és  Miranda  kis  híján  keresztülbukfencezett  a  ló  nyakán. 
Védekezésül a bal kezével megmarkolta a nyeregkápa gombját, jobbjával 
pedig a fogvatartója combját szorongatta. A férfi a karjával acélkemény 
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védőgyűrűt formált a nő mellkasa alatt, miközben a másik kezével aprán-
ként visszahúzta a gyeplőt. Combizmai megfeszültek, hogy a nyeregben 
tartsa magukat, mígnem a ló, örökkévalóságnak tűnő pillanatok múltán, 
újra támasztékot talált a lábaival.

Miranda  a  rekeszizmait  szorító  kar  miatt  alig  tudta  kiengedni 
visszatartott lélegzetét. A férfi nem lazított karja szorításán, amíg a ló újra 
jól  irányítható  nem lett.  A  nő  megkönnyebbülten  előredőlt,  de  minden 
érzéke éber volt.

Amikor kezével önkéntelenül a férfi combjába kapaszkodott, véletlenül 
hozzáért  a pisztolytáskához.  A pisztoly  tehát elérhető közelségben van! 
Csak el ne veszítse a hidegvérét! Ha ki tudná játszani a férfi éberségét, 
lenne rá esélye, hogy hirtelen kirántsa a fegyvert,  és ellene fordítsa. A 
vezérükre szegezve a pisztoly csövét, távol tudná tartani a többieket, amíg 
Scott–tal együtt lóra száll. Biztos volt benne, hogy megtalálná a vonathoz 
visszavezető  utat,  ahol  a  törvény  emberei  már  bizonyára  szervezik  a 
keresésüket.  Nem  lenne  nehéz  visszafelé  követni  a  nyomaikat,  mivel 
semmilyen erőfeszítést sem tettek, hogy eltüntessék azokat. így még a 
sötétség beállta előtt megtalálhatnák őket.

De  addig  meg  kell  győznie  a  rablót,  hogy  beletörődött  reménytelen 
helyzetébe, és aláveti magát az akaratának. Apránként, hogy ne keltsen 
feltűnést, engedte, hogy a teste mind ernyedtebben a férfi mellkasához 
támaszkodjon. Felhagyott azzal az igyekezetével is, hogy a combját minél 
távolabb tartsa a férfi  combjától.  Többé nem feszítette meg csípőizmait 
sem, inkább hagyta, hogy a tompora lágyan a férfi ágyékához simuljon, 
ami a nyereg minden egyes ringó mozdulatára érezhetően egyre feszeseb-
bé és keményebbé vált.

Végül  a  feje  is  hátrahanyatlott  a  férfi  vállára,  mintha  elszenderedett 
volna. Úgy fordította a fejét, hogy az láthassa: lecsukódott a szeme. Tudta, 
hogy  nézi,  mert  érezte  a  leheletét  az  arcán és  oldalt,  a  nyakán.  Mély 
lélegzetet  vett,  és  kidüllesztette  a  mellét,  mígnem  keble  feszesen 
kitöltötte a vékony nyári anyagból készült blúzát. Ezután elengedte magát, 
s hagyta, hogy melle a férfi  karjára nehezedjen, amit az még mindig a 
mellkasa előtt tartott.

Mozdulatlanul várta, hogy elérkezzék a megfelelő pillanat. A szíve olyan 
hevesen kezdett verni, hogy attól félt, a férfi megérzi a karján. Tenyere 
nyirkos  lett  az  izzadságtól.  Csak  nehogy  kicsússzon  belőle  a  pisztoly 
markolata. Hogy ezt megelőzze, egy pillanatot sem szabad késlekednie.

Egyetlen mozdulattal kiegyenesedett, és a pisztoly után nyúlt. Ám a férfi 
gyorsabb volt. Ujjai harapófogóként zárultak a csuklójára, és elrántották a 
kezét a pisztolytól.  Miranda felszisszent fájdalmában, és bosszús kiáltás 
hagyta el ajkát a kudarc és csalódottság miatt.

– Mami! – kiáltott fel Scott. – Mi a baj?
– Semmi, drágám. Jól  vagyok – kiáltott vissza összeszorított foggal. A 

férfi szorítása enyhült, így újra hátraszólt. – És te?
– Szomjas vagyok, és ki kell mennem – panaszolta Scott.
– Mondja meg neki, hogy nemsokára megteheti – utasította a férfi.
A nő elismételte a fiúnak, amit a férfi mondott. Úgy látszott, egyelőre 

ennyi kielégíti Scottot. A rabló előreengedte a többieket, mígnem az utolsó 
ló is kis híján eltűnt a szemük elől, s ekkor kezét a nő álla alá téve maga 
felé fordította a fejét, és a szemébe nézett.

–  Ha  valami  igazán  kemény  és  veszedelmes  holmit  szeretne 
megmarkolni,  Mrs.  Price,  szívesen  elirányítom  a  kezét  egy  legalább 
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annyira acélos és teletöltött  fegyverhez, mint amilyen ez a pisztoly.  De 
maga már tudja, milyen kemény, igaz? Az elmúlt húsz percben megállás 
nélkül hozzádörgölte a gömbölyű popsiját. – Elsötétült a szeme. – Többé ne 
próbáljon meg alábecsülni.

Miranda  a  fejét  csavargatva  kiszabadította  állát  a  férfi  kezének 
szorításából,  és  újra  előrefordulva  ült  a  lovon,  olyan  merevén  és 
egyenesen tartotta a hátát, mintha karót nyelt volna. A katonás testtartás 
gyorsan meghozta áldatlan hatását. Hamarosan égető érzést tapasztalt a 
lapockái  között.  Mire  sötétedni  kezdett,  a  fájdalom  már  szinte 
elviselhetetlenné vált,  de ekkor kiértek az erdőből  egy tisztásra,  amely 
már a hegy lábánál volt.

Néhány áruszállító kisteherautó állt egy sebes vizű patak és a lobogó 
tábortűz között. A tűz körül emberek nyüzsögtek, szemmel láthatóan az ő 
érkezésükre  várva.  Egyikük  üdvözlő  szavakat  kiáltott  feléjük  olyan 
nyelven, amelyet Miranda nem tudott azonosítani, de a hanghordozásban 
nem észlelt meglepetést. Képtelen volt bármi másra összpontosítani, mint 
a saját szorult helyzetükre. A fáradtságtól köd ereszkedett az agyára, és 
az egész helyzet valószínűtlennek tűnt.

De  mindjárt  fel  is  ocsúdott,  amikor  a  férfi  leszállt  a  lóról  és  őt  is 
lesegítve maga mellé állította. A lóháton töltött hosszú idő után remegett 
a combja az erőfeszítéstől, hogy megmaradjon álló helyzetében. Ahogy ott 
állt  remegő, elzsibbadt lábbal,  egyszer csak Scott  vetette rá magát,  és 
karját a combja köré fonva arcát az ölébe temette.

Térdre rogyott a kisfiú előtt, szorosan átölelte, és hagyta, hogy könnyei 
végigperegjenek  az  arcán.  Túl  voltak  rajta,  és  nagyobb  baj  nélkül 
megúszták. Hálás is volt érte, nagyon. A hosszú ölelkezés után eltartotta 
magától Scottot, és végigmustrálta. Nem látszott rajta, hogy vörösre sírt 
és bedagadt szemétől eltekintve komolyabb baja esett volna. Újra keblére 
vonta, és szorosan átölelve tartotta.

Túlságosan is  rövid  időt  hagyva nekik,  hosszú árnyék vetődött  rájuk. 
Elrablójuk állt fölöttük, aki már levetette fehér porköpönyegét, kesztyűjét, 
pisztolyövét és a kalapját. Egyenes szálú haja olyan tintafekete volt, mint 
körös–körül a sötétség. A tűz fénye hullámzó árnyékokat vetett az arcára, 
tompítva éles szögeit, de ez csak még baljóslatúbb kifejezést kölcsönzött 
neki.

Scottot  ez  azonban  nem  riasztotta  el.  Mielőtt  Miranda 
megakadályozhatta volna, a kisfiú rárontott a férfira. Teniszcipőjével a férfi 
hosszú lábszárát rugdosta, szurtos öklével karcsú combját csépelte.

–  Bántottad a mamit!  Megverlek,  mert  rossz  ember  vagy!  Utállak  és 
megöllek! Hagyd békén a mamit!

Magas, sipító hangja betöltötte a csendes éjszakát. Miranda már nyúlt, 
hogy visszahúzza Scottot, de a férfi tiltó mozdulattal emelte föl a kezét. 
Állta a kisfiú hiábavaló támadását, mígnem az ereje fogytán összerogyott, 
és újra elsírta magát. A férfi a keze közé fogta a fiúcska vállát.

– Nagyon bátor vagy – mondta.
Mély, zengő hangja nyomban lecsendesítette Scottot. Könnyes–komoly 

tekintetét a férfira emelte.
– Tessék?
– Igen, nagyon bátor vagy, hogy ki mersz állni olyan ellenféllel szemben, 

aki sokkal erősebb, mint te magad vagy. – A többiek köréjük gyűltek, de a 
fiú csak a férfira figyelt. Az leguggolt, hogy szeme egy vonalba kerüljön a 
kisfiúéval. – Az is szép dolog, ha egy férfi úgy védi az édesanyját, ahogy te 
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tetted – fűzte hozzá. Az övére erősített tokból előhúzott egy kést. Pengéje 
rövid, de azért figyelemre méltó volt. Mirandának elakadt a lélegzete. A 
férfi  feldobta  a  kést,  amely  többször  is  megpördült  a  levegőben,  majd 
gyakorlott kézmozdulattal a hegyénél fogva elkapta. Elefántcsont nyelével 
Scott felé nyújtotta a kést.

–  Tartsd  ezt  magadnál.  Ha  bármikor  bántani  merném az  anyukádat, 
szúrj vele szíven.

Arcán komoly kifejezéssel Scott elvette a kést. Ahhoz, hogy ajándékot 
fogadjon el idegentől, rendes körülmények között szülői engedélyt kellett 
volna  kapnia.  Tekintetét  az  előtte  guggoló  férfira  függesztette,  és még 
csak pillantásra sem méltatta Mirandát. Ezen a délutánon már másodszor 
fordult elő, hogy a fiú engedelmeskedett ennek az embernek anélkül, hogy 
előbb őt kérdezte volna meg. Ez majdnem akkora aggodalommal töltötte 
el az anyát, mint veszélyes helyzetük.

Van  valami  természetfölötti  hatalom  ennek  az  ál–vonatrablónak  a 
birtokában? Meg kell  hagyni,  a  modorában és  a hangjában van valami 
csáberő. A szeme csakugyan szokatlanul kék, de hogy hipnotizálna vele? A 
vele lovagló emberek törvényen kívül állók vagy a tanítványai?

Körülnézett.  Az  emberek  már  levették  az  álarcukat:  valamennyien 
indiánok voltak. Az, akit Ernie–nek hívtak, és akivel Scott lovagolt, hosszú 
őszes haját két copfba fonva hordta, amit eddig a kalapja tartott elrejtve. 
Szeme kicsi volt, sötét és mélyen ülő, arcbőre ráncos és cserzett, de nem 
látszott  rajta  semmi  fenyegető  vonás.  Csakugyan,  Ernie  mosolygott, 
amikor a fia jólnevelten bemutatkozott elrablójának.

– A nevem Scott Price.
– Örülök, hogy megismertelek, Scott. –A férfi és a kisfiú kezet fogtak. – 

Az én nevem Sólyom – mondta.
– Sólyom? Sohasem hallottam még ilyen nevet. Te cowboy vagy?
A  többiek  kuncogva  vették  őket  körbe,  de  a  férfi  komoly  hangon 

válaszolt a fiú kérdésére.
– Nem, nem vagyok cowboy.
– Pedig cowboyruhát viselsz. És pisztoly van nálad.
–  Rendes  körülmények  között  nem.  Csak  ma  vettem  magamhoz. 

Tulajdonképpen mérnök vagyok.
Scott megdörgölte szurtos arcát, melyen a felszáradt könnyek csíkokat 

hagytak.
– Mint az, aki a vonatot vezette? – kérdezte.
– Nem, nem olyan. En gépészmérnök vagyok, vagy még pontosabban: 

bányamérnök.1

– Nem tudom, az micsoda.
– Hát, elég bonyolult dolog.
– Hmm. Ki kell mennem.
– Itt sajnos nincs hova kimenned. A legjobb, amit fel tudok ajánlani, az 

erdő, itt körülöttünk.
– Az jó lesz. Néha mami is hagyja, hogy oda menjek ki, amikor elvisz 

kirándulni  és  ott  eszünk,  meg  ilyesmi.  –  Magabiztos  szavai  ellenére 
gyanakodva  pislogott  a  tábortűz  fénye  mögötti  sötétség  tömör  fala 
irányába.

–  Ernie  majd veled megy –  nyugtatta  meg a férfi,  megszorítva  a  fiú 

1 az amerikai  angol  nyelvben a mozdonyvezető és a mérnök egyaránt  engineer (A 
fordító)
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vállát, miközben felállt. – Ha visszajöttél, kapsz inni.
– Az jó, meg éhes is vagyok – mondta Scott.
Ernie előrelépett és kinyújtotta felé a kezét, amit a fiú habozás nélkül 

megfogott.  Megfordultak,  és  a  többiekkel  együtt  a  tábortűz  felé  vették 
útjukat. Miranda is elindult utánuk, de Sólyom elállta az útját.

– Mit képzel, hová megy?
– Szemmel akarom tartani a fiamat.
– A fia jól ellesz maga nélkül is.
– Tűnjön az utamból!
De  a  férfi  megragadta  a  karját  és  addig  tolta  vissza,  míg  háta  egy 

fenyőfa durva kérgéhez nem ütközött. Sólyom közelebb lépett hozzá, és a 
testével  valósággal  odaszegezte  a  fatörzshöz.  A  fénylő  kék  tekintet 
végigfutott az arcán, le a nyakán, a mellein.

– A fia a jelek szerint úgy gondolja, érdemes magáért küzdeni. – Lejjebb 
hajtotta a fejét, hogy közelebb kerüljön az övéhez. – Valóban érdemes?

12



Kettő

Az ajka kemény volt,  de a nyelve lágy, miközben a nő összeszorított 
ajkát  cirógatta.  Ám  amikor  az  nem  nyílt  meg,  visszahúzódott.  A  nő 
szemébe nézett, akinek az ellenkezése inkább meglepetést tükrözött, mint 
haragot.

– Ezt nem ússza meg ilyen könnyen, Mrs. Price – mondta. – Szándékosan 
lobbantotta fel ezt a tüzet bennem, így most magának kell eloltania is. – 
Keményen  megragadta  a  nő  állkapcsát,  és  erővel  szétnyitotta  a  száját 
kutakodó nyelve számára.

Miranda  az  izmos  mellkasnak  feszítve  ökleit  minden  erejével 
megpróbálta  ellökni  magától,  de  a  férfi  nem tágított.  Az  asszony  soha 
életében  nem  tapasztalt  még  ilyen  vadságában  és  mohóságában  is 
gyengéd  csókot,  ami  arra  késztette, hogy  megadja  magát.  Egyre  csak 
Scott  járt  az  eszében.  Ha  elrablójuk  erőszakot  akarna  alkalmazni,  nos, 
inkább rajta töltse ki a dühét, ne a fián.

Azért nem adta fel egészen. Megfeszítette magát, hogy ha egy kicsivel 
is, de távolabb tartsa magát a másik testtől. Valahogy úgy tűnt, mintha a 
férfi  ismerné  a  teste  leglágyabb,  legsebezhetőbb  pontjait,  és  ki  is 
használná ezt, miközben a nyelve körbejárva tovább cirógatta a nő száját.

Végül sikerült kiszabadítania az ajkát.
– Hagyjon  magamra  –  mondta  Miranda  rekedten.  Nem akarta,  hogy 

Scott észrevegye őket a tisztáson át, és a védelmére keljen azzal a késsel, 
amit ez a barbár adott neki.

– Különben mi lesz? –  kötekedett  a férfi.  Ujjai  közé fogott  egy szőke 
hajtincset,  és  végigsimította  vele  szigorú  vonású,  de  érzékien  nedves 
száját.

– Különben elveszem Scott kését, és magam döföm a szívébe.
A férfi arcvonásainak keménységét nem oldotta mosoly, de mellkasában 

elfojtott nevetéshez hasonló hang gurgulázott.
– Csak azért, mert egy csókot loptam?
Jó volt, de nem éri meg, hogy ennyiért meghaljak.
– Nem kértem ezt a kitüntetést.
– Ha magának nem ízlett, azt tanácsolom, Mrs. Price, ne tegyen próbára, 

és  ne  zaklasson  fel  többé  a  bájaival.  –  Kezeit  lejjebb  csúsztatta  a  nő 
testén,  tenyerével  beborítva  és  gyengéden  megszorítva  a  kebleit.  – 
Nagyon szépek, de nem annyira, hogy eltérítsenek az elhatározásomtól.

Miranda félrelökte a férfi kezét. Sólyom egy lépést tett hátrafelé, de a 
nő tudta, hogy a maga akaratából, és nem azért, mert sikerrel hárította el 
a közeledését.

– És mi az elhatározása?
– Az, hogy kikényszerítem a kormánytól, nyissa meg újra a Magányos 

Puma bányát.
A válasz oly messze állt attól, amit várt, hogy csak zavartan pislogott, és 

értetlenül  megnyalta  az  ajkát.  Tudata  mélyén  felrémlett,  hogy  érzi  az 
iménti csókot, mi több, a férfi ízét. De megrökönyödése elfojtott minden 
más gondolatot.

– Újra megnyitni a micsodát?
– A Magányos Puma bányát. Az egy ^ ezüstbánya. Sohasem hallott még 

róla? –A nő megrázta a fejét. – Nem vagyok meglepve – folytatta a férfi. – 
Nem  úgy  tűnik,  hogy  bárkinek  is  fontos  lenne,  kivéve  azokat  az 
embereket, akik a megélhetésükhöz csak erre a bányára számíthatnak. Az 
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én népem.
– A maga népe? Az indiánok?
– Eltalálta – mondta a férfi gúnyosan. – Miből jött rá? Az ostobaságomból 

vagy a lustaságomból?
Miranda  eleddig  nem  tett  és  nem  mondott  semmi  olyat,  amiből  az 

következne,  hogy  előítéletei  vannak  az  indiánokkal  szemben.  A  férfi 
kisebbrendűségi komplexusának ilyen megnyilvánulása teljes mértékben 
indokolatlan volt.

– És a kék szeme? – vágott vissza.
– Genetikai melléfogás.
– Nézze, Mr. Sólyom, én...
– Mr.  O'Toole.  Sólyom O'Toole.  –  Majd  látva,  hogy  Miranda  zavartan 

pillant rá, lekicsinylő vállrándítással hozzátette: – A sors egy másik rossz 
tréfája.

– Kicsoda maga, Mr O'Toole? – kérdezte Miranda lágyabb hangon. – Mi a 
szándéka velem és a fiammal?

– Tudja, a népem nemzedékeken keresztül a Magányos Puma bányában 
dolgozott. A rezervátum nagy. Vannak más jövedelemforrásaink is, de a 
gazdaságunk legnagyobbrészt  a bánya működésétől  függ.  Nem akarom 
magát azokkal a fondorlatos cselszövésekkel untatni, amelyek itt folytak, 
de minket csúnyán kisemmiztek a tulajdonjogunkból.

– Miért, most ki a tulajdonos?
– Egy befektető társaság. Úgy döntöttek, hogy a bányát nem éri meg 

üzemben tartani, így aztán bezárták. Ripsz–ropsz. – Pattintott az ujjaival, 
hüvelyknyire  a  nő  orra  előtt.  –  Minden  előzetes  figyelmeztetés  nélkül 
családok  százait  taszították  gyakorlatilag  a  nélkülözésbe.  És  senki  sem 
törődik vele.

– És nekem mi közöm van ehhez?
– A világon semmi.
– Akkor miért vagyok itt?
– Már  mondtam,  csak  azért  hoztuk  magunkkal,  mert  akkora  patáliát 

csapott.
– De maga felszállt arra a vonatra, hogy elrabolja Scottot.
– Igen.
– Miért?
– Mit gondol, vajon miért?
– Nyilvánvalóan azért, hogy túszként tartsa.
– Úgy van, őt a váltságdíjért tartjuk.
– Pénzért?– Nem egészen.
A nőnek kezdett valami derengeni.
– Morton – suttogta.
– Úgy van. A férje. Ha megtudja, hogy egy vad indián banda túszként 

fogva tartja a fiát, rá veheti a törvényhozó cimboráit, hallgassanak rá.
– Már nem a férjem.
A kék szempár szúrós tekintettel nézett végig rajta.
– Igen, olvastam a maguk zűrös válásáról az újságokban. Price képviselő 

úr elvált magától a maga hűtlenkedése miatt. – Újra előrehajolt, a fához 
szorítva  a  nőt,  és  sokatmondóan  meglökte  a  testét.  –  Abból,  ahogyan 
odafészkelődött a nadrágom sliccéhez az ide vezető utunkon, meg tudom 
érteni, hogy megszabadult egy olyan asszonytól, mint maga.

– Tartsa meg magának az ocsmány véleményét!
– Tudja – mondta a férfi előrenyúlva és a mutatóujját végigfuttatva a nő 
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álla alatt –, túsz létére szörnyen gőgös és beképzelt.
Miranda elkapta a fejét.
– Maga pedig bolond. Morton a kisujját sem fogja mozdítani azért, hogy 

engem visszakapjon.
– Nem kétlem. De ne felejtse el, hogy velünk van a fia is.
– Morton  tudja,  hogy  Scott  mindaddig  biztonságban  van,  amíg  vele 

vagyok.
– Akkor meglehet, hogy külön kell magát választanunk tőle. Vagy vissza-

küldeni magát, és a fiút itt tartani. – Gondosan felmérte a nő reakcióját. – 
Még a tűz fényénél is látom, mennyire megrémítette ez az ötlet. Ha nem 
akarja, hogy ez megtörténjen, jobb, ha értelmesen viselkedik, és azt teszi, 
amit mondanak magának.

– Kérem – könyörgött a nő remegve –, ne bántsák Scottot! Ne válasszák 
el tőlem! Még nagyon kicsi. Félni fog, ha nem láthat engem.

– Nem tervezem, hogy akár magát, akár Scottot bántalmazzuk. Egyelőre 
– tette hozzá vészjóslóan. – Csak mindig tegye azt, amit mondok magának. 
Megértettük egymást, Mrs. Price?

Amilyen  gyűlöletes  lesz  betartani,  átmenetileg  ez  tűnt  a 
legbiztonságosabb taktikának. Bólintott. Sólyom oldalt lépett, és intett a 
fejével,  hogy  menjen  előre  a  tábortűz  felé.  Miranda  a  válla  fölött 
visszanézve megkérdezte:

– Nem  fél,  hogy  felfedezik  a  tábortüzet?  Mostanra  már  biztosan 
keresnek minket.

– Mivel valóban fennáll ennek a lehetősége, tettünk némi óvintézkedést.
A nő követte a férfi szemével jelzett irányt. Az összes lovat, lenyergelve, 

egy hosszú szállító járműbe terelték.
– Eltüntetjük a lovak patáinak a nyomát és a teherautó–kerekek nyomait 

is. Ha valaki véletlenül ránk bukkanna, nem találna mást, mint egy csapat 
becsípett indián horgászt,  akik a saját gatyájukat sem tudnák kirabolni, 
nemhogy egy turistákkal tömött vonatot.

– Kivéve,  ha én is  ott  leszek,  és  teljes  erőmből  segítségért  sikítok  – 
mondta Miranda magabiztosan.

– Erre az esetre is tettünk óvintézkedést.
– Mint például?
– Kloroform.
– Képes lenne kloroformmal elkábítani?
– Csak szükség esetén – vetette oda a férfi  félvállról,  miközben útját 

lassú léptekkel a többiek felé vette, és utasította őket, hogy gyorsabban 
folytassák a lovak berakodását, és mielőbb indítsák útnak a teherautót.

Miranda azon füstölgött magában, milyen hanyag mozdulattal fordított 
neki  hátat  a  férfi;  nyilvánvalóan csak  nyűgnek tekintette  őt,  és  semmi 
esetre sem fenyegetésnek. Miközben elindult, hogy megkeresse Scottot, 
sértett  hiúsága  mardosta,  amiért  a  férfi  nemtörődöm  módon  semmibe 
vette őt. Végül megtalálta a fiút, amint éppen egy tányér konzervbabot 
falt be löncshússal.

– Ez finom, mami.
Miranda idegesen pillantott Ernie–re, aki keresztbe vetett lábbal ült a fia 

mellett. Némi habozás után leereszkedett egy kidőlt fatörzsre.
– Kér enni? – kérdezte az indián.
– Köszönöm,  nem.  Nem  vagyok  éhes.  Ernie  egy  alig  észrevehető 

vállrándítással tudomásul vette, és tovább evett.
– Képzeld,  mami!  Ernie  azt  mondta,  holnap  újra  ülhetek  lovon,  de 

15



egyedül,  ha  óvatosan  tudom  tartani.  Azt  mondta,  a  kisfia  megtanítja, 
hogyan kell. Elmegyek, megnézem a házukat. Nincs videójuk, de én azt 
mondtam,  nem baj,  mert  vannak  lovaik.  És  egy  kecskéjük  is.  Én  nem 
ijedek meg a kecskétől,  ugye, mami? Ernie azt mondta, nem bántanak, 
csak néha megrágják az ember ruháját.

Rá  akart  kiáltani  a  fiára,  hogy  emlékeztesse  a  veszélyre,  amibe 
csöppentek, de idejében visszafogta magát. Scott csak gyerek. Nem fogta 
fel a helyzetük súlyosságát, s éppen ez védte meg a veszélytől. Sólyom 
O'Toole sem Scottot,  sem őt nem fenyegette testi  bántalmazással vagy 
halállal.  Úgy  látszik,  a  férfi  biztos  benne,  hogy  Morton  kedvezően  fog 
válaszolni a követeléseikre. Rá sem mert gondolni, mi történik a fiával és 
vele, ha mégsem.

Röviddel  ezután a lovakkal megrakott teherautó dübörögve elindult  a 
tisztásról, és eltűnt egy földúton. Az emberek takarókkal söpörték el utána 
a  keréknyomokat,  mígnem  csak  a  közelben  parkoló  kisteherautók 
gumiabroncsainak lenyomata maradt látható.

Miután  mindenki  lenyelt  néhány  korty  olcsó  whiskyt,  a  ruhájukra  is 
lottyantottak  egy  keveset  az  italból.  A  tisztásnak  kezdett  olyan  szaga 
lenni, mint egy rosszhírű lebujnak. Az emberek viccelődve gyakorolták a 
részegek járását  és beszédét.  Miután befejezték az evést,  körbeülték a 
tábortüzet,  barátságos  hangulatban  cseverésztek,  dohányoztak,  és 
előkészítették hálózsákjaikat az éjszakához. Semmi sem utalt arra, mintha 
harcedzett bűnözők lennének, akik éppen aznap délután követtek el egy 
összehangolt támadást.

Amikor Sólyom odajött, hogy újra megnézze Scottot és őt, a kisfiú már 
teljes súlyával a karjára hanyatlott.

– Ki van merülve – mondta az asszony szemrehányó hangon. Nehezére 
esett,  hogy  felnézzen  Sólyom  magas,  nyúlánk  testére,  hogy  szemtől 
szembe szóljon hozzá. – Hol fogunk aludni?

– Annak  a  teherautónak  a  hátuljában  –  mutatta  a  férfi,  és  a  kezét 
nyújtotta  Miranda  karja  felé,  hogy  segítsen  neki  talpra  állni.  A  nő 
gorombán elutasította, és maga állt fel. A férfi lehajolt és a karjába vette 
Scottot.

– Én viszem a gyereket – mondta Miranda gyorsan.
– Én viszem őt.
Hosszú lépteivel  sokkal  gyorsabban megtette a kocsihoz vezető utat, 

mint a nő. Mire ő is odaért, már el is helyezte a kisfiút egy hálózsákban a 
teherkocsi rakterében.

– Elmondjam most az esti imámat? – kérdezte Scott, nagyot ásítva.
– Gondolom,  ma  este  már  túl  fáradt  vagy.  Mondd  el  csak  úgy 

magadban, jó?
– Jó – dünnyögte. – Nézd, mami, mennyi csillag van ott!
Felnézett a feje fölött kitáruló bársonyfekete égboltra, a gyémántként 

sziporkázó csillagokra. Olyan közelinek és hatalmasnak látszottak, mintha 
a kezével is elérhetné őket.

– Gyönyörűek, ugye?
– Aha. Biztosan ott lakik a Jóisten. Jó éjszakát, mami, jó éjt. Sólyom.
Scott  az  oldalára  fordult,  a  mellkasáig  felhúzta  a  térdeit,  és  azon 

nyomban mély álomba zuhant. Vészesen közel ahhoz, hogy könnyekben 
törjön ki, Miranda felhúzta a hálózsákot a fiú válla fölé, és betűrte az álla 
alá.  Amikor  megfordult  és  szembenézett  a  férfival,  szeme  elszántan 
villogott.
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– Ha bántani meri, megölöm magát.
– Ezt már mondta. Es én is megmondtam, hogy eszem ágában sincs 

bántani.
– Akkor meg mire való ez az egész? – kiáltotta széttárt karral a nő. – 

Miféle alkupozícióból akar tárgyalni?
– Nem fogom bántani – mondta halkan a férfi –, de lehet, hogy soha 

többé nem megy haza. Ha a maga volt férje nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeinket, lehet, hogy örökre magunknál tartjuk Scottot.

Gyűlölködő  horkanás szakadt  ki  belőle.  Miranda behajlított  ujjakkal  a 
férfira vetette magát. Végigszántotta az arcát, úgy, hogy körmei nyomán 
keskeny vércsíkok jelentek meg a csontos arcon. Diadala kérészéletűnek 
bizonyult.  Sólyom elkapta  a  karját,  és  magasra  feszítve,  fel  egészen a 
lapockacsontjáig,  hátracsavarta a kezét.  Éles  fájdalom hasított  belé,  de 
Miranda  összeszorította  a  fogát,  és  egy  árva  hangot  sem  adott  ki.  A 
viaskodás  felriasztotta  a  többieket.  Előbukkantak  a  sötétségből,  készen 
arra, hogy azt tegyék, amit a vezetőjük mond nekik.

– Semmi baj – mondta Sólyom, és hirtelen elengedte a nőt. – Csak Mrs. 
Price nem kedvel engem. 

– Biztos vagy benne? – kérdezte Ernie, és nevetés bujkált a hangjában. 
Hozzátett  még  valamit  a  saját  nyelvükön,  amin  a  többi  férfi  harsány 
nevetésben  tört  ki.  Sólyom  a  nőre  pillantott.  Felkapott  a  földről  egy 
takarót, és barátságtalanul odalökte neki.

– Másszon be a kocsiba, és takarózzon be ezzel.
Büszkesége legalább annyira romokban hevert, mint amennyire sajgott 

a  karja...  meg  a  nyeregtől  kidörzsölt  combja  és  feneke.  Maga  köré 
csavarta a takarót, és bemászott a raktérbe. Eközben Ernie tett még egy 
megjegyzést, amit újabb kitörő hahota jutalmazott, még hangosabb, mint 
az előbbi.

Nem voltak kétségei,  hogy bármit  mondott  is,  az  durva volt  és őreá 
vonatkozott. Ledőlt Scott mellé, és szorosan becsukta a szemét. Hallotta, 
amint az emberek visszabandukoltak a hálózsákjukhoz a tábortűz köré. 
Gyanította, hogy hálás lehet, amiért Scott és ő a teherautóban tölthetik az 
éjszakát,  és  nincsenek  kitéve  zsákmány után portyázó  vadaknak,  de  a 
raktér fém fenéklemeze nem bizonyult túl kényelmes ágynak.

Fészkelődött a takaró alatt, hasztalan próbálkozva, hogy puhább helyet 
találjon.

– Csak annyi hálózsákunk van, amennyi az embereknek elegendő.
Szemei  kipattantak.  Megriadt  attól,  hogy  újra  Sólymot  látja  a  kocsi 

mellett  állni,  őt  figyelve.  A vért  már lemosta az  arcáról,  de  körmeinek 
nyomai még jól látszottak.

– És, gondolom, a squaw2–oknak már nem jut.
– Nem jut a ráadás túsznak, akivel nem számoltunk.
– És ő mit mondott?
– Kicsoda? Ja, Ernie? – A férfi lenézett a nő mellére. – Azt mondta, hogy 

maga vagy nagyon megkedvelt engem, vagy fázik.
A sort és a rövid nyári blúz, amit aznap reggel fölvett, megfelelő volt a 

hegy  tövében  töltött  napos  nyári  délutánhoz,  de  nem  egy  nyárvégi 
estéhez ebben a magasságban. A teste most is libabőrös volt. De a férfi 
nem erre célzott. Hanem azokra a határozott kidudorodásokra, melyeket a 
mellbimbói nyomtak ki a blúzán. Hőhullám öntötte el a testét, átmenetileg 
felmelegítve,  de  ahhoz  kevés,  hogy  a  mellbimbói  elernyedjenek,  és  a 

2 indián nő
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hegyes dudorok még mindig lekötötték Sólyom figyelmét.
– Én az utóbbit tartottam igaznak – mondta a férfi, s kezét kinyújtva, az 

ujjaival  oda–vissza  cirógatta  az  egyik  érzékeny  csúcsot.  –  Ha  viszont 
tévedtem, boldogan adnék valami mást is magának. – Hangja olyan érdes 
volt, mint annak a fenyőfának a kérge, amelyhez korábban odapréselte, 
ugyanakkor  olyan  lágy,  mint  a  szellő,  amely  a  legfelső  ágak  tűlevelei 
között suhant át.

Miranda összerándult a férfi erotikus érintésétől.
– Mit mondott még? – kérdezte hirtelen kiszáradó szájjal.
Sólyom visszahúzta a kezét, de tekintetével továbbra is fogva tartotta a 

nőt.
– Azt  mondta,  sokkal  melegebben  aludnék,  ha  én  is  a  takaró  alatt 

feküdnék. Másrészt – tette hozzá, és megérintette összekarmolt arcát – azt 
is mondta, lehet hogy akkor semennyit se aludnék.

A  nő  dühös  pillantást  vetett  rá,  és  a  takarót  felhúzta  egészen  a 
fülcimpájáig,  becsukta  a  szemét,  hogy  ne  kelljen  látnia  a  férfi  kaján 
arckifejezését.  Jó  hosszú  időt  hagyott  eltelni,  mígnem újra  kinyitotta  a 
szemét. Addigra a férfi már nem volt ott, jóllehet hangot sem hallott, és a 
levegőben sem érzékelt semmilyen mozgást. Azon tűnődött, mennyi ideig 
álldogált ott, őt bámulva, mielőtt elment.

Éberen figyelt,  de csak a tábortűz ropogását és Scott szabályos, lágy 
szuszogását hallotta. Vigaszt és hitet merítve ebből a kellemes, meghitt 
hangból, csodával határos módon álomba merült.
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Három

Az egyik pillanatban még aludt és egyedül volt,  a következőben már 
ébren volt, és a férfi ott volt vele. Mint a higany, hangtalanul és súlyosan 
borult  a  testére,  hogy  tökéletesen  elfedje.  Az  egyik  keze  a  nő  szájára 
zárult, a másikban egy kést tartott, hegyével a torkának szegezve. Érdes 
hangon suttogott a fülébe.

– Elég, ha hangosabban veszi a levegőt, és megölöm magát.
Miranda elhitte neki.
A sötétben is látta a szemében megvillanó jéghideg fényt. Miranda alig 

érezhetően bólintott, jelezve, hogy megértette. De a férfi nem lazított a 
szájára szorított kezén. Ha lehet, még jobban megfeszültek az izmai.

Az ok pillanatok múlva nyilvánvalóvá vált, amikor a göröngyös földúton 
közeledő  jármű  hangját  meghallotta.  A  fényszórók  körbepásztáztak  a 
tisztást övező fákon. Por gomolygott, amikor a sofőr fékezett. Kocsiajtók 
vágódtak ki.

– Álljanak fel, és emeljék a kezüket magasba!
A  parancsszó  katonás  élessége  megrémítette  Mirandát.  Szeme tágra 

nyílva meredt Sólyom arcába. A férfi szájáról káromkodás volt leolvasható. 
Ő is attól félt, amitől Miranda: hogy a hangok felébresztik Scottot.

Az asszony buzgón fohászkodott, hogy a kisfiú aludja át az egészet. Ha 
felébred és sírni kezd, ki tudja, mi történik. Eltalálja egy eltévedt golyó, ha 
lövöldözésre  kerül  sor  az  emberrablók  és  megmentőik  között.  Vagy 
Sólyom  rádöbben,  hogy  küldetése  meghiúsult,  és  mivel  nincs 
vesztenivalója, magával ránt mindenki mást is.

A rajta fekvő férfira nézett. Meg tudna hidegvérrel ölni egy gyereket? 
Ahogy elnézte szigorú vonalú kemény száját. Mi–randa arra a vérfagyasztó 
felismerésre jutott, hogy igen.

Kérlek, Scott, kérlek, ne ébredj fel!
– Kik maguk és mit keresnek itt?
Sólyom  emberei  láthatóan  bevetették  színjátszó  képességeiket. 

Eljátszották, hogy részeg bódulatukból verték fel őket, de Miranda tudta, 
ha a jármű közeledése a vezért felriasztotta, akkor azt a többiek ugyanúgy 
észlelték.  Bódultnak,  s  a  rendőr  járőrök  faggatózásától  zavarodottnak 
látszottak,  és  minden  kérdésre  zagyva  válaszokat  hebegtek.  Végül  az 
egyik rendőr, akinek fogytán volt a türelme, rászólt a társára.

– Az ég szerelmére, Dick, ez csak egy bepiált  indián banda. Csak az 
időnket vesztegetjük itt.

Miranda  érezte,  hogy  Sólyom  minden  izma  remeg  a  dühtől,  és 
halántékán egy ér, közel a nő szeméhez, hevesen lüktet.

– Láttak ma valakiket errefelé lóháton? Hat vagy hét lovast – kérdezte 
egy másik rendőr. – Onnan, abból az irányból jöttek.

Rövid megbeszélés zajlott az indiánok között, a saját nyelvükön, majd 
egyikük jelezte a rendőröknek, hogy egy árva lovast sem láttak. Az egyik 
rendőr vett egy mély lélegzetet.

– Nos, nagyon köszönjük. Tartsák nyitva a szemüket, jó? És jelentsenek 
bármit, ami gyanúsnak látszik.

– Kit keresnek?
Miranda felismerte Ernie hangját, jóllehet szándékosan naiv és alázatos 

hangon szólt.
– Egy nőt és egy gyereket. Ma délután rabolta el őket egy lovas banda a 

Silverado kirándulóvonatról.
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– Hogy néztek ki ezek a lovasok? – kérdezte Ernie. – Mit figyeljünk?
– Kendőt kötöttek az arcuk elé, de ravasz és aljas banda volt, ahogy az 

emberek ott a vonaton elmondták. A főnökük elszedett valamennyi pénzt 
az egyik utastól, egyenesen a kezéből rángatta ki. Állítólag a nő szörnyű 
csetepatét  rendezett,  hogy  megvédje  a  kölykét,  amikor  lerángatták  a 
vonatról.  A  főnök  erre  őt  is  felkapta,  és  ellovagolt  vele.  Nem  mintha 
hibáztatnám  érte  –  tette  hozzá  kaján  kuncogással.  –  Közreadták  a 
fényképét, hogy felismerjük. Szemrevaló nő, nekem elhihetik. Szőke haj, 
zöld szemekkel.

Sólyom lepillantott Mirandára, aki félrefordította a fejét.
–  Viszlát! –  hallatszott  több  irányból.  Gépkocsiajtók  csapódtak.  A 

tisztáson újra fényszórók söpörtek körbe. Por kavargott, majd újra elült a 
visszatérő  csöndben.  Végül  már  a  kocsi  motorjának  a  berregését  sem 
lehetett hallani.

– Sólyom, elmentek!
A férfi elvette a kezét Miranda szájáról, de maga nem mozdult. Nézte a 

nő ajkát: vértelen volt és mozdulatlan. Hüvelykujjával végigsimított rajta, 
mintha némi színt akarna visszadörzsölni beléje.

– Sólyom?
– Hallom! – kiáltott a férfi türelmetlenül.
Néhány másodpercig sűrű csend telepedett a tábortűz parázsló hamvai 

köré.  Apránként  mocorgás  vált  hallhatóvá,  ahogy  az  emberek  újra 
befészkelték magukat a hálózsákokba. Azután újra a csend. Sólyom még 
mindig ott maradt, ahol volt.

Elvette  a  kést  a  nő  torkától.  Amikor  Miranda  megpillantotta  a 
borotvaéles pengét, dühösen felvillant a szeme.

– Meg is ölhetett volna vele – sziszegte.
– Ha elárult volna bennünket, biz' isten meg is teszem.
– És Scottot? Ha felébred és sírni kezd, őt is megöli?
– Nem. Ő egy ártatlan gyerek. – Felemelkedett, s térdét a nő térde közé 

ékelve szétfeszítette a combját. – De az egész országban mindenki tudja, 
hogy  maga  az.  Hallotta,  hogy  az  az  ember  is  egy  szemrevaló  nőnek 
nevezte. Hány szerel tőt csábított el, mielőtt a férje végül már nem tudta 
lenyelni a hűtlenkedéseit, és kidobta magát?

– Szálljon le rólam. Összehúzott szemmel nézett a nőre.
– Gondoltam, akarja.
– Hát nem. Nem kedvelem magát. Maga tolvaj és emberrabló és...
– Nem vagyok tolvaj.
–  Pénzt  vett  el  attól  az  embertől,  ott  a  vonaton,  miközben  fegyvert 

fogott rá.
– Ő maga ajánlotta fel nekem, emlékszik? Nem loptam el.
– De el fogja költeni.
– De még mennyire – felelte a férfi. – A gazdagok ajándékának tekintem 

a szűkölködők számára.
– Oh, kíméljen már meg. Minek nézi magát? Valamiféle huszadik századi 

Robin Hoodnak? Téved. Maga bűnöző. Semmi több.
El  akarta  lökni  magától,  ezért  kezét  a  férfi  vállára  tette.  Ez  hibának 

bizonyult.  A  váll  csupasz  volt  és  sima.  Miként  a  mellkasa  is.  Olajosan 
csillogó,  rugalmas,  bronzos  bőrén  nem  volt  más  folt,  csak  a  mélyebb 
árnyalatú korongok a kiugró mellbimbó körül.

Leküzdve  az  ellenállhatatlan  vágyat,  hogy  tenyerét  végigfuttassa  a 
testén,  megpróbálta  eltolni  magától.  A  férfi  lehajtotta  a  fejét,  és  arcát 
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befészkelte a nő nyaka és válla közötti mélyedésbe. Ujjaival a hajába túrt, 
hogy a nő fejét mozdulatlanul  tartsa.  Fülcimpáját erős fehér fogai  közé 
csippentette, és a nyelve hegyével simogatta.

– Ne – mondta a nő elakadó lélegzettel.
– Miért ne? Ideges? Ez az első alkalom, hogy ezt eltűri egy indiántól, 

Mrs. Price?
Nem jutott eszébe semmilyen sértés, ami eléggé maró lett volna a férfi 

számára.
– Ha nem Scottért lenne, én...
– Mit tenne? Beadná a derekát? Zavarja, hogy a fia itt alszik a közelben? 

Ezért áll ellen?
– Ne! Hagyja ezt abba! – kiáltott fel halkan Miranda.
– Oh, értem már. Ez is hozzátartozik az „azt csinálni egy vademberrel” 

fantáziaképhez. Maga ellenáll,  én meg legyőzöm, így kell  játszani ezt a 
játékot?

– Ne, kérem. Kérem!
– Jó.  Ez jó.  Elmesélheti  az összes barátjának, hogy megerőszakoltam. 

Mennyivel izgalmasabb lesz így a társalgás a partikon.  Megsimogatta a 
nyelvével  a  nő  ajkát.  Miranda  ujjai  önkéntelenül  megszorították  a  férfi 
vállát, háta ívben megfeszült, testét a férfiéhoz préselte.

–  Jó  itt,  már  meleg  –  dörmögte  az,  altestével  a  nő  combjai  közé 
fészkelődve –, és fogadni mernék, hogy nedves is.

Azután megcsókolta, nyelvével mélyen, érzékien a szájába nyomulva, 
miközben csípőjével ritmikusan masszírozta a nő hasát.

– Sólyom!
A férfi felkapta a fejét, és halkan szitkozódott.
– Mi van?
– Azt mondtad, hajnalban keltselek fel  – hangzott  Ernie mentegetőző 

hangja  a  sötétből,  melyet  az  ég  alján  látható  szürke  derengés  oldani 
készült.

A  férfi  szeme  a  nőét  fürkészte,  miközben  felemelkedett  róla. 
Végignézett  összeborzolt  haján,  csóktól  kipirult  ajkán,  szétvetett 
végtagján.

– Igazuk volt az újságoknak, Mrs. Price, maga egy feslett nőszemély. Jól 
tettük, hogy Scottot raboltuk el. Magáért egy lyukas garas váltságdíjat se 
kapnánk.

Átlendült a teherautó oldalán, és egyet rántva sebtében felkapott, de 
idő  híján  begombolatlanul  hagyott  farmernadrágján,  elment.  Miranda 
szeme  teliszaladt  a  harag  és  a  megalázottság  keserű  könnyeivel,  de 
nyomban le is törölte őket. A gyapjútakaró érdes csücskével megpróbálta 
ledörgölni az ajkáról Sólyom O'Toole csókjait. De az igyekezete nem volt 
túl sikeres.

– Ébredjen. Megérkeztünk. Miranda vállát keményen megrázták.
Fejét felemelte onnan, ahol eddig nyugodott az áruszállító kisteherautó 

utasablakának  támaszkodva.  A  kényelmetlen  testhelyzetnek  az  lett  ez 
eredménye, hogy a nyaka elmerevedett. Néhányszor körbegörgette fejét a 
vállain, hogy a nyaka ellazuljon.

Hunyorogva nyitotta ki  a szemét, átpillantott  a kormánykerék mögött 
ülő férfira. Hirtelen ráébredt, hogy csak ők ketten vannak a kocsiban.

– Scott! – kiáltott fel riadtan. Az ajtókilincshez kapott, de Sólyom keze 
elébe vágott és megragadta a csuklóját, mielőtt kicsaphatta volna az ajtót.
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– Nyugalom. Ernie–vel van. Ott. – Kimutatott a szétkenődött rovarokkal 
pettyezett szélvédőn. A kisfiú Ernie mögött szaporázta lépteit,  mint egy 
ízletes csontban bizakodó kölyökkutya. Egy lakókocsihoz vezető ösvényen 
lépkedtek.

–  Scott  azt  mondta,  ki  kell  mennie,  ezért  előreküldtem.  –  Sólyom 
széthajtogatott egy újságot, és az ujjai hegyével megütögette a címoldalt. 
– Maga a főcím, Randy.

– Miért így szólít?
– Mert ezen a néven emlegetik az újságokban. Miért nem mondta meg, 

hogy hívják?
– Nem kérdezte.
– Így becézte a férje?
– Nem, kisgyerekkorom óta így hívtak.
– Azt hittem, a rossz hírével érdemelte ki.3

Miranda  nem  vesztegette  az  idejét  arra,  hogy  visszavágjon.  Inkább 
végigfutott  a  szalagcímeken.  Az  emberrablás  történetét  a  szemtanúk 
beszámolói  alapján  írták  le.  Miután  néhány  utas  segédletével 
eltakarították a halom fatörzset a sínekről, a mozdonyvezető visszavitte a 
vonatot az állomásra. Előtte rádión odaszólt, hogy jelezze az érkezésüket. 
Az FBI az állami és a helyi bűnüldöző szervekkel együtt már ott volt, hogy 
fogadják a vonatot. Nyilvánvaló, hogy a médiák is jócskán képviseltették 
magukat.

– A volt férje is ott várta a vonatot a vasútállomáson. Nagyon fel volt 
dúlva.

A címoldalon látható volt Morfon Price képviselő képe. A beállítás nélküli 
felvételen a jóképű férfi arca az aggodalomtól egészen eltorzult. „Mindent, 
mindent meg fogok tenni, hogy visszakapjam a fiamat, Scottot. És Randyt 
is, természetesen” – idézték szavait a kép alatt.

A nő keserűen felnevetett.
– Nem tud változtatni a szokásain.
– Az mit jelent?
– Minden módon kihasználja a nyilvánosságot. Én csak a legvégén jutok 

eszébe.
– Elvárja, hogy együttérezzek magával?
Az asszony lesújtó pillantást vetett a férfira.
–  Magától  csak  a  legrosszabbat  várhatom.  Eddig  még  nem  okozott 

nekem csalódást, Mr. O'Toole.
–  Nem  is  állt  szándékomban.  –  A  férfi  kinyitotta  a  kocsi  ajtaját,  és 

kiszállt.  Amikor  Randy  a  teherautó  másik  oldalán  csatlakozott  hozzá, 
széles karmozdulattal körbemutatott. – Legyen üdvözölve.

A nő egy falut látott maga körül. Jóformán csak lakókocsikból állt, bár 
volt  néhány vályogból  vagy fából  épült  állandó lakóház is.  Az egyetlen 
főutca  kihalt  volt.  Az  egyik  épületben  benzinkút,  vegyesbolt  és 
postahivatal működött, de se közel, se távol egy lelket sem látott. Egy má-
sik épület a külseje alapján az iskola lehetett, de az ajtajai zárva voltak. 
Ezenkívül nem volt valami sok néznivaló. Egy köves út vonta magára a 
figyelmét,  amely  a  hegyoldalra  kígyózott  fel,  míg  el  nem  tűnt  egy 
kanyarban.

– A bánya? – kérdezte Randy, fejével mutatva az irányt.
–  Igen  –  nézett  rá  cinikus  pillantással  a  férfi.  –  Nem  egészen  ilyen 

3a randy szó jelentése melléknévként: buja, kéjvágyó (A fordító) 
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városokhoz van szokva, ugye?
Miranda nem vette fel az elé dobott kesztyűt.
–A városa iránti nagyrabecsülésem mérhetetlenül javulni fog, ha elvezet 

egy fürdőszobához.
– Gondolom, Leta a rendelkezésére fogja bocsátani az övét.
– Leta? – Miranda menet közben hozzáigazította a lépteit.
– Ernie felesége. És nyugodtan letehet arról, hogy telefonálni próbáljon. 

Nincs telefonjuk.
A  telefonpózna  volt  az  első,  amit  Miranda  már  a  kocsiból  kiszállva 

keresett a szemével, de egyet sem látott. Bosszantó volt a férfinak az a 
képessége, hogy szinte olvas a gondolataiban.

Egy  cölöphöz  kipányvázott  kecske  bámult  rájuk,  amikor 
keresztülmentek  a  poros  udvaron,  és  fellépkedtek  a  betonlépcsőkön. 
Sólyom  egyet  koppantott,  majd  kitárta  a  lakókocsi  ajtaját.  A  fövő  étel 
illatától Miranda gyomra megkordult.  Amikor szeme a szikrázó napsütés 
után hozzászokott a benti félhomályhoz, meglátta a fiát, aki az asztalnál 
ült.  Az  étkezési  illemszabályok  teljes  mellőzésével  lapátolta  az  ételt  a 
szájába az előtte lévő tányérból.

–  Hé,  mami,  láttad  Geronimót?  –  kérdezte  teli  szájjal  –  így  hívják  a 
kecskét. Ő pedig Donny, az új barátom. Hétéves! Ő meg Leta.

Miranda  tudomásul  vette  a  bemutatásokat.  Donny  szégyenlősen 
másfelé nézett. Leta, miután megbámulta a karmolásokat Sólyom állán, 
elfogódottság  nélkül,  kíváncsian  őreá  szegezte  a  tekintetét.  Randyt 
valósággal  megdöbbentette,  hogy  Ernie  feleségét  nemcsak  a  férjénél 
nézte sokkal fiatalabbnak, de valamennyivel még saját magánál is.

– Szeretne enni valamit? – kérdezte a fiatalasszony. – Éppen vagdalt hús 
van meg sült krumpli, de...

–  Igen,  kérek  –  mosolygott  rá  Randy.  Leta  abbahagyta  a  zavart 
kéztördelést, és viszonozta a mosolyát.

–  Biztos  vagyok  benne,  hogy  Mrs.  Price  éhes  –  szólalt  meg Sólyom, 
miközben  átlendítette  a  lábát  egy  széken,  és  fordítva,  lovaglóülésben 
ereszkedett le. – Csak nyilván azt várta, hogy napon szárított bölényhúst 
és kövön sült kukoricalepényt kap reggelire.

Ernie kuncogott, Leta pedig zavartan nézett maga elé. Randy tudomást 
sem vett a férfiról, hanem Letához fordult.

– Kérem, használhatnám a fürdőfülkét?
– Hát persze. Sólyom felpattant.
– Megmutatom neki, hol találja. Miranda átvágott a konyhafülkén, be a 

lakás  hátsó  részébe  vezető  keskeny átjáróba.  Sólyom elébe  vágott,  és 
kinyitotta  a  fürdő  ajtaját.  Körbekémlelve  futólag  ellenőrizte  a  kicsiny 
helyiséget.

– Mit várt, mit fog találni?
– Egy ablakot például, amin keresztülpréselheti magát.
A  nő  türelmetlenül  bekukkantott  a  fürdőfülkébe,  és  megpróbálta 

megkerülni a férfit, de az nem mozdult.
– Bejön velem? – kérdezte eltúlzott szívélyességgel.
–  Nem  hiszem,  hogy  szükséges  lenne,  de  itt  leszek  az  ajtó  másik 

oldalán.
– Talán meg kellene motoznia – mondta Randy, csípőre tett kézzel.
A kék szempár lassan, fentről lefelé haladva végigsiklott a testén, majd 

vissza, fölfelé.
– Igen, talán – mondta a férfi,  s kezét a nő vállára téve könnyedén a 
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falhoz nyomta a hátát. Mielőtt el tudta volna hárítani, a férfi mindkét keze 
eltűnt  a blúza szegélye alatt.  Felnyúltak csipkés melltartója  kosaráig,  s 
gyorsan  és  könnyedén  megtapogatták  a  melleit.  Innen  a  hátához 
vándoroltak, fel–le csusszanva a bőrén. Ezután újra előre, kipattintották a 
kapcsot a sortja övrészén, és lelapított tenyérrel siklottak a hasára, majd a 
csípőjét megfogva rásimultak a tomporára.

–  Semmi  olyasmit  nem  érzek,  ami  ne  lenne  a  helyén  –  mondta  a 
legteljesebb nyugalommal, és kihúzta a kezét.

Randy annyira megdöbbent, hogy egy szót sem tudott kinyögni: elakadt 
lélegzettel, szétnyílt ajakkal bámult a férfira. Arca elsápadt, jóllehet a szíve 
heves és forró hullámokban pumpálta ereibe a vért.

– Soha ne szálljon szembe velem – figyelmeztette halkan a férfi  még 
gondolatban se. Mindig észre fogom venni, mikor akar beültetni a hintába. 
– Szelíden betolta a fürdőfülkébe és rácsukta az ajtót.

Randy  hátával  az  ajtószárnynak  dőlve  megtámaszkodott,  míg 
visszanyerte  lélegzetét.  Egész  testében  remegett.  Kinyitotta  a  mosdó 
csapját, és égő arcát bőségesen megpaskolta hideg vízzel, hogy lehűtse. 
Miután szárazra törölte, megnézte magát a tükörben.

Siralmas  látvány  tárult  eléje.  A  haja  kusza  volt,  tele  apró 
gallydarabkákkal,  tűlevelekkel  és  a  nyaktörő  erdei  lovaglás  egyéb 
maradványaival.  Ruházata elpiszkolódott,  és  utoljára  több mint  huszon-
négy órája sminkelte ki magát.

– Gyalázatos – suttogta maga elé fanyarul. Majd, miután eszébe jutott, 
hogy kevés híján őt magát is megalázták, tekintete elsötétedett.

Felkapta  a  szappant,  és  alaposan  lemosta  elhasználódott  sminkje 
maradványait.  Ujját  használva  fogkefének,  megmosta  a  fogait.  Ezután 
gondosan  kiszedegette  hajából  az  ágtörmelékeket,  és  ujjaival 
átgereblyézte az  összetapadt tincseket.  Mindezek után igénybe vette  a 
toalettet,  majd  amennyire  tudta,  lekefélte  a  ruháját,  és  elhagyta  a 
fürdőfülkét.

Sólyom végül is  nem várta az ajtó túloldalán. A konyhai asztalnál ült 
Ernie–vel;  sört  ittak,  és  halkan  beszélgettek.  Csak  azért  motozta  meg, 
hogy  megalázza,  és  nem  azért,  mert  csakugyan  attól  tartott,  hogy 
megszökik.  Amikor  észrevették,  hogy  ott  áll  az  ajtóban,  a  társalgás 
azonnal abbamaradt.

– Hol van Scott?
– Odakint.
Kinézett  az  ablakon.  Scott  óvatosan  simogatta  Geronimót,  miközben 

Donny biztatta, hogy ne féljen tőle. Megnyugodva vette tudomásul, hogy a 
kisfiú  nincs  közvetlen  veszélyben,  így  elfordult  az  ablaktól  és  leült  a 
székre, amellyel Leta kínálta. Kora délután volt, étkezéshez szokatlan idő. 
Reggel, amikor elhagyták a táborhelyet, már kínálták reggelivel, de akkor 
nem kért belőle. Ebédidőben nem álltak meg, így most mindent megevett, 
amit Leta a tányérjára rakott. A csésze kávé, ami az ételt követte, erős és 
forró volt, s utána már egészen más színben látta a világot.

Miután  az  utolsó  kortyot  is  kihörpintette,  az  asztal  túloldalán  ülő 
Sólyomra nézett.

– Mit szándékoznak tenni velem? – kérdezte tompán. 
– Itt tartjuk túszként, amíg a férje, vagyis a volt férje garanciát nem kap 

a kormányzótól, hogy újra megnyitják a bányát.
–  De hiszen az hónapokig tartó  tárgyalásokat  jelenthet!  –  kiáltott  fel 

rémülten.
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– Meglehet – vonta meg a vállát Sólyom.
– Úgy volt, hogy Scott néhány hét múlva elkezdi az iskolát.
–  Az iskola éppenséggel  elkezdődhet Scott  nélkül  is.  Mi  az,  hölgyem, 

nem bízik a férje rábeszélő képességében?
– Miért nem kér egyszerűen pénzt, ahogy rendszerint az emberrablók 

teszik?
A férfi  vonásai  megkeményedtek.  Ernie  megköszörülte  a  torkát,  Leta 

pedig nyugtalanul fészkelődött a székén.
–  Ha  koldulni  akarnánk,  Mrs.  Price  –  mondta  Sólyom  hűvösen  –, 

mindannyian jómódban élhetnénk.
Fel  tudta  volna  pofozni  magát,  amiért  feltette  ezt  a  meggondolatlan 

kérdést,  amivel  megsértette Sólyom büszkeségét.  Lehet,  hogy a szeme 
kék színe ellentmond öröklött indián tulajdonságainak, de a szenvedélyes 
büszkesége biztosan nem. Vett egy mély lélegzetet, hogy megnyugodjon.

– Fogalmam sincs, Mr. O'Toole, hogyan szándékozik ezt sikerrel véghez-
vinni.  A  tárgyalás  bármilyen  kormányzattal  azt  vonja  maga után,  hogy 
bemegy a bürokrácia  végeláthatatlan útvesztőjébe.  Morton valószínűleg 
hetekig még azt sem fogja elérni, hogy időpontot kapjon a kormányzótól.

Sólyom nagyot csapott az asztalra az összehajtott újsággal.
– Ez éppen hogy a mi malmunkra fogja hajtani a vizet. A férje elindult az 

újraválasztásáért.  Most  főcím  lett  belőle  a  hírekben.  Gyermekének 
elrablása  ráterelte  a  figyelmet.  A  közvélemény  nyomása  fogja 
rákényszeríteni  Adams  kormányzót,  hogy  eleget  tegyen  a 
követelésünknek.

– Úgy látom, maga mindent aprólékosan kigondolt. Honnan tudta, hogy 
Scott és én rajta leszünk a vonaton?

Rögtön látta, hogy ártatlannak tűnő kérdése érzékeny pontot érintett. 
Leta  és  Ernie  nyugtalan  pillantást  vetettek  Sólyomra,  aki  hamar 
észbekapott, és rezzenéstelen hangon válaszolt.

–  Egy  emberrabló  úgy  intézi  az  ügyeit,  hogy  értesüljön  az  ilyen 
dolgokról.

Üres  válasza  ugyan  semmit  sem  mondott,  de  Miranda  rájött,  hogy 
pillanatnyilag ez minden, amit elérhet.

– És hogyan akarnak érintkezésbe lépni Mortonnal?
– Ezzel a levéllel  kezdjük. – Sólyom egy összehajtogatott  közönséges 

írógéplapot vett elő az inge zsebéből.  – Ezt holnap valaki közvetlenül a 
hivatali postaládájába fogja bedobni.

Elolvasta  a  levelet.  Szövegét,  ami  csak  a  váltságdíjról  szólt,  egy 
népszerű magánnyomozóról  szóló  televíziós  sorozatból  kölcsönözték,  és 
újságokból kivágott betűkből rakták ki. Tájékoztatták benne Mortont, hogy 
Scottot  csak  váltságdíj  fejében  engedik  szabadon,  és  hamarosan 
kapcsolatba lépnek vele.

– Kapcsolatba? Telefonon keresztül? – kérdezte Randy.
– A hivatali telefonján.
– A vonalat le fogják hallgatni, és egykettőre lenyomozzák, honnan jött a 

hívás.
– Hívások. Mindegyik egyetlen mondatból fog állni. Túl rövid lesz ahhoz, 

hogy le tudják nyomozni. Mindegyik más–más nyugati államból érkezik.
A nő felvonta a szemöldökét.
– Fogadja elismerésemet.
–  Tudja,  a  többi  indián  nép  együttérez  a  gondjainkkal.  Amikor  a 

segítségüket kértem, azonnal igent mondtak.
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– És arra gondolt–e, hogy mi lesz, ha magát elkapják?
– Nem. Nem fognak elkapni.
– Magának volt már valami súrlódása a törvénnyel,  igaz? Amikor volt 

időm  kicsit  gondolkodni,  eszembe  jutott,  hol  találkoztam  a  nevével. 
Olvastam magáról. Évekkel ezelőtt valami zűrt kavart.

Sólyom lassan felemelkedett a székéről, áthajolt az asztalon, mígnem az 
arca csak arasznyira volt a nőétől.

– És addig fogom kavarni a zűrt, amíg a népemet szenvedni látom.
– A népét? Micsoda maga, törzsfőnök, vagy mi?
– Eltalálta.
A  szó  úgy  sistergett,  mint  a  forró  tepsibe  hulló  vízcsepp.  Nyomban 

lecsendesítette  Mirandát.  A  férfi  éles  vonású,  szikár  arcába  nézett  és 
felfogta, nem valami aprópénzre hajtó, kisstílű gengszterrel áll szemben. 
Ezek  szerint  Sólyom  O'Toole  szinte  egy  államfőhöz  vagy  felkent  ural-
kodóhoz mérhető személyiség.

–  Akkor  törzsfőnökként  súlyos  hibát  követett  el  –  mondta.  –  Amint 
megemlítik  a  Magányos  Puma  bányát,  az  egész  környéken  hemzsegni 
fognak az FBI és az állam fegyveresei.

– Nem kétlem. A nő széttárta a karját, és lekicsinylően felnevetett.
– Úgy, és mi a tervük, mit csinálnak, ha ideérnek? Az ágy alá bújtatnak 

minket?
– Addigra már nem leszünk itt. Amint kimondta, otthagyta az asztalt, az 

ajtóhoz  ment,  és  olyan  erővel  vágta  ki,  hogy  az  kis  híján  kiszakadt  a 
sarkaiból.

– Tíz perc múlva indulás!
Amikor  az  ajtó  nagy  csattanással  bevágódott  mögötte,  Randy  az 

asztalra fektette a kezét, s Ernie és Leta felé fordult.
–  Segíteniük  kell  nekem.  Lehet,  hogy  Mr.  O'Toole–nak  helyén  van  a 

szíve,  és amivel  próbálkozik,  nemes és szép dolog,  de súlyos  bűntényt 
követett el, ami nem csak helyi, de szövetségi szinten is annak számít. 
Börtönbe  fog  kerülni,  és  vele  együtt  maguk  is  mindnyájan.  –Nyelve 
hegyével megnedvesítette az ajkát. – De ha segítenek nekem, hogy eljus-
sak egy telefonhoz,  gondom lesz rá, hogy jól  bánjanak magukkal. Ernie 
felállt, és ifjú feleségéhez fordult.

– Minden készen áll, Leta?
– Igen.
– Tedd a csomagokat az ajtó mellé. Majd én berakodok a teherautóba.
Randyt lesújtotta a kudarc. Nem csak visszautasították, hogy segítsenek 

neki megszökni Sólyom O'Toole–tól, de még csak szóba sem álltak vele.
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Négy

– Hová megyünk?
– Ugye, szeretné megtudni? 
Sólyom gúnyos hangja rettenetesen bántotta.
– Nézze, én még akkor sem találnám meg a civilizációba visszavezető 

utat,  ha  az  egyik  kezembe iránytűt,  a  másikba  meg térképet  nyomna. 
Számomra ez csak egy végtelenül  egyhangú táj.  Most például  még azt 
sem tudom megállapítani, hogy milyen irányba megyünk.

– Csak ezért nem kötöttem be a szemét.
Randy sóhajtott egy mélyet, hogy elfojtsa ingerültségét, és kinézett a 

teherautó nyitott ablakán. Hűvös szél borzolta a haját. Halványan derengő, 
fogyó  hold  vetett  sápadt  fényt  az  arcára.  A  látóhatárt  csipkéző  távoli 
hegyek sötét körvonalait éppen csak ki tudta venni az ég előterében.

Hamar rájött,  miért  volt  a Magányos Puma bánya közeli  falu annyira 
kihalt.  Mindenki  más  elvonult  már  korábban  valahova  messzebbre, 
biztonságos rejtekhelyre,  s  azok maradtak csak ott  családostól,  akik az 
emberrablásban részt  vettek.  Röviddel  azután,  hogy Sólyom kiviharzott 
Ernie–ék házából, az autókaraván elindult egy Randy előtt még mindig is-
meretlen cél felé. Sólyom kisteherautója képezte a hátvédet, de sohasem 
hagyott  túl  nagy  távolságot  közöttük  és  az  előttük  haladó  csukott 
áruszállító között.

– Hogyan lett magából főnök?
–  Nem  én  vagyok  az  egyetlen.  Van  egy  törzsi  tanács,  ami  hét 

törzsfőnökből áll.
– Apjától örökölte ezt a rangot? Mintha összeharapta volna a fogait, úgy 

rándultak csomóba a férfi állkapocsizmai.
– Az apám egy állami kórházban halt meg gyógyíthatatlan iszákosként. 

Alig volt idősebb, amikor meghalt, mint én vagyok most.
Randy kis ideig hallgatott, majd tovább kérdezősködött.
– O'Toole az igazi neve volt?
– Igen. Avery O'Toole volt az apám ük–apja, aki a polgárháború után 

telepedett le az Indián Területeken4, és egy indián nőt vett feleségül.
– Ezek szerint az édesanyja családjától örökölte a törzsfőnöki rangot.
– Az anyai nagyapám volt törzsfőnök.
– Az édesanyja bizonyára nagyon büszke magára.
–  Anyám  meghalt,  nem  sokkal  azután,  hogy  világra  hozta  a  halva 

született öcsémet. – Úgy tűnt, élvezi Randy elképedését. – Tudja, az orvos 
csak minden második héten jött a rezervátumba. Anyám vajúdása akkor 
kezdődött, amikor az orvos távol volt. A szülés után elvérzett.

Randy mély részvéttel bámult a férfira. Nem csodálkozott azon, hogy 
ilyen tragikus gyermekkor után ennyire kérges szívű ember lett belőle. De 
elég volt egy pillantást vetnie a gránitkemény arcélre, hogy tudja, a férfi 
nem vár szánalmat, de még egy kedves szót sem.

Lenézett  Scottra.  A  gyerek  mélyen  aludt  a  köztük  lévő  ülésen.  Feje 
Miranda ölében pihent, térdeit felhúzta a mellkasáig. Az anyja a fiú szőke 
hajtincsét csavargatta az ujjai körül.

– Nincs több bátyja vagy nővére? – kérdezte halkan.

4 Az amerikai polgárháború 1861-1865 között dúlt az északi és a rabszolgatartó déli 
államok  között;  az  Indián  Területeket  1830-1850  között  jelölték  ki  az  indián  törzsek 
számára ott, ahol később a mai Oklahoma állam létrejött (A fordító)
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– Nincs.
– Volt valaha egy Mrs. O'Toole is? A férfi gyors pillantást vetett rá.
– Nem volt.
– Miért nem?
– Ha azt akarja megtudni,  hogy bújok–e valakivel,  megnyugtathatom, 

hogy  minden  rendben  van  velem.  De  a  maga  szerelmi  élete  sokkal 
színesebb,  mint  az  enyém,  így  ha  ez  a  téma  érdekli,  akkor  inkább 
beszélgessünk a magáéról.

– Nem erről akarok beszélgetni.
– Akkor mire jó ez a sok személyes kérdés?
–  Próbálom  megérteni,  hogy  egy  ember,  aki  olyan  szembetűnően 

értelmes,  mint  maga,  hogyan  követhet  el  akkora  ostobaságot,  hogy 
elrabol egy nőt és egy gyereket egy vonatról, amely tömve van vakációzó 
szemtanúkkal.  Maga  megpróbál  segíteni  a  népén,  ez  szép  dolog.  Az 
indítékai csodálatra méltóak. Méltányolom, higgye el. Remélem, sikerülni 
is fog. De törvényes úton–módon keresztül.

– Az nem megy.
– És a bűntett igen? Mi jót tud tenni bárkiért, ha élete végéig bezárják 

egy szövetségi börtönbe?
– Nem fognak.
– De a hatalmukban áll – replikázott Randy keserűen. – Meg kell tenniük, 

ha nem enged minket elmenni.
– Felejtse el.
– Figyeljen rám, Mr. O'Toole: Nem ment már így is túl messzire? Azok az 

emberek, akik segítettek magának, mint például Ernie, nem bűnözők. Úgy 
bántak a fiammal, mint egy rokonuk gyerekével, és nem mint egy tússzal. 
Még maga is, a maga módján, kedves volt hozzá.

Nagyot nyelt, majd folytatta a rábeszélést.
–  Ha  Scottot  és  engem a  legközelebbi  városban  elenged,  azt  fogom 

vallani,  hogy  nem  tudom,  ki  volt  az,  aki  elrabolt  minket.  Azt  fogom 
mondani,  hogy  egész  idő  alatt  álarcot  viselt,  és  számomra  ismeretlen 
okból meggondolta magát, és végül elengedett minket.

– Oh, milyen jóságos dolog magától.
– Kérem, gondolkozzon ezen.
A férfi megmarkolta a kormánykereket.
– A válaszom: nem!
– Esküszöm, nem mondok el semmit.
– És Scott?
Randy szóra nyitotta a száját, de erre nem volt semmi érve.
– Úgy  van  –  mondta  Sólyom,  ezúttal  is  pontosan  olvasva  a  nő 

gondolataiban.  –  Még  ha  meg  is  bíznék  magában,  amit  nem  teszek, 
mihelyt  Scott az első szót kiejti  Sólyomról,  a szövetségiek itt  lesznek a 
nyakunkon.

–  Nem  lesznek  itt,  ha  maga  még  nem  szerepel  a  bűnügyi 
nyilvántartásban.

– Tiszta a lapom. Soha sem emeltek vádat ellenem.
– Csak majdnem.
– Az nem számít. Ha számítana, nem fognám vissza magam ennyire, 

maga pedig megtudná, milyen a szex egy indiánnal.
A nőnek elakadt a lélegzete. A férfi, kihasználva Miranda szótlanságát, 

hozzátette.
–  Nem  tudom,  mit  akartam  leginkább  a  múlt  éjjel;  megalázva  látni 
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magát, vagy szenvedélyesnek.
– Maga undorító.
A férfi nyersen, szárazon felnevetett.
– Ugyan, ne játssza itt nekem a szűziest. Rendesen kiteregették a maga 

szennyesét, amikor a férje a házasságtörése miatt elvált magától.
–  A  bontóper  bírósági  végzése  azt  tartalmazza,  hogy  „közös 

megegyezéssel”.
– Na persze, hivatalosan, de a maga házasságon kívüli kapcsolatait a 

lapok többször is emlegették.
– Mondja, Mr. O'Toole, maga mindent elhisz, amit az újságokban olvas?
– Szinte semmit sem hiszek el abból, amit olvasok.
– Akkor mi készteti arra, hogy az én nyilvánosság előtt kitárgyalt válási 

históriámmal kivételt tegyen?
A férfi végigjártatta rajta a tekintetét, széltől borzolt hajától, festetlen 

arcán át a ruházatáig, ami olyan gyűrött volt, mintha abban aludt volna... 
mint ahogy abban is aludt.

– Tudom, milyen könnyen rávehető. Emlékszik a múlt éjszakára?
– Nem vett rá.
– De igen, rávettem. Csak nem akarja elismerni.
Randy  égő  arccal  elfordította  a  fejét,  és  kibámult  az  ablakon.  Nem 

akarta, hogy a férfi lássa zavarát, és megtudja, igaza van. Elborzadt az 
emléktől, hogy ha egy pillanatra is, de élvezte a csókját.

Azzal mentegette magát, hogy oly régóta nem érezte már férfi száját a 
magáén.  Az  esze  ugyan  elutasította  a  férfit,  de  a  teste  nem  tudott 
ellenállni  férfias vonzerejének.  A teste élvezte a férfi  bőrének illatát  és 
érintését.  Amikor  ágyékának  keménysége  hozzápréselődött,  izzó  tüzet 
lobbantott fel az altestében, s ez a tűz még most is újraéledt az emlékétől.

Remélte, reakciója annyira gyenge volt, hogy észrevétlen maradhatott. 
Ezek  szerint  mégsem.  A  férfi  tudta.  Kárörvendett  az  ő  pillanatnyi 
kiszolgáltatottságán, és nemcsak azért, mert táplálta kibírhatatlan gőgjét, 
hanem azért  is,  mert  megerősítette  a rá és  a tönkrement házasságára 
vonatkozó  állításokat.  Bármennyire  is  vissza  akarta  utasítani,  nem volt 
képes rá. Akkor sem, és most sem.

Szorosan  lecsukta  szemét  a  kellemetlen  emlékek  előtt,  és  fejét 
hátrahajtotta  az  üléstámlára.  Lelke  háborgása  ellenére  elbóbiskolt. 
Legközelebb arra eszmélt föl, hogy a teherautó leállt, és kinyílt mellette a 
kocsi ajtaja.

– Szálljon ki – mondta Sólyom.
Azon  nyomban három dolgot  is  észrevett.  Az  időjárás  észrevehetően 

hűvösebb volt, a levegő ritkább, Scott mély álomban Sólyom mellkasára 
borult,  karját  a  férfi  nyaka  köré  fonva.  Ő  pedig  egyik  karjával  a  kisfiú 
fenekét  támasztotta  alá,  a  másik  kezével  a  kocsi  ajtaját  tartotta,  amíg 
kiszállt.

Randy  kilépett  a  földre  a  kocsiból.  Rohanó  víz  zúgását  hallotta 
valahonnan a közelből, morajló hangja félreismerhetetlen volt. A környező 
hegyoldalakat  fénylő  négyszögek  pöttyözték,  s  néhány  pillanat  múlva 
felfogta,  hogy  valamilyen  építmények  ablakai  lehetnek.  A  gyenge 
holdvilágban csak néhány bizonytalan körvonalat tudott kivenni.

– Mindenki elhelyezkedett? – kérdezte a férfi Ernie–től,  aki váratlanul, 
némán lépett elő a sötétből.

–  Igen.  Leta  most  fekteti  le  Donnyt.  Azt  mondta,  kívánjak  nektek  jó 
éjszakát. A Mrs. Price részére fenntartott kunyhó arrafelé van – mutatott 
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egy göröngyös ösvény felé, amely cikcakkban vezetett egyre följebb.
Sólyom bólintott.
– Reggel veled szeretnék először találkozni. A kunyhómban várlak.
Ernie megfordult,  és elindult az ellenkező irányba. Sólyom rálépett az 

ösvényre, melyet Ernie mutatott. Az út egy kicsiny kunyhóhoz vezetett, 
amely amennyire Randy meg tudta állapítani, durva farönkökből épült. A 
férfi  felment a lépcsőn egy kis  fedett tornácra,  és a csizmája hegyével 
belökte az ajtót.

– Gyújtsa meg a lámpást.
– Lámpást? – kérdezte Miranda bátortalanul.
Városias  tudatlanságán  felháborodva,  a  férfi  kezébe  nyomta  Scottot, 

gyufát  gyújtott,  és  odatartotta  a  petróleumlámpa  kanócához,  majd 
beállította a lángmagasságot, és visszatette az üvegburát. A lámpa fénye 
bevilágította  az  egyetlen  szobából  álló  helyiséget,  amely  két  keskeny 
priccsen,  két  széken  és  egy  négyzet  alakú  asztalon  kívül  nem  sok 
kényelmet kínált.

– Ne nézzen már ilyen rémülten. Ez itt a luxus lakosztály.
Randy  megvetően  hátat  fordított  neki,  és  letette  Scottot  az  egyik 

priccsre.  A  kisfiú  álmosan  motyogott  valamit,  miközben  anyja  levette 
lábáról a cipőt, és betakargatta egy kézi szőttes gyapjútakaróval. Lehajolt 
és megcsókolta a kisfiú arcát.

Amikor megfordulva szembekerült a férfival, az lassú, kutató pillantással 
végignézett rajta. Randy tudta, hogy kimerültsége szemmel látható. Azt 
akarta,  hogy  ne  látszódjék  rajta  legyőzöttsége,  de  sajnos  a  vereség 
lerombolta büszkeségét és akaratlanul is elsivárította az arcát.

– Őrök fognak állni egész éjjel a kunyhó előtt.
– El tudnék talán futni innen? – kiáltott fel reményvesztetten.
– Pontosan. 
Kihúzta magát, és dölyfösen nézett a férfira.
– Lenne szíves, Mr. O'Toole, biztosítani nekem némi kis magánéletet is?
– Maga reszket.
– Fázom.
– Küldjek egy fiatalembert, hogy melegítse meg az ágyát?
A  nő  mélyen  lehorgasztotta  a  fejét.  Túl  fáradt  és  túl  csüggedt  volt 

ahhoz, hogy ha csak szavakban is, de szembeszálljon a férfival.
– Csak hagyjon békén. Itt vagyok. A fiam is, én is ki vagyunk magának 

szolgáltatva. Mit akar még tőlem? – kérdezte fejét felszegve, és őszinte 
esdekléssel nézett a férfira. Sólyom arcán megrándult egy izom.

– Ilyen meggondolatlan kérdést csak egy asszony tehet fel.  Nem sok 
veszítenivalóm maradt. Nem sokat fog nyomni a latban, hogy kedvesen 
bánok–e magával, vagy sem, igaz? Így is, úgy is felakasztanak. – Úgy tűnt, 
rettentően  uralkodik  magán,  hogy  ne  csökkentse  a  közöttük  lévő 
távolságot.  –  Nem érdekel,  kicsoda  maga –  folytatta  rekedten.  –  Szép. 
Szőke.  Tősgyökeres  anglo5,  minden  szempontból  felsőbbrendű.  De 
ahányszor csak magára nézek, kívánom magát. Nem is tudom, melyikünk 
járatja le magát jobban.

Ezzel  sarkon  fordult  és  kimért  léptekkel  kiment,  faképnél  hagyva  az 
egész testében remegő nőt.

A nap épp hogy csak előbújt a közeli hegygerinc fölött. Sólyom kunyhója 
ablakában  állva  figyelte,  amint  feljebb  kúszik  az  égen.  Már  túl  volt  a 

5amerikai angolszász ember (A fordító)
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harmadik adag kávéja felén. Egy kortyra kiürítette az ónbögrét, és letette 
az ablak alatt ácsolt faasztalra. Nem aludt valami jól.

Évek óta megszokta, hogy keveset aludjon, legfeljebb négy vagy öt órát 
éjszakánként.  Rendszerint  amint  lefeküdt,  azon  nyomban  álomba  is 
merült, hogy azt a négy–öt órát teljes egészében kihasználja. De az elmúlt 
éjszaka sokáig feküdt ébren, az üres sötétségbe bámulva és azt kívánva, 
bárcsak jobban érezné magát ebben a helyzetben.

Eddig minden jól  megy. Nincs oka panaszkodni.  Az emberrablást úgy 
hajtották végre, ahogy eltervezték, fennakadás nélkül... kivéve, hogy Mrs. 
Price–ot is megkapták ráadásként. Képtelen volt rátapintani a gyökerére, 
miért nem örül, miért nincs semmiféle diadalérzete ezzel kapcsolatban.

Nem hallotta, hogy valaki közeledik, amíg a másik már majdnem odaért. 
Önkéntelenül megperdült, és küzdő testtartásba merevedett. Ernie néhány 
lépésnyit hátrébb ugrott, és megadóan feltartotta a kezét.

– Mi a bajod? Hallanod kellett, hogy
Sólyom, érezve, hogy bolondot csinált magából, vállrándítással elintézte 

ijedtségét, és megkínálta Ernie–t egy bögre forró kávéval, amit a másik 
örömmel elfogadott.

– Majdhogynem túl könnyű volt, igaz? Egyre csak azt kérdezgetem ma-
gamtól, mi romolhat el – jegyezte meg Ernie, forró kávéját fújogatva.

–  Semmi.  Semmi  sem  romolhat  el  –  válaszolta  Sólyom,  több 
magabiztosságot  mutatva,  mint  amennyit  érzett.  –  A levelet  ma reggel 
kézbesítik. Egy órával később Price telefonhívást fog kapni, először tőlünk, 
majd gyors egymásutánban a többiektől,  míg a feltételeinket meg nem 
határoztuk.

– Kíváncsi lennék, mikor lép kapcsolatba Adams kormányzóval.
–  Feltevésünk  szerint  azonnal.  A  lapokból  állandó  tájékoztatást 

kaphatunk.
Ernie elégedetten kuncogott.
– Valóságos kincset találtunk bennük, mi, a bujkáló bűnözők.
Ez a megjegyzés arra emlékeztette Sólymot, amit az asszony mondott 

előző este. Felkapott egy inget, és belebújt.
– Te úgy érzed magad, mint egy bűnöző? – Nem úgy tette fel Ernie–nek 

a kérdést, hogy az komolyan is vegye, de komolyan vette.
– Most nem – felelte, fiatalabb barátjára emelve mélyen ülő szemét –, de 

annak fogom érezni, ha a fiúval valami történik. – Kis szünetet tartott. – 
Vagy az asszonnyal.

Ez a rövid szünet elgondolkodtatta Sólymot. Épp az inge alját tűrte be 
nadrágja  derekába,  de  most  megállt  a  keze,  és  hideg,  rezzenetlen 
szemeket meresztett Ernie–re.

– Mi történhetne az asszonnyal?
– Ezt talán neked kellene megmondanod nekem.
Sólyom  befejezte  az  öltözködést,  majd  begombolta  kifakult  Levi's 

nadrágja sliccét.
– Ha követi az utasításaimat, ép bőrrel megússza.
Ernie figyelte, amint Sólyom az ágya szélére ül,  és felhúzza a zoknit, 

majd a csizmáját.
– Leta azt mondja. Januári Hajnalnak nagyon tetszel.
– Januári Hajnal? Hiszen ő még gyerek.
– Tizennyolc éves.
– Na, mondom, hogy még gyerek.
– Leta tizenhat volt, amikor feleségül vettem.
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– Es  ez mit  bizonyít?  Azt,  hogy te  fickósabb vagy,  mint  én? Fogadd 
elismerésemet.  –  Ernie  el  sem  mosolyodott  az  ügyetlen  tréfálkozáson. 
Sólyom felállt, és feltűrte ingujját inas alkarján.

– Különben is, Aaron Turnbow és Januári Hajnal egymásba vannak esve. 
A lány egyszerűen csak nyugtalan és féltékeny, amióta a fiú visszament az 
egyetemre.  Figyeld  meg,  ha  a  karácsonyi  szünetre  hazajön,  el  fogják 
jegyezni egymást.

– Ami azt jelenti, hogy négy hónapig jól érezheted magad vele.
Sólyom  teste  összerándult,  mintha  lövés  érte  volna.  Tekintete  olyan 

kemény és rezzenéstelen volt, mint a befagyott tó.
– Ezt nem tenném Aaronnal.
– De megteheted.
–  Akkor sem tenném. –  Néhány pillanatra a levegő feszültségtől  volt 

terhes a két barát között. Sólyom szája végül egy félmosolyra rándult. Kést 
csúsztatott az övére erősített tokba.

– Leta nem elég neked, hogy lekösse a kanosságodat?
– Több mint elég – felelte Ernie derűs kuncogással.
– Akkor meg miért foglalkozol az enyémmel?
– Mert már láttam, hogyan néztél rá. 
– Kire?
A válasz annyira szembeszökően nyilvánvaló volt, hogy Ernie még csak 

arra se méltatta, hogy kimondja a nevét.
–  Szükséged van egy asszonyra az ágyadban.  Minél  előbb.  Viszket a 

micsodád. És ez könnyelművé tesz.
– Könnyelművé?
– Pár perccel ezelőtt akár meg is ölhettelek volna. Nem engedheted meg 

magadnak, hogy szórakozott legyél. Különösen most nem.
– Ha nőre lesz szükségem, kerítek egyet – mondta Ernie–nek mogorván.
– De nem őt. Sólyom. Az olyan asszony, mint ő, egy anglo, száz év alatt 

se tudna megérteni téged.
– Nincs rá szükségem, hogy ezt elmondd nekem.
– És arra sem, hogy emlékeztesselek rá, milyen következményekkel jár 

az, ha anglo nővel kezdesz?
– Arra sem.
Ernie, látva társa vészjósló arckifejezését, megenyhült.
–  A  népünk  sorsa  a  te  józan  ítélőképességeden  múlik  –  mondta 

csendesen.
Sólyom teljes magasságában kihúzta magát, s így majdnem egy fejjel 

volt  magasabb Ernie–nél.  Büszke,  szögletes  állát  előrefeszítette.  Hangja 
olyan hűvös volt, mint a pillantása.

– Sohasem tennék olyat, ami veszélyeztetné a népem jólétét. És nem áll 
szándékomban elhagyni őket, hogy az anglók között éljek.

Farkasszemet néztek egymással.  Ernie volt az, aki elsőként elkapta a 
tekintetét.

– Azt ígértem Donnynak, hogy ma reggel pecázni megyünk.
Sólyom  figyelte,  amint  elment.  A  szemöldöke  közötti  ránc  mélyen  a 

homlokába vésődött. Ez a mély ránc egy óra múlva még mindig ott volt, 
amikor  a  tábori  ágy  mellett  álldogált,  ahol  Miranda  Price  az  álla  alatt 
gyermekien összetett kezekkel aludt. Haja dús tincsekben bomlott szét a 
párnán. Kissé szétnyílt ajka harmatosnak és lágynak tűnt. A látványtól a 
férfi  kényelmetlen  feszülést  érzett  a  nadrágjában.  Elátkozta  magát  és 
fegyelmezetlen testét. A nőt még inkább.
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– Fel kell kelnie.
A váratlan ébresztésre Randy mellkasához szorított takaróval felült az 

ágyban,  és  hunyorogva  Sólyom  felé  pillantott.  Az  ablakon  beömlő 
napfénnyel  szemben a férfi  magas, fekete alakjának csak a körvonalait 
látta.

– Mit keres itt? – A másik fekhely felé nézett. A gyűrött takarók vissza 
voltak hajtva, az ágy pedig üres volt. – Hol van Scott?

– Horgászik Ernie–vel és Donnyval.
A nő ledobta magáról a takarót, és felállt.
– Fogalma sincs a horgászásról, és úszni sem tudna ebben a hangjáról 

ítélve sebes vizű folyóban – mondta szemrehányón, és az ajtó felé indult. 
Sólyom elkapta a karját.

– Ernie vigyáz rá.
– Inkább magam vigyáznék rá.
– Maga inkább amolyan anyámasszony katonáját faragna belőle.
Heves mozdulattal kiszabadította a karját a férfi szorításából.
– Még igényli az anyai gondoskodást.
– Kell, hogy férfiak között is forgolódjon.
– Hogy merészel tanácsokat osztogatni, hogyan neveljem a fiamat?
– A maga fia attól is halálra volt rémülve, hogy feltették egy lóra.
–  Még  jó,  amikor  egy  pisztollyal  hadonászó,  álarcos  ember  cipelte 

magával!  Melyik  fiú nem rémülne halálra az ő korában vagy bármilyen 
korban?– Donny mondta, hogy Scott a kecskétől is halálra rémült.

– Mi ebben a meglepő? Eddig nem volt állatcsordákkal körülvéve.
– És ez kinek a hibája? %
– Jártunk az állatkertben, de nem volt rá túl sok esélye, hogy egymásra 

találjanak az oroszlánokkal meg a tigrisekkel.
– Kutya, macska, egyebek?
– Társasházban lakunk. Tilos háziállatot tartani.
– Valami másra is gondolnia kellett volna, mielőtt elvitte az apjától.
– Az apja nem... – Hirtelen abbahagyta. Sólyom lecsapott rá.
– Mit? Az apja mit nem?
– Semmi köze hozzá.
Fázósan  megdörzsölte  a  karjait,  de  nehogy  a  férfi  félreértse  és 

gyengeségnek tudja be, leereszkedő hangnemben tette hozzá:
– Örömmel mondhatom, hogy Scott érzékeny gyerek.
– Lányos fiú. Maga tette azzá.
– És maga mivé faragná? Magához hasonló vademberré?
Sólyom  a  karjánál  fogva  magához  rántotta.  A  nő  olyan  keményen 

vágódott  a  férfi  mellkasához,  hogy  elakadt  a  lélegzete,  a  feje  pedig 
hátrahanyatlott. A férfi lehelete minden egyes szónál forrón perzselte az 
arcát.

–  Maga  még  nem  látott  engem  vadembernek,  Mrs.  Price.  És 
reménykedjen  benne,  hogy  nem  is  fog.  –  Pillantása  valósággal 
belefúródott a meglepett nő szemébe, majd hirtelen elengedte. – Regge-
livel várják magát. Jöjjön velem.

–  Nem kérek  reggelit.  Semmire  se  vágyom jobban,  mint  egy  alapos 
fürdésre,  és  hogy  ruhát  tudjak  váltani.  És  Scottnak  is  szüksége  lenne 
valami melegebb ruhára. Amikor két nappal ezelőtt felöltözködtünk, nem 
tudtuk,  hogy  emberrablók  karmai  közé  kerülünk,  akik  a  hegyekbe 
hurcolnak minket.

– Gondoskodom róla, hogy ruhát tudjon váltani. Scott már át is öltözött. 
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A fürdőkád meg erre  van.  –  Megfordult,  és  kinyitotta  a kunyhó ajtaját. 
Miranda kíváncsian követte lefelé az ösvényen.

Az  elébe  táruló  táj  fenséges  látványt  nyújtott.  A  szépség,  amit  a 
sötétség  eltakart,  amikor  előző  este  megérkeztek,  most  elállította  a 
lélegzetét.  Az égbolt  élénkkék színben tündökölt.  Az örökzöld fák sudár 
egyenesekként törtek a magasba. A sziklás talaj napsütötte kövei is kü-
lönös hatást kölcsönöztek a szaggatott terepnek.

– Hol vagyunk? – szakadt ki belőle önkéntelenül.
– Ennyire ostobának néz, Mrs. Price?
– Csak azt akartam kérdezni, hogy ez is a rezervátum része–e – mondta 

az asszony sértődötten.
– Igen. Afféle eldugott nyaralóhely.
– Elhiszem. Gyönyörű vidék.
– Kösz.
Randynek igaza volt abban, amit a folyócskáról képzelt. A vad szépségű 

tájba illő zabolátlansággal rohant lefelé a hegyoldalban. A szikrázó permet, 
amely ködként lebegett a levegőben, megannyi apró szivárványt képezve 
ejtette foglyul a napsugarakat. Medrét kövek szabdalták, amelyeket a víz 
tükörfényesre  koptatott.  Az  áramlás  olyan  sebes  volt,  hogy  Randynek 
kétségei támadtak, lábon tudna–e maradni benne.

Követte  Sólyom  fesztelenül  könnyed  járását,  mígnem  a  vízparttól 
néhány lépésnyire megállt, és széles karmozdulattal körbemutatott.

– Tessék.
A nő tátott szájjal meredt a kristálytiszta, kavargó vízre, majd vissza fel 

a férfira, akinek az arcán derűs nyugalom honolt.
– Nem gondolhatja komolyan! Ez a víz biztosan jéghideg.
– A fia nem bánta. Sőt még élvezte is.
– Maguk... – hápogott Randy –, maguk beledugták Scottot ebbe a fagyos 

vízbe?
– Pucéron beledobtuk, s mire abbahagyta a vacogást, egész jól érezte 

magát. Alig tudtuk kicsalogatni.
– Cseppet sem vicces, Mr. O'Toole. Scott egyáltalán nincs hozzászokva 

az ilyesmihez. Lehet, hogy beteg lesz.
– Ezt vegyem úgy, hogy eláll a fürdéstől?
–  De  még  mennyire,  hogy  elállók!  –  Azzal  Randy  sarkon  fordult,  és 

elindult vissza a kunyhó felé. – Inkább az ivóvízzel mosakodom.
–  Ahogy  tetszik  –  mondta  egykedvűen  a  férfi,  s  hagyta,  hogy  maga 

találjon rá a visszafelé vezető útra.
Amikor Miranda a kunyhóba ért, zajosan bevágta az ajtót maga mögött. 

Nem volt  semmi mód, hogy felmelegítse a vödör ivóvizet,  amit neki és 
Scottnak hagytak ott. A kunyhóban volt ugyan egy kis kandalló, de nem 
volt  bekészítve  tűzifa.  Mindamellett  az  ivóvíz  melegebb  volt,  mint 
amilyennek  a  folyó  vize  látszott.  Amennyire  tudott,  megmosakodott. 
Nagyjából  félig  készült  el,  amikor  valaki  kopogott  az  ajtón.  Maga  köré 
kapott egy takarót, és kiszólt.

– Jöjjön be!
Leta lépett be. Mosolya őszinte, de félénk volt.
– Sólyom mondta, hozzam ide magának ezeket a ruhákat.
Lehetetlen  volt  nem  visszamosolyogni  Letára.  Széles  arcával,  rövid 

orrával és vastag ajkával nem volt szépnek mondható, de ragyogó sötét 
szeme és kedvessége pótolták a szépséget.

– Köszönöm, Leta.
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Leta előhúzott valamit formátlan szoknyája zsebéből.
–  Gondoltam,  ezt  is  tudja  használni  –  mondta,  és  szégyenlősen 

átnyújtott egy darab szappant.
–  Ezt  is  köszönöm.  Nagyon  hálás  vagyok  –  mondta  Randy,  és 

megszagolta a szappant.  Az illata erős és férfias volt,  nem olyan, mint 
azok a parfümszappanok, amiket használni szokott, de így is örült neki.

– Itt van még egy hajkefe is – tette hozzá Leta sietősen, és azt is Randy 
felé nyújtotta.

Ő  a  kezében  forgatta  a  hajkefét,  amely  úgy  nézett  ki,  mintha 
közönséges leápoló eszköz lenne, de most rendkívül megörült neki.

– Maga nagyon kedves hozzám, Leta – mondta Randy. – Köszönöm.
A  fiatalasszony,  akit  a  hálálkodás  felvidított,  az  ajtó  felé  fordult,  és 

indulni  készült.  Randy csak ekkor vette szemügyre a ruhákat, melyeket 
Leta az asztalra terített.  A flaneling szürke és barna skótmintás volt.  A 
hosszú szoknya olyan csúf drapp színben virított, hogy még egy katonai 
terepszínű ruhadarab is csinosabb lett volna.

– A ruhákat Mr. O'Toole saját kezűleg választotta ki? – kérdezte elhűlve.
Leta némán igent biccentett  a fejével,  és gyorsan kisurrant az ajtón, 

mintha attól tartana, hogy Miranda hozzávágja a csúf ruhadarabokat.
Hamar végzett a mosakodással. Az ing és a szoknya közé hajtogatva 

alsóneműt is talált. A bugyi még megjárta, de a melltartó legalább három 
számmal nagyobb volt a kelleténél. A sajátját már kimosta, és még nem 
száradt  meg,  így  csupasz  felsőtestére  vette  fel  az  inget.  Nem  mintha 
számított  volna.  Az  ing  ugyanolyan  formátlan  volt,  mint  a  szoknya. 
Mindkettő úgy lógott karcsú alakján, mint egy zászlórúdra akasztott lepel. 
Arra gondolt,  hogy a férfi  ezzel  az alattomos módszerrel  is  az akaratát 
megpróbálja megtörni.

Tükör  nem  volt  a  kunyhóban,  de  mindent  megtett,  hogy  javítson  a 
küllemén. Az ing alját csomóra kötötte a hasán, az ujját könyékig feltűrte, 
és  felhajtotta  a  gallérját.  A  szoknyával  nem  sokat  tudott  kezdeni.  A 
hajkefének  azonban  jó  hasznát  vette.  Amikor  már  minden  törmeléket, 
amelyet előző nap Leta fürdőfülkéjében nem sikerült eltávolítania puszta 
ujjaival, alaposan kikefélt a hajából, az edzőcipőjéből kihúzott fűzővel hátul 
lófarokba kötötte.

Nem tudta, mit várnak el tőle, de nem szándékozott egész álló nap a 
kunyhóban ücsörögni. Az idő csodálatos volt. Ameddig akarata ellenére itt 
tartják  a  hegyek  között,  legalább  minden  erejével  ki  akarta  élvezni  a 
helyzetét. És már nagyon szerette volna látni Scottot. Nem örült, hogy a 
kisfiút  hagyják  kedvére  barangolni  ebben  a  vadonban,  hiszen  még 
képtelen felismerni a veszélyt.

Kilépett  a tornácra,  és magába itta a körülötte elterülő táj látványát. 
Amikor korábban. Sólyom oldalán elhagyta a kunyhót, csak kevés embert 
látott,  mostanra  már  jóval  többen  voltak.  Számukat  körülbelül  százra 
becsülte.  Azon  is  meglepődött,  hogy  számos,  a  hegyek  oldalában 
elhelyezkedő lakóalkalmatosságot vett észre. A kunyhók mintha a sziklák 
kiszögellései lennének, belesimultak a háttérbe, szinte észrevehetetlenné 
váltak.

Scott hangját hallotta a rohanó víz zubogásán túl, így abba az irányba 
vette az útját. Hamarosan feljebb ért, és akkor meglátta a fiút a vízparton. 
Ernie és Donny társaságában. Térden állva egy nagy, lapos, kerek követ 
használt munkaasztalnak, és éppen a Sólyomtól kapott kést forgatta, hogy 
kibelezzen egy halat.
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– Scott!
A  gyerek  homlokába  hulló  haján  keresztül  nézett  föl  az  anyjára,  és 

rávillantotta foghíjas mosolyát.
–  Mami!  Gyere,  nézd meg,  fogtam néhány halat!  Hármat.  Mindet  én 

magam fogtam. Le is vettem őket a horogról, ahogy kell.
A  zsákmányától  annyira izgatott  volt,  hogy Randynek nem volt  szíve 

megszidni. Óvatosan feléje indult a köves talajon.
– Hát ez igazán csodálatos, de... – kezdte, ám a kisfiú a szavába vágott.
– Ernie megmutatta, hogyan kell a csalit a horogra tenni, és kihúzni a 

halat a vízből, és kivenni a horgot a szájából. Donny már tudta az egészet, 
de csak kettőt fogott, én meg hármat fogtam!

– Elég melegen vagy öltözve? Bementél a vízbe? Azok a kövek szörnyen 
síkosak. Óvatosnak kell lenned, Scott – mondta mindezt egy szuszra, de a 
fiú oda se figyelt.

– Először levágod a fejüket. Aztán felvágod a hasukat. Ezek meg itt a 
zsigerek.  Látod,  mami,  az  egész  kijön  belőlük.  A  késsel  kiszeded  a 
zsigereket, aztán megfőzheted és megeheted őket.

Nagy élvezettel nekiesett egy újabb halnak, amitől Randynek háborogni 
kezdett  a  gyomra.  A  kisfiú  olyan  buzgalommal  összpontosított  a 
műveletre, hogy a nyelve hegyét is kidugta.

– De tényleg nagyon kell  vigyázni a késsel,  hogy le ne vágd vele az 
ujjadat, mert aztán azt is belefőzheted a levesbe. Sólyom mondta nekem.

– Gyorsan tanul a fiú.
Randy villámgyorsan hátrafordult.  Sólyom állt mögötte. Jóllehet a feje 

csak a férfi válláig ért, nekitámadt, ujjaival a mellkasát böködve, ahogy 
minden egyes szót kihangsúlyozott.

– Tegyen meg mindent, ami szükséges ahhoz, hogy elvigyenek minket 
innen.  Hívja  fel  Mortont.  Vegye  rá,  hogy  egyezzen  bele  minden 
követelésükbe. Hívja fel magát Adams kormányzót. Szálljon velük harcba. 
Nem érdekel, hogyan csinálja, csak kerüljünk haza! Megértette?

– Nem szeretsz itt, mami? Visszafordult Scotthoz. A gyerek arca csupa 
aggodalom volt, ahogy elboruló tekintettel nézett rá. Már nem volt eleven, 
se mosolygós. – Én igen. Olyan jó itt... – próbált érvelni a kisfiú.

–  Nem jó,  Scott.  Ez...  ez...  –  Rámeredt a vérrel  és halzsigerekkel  teli 
kőlapra. – Ez gusztustalan. Indulás felfelé a kunyhóba, ebben a percben, 
és mosd le alaposan szappannal az arcod és a kezed!

Scott  alsó ajka remegni  kezdett.  Fejét  zavartan lehorgasztotta,  vállai 
ernyedten lógtak. Miranda ritkán szidta meg ilyen szigorúan, és sohasem 
mások jelenlétében. De az elébe táruló látványtól és attól, hogy elrablójuk 
ekkora hatást gyakorol a kisfiúra, aki gyermeki ártatlanságában nem fogja 
fel a kettejüket fenyegető veszélyt, elveszítette az önuralmát.

Sólyom a nő és Scott közé lépett, s kezét a fiú vállára tette.
– Nagyon jól csináltad a hallal, Scott – mondta szelíd, mély hangon.
Scott felemelte a fejét, és csüggedten nézett rá.
– Tényleg?
– Olyan jól, hogy most kapsz tőlem egy újabb feladatot is. Menj el te is 

Ernie–vel és Donnyval. Ugye, tudod, hogy magunkkal hoztuk az állatainkat 
is? Szeretném, ha segítenél ellátni a lovakat.

Randyből tiltakozó hang szakadt ki. Sólyom feléje fordult, és egy ádáz 
pillantással belefojtotta a szót.

– Gyertek, fiúk! – szólt Ernie. Scott habozott.
– Mehetek, mami?
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Sólyom szája alig mozdult, s a hangja is olyan halk volt, hogy csak a nő 
hallotta, amit mondott:

– El fogom választani magát tőle. Nem fogja tudni, hol van és mit csinál.
Miranda  nagyot  nyelt.  Keze  ökölbe  szorult,  és  lehunyta  a  szemét. 

Sarokba szorították, éppen úgy, mint amikor a róla szóló első ocsmány és 
alaptalan pletykák a fülébe jutottak. Tudta, hogy megint legyőzték.

– Menj Ernie–vel és Donnyval – mondta rekedt hangon –,  csak legyél 
nagyon–nagyon óvatos.

– Az leszek – ígérte Scott izgatottan. – Gyerünk, Donny! Már nem is félek 
a lovaktól!

Randy hallotta fia boldog cseverészését, amint a trió lefelé vette útját a 
hegyoldalban. Egyenesen Sólyom szemébe nézett.

– Átkozott gazember – mondta.
A férfi egy gyors mozdulattal előrántotta kését a tokjából, és a nő orra 

elé dugta.
– Tisztítsa meg a halat.
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Öt

Randy elképedve felnevetett.
–  Tisztítsa  meg  maga.  Vagy  tudja,  mit?  Menjen  a  pokolba!  –  Es 

félrecsapta a kést az arca elől. – Ha nem tudná, kocsite6, én nem vagyok 
squaw.

– Tisztítsa meg a halat, vagy nem eszik.
– Akkor nem eszem.
– És Scott sem.
Azt gondolta, a férfi csak blöfföl.
– Csak nem fogja megtagadni az ételt egy kisgyerektől, Mr. O'Toole?!
Sólyom  egy  teljes  percig  meredt  a  nő  arcába.  Randy  kezdte  magát 

elégedetten érezni, azt gondolván, hogy jelentős győzelmet könyvelhet el 
magának. Ekkor a férfi mély hangon, tagoltan azt mondta:

–  Tisztítsa  meg  a  halat,  vagy  beváltom  a  fenyegetésemet,  és 
szétválasztom magát és a fiát.

Nem  volt  ostoba  ember,  és  ez  félelmetes  ellenféllé  tette.  Ha  a 
késpengét a bordái közé nyomja, akkor se találhatott volna egyenesebb 
utat a szívébe. Tudta, hol van a legsebezhetőbb pontja. Ha nem tudná, 
hogy Scott hol van, különösen ezen a vad vidéken, az maga lenne szá-
mára a pokol.

Gyilkos  pillantást  vetett  a  férfira,  és  elvette  kezéből  a  kést.  Egy 
pillanatig figyelmesen tanulmányozta, végigfuttatva ujjait az elefántcsont 
színű markolaton, majd a felcsillanó acélpenge fokán.

– Még csak ne is gondoljon arra, hogy leszúrhatna vele – mondta Sólyom 
halkan –, megölnék magát, még mielőtt én a földre rogynék.

Amikor  a  nő  ráemelte  a  tekintetét.  Sólyom  a  kunyhók  felé  intett  a 
fejével.  Jó  néhányan  láthatták,  hogy  ők  ketten  beszélgetnek.  Látszólag 
végezték  a  munkájukat,  de  éles  szemüket  mindvégig  rajtuk  tartották. 
Sólyom igazat mondott. Semmi esélye sem lett volna, ha erőszakhoz fo-
lyamodik.  Nem mintha  valóban  meg akarta  volna  ölni  a  férfit,  de  arra 
igenis gondolt, hogy kárt tegyen benne.

Miután újabb vereséget szenvedett, leereszkedett a lapos kő mellé, ahol 
Scott halai hevertek.

– Nem tudom, hogyan kell csinálni – mondta csüggedten.
– Tanulja meg.
Kétségbeesetten  meredt  a  kizsigerelt  tetemekre.  Már  a  szaguktól  is 

öklendeznie kellett. Vonakodott puszta kézzel megérinteni a halakat, így 
az egyiket megböködte a kés hegyével.

– Mit csináljak? – kérdezte tanácstalanul.
– Hallotta, mit mondott Scott. Először vágja le a fejét.
Végül erőt vett magán, és a farkánál megfogta azt a halat, amelyik még 

egészben  volt.  A  késpengét  a  hal  torkához  illesztette.  Az  első  óvatos 
fűrészelő mozdulatára recsegő hang volt a válasz. Halk kiáltással elejtette 
a halat, és hevesen összerázkódott.

Sólyom szitkozódva megragadta a nő ingét, és egy erőteljes rántással 
talpra állította. Visszavette a kését, és a tokjába csúsztatta. Odakiáltott az 
indiánoknak,  s  az  egyikük,  egy kamaszgyerek  odakocogott  hozzájuk.  A 
férfi  mondott  neki  valamit  a  saját  nyelvükön.  A  fiú  Randyre  nézett  és 
elnevette magát, mire Sólyom kedvesen hátba vágta.

6indián törzs, tagjai hegyoldalakba épített ún. pueblók-ban éltek /A fordító 
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–  Nem nekem  kell  megcsinálnom?  –  kérdezte  Randy,  amikor  a  férfi 
elvezette onnan.

– Nem.
– Most már nincs is rá szüksége, igaz? Megtette, amit akart. Csak meg 

akart alázni. Mint azzal, hogy ilyen rémes ruhákat kell fölvennem?
– Azért  nem akartam, hogy megtisztítsa a halat,  mert  nem akartam, 

hogy  kárba  vesszen.  Csak  széttrancsírozta  volna.  –  Egy  gúnyos 
oldalpillantással  jutalmazta  a  nő  tudatlanságát  és  azt  a  hiábavaló 
kísérletét, hogy csinosnak tűnjön a szörnyű ruhadarabban is.

– Még sohasem főzött halat? Bosszantó volt, hogy folyton védekeznie 
kell.

– De igen, csak azt a szupermarketban vettem. Sohasem volt alkalmam, 
hogy egyet is megtisztítsak.

– Életében még sohasem horgászott? Megrázta a fejét,  jelezve,  hogy 
nem.

Arcán tűnődő kifejezés suhant át.
– Az apám nem volt valami nagy természetrajongó.
– Nem volt? Meghalt?
– Igen.
– Mi történt vele?
– Mit törődik ezzel?
–  Semmit.  De  úgy  látszik,  maga  igen.  Randy  néhány  másodpercig 

makacs hallgatásba merült, majd megszólalt.
– Halálra dolgozta magát. Egy napon szívroham érte az irodájában, és 

az íróasztalára borulva meghalt.
– És az édesanyja?
–  Újra  férjhez  ment,  és  a  keleti  parton  él  a  férjével.  –  Szomorúan 

megrázta a fejét, és hozzátette: – Ugyanolyan fajta emberrel házasodott 
össze, mint apám volt. Nem tudtam ésszel felérni.

– Milyen az olyan fajta ember?
– Sokat követelő. Önző. A munka megszállottja. Soha, semmi nem volt 

elég jó neki.  Nem is  tudom, hány családi  nyaralást  kellett  elhalasztani, 
mert  valami  közbejött,  és  apa  nem tudta  vagy nem akarta  elhagyni  a 
várost.

– Szegényke. Semmi nyaralás. Tengerpart helyett a kerti úszómedence 
mellett volt kénytelen sorvadozni.

Randy megtorpant, és a férfira meredt. 
–  Hogy  merészel  becsmérelni  engem és  az  életemet?  Mit  tud  maga 

erről?
A férfi egészen közel tolta az arcát a nőéhez.
–  A  világon  semmit.  Ahol  én  nőttem  fel,  ott  nem  voltak  kerti 

úszómedencék.
Nem  kellett  volna  ennyiben  hagynia.  Elmondhatta  volna  neki,  hogy 

szívesen  odaadta  volna  az  úszómedencét  azért,  hogy  az  apja  egy  kis 
figyelmet szenteljen rá. De ő túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy vele és 
az anyjával  törődjön.  Amikor felrótták neki,  hogy minden idejét  a mun-
kájának szenteli, mindig azzal védekezett, hogy őérettük dolgozik. Ilyenkor 
Randy hálátlannak és bűnösnek érezte magát.

De amikor kezdett benőni a feje lágya, mélyebb felismerésre jutott. Az 
apja ugyan minden jóval ellátta, de ezzel csak becsapta őket. Egyáltalán 
nem  értük  dolgozott.  Azért  dolgozott,  hogy  a  saját  rög–eszmés  belső 
igényeit kielégítse.
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De esze ágában sincs a személyes életét megvitatni ezzel az emberrel. 
Gondoljon róla, amit csak akar, őt nem érdekli.

Mindamellett  úgy  tűnt,  ő  az  egyetlen,  aki  nem  ad  Sólyom  O'Toole 
véleményére.  Miközben  keresztülvágtak  a  kunyhók  közötti  területen. 
Sólyom  meg–megállt,  hogy  megcsodáljon  egy  kisbabát,  elcsitítson  egy 
nyereg miatt kitört vitát, és segítsen leemelni egy generátort az ott álló te-
herautóról.

Egy fiatalemberhez közeledtek, aki lomhán egy fatörzsnek támaszkodva 
jót  húzott  egy  whiskys  üvegből.  Kis  híján  kiesett  a  cipőjéből,  amikor 
meglátta Sólymot. Kapkodva visszacsavarta a kupakot, és az üveget a fa 
mellé pottyantotta.

– Johnny – üdvözölte a férfi tömören.
– Hello, Sólyom.
– O Mrs. Price.
– Tudom, ki ő.
– Akkor azt is tudod, miért van itt, és hogy mennyire fontos ez nekünk.
– Igen.
– Csak mert bezárták a bányát, ez nem jelenti azt, hogy semmi dolgunk. 

Használd  ki  ezt  az  időt  arra,  hogy  egy  csomó  elmaradt  karbantartási 
munkát  elvégzel  a  teherautókon.  Számítok  rád,  hogy  alaposan  rendbe 
hozod őket. Rendben?

Johnny sötét szemében fény gyúlt, és nagyot nyelt.
– Igen.
Sólyom lepillantott a whiskys üvegre, de egy szót sem kellett szólnia. A 

szeme beszélt helyette.
– Te vagy a legjobb autószerelő, akivel valaha is találkoztam. Számítok 

rád. Ne okozz nekem csalódást.
A fiatalember bólintott.
– Máris kezdem. Sólyom.
Sólyom biccentett, és továbbmentek.
– Honnan tudja, hogy nem fogja újra felvenni azt az üveget? – kérdezte 

Randy, amikor hallótávolságon kívül értek.
– Nem tudom. Csak remélem. Ha egyszer felveszi, nehéz letennie.
– Nem túl fiatal ahhoz, hogy ilyen alkoholproblémái legyenek?
– Elkövetett egy súlyos hibát, és most bűnhődik érte.
– Milyen hibát?
–  Feleségül  vett  egy anglo  lányt.  –  Keményen Randyre  nézett,  majd 

folytatta. –A lány utált a rezervátumban élni. Johnny meg nem mehetett el, 
mert tudta, hogy akkor soha többé nem jöhet vissza. így azután a felesége 
egy szép napon felpakolt  és lelépett.  A fiú  azóta  iszik.  Kegyetlen nagy 
pofont  kapott  az  élettől,  először  azért,  mert  beleesett  abba  a  lányba, 
amikor meg megkapta, nem tudta megtartani.

Randy figyelmen kívül  hagyta a  férfi  csúfondáros  hangját,  és  tovább 
kérdezősködött.

– Maga pedig úgy próbálja helyrepofozni az önbizalmát, hogy még több 
feladatot ad neki?

–  Valahogy  úgy  –  válaszolt  Sólyom  hanyag  vállrándítással.  – 
Mindamellett  a  fiú  tényleg  kitűnő  autószerelő,  és  a  teherautókra 
csakugyan ráfér a felújítás.

– Maga egy személyben a törzs pszichiátere, a babák megáldója és a 
problémáikat  megoldó  személyiség?  Milyen  szerepeket  lát  még  el,  Mr. 
O'Toole?
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A férfi fellépett az egyik kunyhó tornácára, és lendületesen kinyitotta az 
ajtót.

– Én vagyok a fő–fő törvényen kívüli. Randy mindeddig észre sem vette, 
merrefelé vezette őket az út. Most habozva állt meg a felső lépcsőn.

– Hogy érti ezt?
– Majd odabenn.
Vonakodva követte a férfit a kunyhóba. A kinti ragyogó napsütés után 

olyan sűrű volt odabent a félhomály, hogy beletelt néhány másodpercbe, 
mire a szeme hozzászokott. Néhány ember, akikben az elrablóira ismert, 
ácsorgott  egy rozoga fa íróasztal  körül,  amelyen megpillantotta  az első 
telefonkészüléket elrablása óta. Szíve nagyot dobbant, de az emberek ko-
mor arckifejezése nyomban le is hűtötte.

– Hol van Ernie? – kérdezte egyikük Sólyomtól.
– A fiúra vigyáz. Azt üzente, most döntsünk nélküle.
– Ha eddig minden az ütemterv szerint haladt, akkor most itt az ideje az 

első hívásnak.
Sólyom  szemmel  láthatóan  egyetértett  ezzel.  Leült  a  helyiségben 

található egyetlen székre, és magához húzta a telefont. Randyre nézett, és 
kurtán rászólt.

– Jöjjön ide.
– Minek?
A férfi szeme fenyegetően felvillant.
– Jöjjön ide!
A  nő  kelletlenül  odavánszorgott,  és  megállt  az  íróasztal  szélénél,  a 

férfival átellenben. Az halkan, de érthetően elmondta az utasításait.
–  A beszélgetés legyen nagyon rövid.  Harminc másodperc,  legfeljebb 

negyvenöt.  Amikor  átadom magának a kagylót,  mondja meg Price–nak, 
hogy ki maga. Mondja el neki, hogy biztonságban vannak, és hogy nem 
bánunk rosszul magukkal, de komolyan gondolunk mindent. Semmi mást 
ne mondjon. Ha mégis, nagyon meg fogja bánni.

Kicsúsztatta a kést a tokjából,  és úgy tette az asztalra,  hogy a keze 
ügyében  legyen.  –  A  becsületünk  és  a  megélhetésünk  forog  kockán. 
Mindannyian készek vagyunk meghalni azért, hogy mindkettőt megvédjük, 
és visszakapjuk azt, ami jog szerint megillet minket a jövő nemzedékek 
érdekében. Megértett engem?

– Tökéletesen. De ha azt hiszi, hogy egy árva szót is beleszólok abba a 
telefonba, téved.

Kijelentése  visszatetszést  váltott  ki  a  többiekből.  Szemmel  láthatóan 
megütköztek azon, hogy ilyen tiszteletlen hangon szólt Sólyomhoz. A férfi 
változatlanul rajta tartotta a szemét, mely olyan kék volt, akár a gázláng. 
Néhány pillanat múlva szája sarkait lebiggyesztve, egykedvűen megvonta 
a vállát.

– Rendben – mondta, és az ajtóhoz legközelebb álló emberhez fordult: – 
Hozzátok a fiút. Majd ő elmondja, amit kell.

– Ne!
Randy kiáltása megállította az embert,  mielőtt  egyetlen lépést is  tett 

volna az ajtó felé. A nő konok, szúrós pillantást váltott Sólyommal. A férfi 
kőkemény arckifejezése elszántságot tükrözött. Tapodtat sem engedne, és 
ezt  Randy  is  tudta.  Nem  hagyja,  hogy  belerángassák  Scottot,  és  neki 
kelljen  az  apjával  beszélnie.  Ezt  viszont  a  férfi  is  tudta.  így  az  egész 
viaskodásból az akaratok erőpróbája lett.

Morton azóta már nyílván őrjöng. Fel–dúltsága átragadna Scottra is. És 
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ráadásul  ott  fekszik  az  íróasztalon  az  a  félelmetes  kés  is,  hogy  jobb 
belátásra  bírja.  Akármilyen megfoghatatlan ez a fenyegetés,  Scott  elég 
eszes ahhoz, hogy felfogja. Ami számára most egy vidám kempingezés, 
olyan  lidércnyomássá  válhatna,  mint  amilyen  az  ő  számára  kezdettől 
fogva. A férfi éppen arra számított, hogy ettől bármi áron, de meg akarja 
kímélni a kisfiút.

– Ezúttal is maga győzött – suttogta kelletlenül. – Beszélek Mortonnal.
A  férfi  egy  szót  sem szólt.  Biztosította  a  győzelmét,  még mielőtt  az 

egész  csetepaté  egyáltalán  elkezdődött  volna.  Felkapta  a  kagylót,  és 
feltárcsázta  a  számot,  amit  már  jó  előre  bevésett  az  emlékezetébe.  A 
vonal foglalt volt. A szobában mindenki hangos szusszanással eresztette ki 
visszafojtott lélegzetét. Miranda a szoknyájába törölte izzadságtól nedves 
tenyerét.

– Ez meg mit jelentsen? Valaki megelőzött minket, és azelőtt hívta őket, 
mint ahogy feltételezték? – kérdezte az egyik ember.

– Ezek mind okostojások – mondta Sólyom. – Ne feledd, hogy mi tudjuk, 
mikor fogunk telefonálni, de a zsaruk nem. Bárki más beszélhet Price–szal.

Újra  tárcsázott.  A  központ  most  kapcsolt.  A  készülék  háromszor 
kicsengett, mielőtt felvették. Ez időt ad az FBI embereinek, hogy beállítsák 
a  nyomon  követő  készüléküket,  gondolta  Randy.  Kevés  ahhoz,  hogy 
valamit is tegyenek értük vagy érte.

A  vonal  másik  végén  Morfon  mondott  egy  reszketeg  hallót.  Sólyom 
pedig tudatta vele, hogy ő az emberrabló.

– Mrs. Price és az ön fia, Scott, velünk van – tette hozzá gyorsan, és 
átnyújtotta  Randynek  a  kagylót,  akinek  a  keze  annyira  síkos  volt  az 
izzadságtól,  hogy majdnem kiejtette, mielőtt a füléhez emelhette volna. 
Sólyom valósággal fogva tartotta a tekintetével.

– Morfon?
– Úristen, te vagy az, Randy? Annyira aggódom! Hogy van Scott?
– Scott jól van.
– Ha bántani merték...
–  Nem bántották.  –  Sólyom  nyiszáló  mozdulatot  tett  a  torka  előtt  a 

mutatóujjával. – Jól bánnak velünk. – A férfi felállt a székből, és a kagyló 
felé nyúlt. – Tedd azt, amit mondanak. Komolyan gondolják.

Sólyom  kikapta  a  kezéből  a  kagylót,  és  mielőtt  letette,  a  szobában 
mindenki  hallotta  Morton  távoli  hangját,  ahogy  őrjöngve  további 
felvilágosítást követelt.

–  Másodperceken  belül  kap  egy  másik  hívást,  az  elsőt  abból  a 
sorozatból, amelyből meg fogja tudni a követeléseinket – tudatta Sólyom a 
szobában lévőkkel, aztán a nőhöz fordult: – Nagyon jól csinálta, Mrs. Price. 
– Randy néma borzadállyal figyelte, amint a férfi felemeli a telefonzsinórt, 
és elvágja a késével. – Erre nem lesz többé szükségünk – mondta.

Most,  hogy  az  összeköttetés  visszahozhatatlanul  nehezebbé  vált, 
Randynek  egy  sor  dolog  jutott  az  eszébe,  amit  megtehetett  vagy 
mondhatott volna, hogy felfedje tartózkodási helyüket. Bármi ilyen jellegű 
üzenet  valószínűleg  az  életébe  került  volna,  de  azért  megpróbálhatta 
volna. Hibáztatta magát, amiért gyáva volt; csak egyetlen dolog mentette 
gyávaságát,  mégpedig  az,  hogy  ha  vele  bármi  történne,  az  Scottot 
sodorná  veszélybe.  Nem kockáztathatta  az  életét  a  gyerek  sorsa  iránt 
érzett félelem nélkül.

Sólyom utasította az egyik emberét, kísérje őt a kunyhójába, és zárja 
be. Kétségbeesését a düh váltotta fel.
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– Az egész napra? – kiáltott fel.
– Ameddig jónak látom.
– Mit tudok én ott egész nap csinálni?
– Dühöngeni, gondolom.
A nő megmakacsolta magát.
– Azt akarom, hogy Scott is velem legyen.
– Scott mással lesz elfoglalva. Mivel nála nem kell attól tartanunk, hogy 

meg akar szökni, nem szükséges bezárva őrizni – mondta a férfi, és fejével 
az ajtó felé intett. Az ember, akit kijelölt, hogy vele menjen, megfogta a 
könyökét, igaz, nem durván. Randy dühödten kiszabadította a karját.

– Jól van, megyek magamtól is – mondta édeskés mosollyal, de a szeme 
villámokat szórt Sólyomra. – Ha elkapják, remélem, örökre lakat alá teszik 
magát.

– Sem egyiket, sem másikat nem fogják megtenni.
Visszafelé menet a kunyhójába Miranda azon bosszankodott, mennyire 

biztosnak látszott a dolgában a férfi.
–  ...és  ez  igazi  nagy  ló  volt,  mami,  nem  póni.  Teljesen  egyedül 

lovagoltam rajta. Először Ernie tartotta egy kötélen, de aztán rácsapott a 
farára,  így  hívják,  a  fara,  és  akkor  nekiindultunk.  –  A  kezével  mutatta, 
mintha elsütne egy puskát. – De a karámon belül kellett maradni. Sólyom 
azt mondta, holnap talán kilovagolhatok a karambol, de előbb még látnia 
kell.

– Lehet, hogy holnap nem leszünk már itt,  Scott.  A papa lehet, hogy 
idejön, és hazavisz minket. Nem szeretnéd?

A  kisfiú  arca  meghökkent  grimaszba  merevedett,  s  felhúzott 
szemöldökkel fontolgatta a hallottakat.

– Aha, értem, de nem hiszem, hogy már is el akarnék menni. Itt minden 
olyan érdekes.

– Nem félsz?
– Mitől?
Mitől?,  kérdezte  az  asszony  magában.  Az  esti  árnyékoktól,  amelyek 

hosszabbnak  és  sötétebbnek  látszottak,  mint  a  városban?  A  bíborszínű 
alkonyattól,  amely  órákkal  hamarabb  leszáll,  mihelyt  a  nap  lebukik  a 
hegycsúcsok mögé? Az idegen látványtól, hangoktól és szagoktól?

– Sólyomtól – mondta végül.
Scott szemmel látható zavarban nézett anyjára.
– Sólyomtól? Miért kellene félnem tőle?
– Tudod, valami rosszat csinált, Scott. Súlyos bűnt követett el, amikor 

elhozott minket arról a vonatról az akaratunk ellenére. Te tudod már, mit 
jelent az emberrablás.

– De Sólyom kedves.
–  Emlékszel  még,  amikor  arról  beszélgettünk,  hogy  sohasem szabad 

beülni  egy  idegen  ember  autójába,  akármilyen  kedvesnek  is  látszik  az 
illető néni vagy bácsi?

– Mint azok a gusztustalan emberek, akik illetlenül nyúlkálnak a fiúkhoz 
és a lányokhoz? – Határozottan megrázta a fejét. – Sólyom sohasem nyúlt 
hozzám illetlenül. Tehozzád nyúlt már illetlenül, mami?

Meg kellett köszörülnie a torkát, hogy meg tudjon szólalni.
–  Nem,  de  vannak  más  rossz  dolgok  is,  amiket  az  emberek 

elkövethetnek.
– Ő valami rosszat akar csinálni velünk? – Szöszke szemöldökét aggódva 

húzta össze.
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Túl késő. Az asszony látta, hogy a figyelmeztetése több kárt okoz, mint 
hasznot.  Nem  akarta  megriasztani  a  kisfiát,  de  azt  sem  akarta,  hogy 
bálványozza  azt  a  férfit.  Mosolyt  erőltetett  az  arcára,  és  miután  a 
nyelvével  megnedvesítette  az  ujjai  hegyét,  lesimította  velük  a  gyerek 
egyik makacsul felmeredő hajtincsét.

– Nem, nem akar semmi rosszat tenni velünk. Csak ne felejtsd el, hogy 
olyasmit csinált, ami a törvény ellen van.

– Jól van, mami – egyezett bele Scott túlságosan is készségesen. Anyja 
figyelmeztető  szavai  máris  leperegtek  róla.  –  Sólyom ma megtanította, 
hogyan kell szigonnyal halat fogni a partról, ott, ahol lassan folyik a víz. 
Megmutatta, hogyan kell kihegyezni egy botot a késsel, amit adott. Azt is 
mondta, az jó még fegyvernek is, de az fele... felegősével jár.

– Felelősséggel.
–  Aha,  azzal.  Azt  mondta,  csak  akkor  szabad  fegyvert  használni,  ha 

élelmet  akarunk  szerezni,  vagy  hogy  megvédjük  magunkat,  vagy...  – 
keresgélt az emlékezetében – vagy hogy megvédjük azt, akit szeretünk.

Randy nehezen hitte, hogy Sólyom valaha is szeretett valakit. Talán a 
szüleit? Az anyai nagyapját, aki maga is törzsfőnök volt? A népét? Őket 
biztosan.  De  hogy  egyvalakit,  akit  szerelemmel  szeretne?  Nem  tudta 
elképzelni,  hogy  egy  ilyen  keményszívű  ember  szerelmesen  a  karjába 
zárjon egy asszonyt.

Saját gondolataitól zavartan csak ennyit mondott:
– Mindig bánj nagyon óvatosan a késsel.
– Igen, mami, úgy lesz. Sólyom megtanított rá.
– Úgy látom, sok közös témátok van. Beszélgettetek még másról is?
– Aha. Ma, amikor az erdőben megálltunk pisilni, megkérdeztem, lesz–e 

valamikor az enyém is olyan nagy, mint az övé,  és ő azt  mondta,  egy 
napon biztosan lesz. Az övé hatalmas, mami, még az apuénál is nagyobb. 
Szia, Sólyom!

Miranda, meghökkenve azon, ami körül Scott karattyolása kalandozott, 
ijedten  megfordult,  hogy  lássa,  amint  beszélgetésük  központi  témája 
éppen kitölti a szűk ajtónyílást. Scott odaszaladt hozzá.

– Mamival éppen arról beszélgettünk...
– A késes leckékről – avatkozott gyorsan közbe Randy. Felállt, és közben 

aggódva fürkészte a férfi  arcát,  vajon hallotta–e, amit  Scott  mondott.  – 
Szerintem Scott még túl fiatal ahhoz, hogy késekkel játsszon.

– Ahhoz valóban túl fiatal, hogy csak játsszon velük. De egy fiúnak, még 
a városban nevelkedő anglóknak sem árt, ha megtanulnak ügyesen bánni 
a  késsel.  Azért  jöttem,  hogy  ebédelni  vigyem  magukat.  Készen  vagy, 
Scott?  –  Szemét  az  asszonyon  tartva  Scott  felé  nyújtotta  a  kezét,  aki 
lelkesen  kapaszkodott  bele.  Együtt  mentek  ki  az  ajtón,  Randy  pedig 
utóvédként csatlakozott hozzájuk.

Scott egész úton élénk társalgásba merült a férfival, míg el nem érték a 
tábor központját, ahol amolyan étkezdeféle állt. A fő fogás chilis bab volt, 
hatalmas  üstökben  elkészítve,  amelyek  egész  nap  a  nyitott  tűzhelyek 
fölött rotyogtak. Minden család valamilyen második fogással járult hozzá 
az étkezéshez.

Az  emberek  kisebb  csoportokban  gyűltek  össze  a  középen  pattogó 
tábortűz körül.  Amikor  teliszedték a tányérjukat.  Sólyom egy takaróhoz 
vezette Mirandát és Scottot. Keresztbe tette a bokáit, és méltóságteljesen 
törökülésbe ereszkedett. Scott megpróbálta utánacsinálni, igyekezetében 
kis híján magára borítva a tálat. Végül a férfi megfogta a tányérját, amíg 
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elhelyezkedett  mellette,  olyan  közel  hozzá,  amennyire  csak  tudott. 
Miranda  a  takaró  egyik  sarkába  húzódott,  olyan  messzire  a  férfitól, 
amennyire csak lehetett.

Az ételt meglepően finomnak találta, vagy egyszerűen csak módfelett 
éhes volt. Akárhogyan is, de meleg volt és laktató, és elviselhetőbbé tette 
az alkonyba hajló levegő csípős hidegét.

– Mindenki engem bámul – jegyezte meg Miranda a férfinak, amikor már 
túl voltak az evésen. Legtöbbjük csendben és mozdulatlanul üldögélt a tűz 
körül. Az asszonyok egymás közt cseverésztek, nevetgéltek. Néhány férfi 
gitárt kerített elő, és halk pengetéssel felhangolták.

– A haja miatt van – mondta. Olyan rekedt és fátyolos volt a hangja, 
hogy önkéntelenül is rá kellett néznie. – A tűz fényétől van, hogy olyan, 
mint...

Nem fejezte be a megkezdett mondatot. Ez az asszonyt zavarba hozta, 
meg az is, hogy olyan figyelő tekintettel nézett rá. Lebegő érzés fogta el, 
mintha  zuhanna  és  képtelen  lenne  megállítani  magát.  Borzasztóan 
szerette  volna  hallani  a  mondat  befejezését,  de  a  pillanat  bensőséges 
volta megrémítette.

– Fázom – mondta. – Vissza akarok menni a kunyhóba.
A férfi nemet intett a fejével.
– Kérem!– Ha maga visszamegy, oda kell küldenem magával egy őrt. – 

Kezével körbemutatott az embereken. – Szükségük van a kikapcsolódásra.
– Nem érdekel, mire van szükségük – csattant fel Randy –, be akarok 

menni a kunyhóba.
Szemét a túszán tartva. Sólyom felemelte a kezét. Másodperceken belül 

egy fiatal nő tűnt fel mellette mosolyogva és lesve, hogy teljesíthesse az 
utasításait. Röviden mondott neki valamit. A lány felszívódott a sötétben, 
majd  pár  perc  múlva  ismét  előbukkant,  karján  egy  összehajfogatott 
takaróval.  Sólyom  felé  nyújtotta,  de  a  férfi  újabb  kurta  parancsszót 
mondott.  A  fiatal  nő  Randy  felé  fordult,  de  az  arca  már  nem  volt 
mosolygós, inkább konok és ellenséges. Majdhogynem odadobta a takarót 
Randynek, majd peckes léptekkel elment.

Randy széthajtogatta és maga köré tekerte a takarót.
– Mi baja volt? – intett fejével a nő után.
– Semmi – vonta össze zordan a szemöldökét a férfi, a lányt figyelve, aki 

körbement,  és  majdnem  pontosan  velük  átellenben,  a  tűz  túloldalán 
visszaült  a  helyére.  Még  ilyen  távolról  is  látható  volt  ellenséges 
arckifejezése.

– Egész este úgy nézett rám, mintha meg tudna ölni a tekintetével. Mi 
rosszat tettem neki?

– Csak ingerlékeny hangulatban van. Randy ezt nem hitte el, ő inkább 
féltékenységet vélt felfedezni benne.

–  Van  ennek  valami  köze  ahhoz,  hogy  együtt  ülök  magával  ezen  a 
takarón?

– A családok rendszerint együtt étkeznek.
– Ez valami ősi törzsi szokás?
– Nem, ez jelenkori szokás, amit én szorgalmaztam.
– Volt valami különleges oka rá?
– Fontos a gyerekek számára, hogy felismerjék a családi egységet. Apa, 

anya, gyerekek. Ez egyetértést és rendet biztosít.
– Akkor Scott és én miért magával eszünk együtt?
– Maguk most az én felelősségemre vannak bízva.
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– Bizonyos értelemben most mi vagyunk a családja.
– így is lehet nézni.
–  Szemmel láthatóan  ő így  nézi.  Meg ne kérdezze,  kicsoda.  Arról  az 

ingerlékeny lányról beszélek, aki olyan savanyúan nézett rám, és akkora 
borjúszemeket meresztett magára. Mi a neve?

– Januári Hajnal.
A tábortűz lobogó lángjain keresztül Randy a lányt figyelte. Klasszikus 

amerikai  ős–bennszülött  arcvonásokkal  büszkélkedhetett:  magasan  ülő 
arccsontok és hosszúkás szem, mely olyan forrón parázslott, mint a tűz, 
valahányszor  megpihent  a  férfi  arcán.  Érzéki  szája  és  dús  idomú teste 
láttán bárki elveszthette volna a fejét, és heves szenvedélyre lobbanhatott 
volna iránta.

– Féltékeny rám, igaz? – eszmélt rá Randy. – Ő akar maga mellett ülni, a 
maga takaróján. Miért nem ajánl fel az apjának megfelelő számú lovat? 
Biztos vagyok benne, hogy az első kérésre a magáé lehetne.

A férfi  szája sarka alig  észrevehetően fölfelé  görbült.  Ez volt  az  első 
mosolyféle, melyet Randy e komor arcon látott.

– Kölyökkoromban én is láttam ezt a John Wayne–filmet.
– Tudja, mire gondolok – mondta Randy egy türelmetlen kézmozdulattal.
– Igen, tudom, mire gondol. – A mosoly lehervadt a férfi arcáról. – Ha 

akarnám  Hajnalt,  akár  csak  egyetlen  éjszakára  is,  nem  kellene  érte 
fizetnem semmit.

– Aha – felelte vontatott hangon a nő, jelezvén, milyen mély benyomást 
tett  rá  az  elhangzott  mondat.  –  Ez  a  fajta  szexuális  szolgáltatás  a 
törzsfőnöki ranghoz jár?

– Nem. Ez a fajta szexuális kivételezés Sólyom O'Toole–nak jár.
Randy úgy vélte, jobb lesz most a biztonságos hallgatásba mélyedni. A 

legkisebb kételye sem volt  afelől,  hogy a legtöbb nő vonzónak tartaná 
Sólymot.  Zavarba  ejtő  alak.  Hűvös  viselkedése  kihívást  jelentett  volna 
minden nő számára. A maga módján jóképű, ha valaki vonzódik a befelé 
forduló,  töprengő típusú férfiakhoz. Vékony, hajlékony teste kifejezetten 
csinosnak mondható. Újra és újra eszébe jutott Scott ártatlan elbeszélése 
a  férfiasságáról,  és  többször  is  azon  kapta  magát,  hogy  lopva  a  férfi 
ágyékára pillant. Arca átforrósodott.

– Valami baj van? – kérdezte Sólyom, és a lábát kinyújtva, felsőtestével 
az egyik könyökére támaszkodott. – Nem, én csak... – Szeme nyomban a 
férfi  combjai  közötti  méretes  dudorra  tévedt.  Sietősen  félrefordította  a 
fejét,  és  keresgélte  a  szavakat,  hogy  mit  mondjon.  –  Maga  gyakran 
emlegeti  a  gyerekeket  és  a  törzs  jövőjét.  Ugyanakkor  egyetlen  saját 
gyereke sincs.

– Honnan tudja?
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Hat

– Óh – kiáltott fel halkan. – Azt hittem..., úgy értem, maga mondta, hogy 
sohasem volt egy Mrs. O'Toole.

A férfi jól szórakozott a nő hebegésén, s végül horkantva felnevetett.
– Törvénytelen gyerekeim sincsenek. Randy dühösen meredt rá, amiért 

szándékosan ugratta.
– Akkor meg miért hagyta, hogy bolondot csináljak magamból?
– Mert olyan jól csinálta.
Randy amúgy is kötözködő hangulatban volt, ezért kihívóan folytatta.
– Ha annyira családszerető, miért nincs saját gyereke? Egy csapat apró 

O'Toole nem erősítené a törzset?
– Lehetséges.
– Hát akkor?
– Van  elég  tennivalóm.  Minek  vennék  a  nyakamba  még  több 

felelősséget?
– Egy rendes feleség gondját tudná viselni a gyerekeinek.
– Gondolatban van is már jelöltje?
– Mi a helyzet ővele?
– Kivel?  Hajnallal?  –  kérdezte,  amikor  Randy arrafelé intett  a fejével, 

ahol a lány a széles kör túloldalán, majdnem pontosan átellenben velük ült 
a takaróján. – O még szűz.

– Le  mertem  volna  fogadni  –  kuncogott  Randy,  hangjában  bujkáló 
kuncogással. – Tőle tudja, vagy maga állapította meg?

A férfinak nem tetszett a tréfálkozása. Összevont szemöldökkel mondta:
– Túl öreg vagyok hozzá.
– Nem hinném, hogy Hajnal is így gondolja.
– Akár a lányom is lehetne. Akárhogy is van, ő másvalakihez tartozik.
– Tartozik?
–  Az  egyik  fiatalember,  Aaron  Turnbow  gyerekkoruk  óta  nagy 

szerelemben van vele.
– Es ez számít magának?
A tábortűz lobogó lángja semmiség volt ahhoz a tűzhöz, amely a férfi 

dühös szemében lobbant.
– Igen, nagyon is sokat számít ez nekem.
Randy  félrenézett,  magában  elismerve,  hogy  rászolgált  a  lesújtó 

pillantásra. Nem volt joga ahhoz, hogy akár a férfit,  akár a Hajnal nevű 
lányt sértegesse. Egyetlen mentsége, hogy harapós hangulatban volt. És 
gyanakvással tele.

Miután előbb az apjával, majd Morfon Price–szal élt együtt, minden férfit 
önző individualistának könyvelt  el,  akik  azt  teszik,  amit  ők akarnak,  és 
akkor,  amikor  csak  akarják.  Sólyom  O'Toole  vagy  alakoskodik,  hogy  e 
nemesnek tűnő viselkedéssel próbálja kedvező színben feltüntetni magát, 
vagy olyan ritka példány, amilyennel eleddig sohasem sikerült találkoznia.

Azt a lehetőséget kizártnak tekintette, hogy homoszexuális lenne. De 
melyik férfi volna képes rá, hogy visszautasítsa a dús idomú Hajnal nyílt 
felkínálkozását? Ennyi önzetlenség a világon sincs. Randy könnyebben el 
tudta képzelni, hogy Sólyom hazudik neki.

A  társalgás  megszakadt  közöttük.  Úgy  tűnt,  egyikőjük  sem  akarja 
folytatni.  Randy  befészkelődött  a  takaró  melegébe,  és  egyre  mélyebb 
lélegzeteket  vett  a  metsző  hegyi  levegőből,  ami  szemmel  láthatóan 
megtisztította belülről.
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A gitárkísérettel  előadott  balladák elcsendesítették a hallgatóságot.  A 
dalok ismétlődő ritmusa magával ragadta őket: a beszélgetés mindenütt 
elhalkult, sokan teljesen elnémultak.

A  gyerekek,  köztük  Scott  is,  akik  eddig  a  környező  ritkás  fák  között 
bújócskát játszottak, szintén elfáradtak. Scott visszament a takarójukra, s 
odafurakodva befészkelte magát Randy és Sólyom közé. Anyja maga mellé 
vette a takarójába, fejét a mellére vonta, s hideg kezét a saját keze közé 
vette.  Megpuszilta  a  feje  búbját,  lágyan  megborzolva  rakoncátlan 
hajfürtjeit.

– Álmos vagy?
– Nem.
Randy elmosolyodott a gyerek áruló ásításán.
A  házaspárok  kezdték  összeterelni  csemetéiket,  és  apránként 

eltünedeztek a tűz fénykörén túl ásító sötétben. Randy látta, hogy Ernie 
odahajol felesége füléhez, és belesuttog valamit, ami arra késztette Letát, 
hogy  szemérmesen  lesüsse  szemét.  Ernie  a  kunyhójuk  felé  hessegette 
Donnyt, majd kart karba öltve ők is követték a fiút.

Sólyom is őket figyelte.
– Fickós vén kakadu – mondta gyengéd hangon.
– Ezért vett jóval fiatalabb nőt feleségül? A férfi szája sarka félmosolyra 

görbült.
– Biztosan  ez  is  benne  van,  de  nem csak  erről  van  szó.  Ernie  első 

felesége nem sokkal Donny születése után meghalt. Van tőle másik három 
gyereke is,  akik már felnőttek.  Leta árva volt,  akinek gyámolításra volt 
szüksége. Ernie pedig magányos volt,  akinek feleségre volt  szüksége. – 
Sokatmondóan megvonta a vállát. – Jól van ez így.

Ernie lehajtotta a fejét Leta arcához, és karját védelmezőn a válla köré 
fonta. Az indiánokat általában úgy festették le, mint akik érzéketlenek és 
mentesek  minden  szenvedélytől.  Randyt  meglepte,  hogy  Ernie  ilyen 
nyíltan  kimutatta  fiatal  felesége  iránti  érzelmeit.  Ezt  szóvá  is  tette 
Sólyomnak.

– A  férfiasság  nem  azon  mérhető  le,  hogy  valaki  mennyire  komisz 
módon bánik az asszonyával, hanem azon, hogy milyen jól bánik vele.

– Maga hisz ebben? – Randyt meglepte, hogy a férfi a hagyományostól 
ennyire eltérő nézetet vall. – Nekem nincs asszonyom, így valójában nem 
számít,  miben  hiszek,  nem igaz?  De  a  közösségnek  javára  válik,  ha  a 
nőkkel nem azt éreztetik, hogy ők másodrendű polgárok.

– De  az  indián  társadalmak  valamikor  szigorúan  nem  a  férfiak 
felsőbbségét emelték ki?

– Melyik társadalom nem azt tette? Nem kellene a társadalmaknak is 
fejlődniük?

– De,  határozottan  –  felelte  az  asszony.  –  Csak  meglep,  hogy  nem 
ragaszkodnak erősebben a hagyományhoz.

Sólyom legyintett.
– Némelyik hagyományt be kell tartani. De mennyire jó az a társadalom, 

amelyikben az emberek fele nem érzi magát alkalmasnak semmi másra, 
mint a főzésre, takarításra és a gyerekek nevelésére?

A férfi  csupa ellentmondás volt.  Bonyolult  észjárása következtében a 
gondolatai olyan kanyarokat írtak le,  mint egy hegyvidéki út. Randy túl 
fáradtnak érezte már ma^át ahhoz, hogy ma éjjel követni tudja. Újra Ernie 
és Leta felé nézett. Figyelte őket, míg az alakjukat végleg el nem nyelte a 
sötétség.
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– Látszik rajtuk, hogy nagyőri szeretik egymást.
– Azt hiszem, jó fizikai kondícióban tartja az öregfiút, és viszont.
– Én olyan szerelemre gondoltam, ami a testiség szintje fölött van.
– Olyan nincs.
Randy  alaposan  megnézte  a  férfit.  Kijelentésével  csak  megerősítette 

benne  azt,  amin  éppen  tűnődött,  a  személyes,  főleg  a  nőkhöz  való 
viszonyát illetően.

– Maga nem hisz a szerelemben?
– Maga  igen?  –  kérdezett  vissza  a  férfi.  Miranda  felidézte  magában 

Morton  hűtlenségét  és  azt  az  érzelmi  poklot,  amelybe  őt  taszította  a 
válóperük során. Őszintén válaszolt Sólyom kérdésére.

– Eszményi értelemben igen, hiszek benne. De ha realista akarok lenni, 
akkor azt  kell  mondanom, hogy nem. – Megérintette Scott  hűvös,  sima 
arcát.  A  kisfiú  gyorsan  álomba  merült,  fejét  a  mellére  hajtva,  halkan 
lélegezve a száján keresztül. – Én a szülő és gyermeke közötti szeretetben 
hiszek.

Sólyom csipkelődő hangon szólalt meg.
– A gyerekek azért szeretik az anyjukat, mert táplálja őket. Először a 

melléből,  azután  a  kezével.  Amikor  már  nincs  szükségük  arra,  hogy 
táplálják őket, többé nem szeretik az anyjukat.

– Scott szeret engem – erősködött Randy.
– Őt még maga látja el.
– És ha eljön az a nap, hogy többé nincs már szüksége rám, nem fog 

többé szeretni engem?
– Változni fognak az igényei. Az embergyereknek tej kell. A felnőtt férfi-

nak pedig szex. – Lepillantott az alvó kisfiúra. – Talál majd egy nőt, aki 
megadja neki, és akkor azzal fogja csitítani a lelkiismeretét, amiért elvette, 
hogy azt mondja neki, szereti őt.

Randy döbbenten meredt a férfi arcába.
– A maga elvetemedett filozófiája szerint  mire tarthat igényt egy nő, 

miután a gyereke kinőtt abból a korból, hogy szüksége legyen az anyjára?
– Védelemre.  Gyengédségre.  Kedvességre.  A  férjek  kielégítik  az 

asszonyok fészekrakási ösztöneit.  Ezt tartják szerelemnek. A nő a teste 
éjszakai használati jogát adja cserébe a biztonságért és a gyerekekért. Ha 
mind  a  ketten  elég  szerencsések,  úgy  tekintik  az  egészet,  mint 
tisztességes, egyenértékű csereügyletet.

– Micsoda érzéketlen ember maga. Sólyom O'Toole – rázta elképedten a 
fejét Randy.

– Nagyon – válaszolt a férfi egykedvűen, és felállt. – Menjünk.
Megragadta a nő mindkét karját, és talpra segítette takaróval, Scottal és 

mindennel együtt.  A mozdulat oly hirtelen volt,  hogy Randy kibillent az 
egyensúlyából. A férfi várt, míg újra visszanyerte, s csak akkor engedte el 
a karját.

Örült neki, hogy Scott teste védőfalat vont Sólyom és saját maga közé. 
Az este tele volt élettől duzzadó érzékiséggel. A fűszeres étel, az andalító 
zene, a friss levegő és a meleg takaró mind felkorbácsolták az érzékeit. 
Beszélgetésük, és különösen annak a nemiséget érintő része, felkavarta, 
nyugtalanná, felajzottá tette.

Izgatóan  tudatában  volt  a  férfi  jelenlétének,  miközben  a  sötétségen 
keresztül a kunyhó felé sétáltak. A keskeny ösvényen a csípőik időnként 
egymásnak ütköztek, a férfi könyöke súrolta a melle oldalát.

Már majdnem a kunyhóhoz értek, amikor egy árnyék bontakozott ki a 
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sötétségről,  és  közvetlenül  eléjük  került  az  ösvényen.  Sólyom  keze 
óvatosan a  csípőjére  erősített  bőrtok  felé  mozdult,  és  kihúzta  belőle  a 
kését.

Az  árnyalak  előrelépett,  s  akkor  a  tábor  felől  ráesett  egy  fénysugár 
Randy lassan kiengedte bennszorult lélegzetét, amikor felismerte Januári 
Hajnalt. Sólyom azonban nem úgy festett, mint aki örül, hogy látja a lányt. 
Nyers  hangon  indián  szavakat  intézett  hozzá.  A  lány  vitatkozó 
hangnemben válaszolt. A férfi mondott még valamit, aminek türelmetlen 
kézmozdulattal  adott  nagyobb  nyomatékot.  A  lány  egy  gyűlölködő 
pillantást vetett Randyre,  majd sarkon fordult,  és csakhamar elnyelte a 
sötétség.

Randy  fellépkedett  a  tornácra  vezető  lépcsőfokokon,  és  belépett  a 
kunyhóba.  Lábával  kitapogatta  a  nyers  padlódeszkákon  a  fia  ágyához 
vezető  utat,  lefektette  a  kisfiút,  és  ráterítette  a  takarót.  Scott  azelőtt 
sohasem feküdt le ruhástól, most pedig ez lesz a harmadik éjszakája, hogy 
kénytelen így aludni.

Amikor jól betakargatta, körben betűrve a takarót, visszament a nyitott 
ajtóhoz.  Sólyom  még  mindig  szoborként  ott  álldogált,  s  belebámult 
éjszakába.

– Elment? – kérdezte a nő.
– Igen.
– Mit csinált itt?
– Várt.
– Mire?
– Arra, hogy maga bemenjen a kunyhóba.
– Kétlem, hogy az én biztonságomért és hogylétemért aggódott volna – 

mondta Randy gúnyosan. – Valószínűbb, hogy azt gondolta, maga velem 
akar aludni.

– Lehet, hogy igaza volt.
A nő sietve rápillantott, vajon csak tréfálkozik–e. Nem tréfált. Amikor a 

férfi  visszafordult  és  lenézett  rá,  látszott,  hogy  minden  arcizma 
megfeszült.  Könnyed  fordulatot  tett,  mellyel  sikeresen  az  ajtófélfához 
szegezte a nőt.

– Előbb meg kellene ölnie engem – mondta Randy elakadó lélegzettel.
– Nem, nem kellene – válaszolta a férfi, és egy könnyed, izgató csókkal 

megérintette az ajkát.  – Egy perc, és maga a fia biztonságáért cserébe 
nekem adja a teste használati jogát, Mrs. Price.

– Maga nem bántalmazná Scottot.
– Így  gondolja,  de  nem  biztos  benne.  Miranda  nagyot  nyelt,  és 

megpróbálta félrefordítani a fejét. – Akkor erőszakot kell elkövetnie rajtam.
A férfi előrefeszítette a testét, és sokatmondóan az övéhez nyomta.
– Nem hinném. Egész este figyeltem magát. A mi kultúránknak vannak 

olyan kifejezési formái, amiket maga rendkívül izgatónak talált. A maga 
vére is ugyanúgy felforrósodott, mint az enyém.

– Nem.
Suttogó  tiltakozását  a  férfi  csókkal  fojtotta  el.  Szétvált  ajkával  addig 

dörzsölte a nő ajkát, mígnem az is széjjelnyílt. Mozgékony nyelve gyors, 
hirtelen  lökésekkel  furakodott  be  a  szájába,  majd  lassan,  élvezettel 
körbecirógatta.

Lélegzete  felgyorsult,  amikor  az  álla  alatt  a  nyakát  csókolgatta, 
érzékeny, finom bőrét gyengéden morzsolgatva a fogai között.

– Szeretsz  a  földön  ülni,  fejed  fölött  a  csillagos  égbolttal.  Szereted 
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magad köré csavarni a takarót, hogy felmelegítsen.
Végigcsókolgatta  a  nyakát,  majd  orrával  félrehúzta  a  blúznyak 

kivágását, és perzselő csókkal tapadt lágy, sima bőrére.
– Szereted a zenénk ősi, pogány, ingerlő ritmusát. Itt benn érzed! – És 

tenyerét  ráborította  a  keblére.  Előbb  erélyesen,  majd  gyengédebben 
cirógatta, könnyedén végigsimítva megkeményedő mellbimbóján.

Randy tudata egyre csak azt ismételte: nem, nem, nem. De amikor a 
férfi ajka újra birtokba vette az övét, éhesen viszonozta a csókját. Nyelve a 
férfi nyelvét kereste. Felemelte a kezét, és marokra fogta dús, sötét haját. 
Aztán  az  egyik  kezével  megfogta  a  tarkóját,  és  ölét  a  férfi  nadrágja 
elejéhez emelte.

– Miért kívánlak? – nyögött fel a férfi.
Randy arra gondolt, talán nincs is tudatában, hogy hangosan mondta ki 

a  kérdést.  Ő is  ugyanezt  kérdezte  önmagától.  Miért  válaszol  a  teste  a 
férfiéra,  amikor igazság szerint semmi mást nem volna szabad éreznie, 
mint ellenszenvet? Mikor lépett a vágy a félelem helyére? Miért akart még 
közelebb kerülni hozzá, ahelyett, hogy eltaszította volna magától?

Amikor a férfi érdes hangon kimondta a szavakat: – Szeretnék egészen 
beléd  temetkezni  –  Randy  megremegett,  de  az  izgalomtól,  nem  az 
undortól.

– Az  ördög  vinné  magát  –  váltott  átkozódásra  a  férfi.  –  Maga  az 
ellenségem. Gyűlölöm. És mégis kívánom. – Egy útszéli szót mormogott, 
és kezét a nő derekára csúsztatva még jobban magához szorította.

Aztán  a  következő  pillanatban  eltaszította  magától.  Keze  fejével 
letörölte a száját.

– Hányan voltak előttem? – mordult fel dühösen. – Hány férfi áldozta fel 
a büszkeségét és tisztességét néhány édes önfeledt  pillanatért  a maga 
combjai között? – Elhátrált a nőtől,  mintha valami visszataszító dologtól 
menekülne. – En nem leszek ennyire gyönge, Mrs. Price.

Megfordult,  leugrott  a  tornácról,  és  leszaladt  a  lépcsőn.  Randy 
betámolygott  a  kunyhóba.  Bevágta  maga  mögött  az  ajtót,  és  hátával 
nekidőlt. Arcát a kezébe temette, testét száraz zokogás rázta. Keble még 
hullámzott a lassan csituló szenvedélytől. Ugyanakkor mélységes önutálat 
fogta el. Egész testében remegett a férfi hamis vádjaitól és az iránta érzett 
dühtől.

Hogyan merészeli  pocskondiázni őt,  amikor nem ismeri az igazságot? 
Hogyan merészeli őt így megcsókolni?

És ő hogyan merészelte viszonozni?
Végül  leeresztette  a kezét  és  a kunyhó sötétjébe meredt,  amelyet  a 

kicsiny ablakon beszűrődő sápadt holdfény oldott fel némileg.
Egy dologban tökéletesen biztos volt. Nem fog addig várni, amíg Morton 

választ méltóztat adni az indiánok követeléseire. Régen adatott már meg 
neki, hogy magához ragadhassa a kezdeményezést. Scott érdekében és a 
saját érdekében el kell menekülniük Sólyom O'Toole elől.

Volt  egy terve a szökésre,  de annyira bizonytalan, hogy alig lehetett 
többnek  tekinteni,  mint  ábrándok  szövevényének.  Bármilyen  szögből 
nézte is, túlságosan a szerencsére támaszkodott. De még mindig ez volt 
minden, amivel elő tudott rukkolni.

Most, amikor hatalmába kerítette a cselekvés türelmetlen vágya és az 
elszántság, kész volt figyelmen kívül hagyni a kockázatokat, és belefogni a 
terv kivitelezésébe.

51



Az ötlet  akkor  merült  fel  benne,  amikor  érzése  szerint  már  legalább 
néhány órája a kunyhó padlódeszkáit rótta fel–alá a derengő sötétben. A 
semmiből egyszer csak felrémlett, hogy látta, amikor az a fiatalember, akit 
Sólyom  Johnnynak  nevezett,  egy  fészerféleségből  lép  ki,  amely  mintha 
garázs  lett  volna.  Az  este  folyamán  egyszer  megpillantotta,  hogy  a 
fiatalember  kisurran  az  építményből,  az  inge  alatt  valamit  a  melléhez 
szorítva,  feltehetően  a  whiskys  üvegét.  Amennyire  tudta,  Sólyom  nem 
vette észre a fiút, aki ahelyett, hogy csatlakozott volna a többiekhez az 
esti étkezésnél, az üveg társaságában felszívódott a sötétben.

A  fiatalember  alkoholfüggése  valóban  tragikus  volt.  Borzongott  a 
gondolattól,  hogy  ezt  használja  ki,  de  ez  látszott  az  egyetlen 
megvalósítható  lehetőségnek.  Ésszerű  volt  feltételezni,  hogy  Johnny 
hanyagul  végzi  a  munkáját,  és  legalább  valamelyik  teherautóban, 
amelyiken aznap dolgozott, benne hagyta a kulcsot.

Ha el tudna jutni a fészerhez anélkül, hogy észrevennék, ha megtalálná 
azt a teherautót, amelyikben benne maradt az indítókulcs, és  ha  Johnny 
éppen nem azt hagyta ott kibelezve éjszakára, ha be tudná indítani, lehet, 
hogy képes lenne elhajtani, mielőtt bárki is észrevenné, hogy elmenekült.

Volt más megfontolnivaló is bőven. Például, azt sem tudta, hol vannak, 
de úgy okoskodott, csakis az állam északnyugati fele jöhet szóba, ahol a 
vidéket magasabb hegyek borítják. Nem tudta, mennyi üzemanyag lehet a 
teherautó  tartályában.  Pénze  nincs,  mert  az  a  kézitáskájával  együtt  a 
vonaton  maradt.  De  i  mindezzel  ráér  később  is  foglalkozni,  amikor  a 
szükség úgy hozza. Először is meg kell szöknie a táborból.

A  hajnalhasadás  előtti  órát  választotta,  hogy  terve  végrehajtásába 
belefogjon.  Mintha  régebben  olvasta  volna  valahol,  hogy  a  normális 
hétköznapi emberek általában a hajnalt megelőző utolsó órában merülnek 
a legmélyebb álomba. Persze, Sólyom O'Toole nem normális hétköznapi 
ember,  de nem hagyta, hogy ez az apró szépséghiba eltérítse az elha-
tározásától. Amellett a sötétség jótékony leple alatt is kellett annyi fény, 
hogy lássa, mit csinál és hová megy. Semmiképp sem akart mesterséges 
fényt  használni;  úgy gondolta,  rábízza  magát  arra,  amit  a  természet  a 
rendelkezésére bocsát, és ez éppen a napkelte előtti szürkület lenne.

Az  első  nehézséget  mindjárt  Scott  felébresztése  jelentette.  A  gyerek 
nyöszörögve  még  mélyebbre  vackolta  be  magát  a  takaró  alá,  amikor 
gyengéden  megpróbálta  felrázni.  Nem  akarta  durván  felriasztani,  de 
minden eltelt másodperc értékes volt.

– Scott, kérlek, drágám, ébredj fel! – Randy kitartása végre meghozta 
gyümölcsét, és a kisfiú felült az ágyban, bár nyűgösen sírdogálni kezdett. – 
Sss, csitt, kicsim – csitítgatta a hátát simogatva. – Tudom, korán van még, 
de most fel kell kelned a mami kedvéért. Nagyon fontos, szívem.

Scott valami tiltakozásfélét motyogott, és ökleivel dörzsölte a szemét, 
amit olyannak érzett, mintha homokkal lenne tele. Anyja erőt vett magán, 
hogy megőrizze  önuralmát,  mert  tudta,  szép szóval  többre  megy,  mint 
kényszerítéssel, aminek valószínűleg csak végeláthatatlan sírás lenne az 
eredménye. így a kisfiú kalandvágyához folyamodott.

– Gyere,  egy  érdekes  játékot  fogunk  játszani  Sólyommal  –  súgta  a 
fülébe.

Scott  abbahagyta  a  nyöszörgést,  egyszerre  kiegyenesedett  magába 
roskadt testtartásából, és szemében érdeklődés fénye csillant.

– Játékot?
Istenem,  bocsásd  meg  nekem,  hogy  a  saját  gyerekemnek  hazudok, 
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fohászkodott Randy. Sohasem hazudott a kisfiának, akármilyen fájdalmas 
volt is az igazság. Abban reménykedett csak, hogy a gyerek annyira örül 
majd a hazatérésnek, hogy meg fog bocsátani neki.

– Igen, de ez egy csöndes játék. Egy árva hangot sem szabad kiadnunk. 
Tudod, hogy az indiánok mindent meghallanak.

– Mint  amikor  az  erdőben  vannak,  és  minden  állatot  meghallanak  a 
fészkében, meg a bogarakat, ahogy másznak a levelek alatt és ilyesmi?

– Pontosan, szívem. Ezért most még nagyobb csendben kell lenni, mint 
máskor, különben Sólyom észrevesz minket, és vége a játéknak.

– Bújócskázunk vele? Sólyom jön, és megkeres minket?
– Igen, jönni fog, hogy megkeressen minket – suttogta az asszony, és ez 

most nem volt hazugság.
Bebugyolálta  fiát  a  dzsekibe,  amit  Donnytól  kapott  kölcsön,  és 

megkötötte  tornacipője  fűzőjét.  Az  ablakon  át  próbálta  felfedezni 
őrzőjüket. Végül meglátta a takaróba burkolózott megtermett alakot, aki 
egy közeli fa törzsének támaszkodott. Nyilván elbóbiskolt őrködés közben. 
Isten meghallgatta a fohászkodását.

– Most  figyelj  rám,  Scott  –  guggolt  le  a  gyerekhez.  –  Először  el  kell 
mennünk az őr mellett. Vinni foglak, de semmit sem szabad mondanod, 
amíg magunk mögött  nem hagytuk.  Még suttogva sem,  érted?  –  A  fia 
mereven visszabámult  rá,  tágra nyílt  szemekkel.  – Scott,  értetted,  amit 
mondtam?

– Azt mondtad, még suttogni sem szabad.
– Okos fiú vagy – mosolygott rá, és szorosan magához ölelte, majd felállt 

vele.
Lassan kinyitotta a bejárati ajtót. A csuklópántok zajosan megnyikordul-

tak. Mozdulatlanná dermedt, és várt néhány hosszúnak tűnő pillanatig, de 
semmi jele nem volt, hogy felfedezték volna. Kilépett a tornácra. A sötét 
tömeg a fa alatt nem mozdult.

Lábával kitapogatta a lépcsőfokokat. Az ösvényen ügyelt arra, nehogy 
elveszítse  az  egyensúlyát,  vagy  kőbe  botoljon.  Addig  nem  érezte 
biztonságban magukat, amíg vagy száz méterre nem jutottak a kunyhótól. 
Ekkor lassú futásba kezdett, amennyire lehetett, az árnyékban maradva. 
Egy kutya kétszer élesen felvakkantott, de ő folytatta útját, amíg elérték, a 
fészert.

Odabenn  alvilági  sötétség  honolt.  Lazított  Scottot  ölelő  karjain,  és 
leengedte a kisfiút a földes padlóra.

– Maradj itt az ajtóban. Keresek egy teherautót, amin menni fogunk.
– Nem szeretek itt,  mami.  Büdös van. És sötét,  és álmos vagyok. És 

fázom is, mami.
– Tudom, kicsim, tudom – nyugtatgatta, lágyan megcirógatva az arcát. – 

Hogy te milyen bátor fiú vagy! Nem is tudom, mit tennék nélküled, ha nem 
őriznéd itt nekem az ajtót.

– Ez a dolgom? Én vagyok az őrség?
– Igen kicsim, ez a dolgod.
A kisfiú végiggondolta a hallottakat.
– Jó,  de  én  inkább  valami  mást  játszanék  –  mondta  kelletlenül.  – 

Siessünk, és fejezzük be ezt a játékot.
– Hamarosan befejezzük. ígérem. Otthagyta Scottot belül, az ajtónyílás 

mellett, és szavát vette, hogy nem hagyja el az „őrhelyét”, majd elindult, 
hogy  keressen  egy  teherautót,  aminek  a  kulcsát  az  indítókapcsolóban 
hagyták. Szerencséje volt,  a másodikban rátalált. Amennyire a sötétben 

53



látta,  ez  volt  az  a  teherautó,  amelyet  szállításra  használtak.  A  raktere 
kétfélére magas rétegelt lemez oldalfalakat erősítettek. Fontolgatta, hogy 
még körüljár,  hátha talál egy másikat,  kisebbet, amit könnyebben lehet 
irányítani, de úgy döntött, mivel az idő a leglényegesebb, és odakint az 
égbolt pillanatokon belül kivilágosodik, inkább beéri ezzel.

Visszament  Scotthoz,  és  beterelte  a  vonakodó  kisfiút  a  kocsi 
vezetőfülkéjébe.

– Gondolod, hogy Sólyom megtalál minket ebben a teherautóban?
– Persze, kicsim. Benne van a játékban. A mi dolgunk az, hogy kijussunk 

a táborból anélkül, hogy meglátna minket.
Előtte  azonban  be  kell  indítania  a  motort,  megkockáztatva,  hogy 

mindenkit felébreszt a zajjal. Csak reménykedni tudott benne, hogy Johny 
elkészült  ezzel  a  kocsival,  mielőtt  nekikezdett  az  ivászatnak.  Fohászt 
küldött  az  ég  felé,  szoknyájába  törölte  átizzadt  tenyerét,  majd  az  in-
dítókulcs felé nyúlt, és elfordította.

A  zaj  erősebbnek  tűnt,  mint  ha  űrrakétát  indítottak  volna.  A  motor 
tiltakozva  felhördült.  A  kulcsot  elfordítva  tartva  néhányat  pumpált  a 
gázpedállal, miközben sürgette a masinát.

– Gyerünk, kérlek, gyerünk már!
A motor  olyan hirtelen kelt  életre,  hogy egy pillanatig  megdöbbenve 

meredt a kormány kerékre. Egy pillantást vetett Scottra.
– Elindult – mondta meglepetten.
– Nem akartad, mami?
– De igen, csak... Mindegy. Lássuk, el tudunk–e menni úgy, hogy senkit 

se ébresszünk fel.
– Elhívhatom Donnyt is játszani?
– Nem.
– Kérlek, mami!
– Ne most, Scott.
Az ellentmondást nem tűrő hangra a gyerek szája legörbült. Az anyja 

sajnálta, hogy így letorkollta, de most nem engedhette meg, hogy vitába 
szálljon vele. A makacskodó sebességváltó kart egyes fokozatba erőltette, 
adott  egy  kis  gázt,  majd  fokozatosan  felengedte  a  kuplungpedált.  A 
teherautó előrelódult.

Randy majdhogynem arra számított, hogy állig felfegyverzett indiánok 
sorfalával találja magát szembe, amikor kigördültek a fészer ajtónyílásán, 
de  sehol  sem tapasztalt  mozgást  a  táborban.  Alsó  ajkát  harapdálta  az 
erőfeszítéstől,  amit  a teherautó kormányzása igényelt,  de sikerült,  még 
mindig első sebességben, a tábor bejárata felé irányítania.

Ellenállt  a  kísértésnek,  hogy  Sólyom  kunyhója  mellett  elgördülve, 
hüvelykujját  az  orrára  téve  beintegessen  neki.  A  behemót  jármű 
irányításához  minden  erejére  szüksége  volt,  miközben  tekintetével  a 
szélvédőn túli térséget fürkészte. A hűvös hajnali levegő ellenére érezte, 
ahogy a hátán végigcsorog az izzadság. Önkéntelenül nyitotta, zárta az 
ujjait  a  kormánykeréken,  miközben  minden  izma  pattanásig  feszült  az 
idegességtől.

Ott van! Már látta a kaput, alatta földbe süllyesztett fémrudakból álló 
karám–ráccsal, amely megakadályozza, hogy a lábasjószág elkódorogjon a 
táborból, de járművel keresztül lehet hajtani rajta. A kapu nyitva állt. Most 
már  kettes  fokozatba  merte  tenni  a  sebességváltót.  Amint  a  jármű 
átzötyögött  a  karám–rácson,  azonnal  hármasba  kapcsolt.  A  motor 
tiltakozott, de ő még több gázt adott, és a kocsi imbolyogva nekilódult az 
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útnak.
– Milyen messzire megyünk, mami, mielőtt Sólyom keresni kezd minket?
– Nem tudom biztosan, kicsim.
Inge  ujjával  megtörölte  verejtékező  homlokát.  Az  út  annyira  rossz 

állapotban volt, hogy még ez is kockázatot jelentett. A teherautó minden 
egyes kátyúnál nagyot zöttyent, de Randy érezte, hogy enyhül a nyomás a 
mellkasában, mintha egy nagy kő gördült volna le róla.

– Scott, kisfiam, sikerült! – kiáltott fel boldogan.
– Megnyertük a játékot?
– Azt hiszem, igen. Nagyon úgy néz ki!
– Jó. Akkor most visszamegyünk? 
Randy nevetett, és az utasfülkén átnyúlva megborzolta a kisfiú haját.
– Nem, szívem, még megyünk egy darabig.
– De én éhes vagyok, és reggelizni szeretnék.
– Arra kicsit még várnod kell. A játék még nem ért véget egészen.
Már jó néhány mérföldet megtettek, és az út úgy nézett ki, mint ami 

sohasem akar  véget  érni.  Végül  is  csak  kell,  hogy  valahová  vezessen, 
nyugtatgatta magát. Az éppen felkelő nap szerint kelet felé tartottak. Ez 
jó,  nem?  Nem  tudta  biztosan.  Egyelőre  az  volt  a  legfőbb  célja,  hogy 
elérjenek egy főutat. Az már annyi, mintha hazaértek volna.

A nap hirtelen, mint egy fényes robbanás az éjszakában, előbukkant a 
hegycsúcsok mögül, egy pillanatra elvakítva Randyt. Amikor visszanyerte 
látását, bizonyos volt benne, hogy könnybe lábadt szeme tréfát űz vele.

– Sólyom! – kiáltott fel Scott, és villámgyorsan föltérdelt. A műszerfalba 
kapaszkodva  fel–le  szökdelt  az  ülésen.  –  Megtalált  minket!  Ő  nagyon 
ügyes  nyomkövető,  mami.  Tudtam,  hogy  meg  fog  találni  minket!  Hé, 
Sólyom, itt vagyunk!

Randy  félrerántotta  a  kormányt.  A  teherautó  kifarolt,  éppen  csak 
elhibázva a férfit, aki az út közepén álló lován ült. Sem a férfi, sem a lova 
nem tűnt úgy, mintha aggódnának amiatt, hogy kis híján keresztülgázolt 
rajtuk a behemót jármű. Egyetlen izmuk sem rándult.

Porfelhő emelkedett a teherautó körül, amikor Randy nagy üggyel–bajjal 
leállította. Mielőtt megakadályozhatta volna, Scott kiugrott a járműből, és 
Sólyom  felé  szaladt,  aki  már  leszállt  a  lováról.  Randy  összekulcsolta  a 
kezét a kormánykeréken, és megsemmisülten hajtotta rá a fejét. Minden 
porcikájában érezte a kudarc keserűségét.

– Szálljon ki.
Felemelte a fejét. Sólyom a n5átott ablakon keresztül sziszegte be a két 

szót.  Feltépte  az  ajtót,  csontropogtató  szorítással  körbekulcsolta  a 
könyökét,  és  leemelte  az  ülésből  a  földre.  Néhány  lovas  csatlakozott 
hozzájuk, köztük a hűséges Ernie. Scott egyik lábáról a másikra ugrálva 
táncolt elragadtatásában, hogy ilyen messzire jutottak, mire rájuk találtak.

– Mami azt mondta, jobban csendben kell maradni, mint máskor, mert 
az indiánok mindent meghallanak. És én őrködtem, amikor mami kereste a 
teherautót. Aztán úgy hajtottunk el, hogy senkit sem ébresztettünk fel. De 
én tudtam, hogy meg fogsz találni minket! – Körbeperdült és Sólyom felé 
viharzott, a térde fölött körbeölelve a férfit. – Tetszett a játék. Sólyom?

A férfi  levette fagyos pillantását  Randy sápadt  arcáról,  és lenézett  a 
fiúra.

– Igen.  Szórakoztató  volt.  De  én  kitaláltam  neked  egy  még 
szórakoztatóbb játékot. Mit szólnál ahhoz, ha azon kéne visszalovagolnod 
a táborba? – kérdezte, és egy póniló felé mutatott,  amely ott állt  Ernie 
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nyerge gombjához pányvázva.
Scott szeme elkerekedett, és a szája is nyitva maradt.
– Ez komoly? – suttogta megilletődött hangon.
Sólyom bólintott.
– Ernie tartja a gyeplőt, de te teljesen egyedül ülhetsz a nyeregben.
Mielőtt  Randy  egy  szót  is  szólhatott  volna.  Sólyom  egy  lendülettel 

felültette  Scottot  a  kicsiny  nyeregbe.  A  gyerek  görcsösen 
belekapaszkodott a póni sörényébe. Mosolya bizonytalan volt, de a szeme 
ragyogott.

Sólyom  kurtán  odabiccentett  Emiének,  aki  a  többi  lovassal  együtt 
megfordult,  és  elindult  vissza  a  tábor  felé.  Letértek  az  útról,  és  egy 
dombot megkerülve eltűntek a szemük elől.

Sólyom csizmájának sarka lyukat fúrt a földbe, amikor megfordult,  és 
újra szembenézett Randyvel.

– Elkövetett egy végzetes taktikai hibát, Mrs. Price.
Nem fog meghunyászkodni előtte. Dacosan felszegte az állát.
– Azzal, hogy megpróbáltam elszökni a fiam elrablóitól?
– Azzal, hogy a rossz oldalamról közelített meg.
– Ami nem volt túl nehéz, mivel magának nincs is jó oldala.
– Figyelmeztetem, jó lesz vigyáznia velem!
– Nem félek magától. Sólyom O'Toole. 
A férfi lassan végigmérte a nőt. Nem szólt semmit, amíg pillantásuk újra 

nem találkozott. Akkor suttogva megszólalt.
– Pedig nem ártana.
Kimért mozdulattal újra megfordult, és a jobb lábát átlendítette a lova 

hátán.  Randy  eddig  észre  sem  vette,  hogy  szőrén  ülte  meg  a  lovat. 
Combja a ló oldalát szorította. Randy fellépett a teherautó lépcsőjére, és 
beült a vezetőülésbe.

– Maga meg mit csinál?
– Visszaviszem a teherautót.
– Majd Johnny visszaviszi.
Kiszállt a járműből, és csípőre tett kézzel szembefordult a férfival.
– Akkor tehát megint kettesben kell lovagolnom magával?
A férfi lehajolt a lova nyakára.
– Nem. Maga gyalog jön.
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Hét

– Gyalog?!
– Úgy van. Indulás. – Megszorította térdével a ló oldalát, mire az elindult.
–  Több mérföld  az út vissza a táborig –  mutatta a nő nyílegyenesen 

kinyújtott karral és mutatóujjal az irányt.
Sólyom megállította a lovát, és résre húzott szemmel nézett, mintha a 

távolságot méricskélné.
– Szerintem körülbelül két és fél mérföld.
Randy leengedte a karját, és a másikkal összefonta a melle előtt.
– Nem megyek. Egy lépést se teszek, csak ha testi erőszakot alkalmaz. 

Meg  fogom  várni,  hogy  Johnny  eljöjjön  a  teherautóért,  és  vele  fogok 
visszamenni.

–  Már többször  mondtam magának,  hogy ne becsüljön  alá  –  mondta 
halk,  vészjósló  hangon  a  férfi.  –  Egyszer  már  kihasználta  Johnny 
szerencsétlen helyzetét. Igen, láttam, hogy figyelte a fiút, amikor a múlt 
éjjel  kijött  a fészerből.  Kitaláltam, hogy valami őrültségre készül.  Képes 
lenne megint kihasználni ezt a jobb sorsra érdemes kölyköt? Mit forgat a 
fejében? Annyi whiskyt ígér neki, amennyit csak meg bír inni, mielőtt el-
patkol? Nem, magának inkább az a stílusa, hogy a kegyeiben részesítse 
cserébe a szabadságáért.

– Maga alávaló! Hogy merészel így beszélni velem?
– És maga hogy merészel  engem és az embereimet ilyen ostobának 

tartani? Tényleg azt hitte, hogy csak úgy elsurranhat mellettem?
– Maga mellett? Maga volt az, aki ott aludt a fa alatt?
– Én voltam, de egyáltalán nem aludtam. Alig  tudtam visszafojtani  a 

nevetésemet.
– Nem tudtam, hogy maga nevetni is szokott.
Ez talált. A férfi állkapcsa megfeszült.
–  Jót  nevettem,  miután  maga  elhajtott.  Ha  nem gondoskodott  volna 

nekem  ilyen  szórakoztató  reggelről,  legszívesebben  itt  hagynám  a 
prérifarkasok prédájául. Meglehet, hogy ezt kellene csinálnom. Maga nem 
érdemel jobbat. Milyen anya az, aki becsapja a gyerekét, hogy azt higgye, 
játékban vesz részt? ;

–  Olyan  anya,  aki  kétségbeesve  próbálja  megmenteni  a  fiát  egy 
rögeszmés bűnözőtől – vágta a férfi arcába Randy.

Sólyom nem mozdult, csak az álla hegyével intett a tábor irányába.
–  Gyerünk  –  mondta  ellenvetést  nem tűrő  hangon,  és  a  lovát  ismét 

gyengéden  oldalba  bökte.  Randy  sem  mozdult;  ha  nem  kellett  volna 
Scottra  gondolnia,  addig  állt  volna  ott,  amíg  kőszoborrá  nem változik. 
Mindig  kétségbeesett,  valahányszor  a  gyerek  kikerült  a  látóköréből. 
Ameddig vele volt, legalább valamennyire irányíthatta a sorsát. De amikor 
külön  voltak  egymástól,  csak  arra  tudott  gondolni,  hogy  mennyire 
bizonytalan a helyzetük.

Sarkon fordult, és elindult a tábor felé. Nem lépkedett annyira óvatosan 
az egyenetlen talajon, mint korábban még a napkelte előtt. Teniszcipője 
talpa alól kövek gördültek tovább, s félő volt, hogy előbb–utóbb kificamítja 
a bokáját. Lassította volna lépteit, ha nem hallja a ló patáinak kopogását a 
háta mögött.  Úgy érezte, a férfi  szeme lyukat fúr a hátgerince tövébe. 
Amíg  ilyen  szoros  megfigyelés  alatt  volt,  bátornak  akart  mutatkozni.  A 
büszkesége hajtotta előre.

Nem vett tudomást a hólyagokról, melyeket a cipő dörzsölt a lábára, az 
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izzadságról, ami összegyűlt a ruhadereka körül, a viszkető érzésről, ahol a 
haja a nyakához ért.  Légzése minden egyes lépésnél  erőlködőbbé vált. 
Hozzá volt ugyan szokva a testedzéshez, de nem ilyen magasságban. A 
ritka levegő kezdte éreztetni hatását.

Szája száraz volt,  mint a bokája körül kavargó por. Azonkívül nagyon 
éhes  is  volt.  A  gyors  iram  hamar  felemésztette  energiatartalékait. 
Szédelgett, s egyszer csak úgy látta, hogy a szemhatár vonala elferdül.

Amikor meglátta, már kis híján rálépett a pikkelyes csúszómászóra. A 
hüllő  kiöltötte  kígyószerű  nyelvét.  Randy  hátraszökkent,  és  élesen 
felsikított.  Az óriásgyík a színlelt  harciasságtól  kimerülten menekült  egy 
nagy,  gömbölyű  kő  fedezékébe.  Sólyom  lova  felhorkant  és  ijedősen 
ficánkolt, majdnem eltiporva Randyt, akiből félelmében újabb éles kiáltás 
szakadt ki. A ló felágaskodott. Randy a földre huppant, de sikerült oldalra 
hengerednie, mielőtt a súlyos paták a talajba csapódtak.

– Ne mozduljon! – kiáltott Sólyom. – És hagyja abba a sikoltozást.
Térdével,  kezével és megnyugtató hangjával sikerült elErnie, hogy az 

állatot  újra  irányítani  tudja.  Közelebb  léptetett  Randyhez,  aki  a  földön 
kucorogva remegett az ijedtségtől. Sólyom mélyen lehajolt, marokra fogta 
a nő bő ingét, és annál fogva felhúzta.

– Vesse át a lábát.
Randy  nagy  rémületében  szó  nélkül  engedelmeskedett.  Jobb  lábát 

átlendítette  a  ló  hátán,  s  ugyanakkor  két  kézzel  megmarkolta  dús 
sörényét. Szoknyája csomóba gyűrődött alatta, combjából jókora darabot 
szabadon  hagyva  a  napsugaraknak.  Megpróbálta  legalább  a  térdéig 
lehúzkodni a szoknyája szegélyét.

– Hagyja. 
– De...
– Azt mondtam, hagyja!
Az asszony melle hullámzott az elfojtott zokogástól.
– Addig nem lesz elégedett, amíg porig nem aláz, igaz?
– Igaz. És nagyon értek mások megalázásához.
– Sólyom, kérem!
– Elég.
Amikor  Randy  lecsillapodott,  a  férfi  a  füléhez  tette  a  száját,  és 

vészjóslóan belesuttogta:
– Élvezze a lovaglást. Hosszú időre ezek lesznek az utolsó békés percei.
Aztán  birtokló  mozdulattal  a  nő  csupasz  combjaira  fektette  a  kezét, 

térdével megnyomta a ló oldalát, és újra elindultak előre.
–  Nem sérti,  ha  sötét  indián  kezeimet  a  maga  fehér  anglo  combján 

nyugtatom?
– Nem jobban, mintha bármilyen más görény fogdosna.
Nevetésre emlékeztető hang buggyant ki a férfi száján.
–  Mit  gondol,  kit  pocskondiáz  ezzel?  Bizonyára  nem  engem.  Jó  pár 

görény fogdosta már magát.
Randy  konokul  összezárta  a  száját.  Nem  szándékozott  sértegető 

szópárbajba szállni vele. Csak idő– és energiapocsékolás lenne. Ráhagyta, 
gondoljon, amit akar. Mint másokra is. Sokakra. Túlélte a megvetésüket. 
Nem  úszta  meg  sebek  nélkül,  de  túlélte.  Mr.  O'Toole  sértegetéseit 
ugyanígy túl fogja élni.

A ló nehezen szedte a lábát az úton. Randy kezdte azt hinni, sohasem 
érnek a táborba, de az orra egyszer csak mintha égő fa füstje és fövő étel 
illatát szívta volna be. Gyomra tapintatlan, hangos korgással jelzett.
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Sólyom  egyik  kezét  a  nő  combján  tartva,  a  másikat  becsúsztatta  a 
szoknyája övpántja alá, és a hasára simította a tenyerét.

– Éhes?
– Nem.
– Nem elég, hogy szajha, még hazudós is.
– Nem vagyok szajha!
– Szívesen eljátszotta volna nekem a szajhát a múlt éjszaka.
– Sohasem játszottam szívesen a szajhát.
– Nem?
Keze  lefelé  mozdult.  Ujjai  megérintették  a  csipkebetétet  az 

alsóneműjén,  amit  már  felcserélt  azzal,  amit  kölcsönkapott,  mihelyt  a 
sajátja megszáradt. Az érintés heves, kéjes érzést váltott ki, mely mélyen 
a bensőjébe hatolt. Hallhatóan kapkodott a levegő után. Combjai, melyek 
már  átforrósodtak  és  érzékennyé  váltak,  ahogy  a  ló  hátát  csupasz 
lábakkal,  lovaglóülésben  érintették,  önkéntelenül  megfeszültek.  Ujjai 
mélyebbre vájtak a ló dús sörényében.

Sólyom  ujjai  továbbra  is  a  csipkén  kalandoztak.  Önkéntelen  nyögés 
szakadt fel a nő torkából.

– Ne, kérem!
A férfi visszahúzta a kezét. Ha Randy hátrafordította volna a fejét, hogy 

az arcába nézzen, észrevehető változást figyelhetett volna meg rajta. Bőre 
láthatóan kifeszült az arccsontján, ajka elkeskenyedve zárult össze. Szeme 
lázasan ragyogott.

– Csak azért hagyom abba, mert nem akarom, hogy bárki meglásson, 
amint becézgetem, és vágynak értelmezze azt, ami csak megvetés.

A  törzs  népe  jól  látta,  milyen  hangulatban  van,  és  széles  helyet 
biztosított a lónak és lovasainak. Randy kutató szeme körbejárt, de sehol 
sem fedezte fel Scottot vagy Ernie–t. Sólyom a lovat a saját kunyhójához 
irányította, és fürgén csusszant le sima hátáról.

– Gondoltam, visszavisz a kunyhómhoz – jegyezte meg Randy.
– Rosszul gondolta – mondta a férfi,  és ismét megragadva a nő inge 

elejét, lecibálta a ló hátáról. Randy mögötte lépkedett botladozva fölfelé a 
köves ösvényen.

– Szükség van erre a durva bánásmódra?
– Úgy látszik, igen.
– Biztosíthatom magát, hogy nincs.
–  Nem  lenne,  ha  nem  próbált  volna  meg  elszökni.  Ha  már  annyit 

erőlködött ezen, biztosra kellett volna mennie, hogy sikerülni fog.
Gúnyos hangú kritikája az önérzetébe hasított.  Ráadásul olyan erővel 

lökte  be  a  kunyhó  ajtaján,  hogy  csak  a  szoba  közepén  álló  asztalba 
kapaszkodva  menekült  meg  attól,  hogy  elessen.  Azon  nyomban 
megperdült a tengelye körül, hogy szembenézzen a férfival, készen arra, 
hogy harcba szálljon vele. De rögtön elillant a bátorsága, amint meglátta, 
hogy a férfi kivont késsel közeledik feléje.

– Jaj, istenem – kiáltott fel. – Ha megöl, ne engedje, hogy Scott meglássa 
a  holttestemet!  Ígérje  meg  nekem,  nagyon  kérem.  Sólyom!  Sólyom.  – 
Esedezve emelte fel a kezét. – És ne bántsa a fiamat. O csak egy gyerek! – 
Könnyek patakzottak a szeméből. – Kérem, ne bántsa az én kicsikémet!

A  férfira  vetette  magát,  ökleivel  püfölve  a  mellkasát.  Sólyom  kése 
csattanva hullott  mögötte  az asztalra.  A férfi  megpróbálta  lefogni  a nő 
hadakozó  kezét;  végül  sikerült  megragadnia  és  a  csuklóinál  fogva  a 
dereka mögé hátrafeszítenie úgy, hogy Randy mozdulni sem tudott, nem-
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hogy küzdeni ellene.
– Minek néz engem? – kérdezte dühösen. – Soha nem bántanám a fiút. 

Mint ahogy soha nem állt szándékomban egyiküket sem bántani. Az nem 
volt benne az egyezségben. Ő tudta...

Randy felkapta a fejét. Elképedve meredt a férfi arcába. Jól hallotta?
– Ő?
Sólyom arcvonásai egy pillanat alatt kisimultak, s az arca olyanná vált, 

mint egy áthatolhatatlan maszk.
– Ő? – kiáltott rá az asszony. – Kicsoda?
– Ne törődjön vele.
–  Morton?  –  suttogta  lélegzetvisszafojtva  Randy.  –  Benne  van a  volt 

férjem  is  ebben?  Óh,  jóságos  ég!  Morton  megrendezte  a  saját  fia 
elrablását?

A férfi váratlanul elengedte a csuklóit. Az asztalhoz lépett, újra felkapta 
a kését, és nekiállt  vele kétfelé vágni egy bőrszíjat. Randy figyelemmel 
követte minden egyes szaggatott mozdulatát, türelmetlenül várva valami 
jelre, hogy helyesen találgatott.

Az ötlet nevetséges lett volna, ha nem ismeri olyan jól Mortont. Tudta, 
mitől  lett  ilyen szemét alak.  Az emberrablás  óta  szalagcímekben jelent 
meg a neve az egész államban, vagy még azon túl is. Ez nyilván tetszik 
neki. Sütkérezik a nagy nyilvánosság fényében. Hasznot húz az egészből, 
amennyit csak tud, s fütyül minden másra, még a saját fia hogy–létére is.

– Válaszoljon már, a mindenségit magának! Mondja meg az igazságot! – 
Megragadta Sólyom inge ujját. – Igazam van? Morton bujtatta fel magát 
erre az egészre?

A férfi hirtelen elkapta, és újra a háta mögé, a derekához feszítette a 
csuklóit,  majd  hozzáfogott,  hogy  az  egyik  bőrszíjat  rájuk  tekerje.  Még 
küzdeni sem tudott. Nem is gondolt rá. Annak lehetősége, hogy Morton áll 
az  egész gyalázatos  terv hátterében,  kiűzött  minden más gondolatot  a 
fejéből. Milyen meggyőzően adta elő a telefonban! Szívét–lelkét beleadta 
abba a remegő hangba, amellyel esedezve tudakolta, Scott biztonságban 
van–e. Összes aggodalma színlelés volt csupán, színészi mutatvány!

A férfi arcába meredt, de az semmit sem árult el. Amikor már jó erősen 
összekötözte a csuklóit, fogta a másik szíjat, és az ágyhoz vezette. Ennek 
fakerete volt, s nagyobb és erősebb, mint azok a tábori ágyak, amelyeken 
Scott és ő eddig aludtak. A szíj másik végét az ágy keresztlécéhez tekerte 
az  ágylábnál,  és  szoros  csomókat  kötött  rá,  amit  lehetetlen  lesz  ki-
bogoznia.

Aztán hátralépett, és erőteljesen megrántotta a szíjat, ami egy ujjnyit 
sem engedett.  Fejével  némán,  elégedetten  bólintott,  majd  az  ajtó  felé 
fordult.

–  Hé,  várjon!  El  ne  merjen  menni,  amíg  nem  válaszolt  nekem!  – 
kiáltotta, mire a férfi lassan visszalépett, és kék szemét Randyre szegezte. 
– Morton Price főzte ki ezt magával?

– Igen.
A  nő  mellkasa  szemmel  láthatóan  beroskadt.  Szinte  lélegezni  sem 

tudott. Most, hogy tudta, megpróbálta tagadni.
– Miért? – suttogta hitetlenkedve. – Miért?
– Időnként hoznak magának vizet – felelte válasz helyett a férfi. – Mivel 

azt  választotta,  hogy  kihagyja  a  reggelit,  várhat  az  evéssel  az  esti 
étkezésig.

Randy csak ekkor fogta fel teljes egészében, hogy össze van kötözve, és 
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reménytelen a helyzete. Vajon az, hogy megtudta: Morton is benne van a 
dologban, növeli a veszélyt, amelybe került?

– Nem hagyhat így itt engem. Oldozzon el.
– Szó sem lehet róla,  Mrs. Price.  Megpróbáltuk másképp is,  de maga 

kihasználta a jóindulatomat.
– Jóindulat! Túszként tart engem – kiabálta –, ha a szereposztás fordított 

lett volna, maga nem próbált volna meg elszökni?
– Igen, csakhogy nekem sikerült volna. Ez talált, ezért irányt váltott.
–  Nem  akarom,  hogy  Scott  így  lásson  engem,  ágyhoz  kötözve,  Mr. 

O'Toole. Megrémítené.
– Ezért nem fogja látni magát. A vér kifutott az arcából.
– Hogy érti ezt? – kérdezte, és a hangja elfulladt a rettegéstől.
– Úgy, hogy mostantól kezdve Emiével, Letával és Donnyval marad.
Randy hevesen rázta a fejét. Szeme könnyel telt meg.
– Ne, kérem! Ne tegye ezt velem! – A férfinak arcizma sem rándult. – Ha 

rám  nem  gondol,  kérem,  gondoljon  Scottra.  Hiányozni  fogok  neki.  Azt 
akarja majd, hogy lásson engem. Kérni fogja.

– Olyankor ide fogják hozni. A látogatás idejére eloldozzuk magát. Amíg 
magával  lesz,  nem tehet  és  nem mondhat  semmi mást,  mint  amit  én 
meghagyok magának.

– Ne legyen abban olyan biztos.
– Óh, én biztos vagyok benne – válaszolt egykedvűen.
– Maga elválasztott engem Scott–tól. Mivel tud még büntetni?
– Ahogy kitalálta, Price volt a felbujtó. Egyikünk sem számolt a maga 

részvételével.  A  saját  meggondolatlanságának  köszönheti,  hogy 
belekeveredett.

– Vagyis?
–  Scott  biztonsága  szavatolva  van,  miután  ő  értékes  Price  képviselő 

számára.  –  Tekintete  végigvándorolt  rajta.  –  De  a  hűtlen  feleségéé 
holtbiztos, hogy nincs.

–  Sohasem fogja  betartani  a  megállapodás őt  érintő  részét.  –  Randy 
elgondolkodva csipegette az  ételt  a  bádogtányérról.  Bosszúsan,  mert  a 
férfi  tudomásul  sem vette a megjegyzését,  ledobta a villáját.  A hangos 
csörrenésre Sólyom végre ráemelte a tekintetét.

– Hallotta, amit mondtam?
– Azt mondta, hogy Price nem fogja betartani a megállapodás őt érintő 

részét.
– Ez az értesülés nem zavarja magát? Sólyom letette a villáját, és odébb 

tolta  a  tányérját.  Ujjait  körbefonta  a  kávésbögréjén,  és  miközben 
hörpintett belőle, az asztalra könyökölt.

– Én semmi ilyen dolgot nem tudok. Maga ezt mondja, de nekem nem 
kell feltétlenül elhinnem.

– Mert nem akarja elhinni. A férfi összehúzta a szemét.
– Így nem. Mert ha Price nem tartja be a megállapodás ráeső részét, 

nincs  okom  rá,  hogy  magát  tovább  őrizzem.  Kénytelen  lennék... 
kiküszöbölni a problémát.

– És Scott? – kérdezte az asszony rekedten.
–  Ő  hamar  elfelejtené  magát.  Már  eddig  is  jól  hozzánk  szokott.  A 

gyerekek rugalmasak. Egy éven belül inkább indián lenne már, mint anglo. 
– Randy megviselt arcvonásainak látványa szemmel láthatóan semmilyen 
hatással  nem volt  rá.  Hanyagul  legyintett  és  folytatta.  –  Na persze,  ez 
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eggyel több szájat jelentene, akit etetni kell,  eggyel több gyereket, akit 
ruházni  és  taníttatni  kell,  és  eggyel  több felelősséget  a  törzs  számára. 
Sokkal jobban örülnék, ha Price betartaná az ígéretét.

A szenvtelen,  tényközlő  hangnem sokkal  inkább megrémítette  a  nőt, 
mint a nagyképű fenyegetőzés. Meg kellett köszörülnie a felindulástól és 
feszültségtől elszorult torkát, hogy meg tudjon szólalni.

– Mit ígért Morton magának, O'Toole törzsfőnök?
– Azt,  hogy beszél a kormányzóval.  Képviseli  az ügyünket nála, hogy 

újra megnyissák a Magányos Puma bányát.
– Ennyit én is tudok. És cserébe mit kap?
– A nyilvánosságot, ami ebből az ál–emberrablásból származik.
– Számomra ez nem ál – mondta, és hirtelen előrenyújtotta az ökleit, át 

az asztalon, és fölfelé fordította a csuklóit,  hogy látni lehessen rajtuk a 
vörös bevágódásokat, melyeket a bőrszíj hagyott hátra. A férfi megfogta 
az  egyik  kezét,  és  közelebb  húzta  magához,  hogy  jobban  szemügyre 
vehesse.  Hüvelykujjával  könnyedén  megsimogatta  a  felhorzsolt  bőrt. 
Randy mindkét kezét elrántotta előle, és talpra szökkent.

– Üljön le – szólt rá Sólyom, és akármilyen halk volt is a hangja, érezhető 
volt benne a fenyegetés.

– Befejeztem.
– Én viszont nem. Üljön le.
– Attól tart, megint elfutok?
A férfi félretette a kávébögréjét.
– Nem. Attól tartok, maga lesz olyan ostoba és kikényszeríti  belőlem, 

hogy olyat tegyek, amit nem szeretnék.
–  Kiküszöbölni  a  problémáját?  Randy  gyorsan  felállt  a  székéről,  de 

mielőtt  akár  hunyorítani  tudott  volna,  a  férfi  is  felpattant.  Keze 
előrelendült, és a tarkójára kulcsolódott.

–  Üljön  le.  –  És  a  vállánál  fogva  úgy  lenyomta,  hogy  a  térde 
megroggyant. Akkor ő is visszaereszkedett a székére, és az asztalon át 
farkasszemet nézett vele.

– A férje mindkettőnk számára látott megoldást.
– A volt férjem. 
Sólyom vállat vont.
– Pár hónappal ezelőtt elmentem hozzá, mert olvastam az újságokban, 

hogy felkarolja  az indiánok peres ügyét.  –  Azért,  mert az célirányos és 
mostanában  divatos,  nem  pedig  azért,  mert  őszintén  együtt  érez 
magukkal. Minden meggyőződése csak saját maga körül forog. Magát jól 
félrevezette.

– Előadtam neki az ügyünket. A bánya a törzsé volt. – Arca elsötétült, és 
egy pillanatra úgy tűnt, elkalandoznak a gondolatai. Azután felocsúdott, és 
újra Randyre összpontosított. – Az elég nagy baj volt, amikor a befektetők 
egy  csoportja  kivásárolta  alólunk.  Elképzelheti  a  felháborodásunkat, 
amikor rájöttünk, hogy bezárták, és még csak kilátás sincs arra, hogy újra 
megnyissák.

– De miért zárták be? Veszteséget termelt?
– Veszteséget? A fenébe is, dehogy! Éppen hogy nyereséget hoz. Ez itt a 

probléma.
Randy értetlenül rázta a fejét.
– Nem értem.
– Az új tulajdonosok kezdettől fogva azt tervezték, hogy csak adóleírás 

céljára használják, semmi másra. Nem érdekli őket, hogy nekünk a bánya 
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a megélhetésünket jelenti. Önző gazemberek – morogta. – Az elmúlt évek 
alatt  csak  bűvészkedtek  az  üzleti  könyvekkel,  hogy  megnyugtassák  a 
szövetségi  adóhivatalt,  de  azok  több  elszámolásukat  is  vizsgálták. 
Kezdetben még csak visszafogták a termelést, azután úgy döntöttek, hogy 
hosszú távon az a legjövedelmezőbb, ha végleg beszüntetik a működést.

Otthagyta az asztalt, és a sarokban álló vaskályhához lépett. Kinyitotta 
az  ajtaját,  és  néhány  darab  tűzifát  dobott  bele.  Az  előző  éjszakától 
alaposan lehűlt a levegő. De Randy sohasem érzett olyan hideget, mint 
amilyen  a  férfi  tekintetéből  áradt,  miközben  a  rezervátumban  élő 
emberekre zúdított igazságtalanságokról beszélt.

– És mit tett az Indián Ügyek Hivatala?
–  Megvizsgálta  a  helyzetet,  de  a  tulajdonosok  aláírt  szerződéssel  és 

közjegyzői hitelesítő okirattal rendelkeznek. Jogi értelemben övék a bánya, 
és azt csinálnak vele, amit akarnak.

– Így aztán maguk az állam törvényhozásához fellebbeztek?
Sólyom bólintott.
–  Amikor  felkerestem  Price  képviselőt,  meghallgatott  és  az 

együttérzéséről  biztosított.  Mivel  már  annyi  ajtót  csaptak  be  az  orrom 
előtt,  az  együttérzése  is  jólesett.  Megígérte,  hogy  tanulmányozza  az 
ügyet, és megtesz minden tőle telhetőt. – Sólyom hangja keserűvé vált. – 
Az erőfeszítései nem voltak elegendőek, de azt ígérte, tovább vizsgálódik 
az  ügyben,  és  értesít,  ha  talált  valami  megoldást.  –  Visszament  az 
asztalhoz és levetette magát a székre. – Már–már kezdtem azt hinni, hogy 
teljesen megfeledkezett az egészről, amikor néhány héttel ezelőtt felkere-
sett ezzel az ötlettel.

– Tervvel – igazította ki Randy.
– Meggyőzött arról, hogy működni fog.
– Manipulálta magát.
– Mindketten megkapnánk, amit akartunk.
– Ő igen. Maga meg bekerül a bűnügyi nyilvántartásba.
– Az ügy sohasem kerül törvényszék elé, ezt garantálta.
– Csakhogy ő nem rendelkezik ilyesfajta hatalommal.
– Azt mondta, ráveszi Adams kormányzót, hogy lépjen közbe az érde-

künkben.
– A szövetségiek fognak vádat emelni maga ellen. Ha ez bekövetkezik, 

meg  merek  magának  esküdni,  hogy  Morton  nem  fogja  a  nyakát 
kockáztatni magáért. Mindent le fog tagadni a megállapodásukról. Csak a 
maga  szava  lenne  az  övé  ellenében.  Az  állam  egyik  képviselőjével 
szemben  ki  hinne  egy  indián  aktivistának,  aki  ha  nem  szerepel  is  a 
bűnügyi nyilvántartásban, de van valami sötét folt a múltjában? Ismerje el, 
a maga meséje furcsán hangzana. Túltenne a legvadabb képzeleten is.

– Melyik oldalra állna, Mrs. Price?
– A  saját  oldalamra. Ha választanom kellene kettejük között, hát nem 

tudom, melyikük a rosszabb: az–e, aki manipulált, vagy az, akit palira vett.
A férfi úgy rúgta ki maga alól a széket, hogy az feldőlt.
– Engem nem vett palira. Price beváltja a szavát. Tudja, hogy nálunk van 

Scott, de arról fogalma sincs, hogy hol. Szereti a fiát, és ha vissza akarja 
kapni, azt kell tennie, amit megígért.

Randy is felállt, így nem kellett felfelé néznie a férfira.
–  Maga  először  ott  téved,  hogy  elhiszi,  Morton  szereti  a  fiát.  Ez 

nevetséges. – Egy türelmetlen kézmozdulattal hátrasöpörte a haját. – Ha 
szeretné,  önként  kitenné  őt  egy  ilyen  helyzetnek?  Hogy  zálognak 
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használja? Hogy veszélyeztesse az életét? Maga képes lenne hagyni, hogy 
a gyereke ehhez hasonló dolgokon menjen át?

Sólyom szája elkeskenyedett. Randy folytatta.
–  Morton  Price  senki  mást  nem szeret,  csak  saját  magát.  Higgye  el 

nekem, Mr. O'Toole. Ha ő kereste fel magát, és ha ez az egész az ő ötlete 
volt,  akkor  nyugodt  lélekkel  biztos  lehet  afelől,  hogy  mindent  ki  fog 
aknázni belőle, amit csak lehet, meg még azon túl is. Ő meg fogja kapni, 
amit  akart,  magának meg hagyja, hogy elvigye a balhét.  Magán fogják 
elverni a port, nem Mortonon.

Kifújta  magát,  és  mielőtt  a  férfi  szólni  tudott  volna,  ugyanazzal  a 
lendülettel folytatta.

– Folyton be van gyulladva a soron következő választások miatt. Attól 
fél,  hogy  vereséget  szenved,  és  ez  érthető  is.  Ez  a  mutatvány  csak 
kétségbeesett próbálkozás, hogy felhívja magára a választók figyelmét, és 
megnyerje az együttérzésüket. Ki tudna ellenállni egy szenvedő apának, 
aki gyötrelmeket áll ki egyetlen fiacskája ismeretlen sorsa miatt, aki rá-
adásul  az  állam  igazságtalan  gyermek  elhelyezési  törvényei  miatt  a 
házasságtörő anyával él? Emlékeztetni fogja a közönséget rám és az én 
hűtlenkedésemre. Biztos, hogy szememre fogja hányni a hanyagságomat, 
persze, finoman tálalva, amiért hagytam, hogy Scottot elrabolják. – Rövid 
szünetet tartott, hogy vegyen egy mély lélegzetet. – Határidőt is kitűztek?

–  Két  hetet.  Nem  akartuk,  hogy  a  mi  gyerekeink  is  elkéssenek  az 
iskolakezdéssel.

– Két hét, ameddig a neve a főcímekben szerepel – mondta a nő gúnyos 
nevetéssel. – Ez nagyon is kapóra jön neki. Az övé lesz a vezető sztori a 
TV–híradók–ban  minden  este.  –  Megdörzsölte  a  homlokát,  kezdett 
megfájdulni  a  feje.  Aztán  megint  a  férfira  nézett.  Az  asztal  lapjára 
tenyerelve felé hajolt. – Hát nem érti? Jobban kifosztja magukat, mint azok 
az  emberek,  akik  bezárták  a  bányájukat.  Magát  meg  a  népét  a  saját 
céljaira használta fel.

Idegesen megnyalta a száját, hogy latba vesse rábeszélő képességét.
–  Menjünk,  Sólyom.  Sokkal  több  előnyre  és  szavahihetőségre  tehet 

szert,  ha  most  visszavisz  bennünket,  és  elmondja  a  történetét  a 
hatóságoknak.  Én  igazolni  fogom  magát.  Tanúsítani  fogom,  hogy  rá-
szedték  magát,  és  hogy  Morton  bujtotta  fel.  Amikor  tisztázta  magát 
minden  vádpont  alól,  meglátjuk,  mit  lehet  tenni  azért,  hogy  újra 
megnyissák a bányájukat. Mit szól ehhez?

– Áll az alku. Ha – tette hozzá a férfi – ma éjjel az érdekemben veti latba 
az erejét. Levetkőzik mezítelenre, és hanyatt fekszik.

A nő döbbenten meredt rá.
– Micsoda?!
A férfi szája csúfondáros vigyorra húzódott.
– Látnia kellene az arcát, Mrs. Price. Úgy néz ki, mintha lenyelte volna 

azt a halat, amit a minap mészárolt le. Lazítson. Éppen csak látni akartam, 
meddig hajlandó elmenni, hogy meggyőzzön a nemes szándékairól.

– Oh, maga egy visszataszító alak – mondta a nő a váratlan fordulattól 
összerázkódva. – Es bolond is.  Ez hamarosan ki fog derülni.  A lapokból 
nemsokára  megtudjuk,  hogy  Morton  mennyire  komolyan  képviseli  az 
ügyüket. Meg fogja látni, milyen naiv volt.

Randy elkövette azt a hibát, hogy szemtől szembe kinevette a férfit. Ez 
haragra  gerjesztette  O'Toole–t.  Két  lépéssel  megkerülte  az  asztalt,  és 
magához rántotta a nőt.
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– Ne kísértse a szerencséjét, hölgyem! Az már biztos, hogy a férje nem 
akarja  vissza magát.  Tőle  akár  meg is  tarthatnám, és azt  csinálhatnék 
magával,  amit akarok – mondta, és forró lélegzete szinte égette Randy 
felfelé tartott arcát. A két keze közé kapta a nő fejét. – Jobban tenné, ha 
abban reménykedne, hogy Price megtegye, amit elvárunk tőle.

– A maga fenyegetése üres pufogtatás. Sólyom O'Toole. Nem hiszem, 
hogy megölne engem.

–  Nem  is  –  válaszolta  a  férfi  –,  de  visszaküldeném  magát,  és 
megtartanám a fiút. Eltűnnék vele. Amikor befejeztem vele, nem ismerne 
rá.  Nem  lenne  többé  pipogya  városi  kölyök,  anyámasszony  katonája. 
Ravaszabb  lenne,  mint  egy  kígyó,  verekedős  bajkeverő,  a  társadalom 
számkivetettje, épp olyan, mint én. És épp úgy, mint én, gyűlölné magát, 
mert az, aki.

–  Miért  gyűlöl  engem?  Mert  nem  vagyok  indián?  Ki  az,  akinek  itt 
előítéletei vannak?

– Én nem azért gyűlölöm magát, mert fehér. Azért gyűlölöm, mert mint 
minden fehér ember, maga is úgy tesz, mintha nem lennénk. Kiiktatják az 
indiánokat a lelkiismeretükből.  Itt  az ideje, hogy felhívjuk a figyelmüket 
magunkra. Elvenni egy szőke anglo fiút a szőke anglo anyjától, és olyanná 
faragni, mint amilyenek mi vagyunk, az már valami.

Randy belül remegett, de felszegte az állát, és dacosan a férfi szemei 
közé nézett.

– Nem tudna eltűnni. Megtalálnák.
– Valószínűleg. A végén. De lenne időm, lehet, hogy évek is.  Az elég 

lenne ahhoz, hogy Scottból banditát faragjak.
A saját életét nem féltette. De ez megrémítette. Elhagyta a bátorsága; 

megragadta a férfi ingét.
– Kérem! Nem veheti el Scottot tőlem! Ő... ő a fiam. Ő a mindenem, 

amim csak van!
A férfi Randy vállát markoló kezét lejjebb csúsztatta, majd csípőjét két 

kézre fogva gorombán magához rántotta.
–  Akkor  kellett  volna  erre  gondolnia,  amikor  lefeküdt  a  férje  összes 

barátjával.
Randy  heves  mozdulattal  kitépte  magát  a  férfi  karjaiból,  és  hirtelen 

eltaszította magától.
– Nem tettem ilyet! – kiáltotta kétségbeesetten.
– Mindenki hallotta a történetet.
– Kitalált történet volt!
– Azt állítja,  hogy mindaz, amit a maga hűtlenségéről  meséltek, nem 

igaz?
– Igen, azt!
A  szavak  visszhangzottak  a  robbanásig  feszült  légkörben.  Majd  egy 

másik.
– Mami?
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Nyolc

Scott tétova hangjára Randy megpördült a tengelye körül, és meglátta a 
kisfiút  a  nyitott  ajtóban.  Mint  árnyék  állt  mögötte  Ernie.  Az  indián 
kíváncsian nézett Sólyomra. De Scott az anyját figyelte, arcocskája csupa 
szemrehányás volt.

–  Szia,  drágám  –  mondta  Randy,  tettetett  könnyedséggel,  arcára 
ragyogó mosolyt erőltetve. Remélte, a kisfiú nem hallotta meg az utolsó 
szavakat, melyeket a férfival  váltottak kiabálva. Vagy ha igen, remélte, 
hogy nem értett belőlük semmit.

Térdre  ereszkedett,  és  kitárta  felé  a  karjait.  Scott  odaszaladt,  és 
szorosan  átölelte.  Randy  a  kisfiú  hátát  fogta,  majd  eltartva  magától, 
elérzékenyülve szemlélte megerősödött testét, megsimogatta hideg arcát, 
s  beszívta  a  külvilág  szagát,  ami  a  ruháját  és  haját  átitatta.  A  gyerek 
egykettőre megelégelte az ölelkezést.

– Mami, találd ki! – mondta csillogó szemmel. – Ernie ma elvitt minket 
Donnyval vadászni!

–  Vadászni?  –  kérdezte,  ujjaival  kifésülve  a  szemébe  lógó  hajat.  – 
Puskával?

– Nem – válaszolt Scott kissé elszontyolodva –, Sólyom azt mondta, még 
nem  tudnánk  használni  a  puskát,  de  hurkos  csapdákat  állítottunk,  és 
nyulakat fogtunk velük.

– Te is? – kérdezte aggódva, és gyengéd figyelemmel fürkészte az arcát. 
A naptól enyhén leégett az orra, de ettől eltekintve ugyanaz a normális és 
szeretetre méltó kisfiú volt, mint eddig.

– Aha, de aztán elengedtük őket. Túl kicsik voltak, és Ernie azt mondta, 
ne vacakoljunk velük.

– Gondolom, Ernie sokat tud ezekről a dolgokról.
– Ő mindent tud – kiáltott fel Scott, széles mosolyt küldve új barátja felé. 

–  Majdnem annyit,  mint  Sólyom.  Tudtad,  hogy Sólyom olyan,  mint  egy 
herceg vagy elnök a törzsben? –  Lehalkította  a hangját,  és  bizalmasan 
közölte: – Nagyon fontos ember

Randy nem akart vitába szállni vele Sólyom érdemeiről.
– Mi mást csináltál még? Jó ebédet ettél?
– Aha, bolognai szendvicset – felelte, és kisiklott a kezéből, amikor meg 

akarta igazítani az ingét. – Leta sütött sutit. Nagyon finom volt. Jobb, mint 
a tied – ismerte be sajnálkozva.

Könnyek gyűltek Randy szemébe.
– Megbocsátok ezért, kicsim.
– Mit csináltál egész nap? Ernie mondta. Sólyomnak szüksége volt rád, 

hogy itt maradj a kunyhójában.
– Igen, nos én... én szintén nagyon elfoglalt voltam egész nap.
– Játszottál vele más játékot is?
– Játékot?
– Tudod, ahhoz hasonlót, amit ma reggel játszottunk.
Randy sötét pillantást küldött Sólyom felé.
– Nem, kicsim, nem játszottunk semmilyen játékot.
Scott előrehajolt, úgy súgta a fülébe:
– El kell mondanom neked egy titkot, mami.
Randy  megriadt.  Biztos  volt  benne,  hogy  a  gyerek  olyasmit  készül 

felfedni  előtte,  hogy  nem  jól  bántak  vele.  – Hát  persze,  kicsim.  Úgy 
gondolom.  Sólyom  nem  bánja,  ha  átmegyünk  oda  egy  kis 
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magánbeszélgetésre –  mondta a férfira  pillantva,  és  félrehúzta  Scottot. 
Lekuporodott  a kunyhó egyetlen szobájának távolabbi  sarkában, és úgy 
fordította a kisfiút, hogy háttal álljon a többieknek.

– Mi az, Scott? Mondd el a maminak.
– Azt hiszem. Sólyomnak nem tetszett a játékunk – mondta a gyerek 

nagy  komolyan.  Randy  egy  pillanatra  meghökkent,  de  megpróbálta 
megőrizni a türelmét.

– Miből gondolod?
– Abból,  hogy egész nap így nézett  –  felelte  Scott,  és  morcos  képet 

vágva  összevonta  a  szemöldökét,  ami  rendes  körülmények  között 
mulatságosan  hatott  volna.  –  Azután  hallottam,  hogy  Ernie  mondta 
Letának, hogy Sólyomnak rossz kedve van azért,  amit csináltunk. – Bé-
kéltetően anyja vállára tette a kezét, mintha szerepet cseréltek volna, és 
most a kisfiú lenne a bölcsebb. – Azt hiszem, nem kellene még egyszer 
ilyen játékot játszani vele, mami.

– Nem, szívem, nem fogunk – mondta Randy, és nem kellett színlelnie a 
levertséget.  Aggasztotta,  hogy  Scottot  szemmel  láthatóan  nagyon 
foglalkoztatja,  milyen hangulatban van Sólyom,  és  mindig  megerősítést 
vár a férfitól.

Újra  közelebb  húzta  magához  a  kisfiút,  arcához  vonta  a  fejét,  és 
szorosan átölelte.

– Szeretlek, Scott.
– Én is szeretlek, mami – mondta a gyerek halkan, de most, hogy már 

el– , mondta, ami a szívét nyomta, látszott rajta, hogy az esze már máshol 
jár. Kibontakozott anyja karjaiból. – Most visszamegyek, mert Donny vár. 
Kukoricát fogunk pattogatni. Hívott,  hogy aludjak odaát, az ő házukban. 
Ernie mondta, te nem bánnád, mert te meg itt maradsz Sólyomnál.

– Így igaz. De ne aggódj emiatt.
– Nem aggódok. Azt hiszem, remek, hogy van egy barátod. Egy ágyban 

fogtok aludni, mint a mamák és a papák a tévében?
– Scott! Több eszed is lehetne már – mondta, és rémült szeme Sólyomra 

tévedt,  aki  a  szoba túlsó feléből  figyelte  őket.  A férfi  akaratán kívül  is 
hallotta Scott  vékony hangját,  de az arca rezzenéstelen maradt.  – Mert 
nem vagytok igazi mama és papa?

– Így van, szívem.
– Értem – mondta a kisfiú, és félrehajtott fejjel tűnődött a dolgon. – De 

ha te csinálod, akkor biztosan jó lesz. Jó éjt, mami. – Sietve Randy arcára 
cuppantotta a kötelező puszit,  az ajtó felé iramodott,  a vállán keresztül 
szólva vissza: – Jó éjt. Sólyom.

Ernie rezzenéstelen pillantást küldött Sólyom felé. Randy nem egészen 
értette talányos arckifejezését, de mintha rosszallást vélt volna felfedezni 
benne. Becsukta maga mögött az ajtót, és magukra hagyta őket. Néhány 
pillanatig tartó súlyos csend után Sólyom szólalt meg.

– Nos, mi legyen? A padló? Vagy az ágyam? – kérdezte, vállrándítással 
jelezve, neki mindegy, mit választ a nő. – Jöjjön ide.

Amikor konokul ott maradt, ahol addig álldogált. Sólyom összevonta a 
szemöldökét,  felkapta  a  gyűlöletes  bőrszíjat,  és  odavitte  hozzá.  Randy 
összerezzent, amikor a férfi összefogta a csuklóit a háta mögött.

– Nem fogok újra szökéssel próbálkozni. Szavamat adom rá.
– Miért kellene a szavát vennem bármire is?
– Nem mennék el Scott nélkül.
– Viszont nem kevés elégtételként szolgálna magának, ha elvághatná a 
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torkom, amíg alszom.
Belenyúlt az asszony szoknyája zsebébe, és felmutatta a kést. Randy 

eddig  azt  hitte,  sikerült  észrevétlenül  elvennie  Scott–tól,  miközben 
átölelték egymást. Amikor megérezte a keze alatt a kifényesített nyelet, 
úgy  tűnt,  mintha  egyenesen  Isten  ajándéka  lenne.  Megragadta  az  al-
kalmat, hogy megkaparintsa.

Most  a  férfi  megfosztotta  tőle,  éppen  úgy,  ahogy  korábban  a 
büszkeségétől.

– Fárasztóak a próbálkozásai, Mrs. Price. Miért nem hagy fel velük?
– Maga meg miért nem megy a pokolba?
Olyan  méltósággal,  amennyire  csak  összekötözött  kézzel  lehetett, 

lerázta magáról a férfit, és elvonult mellette. Az ágy lábánál leült oda, ahol 
az esti  étkezés és Scott látogatása kivételével az egész napját töltötte. 
Sólyom szó nélkül letérdelt elé, és az ágylábhoz erősítette a csuklóját. A 
sarokban álló  komódból  takarót  és párnát vett  elő.  A párnát  ledobta a 
padlóra.

– Feküdjön le.
Randy  ellenkezni  akart,  de  túl  elcsigázottnak  érezte  magát  a  sok 

hadakozástól. Inkább tartogatta az energiáját és az ötleteit, hogy később 
jobb hasznát vehesse neki. Oldalára dőlve lefeküdt, s fejét a párnára tette. 
Sólyom eligazgatta rajta a takarót.

– Visszajövök. – Csak ennyit mondott, mielőtt kilépett a kunyhó ajtaján. 
Magával vitte a lámpát is, teljes sötétségben hagyva Randyt. Egy óránál is 
hosszabb idő telt el. Vajon hová ment, tűnődött a nő, és mit csinál most? 
Végigjárja  a  tábort?  Tanácskozik  a  többi  törzsfőnökkel?  Hajnallal 
szeretkezik?

Ez a lehetőség befészkelte magát a tudatába. Elképzelte őket együtt, a 
két testet, az egyik feszes és izmos, a másik puha és buja idomú, amint 
tökéletes  összhangban  együtt  mozognak.  Látta  Sólyom  arcát,  csípője 
hajlékonyan, kecsesen együtt mozog a lányéval.

Elképzelte  száját  a  keblén,  ahogy  kinyílik  és  bezárul  rajta,  nyelve 
gyengéden  ingerli  kiugró  mellbimbóját,  majd  beszívja,  valósággal 
beszippantja a szája belsejébe.

Hangosan  felnyögött  a  testén  végighullámzó  vágytól.  Utálta  teste 
fogékonyságát, de nem tudta megtagadni. Fantáziája szemérmetlen tüzet 
gyújtott benne, ami követelte, hogy oltsák el. Hogy Sólyom legyen az a 
férfi, aki eloltsa. Egy kép villant az emlékezetébe, a keze, amely lovaglás 
közben könnyedén pihent a combján. Beharapta alsó ajkát, úgy igyekezett 
elfojtani sajgó vágyát, hogy újra érezze azt a kezet a ruhája alatt a bőrén.

Ann5ára  elmerült  fantáziája  világába,  hogy  amikor  Sólyom  becsukta 
maga mögött  az ajtót,  összerezzent.  Úgy tett,  mintha aludna, amikor a 
férfi  hangtalanul  közelebb  lépett  és  a  lámpát  közvetlenül  az  arca  fölé 
tartotta.  Csak abban reménykedett,  hogy arca színe  nem feltűnő,  és  a 
lélegzése lecsendesedett annyira, hogy meggyőzze a férfit: már alszik.

A látvány kétségtelenül meggyőző volt, mert a férfi nem szólt semmit. 
Az  asztalra  állította  a lámpát,  lecsavarta,  majd elfújta  a lángját.  Randy 
hallotta csizmái koppanását a padlón, majd a levetett ruha suhogását. Az 
ágyrugók megnyikordultak a súlya alatt.  Figyelt,  hogy meghallja  a halk 
horkolást  vagy  az  egyenletes  lélegzést,  ami  jelezte  volna,  hogy  a  férfi 
elaludt. De hiába várakozott s miközben erre összpontosította figyelmét, 
észrevétlenül álomba merült.

Az  éjszaka folyamán valamikor  arra  ébredt,  hogy a  férfi  föléje  hajol. 
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Teste összerándult a felfedezéstől, és riadtan bámult rá. Ezüstös holdsugár 
szűrődött  be  az  ablakon,  rávetődött  a  férfi  felsőtestére  és  arcára,  és 
megcsillant valószínűtlenül kék szemében.

– Vacog a foga – mormolta Sólyom mély hangon. Valamit föléje terített, 
aminek a széle megérintette az arcát. Egy báránybőr. Ilyeneket korábban 
többet is látott, szerte a táborban. Puhán vette körül a szőrme melegsége. 
Sólyom csendben visszatért az ágyához.

Ezután Randy még hosszú ideig feküdt ott, az ablakra bámulva. Maga 
előtt látta a férfi karizmainak megfeszülését és elernyedését, amint ráteríti 
a  takarót.  Mellkasán  a  bőr  olyan  sima  és  feszes  volt,  mint  a  dob. 
Mellbimbói,  kicsik és kemények, kiemelkedtek belőle.  Dereka hajlékony, 
hasa lapos volt. Sötét testszőrzet foltjai csalogatták a szemeit lefelé.

Lélegzete elakadt, ahányszor felidézte.
Sólyom O'Toole vad és primitív módon és gyönyörűen meztelen volt.
Leta és ő felszolgálókként szorgoskodtak a férfiak körül. A tűzhelyhez 

mentek,  majd  megint  vissza  az  asztalhoz,  a  nehéz,  zománcozott 
kávésfazekat cipelve, és újra töltötték a bögréket, amint kiürültek. A törzsi 
tanács összeült ezen a reggelen Sólyom kunyhójában, hogy megvitassák a 
stratégiájukat. Ez volt az ősi pow–wow7 mai, korszerű megfelelője.

Talán zokon kellett volna vennie tőlük, hogy róla beszélgetnek, mintha 
ott sem lenne, de nem tette. Egyrészt tájékozódhatott arról, hogy milyen 
lépéseket  szándékoznak  megtenni,  másrészt  szabadon  mozoghatott  a 
kunyhóban,  ami  lehetővé  tette  a  számára,  hogy  figyelemmel  kövesse 
Scottot az ablakon keresztül. A kisfiú Donnyval játszott odakinn.

Mintha láthatatlanná vált volna. Sólyom annyi figyelmet sem fordított 
rá. Az elmúlt éjszaka után az, hogy rá sem hederített, könnyítést jelentett 
a számára. Amikor reggel felébredt, a kunyhó már üres volt, de a bőrszíjak 
el  voltak  oldozva,  a  karjai  pedig  szabadok  voltak.  Amikor  Sólyom 
visszajött. Ernie és Leta is vele voltak. Randynek úgy tűnt, a férfi gondosan 
kerüli,  hogy  ránézzen,  éppen  úgy,  ahogy  ő  is  kerülte,  hogy  a  férfira 
pillantson.

A  tanáccsal  folytatott  megbeszélésük  alatt  Sólyom  gyakran  kiejtette 
Randy  nevét,  de  csak  egyetlen  alkalommal  nézett  feléje,  amikor 
történetesen éppen tüsszentett, mindenkit meglepve a szobában, ahol egy 
pillanatra  éppen  csend  honolt.  Amint  önkéntelenül  mentegetni  kezdte 
volna magát, szeme rövid időre találkozott a férfi tekintetével, és így utó-
lag nehezen mondta volna meg, melyikük kapta el a pillantását előbb.

A  megbeszélés  célja  az  volt,  hogy  megvárják  a  reggeli  hírlapok 
érkezését.  Valakit  elküldtek  a  legközelebbi  városba,  amely  tekintélyes 
távolságban feküdt,  hogy megvegye a  reggeli  kiadásokat,  és  idehozza. 
Végül  megérkezett  a  várva  várt  küldönc.  Hallották,  amint  kivágja 
kisteherautója ajtaját, és fut fölfelé a kunyhóhoz vezető ösvényen, ahol az 
egyik ember már nyitva tartotta előtte az ajtót.

Belépett  a  kunyhóba,  hóna  alatt  három  példány  újsággal,  melyeket 
szétosztott  az  asztal  körül  álldogálók  között.  Arcán  gyászos  kifejezés 
honolt.  Sólyom  felmérte  a  küldönc  kedélyállapotát,  majd  a  címoldalra 
nézett, és csendben olvasni kezdett.

Randy egy fényképet látott a főcím alatt, amely őt és Scottot ábrázolta. 
Egy másik fénykép is volt ott, amin Morfon volt látható, nyúzott ábrázattal. 
Szemmel  láthatóan  kitűnően  játszotta  a  szerepét.  Csak  egy  igazán 
körmönfont ember tudott elfogadhatóvá tenni ilyen mértékű félrevezetést. 

7 indián varázsló szertartás (A fordító)
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Csak  egy  igazán  mániákusan  egoista  embernek  lehet  mersze,  hogy 
egyáltalán  megpróbálja.  Randy  égett  a  türelmetlenségtől,  hogy  ő  is 
elolvashassa a beszámolókat. A Mortontól idézett mondatok teszik igazán 
érdekessé az olvasmányt. Meg akarta tudni, milyen intézkedéseket tettek, 
hogy kiváltsák Scottot és őt.

Az  emberek  az  asztal  körül  egyre  kényelmetlenebbül  fészkelődtek  a 
székükön. Ernie egyszer felemelte a fejét és keményen Sólyomra szegezte 
a  tekintetét,  mielőtt  visszatért  az  olvasáshoz.  Az  egyik  ember 
káromkodásban tört ki, dühösen otthagyta az asztalt, és az ablak elé állt. 
Határozottan idegesítette Randyt,  amikor észrevette,  milyen pillantással 
bámulja Scottot az üvegen keresztül.

Kérdőn nézett  Sólyom felé.  Nem sok vigasztalót  lehetett  kiolvasni  az 
arckifejezéséből, ami pillanatról pillanatra sötétebbé vált. A férfi keményen 
összeszorította az állkapcsát. Az újság mellett nyugvó keze ökölbe szorult, 
szemöldöke meredeken tartott össze az orrnyerge fölött.

– A mindenségit! – szakadt ki belőle hangosan.
Randy  majdnem  ugrott  egyet  ijedtében,  amikor  öklével  az  asztalra 

csapott, és egy durva szitkot eresztett meg.
– Lehet,  hogy több is  van valahol,  más oldalakon – kockáztatta meg 

Ernie borúsan.
–  Már ellenőriztem –  mondta a  férfi,  aki  az  újságokat  hozta.  –  Nincs 

benne semmi más, csak amit itt olvastatok.
– Ez a szemét alak alig említ bennünket.
–  Igen,  és  amikor  mégis,  akkor  is  barbár  bűntettnek  nevezi  az 

emberrablást.
– Azt hittem, mellénk fog állni, és képviseli az ügyünket a kormányzónál.
Egytől  egyig  mindegyik  férfi  hozzáfűzte  a  saját  észrevételét.  Csak 

Sólyom  maradt  baljóslatú  csendben.  Végül  felemelte  a  fejét,  és 
pillantásával  szinte  keresztüldöfte  Randyt.  A  nő  megremegett  belül  a 
félelemtől.

– Hagyjatok magamra.
Sólyom csak résnyire nyitotta ki a száját, szavai alig voltak hallhatók.
Mindenki tétován pillantott körbe, hátha rosszul hallott. Az ablaknál álló 

férfi  reagált  elsőként,  és  kimért  léptekkel  kiballagott  a  kunyhóból.  A 
többiek követték, egymás között dörmögve. Leta megállt a küszöbön, és 
nyugtalan arccal várt Ernie–re, aki megállt Sólyom mellett.

–  Mielőtt  bármit  teszel  –  figyelmeztette  fiatalabb  társát  –,  vegyél 
figyelembe minden lehetséges következményt.

– Francba a következményekkel – sziszegte Sólyom. – Tudom, mit kell 
tennem.

Ernie–n látszott,  hogy nem osztja a véleményét,  de Leta és ő lassan 
elindultak a többiek után. Anélkül, hogy kérdezte volna, Randy úgy vélte, a 
férfi  nem  úgy  értette,  hogy  ő  is  hagyja  el  a  szobát  a  többiekkel.  Ott 
maradt, ahol addig álldogált.

A  kunyhóra  csend  telepedett.  Odakintről  beszűrődtek  az  ismerős 
hangok; gyerekek játszottak, valaki kalapált a távolban, kutya ugatott a 
tábor  bejáratánál.  Lovak  prüszköltek  és  nyihogtak.  Köhögve  életre 
keltettek  egy engedetlenkedő motort.  De a  megszokott  zajok  távolinak 
tűntek,  és  különváltak  a  kunyhó  belsejében  uralkodó  sűrű  csendtől.  A 
kályhában pattogó tűztől, Randy görcsös nyelésétől és gyors lélegzésétől 
eltekintve, semmilyen hang sem bolygatta meg a csendet.

Végül, amikor már úgy érezte, nem tudja elviselni a feszültséget, egy 

70



hosszú pillanat múlva, a férfi megmozdult. Lassan feltápászkodott, széke 
nyikorgott,  amint  eltolta  az  asztaltól.  Megkerülte  a  végét,  és  lassan 
elindult feléje, merev, hideg tekintetét egy pillanatra sem véve le róla.

Amikor  már  csak  pár  arasznyi  távolság  maradt  közöttük,  megállt. 
Hangja kifejezéstelen volt, amikor megszólalt.

– Vegye le az ingét.
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Kilenc

Randy  nem  szólt  semmit,  és  tapodtat  sem mozdult.  Csak  a  pupillái 
gyors összehúzódása és egy önkéntelen remegés jelezte, hogy hallotta, 
amit a férfi mondott.

– Vegye le az ingét – ismételte meg.
– Nem – mondta Randy. Olyan volt a hangja, mint egy rekedt károgás. 

Majd a fejét rázva, hajthatatlanul megismételte. – Nem. Nem!
– Ha nem...
Késének  borotvaéles  pengéje  rosszat  sejtető  hangot  hallatva 

kicsusszant a bőrtokból. Miranda hátrahőkölt. Jobb kezében a kést tartva, 
a  férfi  utánanyúlt  a  baljával.  Randy  félrekapta  a  fejét,  de  a  férfi 
megragadott  egy  marokra  valót  a  hajából,  az  ujjai  köré  tekerte  és 
visszarántotta.  A  fájdalomtól  nem  is  érezte  a  nyisszantást  a  flaneling 
gallérjától az alsó szegesig, csak a légmozgást érzékelte csupasz bőrén. 
Lepillantva meglátta, hogy az ing szélesen széjjelnyílt. A megrázkódtatás 
belefojtotta a kitörni vágyó sikolyt.

A férfi elengedte a haját, de Randy annyira megrémült, hogy gondolni 
sem  mert  a  menekülésre.  Sólyom  megragadta  az  egyik  karját,  egy 
gyakorlott  mozdulattal  rövid  vágást  ejtett  hüvelykujja  begyén,  majd 
hanyag mozdulattal visszacsúsztatta a kést a tokjába.

Randy  szájtátva  meredt  a  hüvelykujján  éktelenkedő  vágásból  csurgó 
vérre. Hang sem jött ki a torkán, és moccanni is képtelenül tűrte, hogy 
Sólyom lefejtse az  inget  a  válláról,  s  bénán csüngő karjáról  egyenként 
lehúzva az ingujjakat, levegye róla a ruhadarabot.

–  A  maga  konoksága  kapóra  jön  a  céljainkhoz.  Szétszabdalt  inggel 
jobban fog mutatni. – Megnyomkodta a hüvelykujját, hogy a vér bővebben 
csordogáljon  a  kezére,  egészen  a  csuklójáig.  Az  inget  a  vérző  sebre 
nyomkodta, felitatva és szerteszéjjel maszatolva a vért a flanelanyagon. – 
A maga vére – mondta –, akár meg is vizsgálhatják. – Ismét, de most már 
nem  fájdalmasan,  megmarkolta  az  egyik  hajtincsét,  óvatosan 
lenyisszantotta a késével, és az ing szövetébe csavarta, hogy a hajszálak 
beleragadjanak a még meg sem száradt  vérfoltokba.  –  A maga haja.  – 
Szája cinikus mosolyra görbült. – így azt fogják hinni, hogy barbár bűntett 
áldozata lett.

– Miért, hát nem lettem?
A férfi  Randy lecsupaszított kebleire nézett. A nő becsukta a szemét, 

enyhén  megtántorodott  a  megaláztatástól,  s  tudta,  a  férfi  a  keményre 
összehúzódó mellbimbóit nézi.

– Lehet, hogy az lett. – Közelebb lépve hozzá, vérző kezét az altestéhez 
húzta.  –  Kemény vagyok  a  vágytól  maga iránt,  Mrs.  Price.  Maszatoljuk 
össze az ingét másfajta vizsgálati mintával is, aminek azonosításához nem 
lesz szükségük mikroszkópra?

Keményen magához szorította a nő kezét. Randy élesen felkiáltott, és 
elrántotta onnan. Fájdalmában kiáltott, de nem a férfi faragatlan ajánlata 
vagy a ráerőltetett simogatás elleni tiltakozásul.

–  Mi  a  baj?  –  kérdezte  Sólyom,  és  mézesmázosan  fenyegető  hangja 
megváltozott:  valódi  aggodalom  érződött  benne.  Kutatva  nézett  végig 
rajta.

– Semmi – mondta levegő után kapkodva Randy – nincs semmi baj.
A férfi megmarkolta a karját.
– Ne hazudjon.  Mi a baj? – Látva, hogy Randy összerándul,  lazított  a 
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szorításán. – A karja?
A  nő  nem  akart  gyöngeséget  mutatni,  de  mivel  a  férfi  tovább 

erősködött, bólintott.
– Attól, hogy a padlón aludtam. Megfáztam, mielőtt maga... betakart – 

fejezte be halkan, és félrenézett. – Az izmaim görcsöt kaptak.
A férfi hátrébb lépett. Amikor kis idő múlva Randy felnézett, még mindig 

őt  bámulta.  Hirtelen  megfordult  és  a  szobában  álló  szekrényhez  ment, 
ahonnan tiszta inget vett elő. Ez is flanelból készült, de sokkal nagyobb 
volt, mint amit eddig viselt. Randy kíváncsi volt, vajon az övé–e.

A férfi a nő vállára borította, majd rásegítette az inget. A kézelő jóval 
túllógott  az  ujjai  hegyén.  Miközben  úgy  állt  ott  a  férfi  előtt,  mint  egy 
engedelmes gyermek, az csuklóig visszahajtotta a kézelőket. Ekkor vette 
észre, hogy Randy hüvelykujja még mindig vérzik.

Randy szíve kis híján kiugrott a mellkasából, amikor a férfi a szájához 
emelte  a  hüvelykujját,  és  erőteljesen megszívta.  Szemük találkozott  és 
egymásba kapcsolódott, miközben a férfi nyelve könnyedén végigfutott a 
vágáson, amit az ujján ejtett. Randy szaggatottan szívta be a levegőt, ami 
a férfi tekintetét visszairányította a keblére, melyet ugyan eltakart az ing, 
de  csak  félig,  mivel  begombolatlan  maradt.  A  látvány  érzékibb  volt, 
mintha egészen mezítelen lett volna.

A  férfi  ujjával  Randy  álla  alá  nyúlt,  és  az  ingből  kikandikáló  nyakán 
felfedezte azt az apró elszíneződést, amit két nappal korábbi mohó csókja 
hagyott a bőrén. Gyengéden megdörzsölte a foltot. Randy a sajnálkozás és 
a leplezetlen büszkeség jeleit fedezte fel a pillantásában.

Ujjai lefelé vándoroltak, és félrehúzták a flanelt, hogy felfedjék az egyik 
keblét.  Sápadtnak,  rózsaszínűnek  és  törékenynek  tűnt  az  ing  durva 
anyaga és a férfi bronzbarna keze mellett. Megsimogatta ujjai begyével a 
belső ívét, hüvelykujja érzékeny mellbimbója felé nyúlt,  amely szemmel 
láthatóan megduzzadt, és így még izgatóbbnak tűnt. A férfi feljebb emelte 
a fejét, pillantása megnyugodott a nő arcán. Randy ámulva nézett Sólyom 
O'Toole ellágyult arcára. A férfi szemében vágy izzott.

Aztán hirtelen visszarántotta a kezét, mintha dühös lenne rá vagy saját 
magára, és elfordult. Egy hosszú percig feszült és merev testtel a szoba 
közepén ácsorgott. Amikor megszólalt, a hangja goromba volt.

– Úgy látszik, a férje nem törődik azzal, hogy visszamennek–e vagy sem.
– Megmondtam, hogy így lesz – válaszolta Randy, de nehezére esett a 

beszéd.  Térde  mintha  megkocsonyásodott  volna.  Testének  alsó  része 
lüktetett és nedves volt a hiányérzettől. Forró szégyenkezés öntötte el az 
arcát. – És nem a férjem – tette hozzá a teljesség kedvéért.

– De még mindig aggódik Scottért.
– Hát persze, hiszen ez az, amit a választói elvárnak tőle.
– Keveset mondott  rólunk és az indítékainkról a sajtónak – mondta a 

férfi, újra feléje fordulva. Meglobogtatta előtte a vérrel összekent inget. – 
Ezért csináltam. Hogy emlékeztessük a megállapodásunk feltételeire.

–  Kétlem,  hogy  ez  bármi  jót  eredményezne.  Lehet,  hogy  még  csak 
nyilvánosságra sem hozza, hogy megkapta.

– Nem is neki küldjük el, hanem egyenesen Adams kormányzónak, egy 
levél kíséretében, amelyben részletesen elmondjuk, mit akarunk, és hogy 
a  Magányos  Puma  miért  olyan  fontos  a  rezervátum  gazdasága 
szempontjából.

– Ami azt illeti.  Sólyom, remélem, megkapják, amit akarnak. Őszintén 
remélem.  De  magának  vissza  kell  vinnie  Scottot  és  engem.  Vérfoltos 
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ruhadarabokat  küldözgetni  postán,  erőszakkal  való  csendes 
fenyegetéseket továbbítani, ez veszélyes és ostoba dolog. Jóval több kárt 
okoz maguknak, mint amennyit segíthet.

– Nem kértem a tanácsát. Nincs rá szükségem – mondta a férfi élesen, 
és a nyitott ingre nézett, ahol a nő kebleinek két félholdja lágy völgyet 
formázva összeért. – Egyre az jár a fejemben, hogy maga csupán egyetlen 
területen lehetne szakértő – tette hozzá keserűen gúnyos hangon.

Azzal dühödt léptekkel kivonult a kunyhóból, és bevágta maga mögött 
az ajtót.

–  Nem  volt  valami  könnyű  élete.  Ezért  látszik  időnként  annyira 
keménynek – mondta Leta nagy komolyan Randynek. – Belül lágyszívű. 
Csak nem akarja kimutatni, nehogy gyengének gondolják. Törzsfőnökként 
nagyon komolyan veszi a feladatát.

Randy  mélyen  egyetértett.  Sólyom  kunyhójában  ültek  az  asztalnál, 
zöldséget daraboltak az aznapi leveshez. Randy azóta nem látta a férfit, 
amióta pár órával korábban bevágta maga mögött az ajtót, és magával 
vitte a vérfoltos inget. Kicsit meglepődött, hogy elfelejtette összekötözni a 
kezét,  mielőtt  elment,  de  néhány  perccel  később,  amikor  Leta 
megérkezett, ezt is megértette. A fiatalasszony hozott néhány javítani való 
ruhadarabot,  és  egy kosár  zöldséget  –  meg egy sebtapaszt  megvágott 
hüvelykujjára.

– Maga lesz a házőrző kutyám, gondolom – jegyezte meg Randy. Amikor 
Leta arcáról lehervadt az őszintén barátságos mosoly, nyomban megbánta 
gonoszkodó szavait. Nem a fiatalasszony hibája, hogy egy emberi érzések 
nélküli  férfi  foglya  lett.  Leta  csak  a  törzsfőnök  utasításait  követte,  aki 
valószínűleg  azért  választotta  ki  őt  erre  a  feladatra,  mert  beszélte  a 
nyelvet. – Sajnálom, hogy ilyen komisz voltam magával, Leta. Maradt még 
valamennyi kávé. Kér?

Nevetségesnek  tűnt,  hogy  a  fiatalasszonyon  töltse  ki  a  bosszúságát, 
amiért  rárontottak  és  megsebezték,  és  a  legmegalázóbb  módon 
megsértették. Arról nem is szólva, hogy Leta szemmel láthatóan semmit 
sem tudott  az  egész zűrzavaros  helyzetről,  és boldogan elfogadott  egy 
csésze  kávét.  A  ruhadarabok  javítgatásával  kezdte,  majd  rátértek  a 
zöldség tisztítására. Közben beszélgettek.

Randy  örült,  hogy  a  beszélgetés  lassan  a  maga  természetes  útján 
Sólyom O'Toole személyére terelődött. Mindent, amit csak lehetett, meg 
akart tudni róla, anélkül, hogy kérdezősködnie kellene. Mint kiderült, erre 
nem is volt szükség. Leta készségesen ellátta információkkal.

– Nem sokat tapasztaltam a lágyszívűségéből – mondta, miközben egy 
megtisztított  burgonyát  a hideg vízzel  teli  edénybe pottyantott,  és  egy 
másikért nyúlt.

–  Pedig  az.  Még  mindig  gyászolja  az  anyját  és  a  testvérét,  akik  a 
szülésbe haltak bele. És hiányzik neki a nagyapja.

– Amiből csak annyit fogtam fel, hogy ő lehetett az egyetlen személy, 
aki jó hatást gyakorolt Sólyomra.

Leta  egy  darabig  emésztette  a  hallottakat,  majd  egyetértése  jeléül 
bólintott.

– Sólyom és az apja úgy voltak egymással, mint a kutya és a macska. 
Egy árva  könnyet  sem hullajtott,  amikor  az  apja  meghalt.  Én  túl  fiatal 
vagyok, nem emlékszem rá, de Ernie elmondta nekem. – Megszámolta az 
eddig megtisztított sárgarépákat, és úgy döntött, még egyet hozzátesz. – 
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Ernie  legidősebb  fia  és  Sólyom  egyidősek.  Együtt  futballoztak  az 
egyetemen.

– Egyetemen?
– Aha. Mindkettőjüknek mérnöki végzettsége van. Dennis hidakkal meg 

gátakkal  foglalkozik.  Sólyom  meg  visszajött  a  rezervátumba,  amikor  a 
nagyapja meghalt. Előtte egész rendes karriert csinált a városban.

Randy egészen megfeledkezett a félig meghámozott krumpliról, amit a 
kezében tartott.

–  Ha  otthagyta  az  ígéretes  karrierjét  a  városban,  biztosan 
ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy visszajöjjön.

– Azt hiszem, az apja meg a bánya miatt.
– Az apja meg a bánya?
– Mindent én sem tudok erről, de Sólyom apja volt a bánya igazgatója. – 

Leta lehalkította a hangját. – Nem volt nagyon megbízható. Ernie mondta, 
hogy többször volt részeg, mint nem. Akárhogy is, a lényeg az, hogy ő 
volt, aki hagyta, hogy azok az emberek rávegyék a bánya eladására.

Randy nem akarta, hogy úgy nézzen ki, mint aki alig várja, hogy még 
többet  megtudjon  ezekről  a  dolgokról,  de  várakozóan  megnedvesítette 
nyelve hegyével az ajkait.

– Ő volt az, aki a befektetői csoportnak eladta a bányát? – kérdezte.
– Igen. Hallottam, amikor Ernie azt mondta, hogy becsapták a törzset. 

Az  emberek  elátkozták  Sólyom apját,  aki  végül  az  alkoholban  keresett 
vigaszt, és nem sokkal később kórházba kellett vitetni, ahol meg is halt.

– Ő pedig magára vette a felelősséget az átokkal együtt – fejezte be 
Randy csendben, mintegy saját magának a történetet.

Ez sok mindent megmagyarázott O'Toole–lal kapcsolatban. Nemcsak azt 
akarta, hogy tartsák a bányát üzemben a törzs megélhetéséhez, hanem 
apja ballépését is jóvá szerette volna tenni. Az egyetemi végzettségével 
és vezetői  képességeivel  a világon bárhol  üzemeltethetne bányákat, de 
inkább itt maradt a rezervátumban; és nemcsak azért, mert törzsfőnöknek 
választották, hanem a bűntudat is ide kötötte.

– Ernie aggódik Sólyom miatt – folytatta Leta, észre sem véve, hogy a 
másik  asszony  elmerült  gondolataiban.  –  Úgy  gondolja,  meg  kellene 
nősülnie,  hogy  lehessenek  gyerekei  is.  Akkor  talán  nem kerülne  olyan 
gyakran  ebbe  a  sötét  hangulatába.  Ernie  azt  mondja,  hogy  Sólyom 
magányos,  és  ez  teszi,  hogy  néha  olyan  gyalázatosan  viselkedik. 
Bármelyik lányt kiválaszthatná a törzsből, ha feleséget akarna, de eddig 
még nem választott senkit.

– Es arra választott már valakit, hogy... tudja, hogy...
Leta szemérmesen lesütötte a szemét.
– Amikor nőre van szüksége, pár napra bemegy a városba.
Randy nagyot nyelt.
– És milyen gyakran megy be a városba?
–  Az  attól  függ.  Változó  –  mondta  Leta  vállat  vonva.  –  Néhányszor 

havonta.
– Óh, értem.
–  Néha  napokig  ott  marad.  De  olyankor  jön  vissza  a  legmogorvább 

kedvében.  Úgy  látszik,  minél  hosszabb  ideig  van  egy  megvásárolható 
nővel,  annál  kevésbé  tetszik  ez  neki.  –  Megtörölte  a  kezét  egy 
konyharuhában,  és  egy  újságpapírban,  melyet  erre  a  célra  terített  az 
asztalra, összefogta a lehámozott maradványokat.

– Prostituálttól még csak gyereke se lehet – vélte Randy.
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– Azt mondta Ernie–nek, még senkitől se volt gyereke.
– Óh? Miért?
– Ernie úgy gondolja, az anyja miatt fél. Látta meghalni – mondta Leta 

bizalmasan suttogva. Randy ellenséges érzése majdnem teljes egészében 
elillant.  Nehéz  volt  haragot  tartani  olyan  valakivel  szemben,  aki  annyi 
kimondhatatlan  szomorúságtól  szenvedett.  Leta  egészen  más  hangon 
folytatta.

–  Ha  nem áll  neki,  hogy  minél  előbb  gyereke  legyen,  kétszer  olyan 
keményen kell majd dolgoznia, hogy utolérje Ernie–t – küldött Randy felé 
egy szégyenlős, titkolózó mosolyt.

–  Csak  nem  terhes?  –  kérdezte  a  nő  meglepetten.  Leta  szaporán 
bólogatott. – És megmondta már Ernie–nek?

– A múlt éjjel.
– Gratulálok mindkettőjüknek. 
Leta kuncogott.
–  Ernie–nek  már  van  unokája  is,  de  most  olyan  büszke,  mint  egy 

pávakakas. – Lepillantott a hasára, és kezével szeretettel megsimogatta.
Az ellágyult kifejezés gyönyörűvé varázsolta lapos arcát. Randy is vele 

örült,  de egy csepp féltékenység nyilallt  belé. Leta szerelme Ernie iránt 
éppen annyira mentes volt minden bonyolultságtól, mint amilyen egyszerű 
az egész életük. Természetesen ő is bűnt követett el az emberrablásban 
való részvétellel, amiért könnyen lehet, hogy börtön vár rá, de a világért 
sem szólt  volna erről Letának, nehogy beárnyékolja a fiatalasszony bol-
dogságát.

Néhány  perccel  később  Donny  és  Scott  robbantak  be  a  kunyhóba. 
Pillanatok alatt lenyomtak a torkukon néhány szendvicset, amit Leta és 
Randy készítettek nekik.

Randy  Scott  mellé  ült,  minden  lehető  alkalommal  megérintette  őt 
anélkül, hogy mozdulata feltűnő vagy zavarba ejtő lett volna.

– Hahó, mami! Az alvás odaát. Donnyék házában csoda muris volt! Ernie 
kísértetes  történeteket  mesélt  nekünk,  indián  kísértettörténeteket.  – 
Kihörpölte a tejét, a száját pedig a keze fejével törölte meg utána. – Neked 
jó volt itt. Sólyom házában?

Randy mosolya kicsit remegősre sikeredett.
– Minden rendben volt.
– Sólyom azt mondta, evés után elvisz minket lovagolni. És azt üzente 

nektek, hogy csináljatok neki is egy szendvicset.
A  legszívesebben  visszaüzente  volna,  hogy  Mr.  O'Toole  jöjjön,  és 

készítse  el  maga  a  szendvicsét,  de  nem  akarta  Scottot  belekeverni  a 
civakodásukba. Becsomagolt hát három szendvicset, odaadta Scottnak, és 
szorosan magához ölelte a kisfiát.

– Legyél nagyon óvatos, kicsim. Ne felejtsd el,  te még tapasztalatlan 
lovas vagy. Ne csinálj feleslegesen semmit, ami veszélyes lehet.

– Nem fogok. Aztán meg Sólyom is ott lesz. Várj, Donny, én is jövök!
Kinyargalt az ajtón, keresztül a tornácon, majd le a lépcsőkön, anélkül 

hogy egyetlenegyszer is visszanézett volna. Amikor Randy visszafordult, 
Leta együttérzéssel nézett rá.

– Sólyom nem fogja engedni, hogy bármi rossz történjen Scottal. Tudom, 
hogy nem fogja.

Randy erőtlenül mosolygott.
– Addig nem fogja csak, amíg együttműködök vele. Ami szándékomban 

is áll. – Vett egy mély lélegzetet. – így hát nincs semmi ok arra, hogy itt 
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maradjon velem. Tudom, hogy van egyéb napi munkája is,  amit  el  kell 
látnia.  Kérem, menjen és  csinálja  a dolgát.  Nem fogok  sehova sem el-
menni.

– Maga megpróbált elszökni.
– Nem fogom újra megpróbálni.
– Tudnia kellett volna, hogy Sólyom megtalálja magát.
– Azt hiszem, tudtam is. De akkor is meg kellett próbálnom.
Leta, aki képtelen volt  megérteni  Randy elszántságát,  megcsóválta a 

fejét.
– Én szívesebben venném igénybe, hogy egy férfi  védelmezzen, mint 

hogy egyedül legyek.
A kíváncsi tekintet zavarta Randyt. Hirtelenjében miért hangzott annyira 

vonzónak  Sólyom  védelme  alatt  lenni?  Magára  akart  maradni,  hogy 
gondolkozzon ezen. Aztán meg ezt a nyugtalan éjszakát, amit a padlón 
fekve töltött, most kezdte megérezni. Szeme égett a kialvatlanságtól. Már 
nem tudta  visszatartani  az  ásítozását,  és  már  azt  is  feladta,  hogy  ud-
variasan elrejtse. Addig sürgette Letát,  hagyja csak egyedül,  mígnem a 
fiatalasszony végül is beadta a derekát.

Amint  az  ajtó  becsukódott  Leta  mögött,  Randy  odatámolygott  az 
ágyhoz. Lefeküdt, magára húzta a takarót, és a párnába temette az arcát. 
Ha Sólyomnak nem tetszik, hogy az ágyában tartja a délutáni sziesztáját, 
hát nem tetszik. Az ő hibája, hogy nem tudott eleget aludni. Először is, 
ráerőszakolta, hogy a kemény padlóra feküdjön. Aztán hagyta, hogy kevés 
híján halálra fagyjon, csak aztán takarta be. És végül meztelenül mutatko-
zott előtte.

Ezen a gyönyörűséges emléken végül mély álomba merült.

A férfi ott volt a kunyhóban, amikor felébredt. Felült, és a szoba lehűlt 
levegőjétől  borzongva  körbepillantott  a  szobában.  Sólyom  a  kályha 
közelében üldögélt,  mozdulatlanul  és lustán a szék egyenes támlájának 
dőlve.  Csizmás  lábát  messze  kinyújtotta  maga  előtt,  és  mindkét  hü-
velykujját  a  nadrágszíja  csatjába  akasztotta.  Abból,  ahogy  tekintetét 
rezzenéstelenül rászegezte, Randynek az volt az érzése, hogy már jó ideje 
ott tartózkodik.

–  Bocsánat  –  mondta  a  nő  idegesen,  és  ledobva  magáról  a  takarót, 
lelépett a padlóra. – Mennyi az idő?

– Nem mindegy?
– De igen, azt hiszem. Nem akartam ilyen sokáig aludni. – Kinézett az 

ablakon, és a kinti fény alapján megállapította, hogy késő délutánra járhat. 
A  nap  már  lebukott  a  hegyek  mögött.  A  kunyhó  falán  az  árnyékok 
hosszúra nőttek és sötétebbek lettek.

– Nem kíváncsi?
Randy a kezével végigdörzsölte a karjait.
– Mire?
– Az ingre.
– Postára adta?
– Igen.
– Engem csak az érdekel, hogy ettől hamarabb hazajutunk–e – mondta 

Randy.  Felállt,  és  lesimította  reménytelenül  összegyűrődött  ingét,  ami 
ettől ugyanolyan gyűrött maradt.

– Elvitte Scottot lovagolni?
– Nagyon jól csinálta.
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– Hol van most?
– Azt hiszem. Ernie kunyhójában valamilyen kártyajátékot játszanak.
– Gondolom, vacsoránál látni fogom.
– Lekéste a vacsorát. Ma este korábban ettünk.
– Úgy érti, holnapig nem láthatom Scottot? Miért nem ébresztettek fel? – 

kérdezte Randy dühösen.
A férfi sem a dühéről, sem a kérdéséről nem vett tudomást.
– Miért dörzsöli állandóan a karját? – kérdezte.
– Mert  fázom. Es nem érzem jól  magam. – A megalázottság könnyei 

kezdtek gyűlni a szemébe. – Eldugult az orrom. A fejem fáj, és ez a maga 
hibája. Aszpirinre lenne szükségem. Azonkívül a vágás a hüvelykujjamon 
mindenbe beleakad, és mindig újra szétnyílik.

– Küldtem magának egy sebtapaszt.
– Azon nyomban le is vált, amikor a zöldséget tisztítottam! Látni akarom 

a fiamat – kiáltotta. – Esti búcsúpuszit akarok neki adni. Egész nap távol 
tartotta tőlem.

A férfi kiegyenesedett, és felállt.
– Akkor kellett volna gondolnia rá, mielőtt megkísérelte a szökést.
– És mennyi ideig akar még ezért büntetni engem?
– Amíg csak meg nem győződöm róla, hogy megtanulta a leckéjét.
Randyt elcsüggesztette az újabb vereség. Könnycsepp gördült végig az 

arcán.
– Kérem, Sólyom! Hadd lássam a fiamat! Csak öt percre.
A férfi a nő álla alá tette az ujját, és felemelte a fejét. Néhány pillanatig 

az  arcát  tanulmányozta,  majd  hirtelen  elengedte,  és  ellépett  tőle. 
Felemelte a takarót az ágyról, és egy másik, összehajtott takarót vett elő a 
szekrény egyik polcáról.

– Gyerünk – mondta, fejével az ajtó felé intve.
Az asszony boldogan követte a férfit, s miközben fürgén lépdelt mögötte 

lefelé  az  ösvényen,  letörölte  arcáról  a  könnyeket.  Furcsállotta,  hogy 
Sólyom egyenesen a kisteherautójához vezeti, de feltételezte, hogy azzal 
mennek a másik  kunyhóhoz.  De amikor  az  ellenkező irányba fordultak, 
ijedten kérdezte.

– Mit csinál? Hová visz?
– Idejében meg fogja tudni. Addig élvezze az utazást. Gyönyörű esténk 

van.
– Látni akarom Scottot.  A férfi  nem szólt semmit,  hanem továbbra is 

mereven kifelé nézett a szélvédőn, az asszony pedig nem akarta megadni 
neki azt az elégtételt, hogy újra sírni lássa. Már nem is könyörgött. Kezével 
a  műszerfalra  támaszkodva,  felszegett  állal  bámult  ki  a  szélvédőn.  Fel 
tudta volna pofozni magát, amiért az előbb sírt és esedezett. Nem csak 
azért,  mert  ezzel  megalázkodott  a  férfi  előtt,  de  ráadásul  még  csak 
foganatja sem volt.

Nem autóztak  túl  sokáig,  de  amikor  Sólyom megállította  a  kocsit  és 
behúzta a kéziféket, Randy rémülten pillantott a férfira.

– Hol vagyunk? Mit keresünk itt? Itt akarja elásni a holttestemet?
Sólyom szó nélkül kiszállt, és megkerülte a kocsit, hogy kinyissa az ajtót 

Randynek.  Ő  kilépett  és  megvárta,  amíg  a  férfi  kiveszi  a  takarókat  a 
csomagtérből.

– Arra, felfelé – csak ennyit mondott. A nő a férfit megelőzve elindult 
felfelé a lejtős hegyoldalban. A tetőre érve pihenőt tartottak, hogy Randy 
lélegzethez jusson,  nemcsak a meredek kaptató miatt,  hanem azért  is, 
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mert az elébük táruló látvány szó szerint is lélegzetelállító volt. Mintha az 
egész világ kitárult volna a lábuk alatt, és semmi sem állna közöttük és a 
lemenő nap között.

A lángoló karmazsinvöröstől a sötétliláig élénk színekben pompázott az 
ég alja. A másodpercenként mélyülő sötétben a csillagok úgy pattantak ki, 
mint tavaszi eső után a friss mezei virágok. A látóhatár magasában függő 
félhold óriási volt és olyan makulátlan, mintha finom porcelánból készült 
volna. Hűvös szél tapasztotta testéhez a ruháját.

– Ott kell átfurakodnunk – mondta Sólyom a füléhez közelebb hajolva.
– Át? Hol? – kérdezte Randy, mert amerre a férfi mutatott, csak tömör 

sziklafalat látott.
– Erre. – Kezénél fogva arrafelé húzta.
Alaposabb szemrevételezés után repedést vett észre a sziklában, mely 

csak annyira volt széles, hogy egy karcsúbb személyt befogadjon. A férfi 
előretolta,  és  ő  keresztülpréselte  magát.  Sólyom  követte.  Az  átjáró 
valamelyest  kiszélesedett  a  másik  végén.  A  túloldalon  kilépve  Randy 
megtorpant.

Néhány arasznyira maga előtt egy vízzel teli kis medencét látott. Gőz 
emelkedett  a  víz  fölé,  mintha  fortyogó  üst  lenne,  gomolygó  ködbe 
burkolva  a  bokáját  és  lábikráját.  Föld  alatti  forrás  buzgott  benne, 
bugyborékoltatva a vizet.

– Isten hozta – mondta Sólyom –, Természet Anyánk forró fürdőkádjánál.
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Tíz

A  gondolat,  hogy  megmerülhet  a  habzón  kavargó  meleg  vízben, 
magával ragadó volt. Jó néhány nap telt el azóta, hogy utoljára igazi fürdőt 
vehetett.  A  folyó  hideg  vizében  nem  volt  hajlandó  megfürdeni,  így  az 
elrablásuk óta kénytelen volt mosdótálból, szivaccsal mosakodni.

– Szeretne belemenni? – kérdezte a férfi.
– Óh, igen! – kiáltott fel a nő izgatottan. Majd lehiggadva hozzátette: – 

Ha lehet.
–  Ezért  hoztam ide magát.  A forró  víz  és a gőz kitisztítja  a fejét,  az 

áztatás meg kiűzi a hideget a csontjaiból.
Randy már lépett is a medence felé, amikor rájött, hogy tetőtől talpig fel 

van öltözve.
– És mi lesz a ruháimmal?– Vegye le.
– Nem akarom levetni – ellenkezett.
– Akkor vizesek lesznek.
A férfi nekiállt kigombolkozni. Amikor az inge felső gombjaival végzett 

és karját a vállánál keresztbe téve áthúzta az inge szárnyait a fején, Randy 
félrenézett,  jól  tudva,  hogy csak meg akarja őt  félemlíteni.  Csakhogy ő 
nem fog megijedni tőle. Harciasan lerántotta a tornacipőjét, lehámozta a 
zoknit  a  lábáról,  és  gondosan egy száraz,  lapos sziklára  tette  őket.  Ki-
kapcsolta  a  szoknyáját,  leengedte  a  bokájáig,  majd  kilépett  belőle.  A 
túlméretezett ing a combja közepéig ért, biztonságos takarást nyújtva.

Amikor  meghallotta  a  férfi  cipzárjának  surrogó  hangját,  amit  a  víz 
bugyborékolása sem nyomott el, előrelépett, és amennyire a sziklás talaj 
engedte, gyorsan beledugta a lábát a medencébe. Halkan felsikkantott. A 
víz mintha leforrázta volna hideg lábát, de erőt vett magán, és belelépett. 
Pár másodperc múlva már hozzá is szokott, így beleereszkedett egészen 
addig, míg a víz a csípője, majd a válla körül pezsgett, legvégül nyakig 
elmerült a mennyei élvezetet kínáló fürdőben.

Egy  ember  által  készített  pezsgőfürdőkádat  legalább  ezer  fúvókával 
kellene  felszerelni,  hogy  ehhez  hasonlítható  hatást  érjen  el,  gondolta. 
Minden irányból  víz  lövellt  feléje,  kimasszírozva  a görcsös  fájdalmat az 
izmaiból, megolajozva elmerevedett ízületeit, és átforrósítva hideg bőrét.

– Hogy ízlik?
Randy  alig  mert  a  férfi  felé  fordulni,  de  végül  megkockáztatta,  és 

megkönnyebbülten  látta,  hogy ő  is  állig  merült  a  vízbe.  Tudta,  hogy a 
bugyborékoló felszín alatt meztelen, de megpróbált nem gondolni erre.

– Csodálatos. Hogy talált rá?
– Nagyapám szokott itt gyógykezelni engem az egész napos vadászatok 

után. Aztán később, amikor nagyobb lettem, a lányokat hoztam ide.
– Gondolom, nem szükséges megkérdeznem, milyen célból.
A férfi elvigyorodott.
–  A  víznek  van  egy  olyan  hatása,  hogy  oldja  a  gátlásokat.  Néhány 

percnyi fürdő után a lányok elfelejtették, hogyan kell nemet mondani.
– Sokan voltak?
– A lányok? – kérdezte a férfi  egy vállrándítással.  – BCi számolta? Az 

egyik jött, a másik ment.
– Elegendő számban?
– Egy fiatal fickónak lehet–e elegendő számú nő?
– És most, hogy már idősebb?
– Elegendő számú nő? – nézett a férfi egyenesen az asszony szemébe.
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Randy tudta, hogy okosabb nem folytatni ezt a társalgást, de képtelen 
volt visszakozni.

– Leta mesélt a maga útjairól a városba. Kielégítik a pénzért vett nők?
– Igen.  És én is  kielégítem őket –  mondta a férfi  egyszerűen.  Randy 

félrekapta a pillantását. – És mi a helyzet magával? – kérdezte halkan a 
férfi.  –  Volt  valaha  is  kielégítve?  Hány  szerető  kellett,  hogy  kioltsák  a 
tüzét?

Randy  összeszorította  a  fogát,  hogy  erőt  vegyen  magán,  és  ne 
válaszoljon maró gúnnyal. Pillanatig tartó higgadt gondolkodás után felelt 
csak:

– Nézze, maga azt gondolja rólam, hogy alávaló feslett nő vagyok. Én 
meg azt gondolom magáról, hogy bűnöző. Mindketten azt hisszük, hogy a 
másik  rászolgált  a  büntetésre.  Rendben  van.  Nem maradhatnánk  most 
ennyiben,  és  nem  hagyhatnánk  abba  egymás  sértegetését?  Különösen 
most. Hagyjuk a vitát, és ne rontsuk el ezt itt.  Kérem. Olyan jól  érzem 
magam  itt.  Nem  akarom  elrontani  azzal,  hogy  ilyen  ostoba  vitába 
bocsátkozunk.

A férfi  félrefordította a fejét.  Arcéle sötét árnyképet rajzolt  a nyugati 
látóhatárra,  mely  gyors  vesztésre  állt  a  közelgő  éjszakával  vívott 
csatában. Randy elgyönyörködött az arcél férfias szépségében.

Kíváncsi volt, miként érezne O'Toole iránt, ha más időben és más helyen 
találkozik  vele.  Ha  nem  megy  férjhez  olyan  fiatalon  Mortonhoz,  hogy 
azután elmeneküljön egy boldogtalan házasságból, esetleg találkozhatott 
volna  egy Sólyomhoz  hasonló  férfival,  aki  erős,  de  nem önző,  aki  a  jó 
ügyekért dolgozik és nem a dollárokért, aki személyes becsvágy nélküli 
vezéregyéniség.  Könnyen  lehet,  hogy  ellen–álhatatlanul  beleszeretett 
volna.

Megrázta a fejét, hogy elhessentse ezeket a képtelen gondolatokat, és a 
férfi felé fordult.

– Meséljen inkább a nagyapjáról.
– Mit mondjak róla?
– Szerette őt?
Sólyom felkapta a fejét, de amikor látta, hogy a nő nem gúnyolódik vele, 

válaszolt.
– Inkább úgy mondanám, hogy tiszteltem.
Randy  bátorította,  hogy  beszéljen,  és  hamarosan  régi  történeteket 

idézett fel a gyerekkorából és ifjú éveiből. A legkedvesebb emlékein még 
mosolygott  is.  Miközben azonban egy különösen szórakoztató  anekdota 
tanulságát  levonta,  a  mosolya  eltűnt,  és  tűnődő  szemöldök–ráncolással 
jelentette ki.

–  De  minél  idősebb  lettem,  annál  inkább  felismertem,  hogy  két 
sorscsapás is sújt engem.

– Micsoda?
– Az egyik, hogy indián vagyok, a másik meg, hogy az apám részeges. 

Ha valakit nem riasztott el az egyik, holtbiztosán elriasztotta a másik.
Randy mérlegelte, hogy tanácsos–e kiereszteni a szellemet a palackból, 

de aztán úgy döntött, hogy semmit sem veszíthet, sőt csak nyerhet rajta, 
ha megpróbálja jobban megérteni a férfit.

– Sólyom – kezdte kísérletképpen –, Leta mesélt nekem a maga apjáról, 
meg arról, hogyan veszítette el a bányát a csalók miatt.

– A mindenit – mondta, és kiegyenesedett ültében, amitől a víz szintje a 
dereka alá került. A víz lecsorgott sima mellkasán, és cseppekben megült 
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a köldöke körüli sűrű szőrzetben. Randy szívesen szemügyre vette volna 
ezt  az  izgalmas  pontot,  de  a  férfi  dühös  tekintete  magára  vonta  a 
figyelmét. – És mit fecsegett magának erről Leta?

– Először is, nem az ő hibája volt – sietett közölni Randy. Nem akarta, 
hogy a fiatalasszony bajba kerüljön amiatt, hogy törzsi titkokat beszélt ki. 
– Én kérdezősködtem tőle magáról.

– Miért?
– Miért? – nézett a férfira zavartan.
– Igen, miért? Miért volt kíváncsi rám?
–  Úgy  gondoltam,  talán  ha  többet  megtudnék  a  múltjáról,  jobban 

megérteném az indítékait. így hát én kérdeztem Letát. Most már tudom, 
miért annyira fontos magának, hogy visszaszerezze a bánya tulajdonjogát. 
Helyre  akarja  hozni  az  apja  kudarcát.  –  Kezét  a  férfi  karjára  tette.  – 
Sólyom, senki sem hibáztatja magát. Nem maga tehet arról, hogy...

A férfi lerázta magáról Randy kezét, és felállt.
– A legkevésbé sem szánalmat várok magától. Ha valakinek, Mrs. Price, 

akkor magának kellene könyörögnie a bányáért.
Megfordult,  és  éppen  kilépni  készült  a  medencéből,  amikor  Randy 

megragadta  a  kezét,  egyrészt,  hogy  kihúzassa  magát  a  vízből,  s 
ugyanakkor szóbeli támadást is indított ellene.

– En  nem  szánakozom  magán,  maga  csökönyös  tökfej!  Csak 
megpróbáltam belenézni a fejébe, hogy megértsem.

A férfi a vállánál fogva megragadta, és felemelte, hogy csak a lábujjai 
hegye érintette a medence alját.

–  Maga  sohasem  érthet  meg  engem,  mert  a  maga  bőrének  nincs 
semmilyen  színárnyalata.  Magát  még  nem nevette  ki  egy  szenteskedő 
sem,  és  senki  nem alázta  meg  megjátszott  vérző  szívvel.  Nem kellett 
bizonygatnia nap mint nap, hogy mennyit ér mint emberi lény. A sikereit 
soha nem értékelték úgy, hogy lám, annak ellenére, és a hibáit úgy, hogy 
na persze, azért, mert. Abban a pillanatban, amint megszületett, elnyerte 
a jogot, hogy a társadalom befogadja. Nekem még mindig küzdenem kell 
azért, hogy ezt elérjem.

Randy lerázta magáról a férfi kezét.
– Nem vált még iszonyúan terhessé ez a vállaira nehezedő szalmaszál? 

Sohasem akarta még ledobni és megszabadulni tőle? Senki sem rója fel 
magának  az  apja  hibáit,  saját  magát  kivéve.  Maga  teszi  bonyolulttá  a 
dolgokat önmaga számára, mert úgy érzi, rászolgált a büntetésre azért, 
amit az apja tett. Ez ostobaság. Őrültség.

A férfi arcvonásai kisimultak, mint aki közömbössé vált, de a tekintete 
és a szavai a bensőjében dúló viharról és fortyogó dühről árulkodtak.

– Maga elfelejtkezik arról, hogy hol a helye.
– A helyem! – rikácsolta a nő.  – Na és éppenséggel  hol  lenne az én 

helyem?
– Egy férfi alatt – dörmögte a férfi, magához rántva a nőt. Lehajtotta a 

fejét, és keményen megcsókolta. Randy megpróbálta kiszabadítani magát, 
de a férfi  vitathatatlan erőfölénnyel  bírt  vele szemben. Nyelvével addig 
ügyeskedett,  míg  sikerült  szétfeszíteni  a  nő  ajkát,  akkor  aztán  ördögi 
fürgeséggel bújt a száj nedves melegébe. Körbesimogatta és ingerkedett 
vele, hogy apránként felőrölje az ellenállását. Sikerült. Randy immár nem 
azon igyekezett, hogy kibontakozzon a szorító karokból, hanem azon, hogy 
még  közelebb  kerüljön  a  férfihoz.  Aztán  már  viszonozta  is  a  csókot, 
örömmel fogadva a férfi nyelvének pajkos tolakodását. Csupasz combjai a 
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férfiéhoz nyomódtak. Keble hullámzott a férfi mellkasának feszülő izmain, 
valahányszor  csak megmozdította  a karját,  hogy szorosabban ölelje.  Jól 
hallhatóan  felnyögött,  amikor  érezte,  hogy  a  férfi  vágyának  acélos 
bizonyítéka a hasának nyomódik.

Sólyom  eltolta  magától.  Szemük  néhány  pillanatra  egymásba 
kapcsolódott, míg visszanyerték lélegzetüket. A szél lehűtötte lázban égő 
testüket,  s  a  friss  hegyi  levegő  kitisztította  a  fejüket.  A  víz  egyre 
bugyborékolt  a  lábuk  körül.  De semmi sem volt  elegendő ahhoz,  hogy 
eloszlassa egymás iránt feltámadt szenvedélyes vágyukat.

A férfi pillantása Randy keblére esett, és a nő hallotta, hogy egy éles, 
gyors lélegzetet vesz. Mellbimbói sátrat emeltek az átvizesedett kelméből, 
mely a testére tapadt.  A férfi  keze kinyúlt  az ing legfelső gombja felé. 
Pillantásától megigézve Randy hagyta, hogy kigombolja. Azután a második 
gombot is. És sorra egyik gombot a másik után.

Végül,  amikor  mindegyiket  kigombolta,  félrehúzta  a  testére  tapadt 
ruhadarabot. Tekintete hosszasan vándorolt végig a testén, és szomjasan 
itta be keblei sima, sápadt kupolájának és sötét,  kiemelkedő csúcsának 
látványát.

Mély, éhes hangot hallatva, becsúsztatta kezét az ing belsejébe, a karja 
alá, hogy a nő keblei éppen kitöltötték tenyere öblét a hüvelykje és a többi 
ujja  között.  Próbára  téve  érzékenységét,  lágyan  körbecirógatta  a  sötét 
csúcsokat.  Aztán  odahajtotta  a  fejét,  s  az  egyiket  forró,  mohó szájába 
vette.

Randy  háta  ívbe  feszült,  feje  hátrahanyatlott.  Csípője  a  férfi 
keménységéhez  szorult.  A  férfi  felemelte  a  fejét,  és  a  száján  obszcén 
szavak  áradata  buggyant  ki,  melyek  Randyt  szégyenteljes  módon  fel-
izgatták.  Sólyom  megfogta  a  nő  kezét,  kihúzta  a  medencéből,  és 
lefeküdtek az egyik takaróra.

–  Írjon  a  rovásomra  még  egy  bűntényt  –  mondta  rekedtes  hangon, 
miközben lehámozta róla a fehérneműjét. Föléhajolt, megcsókolta a hasát, 
csókokkal  borította  a  kebleit,  majd  a  száját  csókolta,  újra  és  újra. 
Férfiasságának bársonyos hegyén már nedv gyöngyözött, amikor bebocsá-
tást  követelt.  A  férfi  beléje  feszült,  megérkezve,  mozgásba  lendülve, 
képtelenül arra, hogy eléggé mélyre jusson.

Randy  kapkodva  szedte  a  levegőt,  amikor  a  férfi  mindenestől  a 
birtokába  vette.  Mintha  a  tündöklő  égbolt  nyílna  meg  fölötte.  Szemét 
lezárta  az  izzó  fény előtt,  de továbbra  is  szikrák  záporoztak  rá.  Testét 
hőhullám öntötte  el,  olyan  hevességgel,  mint  az  izzó  csillagok.  Megre-
megett.  Éppen  amikor  Sólyom  a  hajába  temette  az  arcát,  és  mindent 
feladó robbanásban oldódott fel.

A  takarók  között  egymásba  fonódva  feküdtek.  Randy  a  férfi  mellére 
fektette az arcát. Szégyenlősen megcsókolta sima, rugalmas bőrét, majd 
az ujjai hegyével cirógatta.

– Én is csak egy vagyok a lányok közül,  akiknek a gátlásai semmivé 
oldódtak a medencében.

–  Nem.  –  Sólyom  feléje  hengeredett,  és  a  kezéből  meleg  kelyhet 
formálva a combjai közé csúsztatta. – A többiek közül egynek sem volt 
szőke a haja.

–  Sólyom  –  lehelte  a  nő,  miközben  a  férfi  hüvelykujja  szemtelenül 
mocorgott  a  dombocskáján.  Küszködött,  hogy  nyitva  tudja  tartani  a 
szemét,  hogy  beszélni  tudjon.  –  Mirandának  szólított.  –  A  férfi  keze 
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megállt. 
– Mi?
– Amikor, huhh... Mirandának szólított.
A férfi visszahúzta a kezét, és arrébb húzódott. Arca bezárult, mintha 

függönyt engedtek volna le előtte.
– Sólyom?
– Gyerünk, itt az ideje visszamenni. – Felállt, és odanyújtotta a kezét. 

Randy elfogadta, majd titokban magára kapta a bugyiját. A férfi láthatóan 
nem vette észre feszengő zavarát: a saját ruháit húzkodta magára gyors, 
kapkodó mozdulatokkal. Randy berzenkedett a gondolattól, hogy magára 
vegye vizes ingét, de végül vacogva megtette. Amikor felöltöztek, a férfi 
újra megfogta a kezét, és átvezette a szikla résén. Amikor a teherautóhoz 
értek, Randy visszahúzta a férfit, aki feléje fordult.

– Miért szólított Mirandának?
– Nem fogtam fel, hogy így szólítottam. Ne csináljon belőle nagy ügyet.
– Én nem csinálok. De maga igen. Bosszantja, hogy így szólított. Miért?
Sólyom  egy  darabig  kerülte  a  nő  tekintetét,  végül  az  arcába  nézve 

megszólalt.
– Meg akartam magam különböztetni a többiektől.
– Többiektől?
– A többi szeretőjétől.
Kevés szó hangzott el visszafelé menet a táborba. Mire a kunyhója előtt 

leállította  a  kocsit,  Randy tudta,  hogy a  férfi  bizonyára sajnálja,  ami a 
medencénél történt. Arca bezárult, száját szorosan összezárta, és Randy 
csak arra tudott gondolni, hogy helyteleníti az ő feslett életvitelét. Olyan 
gyötrelmes volt ezt látni, hogy inkább kerülte, hogy a férfira nézzen.

Sólyom szállt ki elsőnek a kocsiból, körbekerült, és kinyitotta az ajtót az 
asszony előtt. Kiszállt, de nem tudott továbblépni, mert a férfi elállta az 
utat előtte. Randy a földre szegezte pillantását. A férfi megfogta az állát, 
és felemelte a fejét.

– Észrevette, hogy nem használtam gumi óvszert.
– Észrevehette, hogy nem sokat törődtem vele – válaszolt Randy.
A férfi néhány pillanatnyi súlyos csend után szólalt meg újra.
–  Semmi  oka  az  aggodalomra.  Eddig  sohasem  mulasztottam  el 

használni.
Minden nagyon csendes lett a bensőjében. Jóformán lélegzetet is alig 

tudott  venni.  Nem szándékosan  ugyan,  de  a  férfi  azt  mondta,  hogy  ő 
különleges, vagy legalábbis más, mint a többi volt. Ez nem valami sok, de 
legalább valami.  Szüksége volt  minden lehetséges önigazolásra,  amikor 
visszagondolt arra, ami kettejük között történt.

– Magának sincs semmi oka az aggodalomra. Sólyom.
– Maga is óvatos volt a többi szeretőjével?
A  nő  megrázta  a  fejét,  s  közben  visszapislogta  a  nagy,  sós 

könnycseppeket. Megnedvesítette az ajkát, és fojtott hangon válaszolt.
–  Nem  voltak  szeretőim.  Senki.  Csak  a  férjem.  És  most  maga. 

Megesküszöm rá.
A  férfi  szemében  eddig  nem  látott  fény  gyúlt  ki.  Aztán  összehúzott 

szemmel,  gyanakodva  nézett  a  nőre.  Pár  pillanat  után  hátralépett,  és 
megfogta a könyökét.

– Hová? – kérdezte a nő bizonytalanul, mert a férfi nem a kunyhója felé, 
hanem az ellenkező irányba vezette.

– Gondoltam, akar egy jóéjszakát–puszit adni Scottnak.
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Míg  botladozva,  a  göröngyös  ösvény  helyett  többnyire  a  férfira 
függesztett  szemmel  lépkedett,  ismét  eltöprengett  a  férfilélek  újabb 
rejtélyén.

Sólyom O'Toole rejtélye a következő napon is megoldatlan maradt.
Miután előző este láthatta Scottot és jó fél órányi időt tölthetett vele, 

kettesben  tértek  vissza  a  férfi  kunyhójába.  Most  önző  módon  örült  is 
annak,  hogy Scott  ottmaradt  Ernie–vel  és  Letával.  A kisfiú  boldog volt, 
hogy ott lehet, Randy pedig bizsergett a várakozástól, hogy egész éjszaka 
kettesben lehet a férfival.

De a férfi  nem szeretkezett  vele  újra,  amint  gondolta  –  sőt  remélte. 
Együtt  aludtak  az  ágyban.  A  férfi  lassan,  ráérősen  levetkőztette,  majd 
magához vonta a takarók alatt,  és a haját bámulta, amint szétomlott a 
párnán a feje körül. Kezei úgy barangolták be a testét, mint egy érzékeny 
szobrász kezei. De még csak meg sem csókolta.

Egyszer, valamikor az éjszaka folyamán, Randy arra ébredt, hogy a férfi 
karja  a  teste  köré  fonódott,  és  a  lábai  nyugtalanul  mocorognak  az  ő 
lábaihoz simulva. Aztán belesuttogta a nevét a nyakába, a tarkója alatt, a 
haja tövében, és eközben lágyan csókolgatta. Teljes terjedelmében érezte 
tomporának  nyomódva  keménységét.  Mindez  nem tartott  tovább,  csak 
míg a kezét a mellére tette, és közelebb húzta magához. Végül Sólyom 
újra álomba merült, Randy heves szívverése lassan lecsillapodott, és ő is 
elaludt.

Amikor felébredt, a férfi már nem volt a kunyhóban. Felkelt, felöltözött, 
meggyújtotta  a tüzet a kályhában, bevetette az ágyat, és kávét főzött. 
Korholta magát, amiért ilyen nevetségesen házias módon viselkedik, de 
amikor  meglátta  saját  arcát  valamilyen  fényesebb felületen tükröződni, 
elcsodálkozott szeme ragyogásán és a szűnni nem akaró mosolyon a szája 
szögletében.

Azonkívül  volt  egy  állandó,  élvezetes  feszülés  az  alhasában.  Melleit 
nehéznek  és  duzzadtnak  érezte,  mellbimbói  érzékenyek  voltak  minden 
ingerlésre.  Sólyom  nemhogy  kielégítette  volna,  inkább  felkeltette  az 
éhségét.

Az  ajtónyitás  hangjára  fordult  hátra.  Sólyom  megállt  a  küszöbön. 
Tekintetük egy pillanatra megpihent egymáson, majd O'Toole belépett az 
ajtón, nyomában a többi törzsfőnök, akik szemmel láthatóan semmit sem 
vettek észre a megváltozott  légkörből.  Egyedül  Ernie pillantott  mindent 
értő szemmel mindkettőjükre.

–  Kávét  mindenkinek!  –  rendelkezett  Sólyom  harsányan.  Randy  erre 
kihúzta magát. – Kérem – tette hozzá a férfi, lejjebb adva a hangot.

Teljesítette, nem szükségképpen azért, mert a parancs udvarias kéréssé 
szelídült,  hanem  azért  is,  mert  az  emberek  újságokkal  a  hónuk  alatt 
érkeztek. Kíváncsian várta, mi volt a kormányzó reakciója, amikor kézhez 
vette az ő vérfoltos ingét és a hozzá mellékelt levelet.

–  Legalább  felhívtuk  magunkra  a  figyelmét  –  jelentette  ki  Sólyom, 
amikor  végigolvasta  az  egyik  újság  beszámolóját  az  ügy  legfrissebb 
fejleményeiről.  –  Megígérte,  hogy utánanéz a bánya bezárásának.  Price 
mellőzésével,  személyesen tanácskozott  az  FBI  illetékeseivel  is.  Minden 
szempontból meg akarja ismerni a Miranda és Scott elrablása körüli herce-
hurcát. Másrészt arra figyelmeztet, hogy ha az asszonynak bármiféle testi 
erőszakot kellett elszenvednie, minden hatalmát latba fogja vetni, hogy a 
törvény a teljes szigorával sújtson le ránk.
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Randyre  pillantott,  aki  elpirult,  és  lesütötte  a  szemét.  Vajon  most 
tudatosan emlegette őt a keresztnevén?

– És most mit csináljunk? – kérdezte a törzsi tanács egyik tagja.
Sólyom hörpintett egyet a kávéból, melyet egy bögrében Randy nyújtott 

át neki.
–  Nem  tudom.  Hadd  gondolkozzam.  Este  újra  összejövünk,  még  a 

vacsora előtt, hogy megvitassuk, mit sikerült kisütni. Közben pedig tovább 
élvezzük  a  pihenőidőt.  –  Tekintete  körbejárt  a  figyelő  arcokon.  – 
Remélhetőleg hamarosan mindannyian újra dolgozhatunk.

Miután az emberek elmentek, Leta lépett be a kunyhóba Donnyval és 
Scottal. A fiúk a padlón birkóztak, amíg Sólyom és Ernie megvitatták, hogy 
milyen választási  lehetőségeik  vannak.  Randy kíváncsian figyelte,  miről 
beszélnek,  de a két férfi  lehalkította  a hangját.  Úgy tűnt,  hogy Sólyom 
újabb és újabb ötletekkel állt elő. Ernie pedig rendre elutasította azokat. 
Láthatóan őt nem szándékozták megkérdezni, így Randy Letának segített 
a reggeli elkészítésében. Aztán együtt ettek, körülülve az asztalt Sólyom 
kunyhójában.

A  társalgás  semleges  dolgokról  folyt.  Ha  valaki  benéz  az  ablakon, 
sohasem  találja  ki,  hogy  ő  meg  Scott  túszok,  gondolta  Randy.  Scott 
megkérte Sólymot, segítsen megjavítani a csúzliját. A segítséggel együtt 
mindjárt leckét is kapott a biztonságos használatáról.

–  Nem  kell  még  hazamennünk,  ugye,  mami?  –  Scott  kérdése  teljes 
meglepetésként érte. Hirtelenjében nem is tudott válaszolni rá.

– Hát... nem is tudom. Miért kérded?
– Remélem, sokáig leszünk még itt. Úgy szeretek itt lenni – válaszolta a 

gyerek,  és  már  futott  is  ki  Donny  után.  A  felnőttek  ottmaradtak,  hogy 
megbirkózzanak a rájuk telepedett súlyos csenddel. Leta volt az, aki végül 
megszólalt. Karját Ernie vállára fektette, és bizonytalankodva felállt.

– Nem érzem magam jól – mondta, mire Ernie fürgén, amilyennek Randy 
még sohasem látta, kikísérte a kunyhóból.

– Mi volt  ez? – kérdezte Sólyom megütközve, amikor Randy becsukta 
mögöttük az ajtót.

– Leta terhes – világosította fel a férfit. Sólyom egy pillanatig rámeredt, 
majd az ajtóra, mintha a vastag fán keresztül megláthatná Ernie–t és fiatal 
feleségét.  Valami  káromkodásfélét  dörmögve  tíz  ujjával  beletúrt  sűrű, 
egyenes szálú hajába, majd az asztalra könyökölve tenyerébe temette az 
arcát.

Randy csendesen közelebb lépett hozzá.
– Nem örül ennek a hírnek? – kérdezte.
– De, nagyon.
– Nem látszik.
A férfi felkapta a fejét.
– Ha Ernie–t is elítélik emiatt a bűnügy miatt, börtönbe kell mennie.
Randy lezökkent az asztal átellenes oldalán álló székre.
–  Örömmel  látom,  Mr.  O'Toole,  hogy  kezd  józanul  gondolkodni.  Ezt 

mondogatom már napok óta. Mindannyian börtönbe fognak kerülni.
A férfi tagadóan rázta meg a fejét.
–  Én  kötöttem  a  megállapodást  Price–szal.  A  többieknek  meg  azt 

mondtam, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan elterveztük, vállalom 
a teljes felelősséget. Megeskettem őket, ha engem letartóztatnának, ők 
szétszóródnak a szélrózsa minden irányába, és hosszabb időre meghúzzák 
valahol magukat.
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Randy  azt  gondolta,  a  férfi  túlzottan  is  nagylelkű,  de  csodálattal  el 
kellett ismernie az önfeláldozását.

– Igazán nemes gesztus, amit tesz, de még mindig a legjobb, amiben 
reménykedhetnek, hogy száműzöttként élnek.

– Jobb, mint a börtön.
– Vitatható. És mi a helyzet Ernie–vel? O nem tett ilyen esküt?
– De igen, de már akkor megmondta, ha engem hűvösre tesznek, ő is 

feladja magát.
– Felteszem, Leta nem tud semmit erről az egészről.
– Kétlem, hogy tudna.
Felállt,  s  fel–alá  kezdett  járkálni  a  kunyhóban.  Randy  leszedte  az 

asztalról  a reggeli  edényeit,  és elmosogatta egy nagy tálban, melyet a 
szivattyúból nyert és a kályhán megmelegített vízzel töltött meg. Annyira 
elmerült Sólyom dilemmájának végiggondolásában, hogy szinte észre sem 
vette az életet megkönnyítő berendezések hiányát.

Amikor befejezte, megfordult, és látta, amint a férfi éppen felnyit egy 
acélkazettát a hozzá tartozó apró, aranyozott kulccsal.

– Mi ez? – kérdezte.
– A Magányos Puma aktái. Magunkkal hoztam az egészet.
Elhűlve bámult a rendezetlen papírhalomra, melyet a férfi az asztalra 

ömlesztett.
– Ez az összegereblyézett szénakazal a maga iratkezelő rendszere?
– Én mérnök vagyok. Tudom, hogy hol található az ezüst, és hogyan kell 

biztonságosan  és  gazdaságosan  kitermelni.  Én  végzem...  végeztem  az 
értékesítési munkát is. Nem vagyok könyvelő.

– Fel kellett volna fogadnia egyet.      
–  Sohasem  jutottam  hozzá.  –  Leereszkedett  egy  székre.  –  Azt 

gondoltam,  lehet  itt  valami,  amit  át  kell  néznem,  valami,  ami 
kapaszkodóként szolgálhatna.

Randy  újra  leült  a  vele  szemközti  székre.  Amikor  a  férfi  egyenként 
végigfutotta és félretette az egyes papírlapokat, maga felé húzta, és ő is 
elolvasta  őket.  Külön  halmokba  rendezte  az  iratokat,  elkülönítve  az 
adózással  kapcsolatos  feljegyzéseket  az  értékesítési  számláktól,  és  egy 
másik kupacba rakva a térképvázlatokat.

Sólyom  kacifántos  káromkodástól  kísérve  tette  le  a  szerződés  egy 
másodpéldányát,  amely  a  Magányos  Puma  bánya  tulajdonosi  jogait  a 
befektetőkre ruházta. Randy elolvasta. Szabvány szövegű szerződés volt, 
amennyire  az  első  pillantásra  meg  tudta  állapítani.  Az  a  pénzösszeg, 
amelyet az indiánok kézhez kaptak az értékesítésért, tekintélyesnek tűnt, 
amíg valaki figyelembe nem vette a kifizetésekre megállapított időtartam 
hosszát  a  bányában  rejlő  lehetőségekkel  szemben,  melyek  ily  módon 
veszendőbe mentek.

Azután,  jóval  gondosabban  végigmenve  rajta,  szeme  váratlanul 
megakadt  egy  különleges  záradékon.  Szívdobogása  felgyorsult  az 
izgalomtól,  de előbb aprólékosan újra végigolvasta, amin az előbb csak 
felszínesen átfutott,  hogy megbizonyosodjon róla,  nem esett–e a túlzott 
optimizmus bűnébe.

– Sólyom, mi ez? – kérdezte, magasra tartva a terület egyik felmérését 
tartalmazó vázlatot.

– Ez egy térképvázlat. Földmérők készítik, hogy meghatározzák...
–  Ezt  én  is  tudom  –  mondta  Randy  ingerülten.  –  Egy  olyan 

ingatlanközvetítő irodában dolgozom, amelyik földméréssel is foglalkozik.
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Ez a kijelentés meglepetésként érte a férfit.
– Maga? Maga dolgozik?
–  Persze,  hogy  dolgozom.  Mit  gondolt,  hogyan  tartom  el  Scottot  és 

magamat?
– Azt hittem, hogy Price...
–  Nem  –  rázta  meg  a  fejét  a  nő  energikusan  egy  megveszekedett 

fityinget sem kértem tőle. Még gyermektartást sem. Azzal sem akartam 
magam elkötelezni. De mondja már meg: Mi ez? – És kiterítette kettejük 
közé az asztalra a térképvázlatot.  – Ez a terület,  itt  ni  – húzta körbe a 
mutatóujját egy pontozott vonalon, amely azt a területet jelölte, amire kí-
váncsi volt.

Sólyom szája sarka keserűen legörbült.
–  Az  nyílt  területként  szolgált,  vagy  inkább  legelőként,  ahol  a 

szarvasmarháinkat legeltettük.
– Szarvasmarhákat?
–  Igen,  a  törzs  tulajdonában  volt  néhány  száz  darab.  A  húsuk  miatt 

tartottuk.
– Már nem?
–  Nincs  legelő,  hát  nincsenek  szarvasmarhák  sem.  Elveszítettük  a 

bányával együtt.
Meglepetésére Randy mosolyogni kezdett.
– Úgy érti, hogy az új tulajdonosok a bányán felül azt a földterületet is a 

felügyeletük alá vonták?
– Most szögesdrót kerítés van körülötte. Néhány méterenként „Tilos az 

átjárás” feliratú táblák vannak kifüggesztve. Én úgy értelmeztem, ez azt 
jelenti, hogy a felügyeletük alá vonták.

– Akkor ezt jogellenesen teszik. A férfi összevonta a szemöldökét.
– Hogy érti ezt?
– Nézze, itt ez a legelőterület... néhány négyzetmérföld, igaz? – mutatta 

a vázlaton, és amikor a férfi bólintott, folytatta. – Ez a terület ki van jelölve 
a  térképvázlaton,  de  még  csak  említés  sem  esik  róla  a  szerződési 
okiratban.

–  Biztos  benne?  –  kérdezte  a  férfi,  és  nem  sikerült  ellepleznie  az 
izgalmat a hangjában.

– Nézze,  én a munkám során naponta tanulmányozok ehhez hasonló 
térképvázlatokat,  mert  ellenőrizni  kell  minden  apró  részletet,  mielőtt  a 
birtokok  gazdát  cserélnének.  Tudom,  hogy  miről  beszélek.  Azok  a 
befektetők nem egyszerűen csalók, hanem ráadásul ostoba csalók voltak. 
Túlságosan is siettek a vásárlással, n5dlvánvalóan azért, hogy adómene-
déket  szerezzenek  az  év  vége  közeledtével.  –  Átnyúlt  az  asztalon,  és 
megszorította a férfi kezét. – A törzsnek még mindig a birtokában van az a 
legelő. Sólyom. És ha maga megmutatja ezt az anyagot a kormányzónak, 
biztos vagyok benne, hogy teljes körű vizsgálatot rendel el az adásvétel 
ügyében. Morton közbenjárása fölöslegessé válna. Ez – ütögette meg az 
ujjával  az  előtte  kiterített  szerződést  és  térképvázlatot  –  sokkal  többet 
használhat maguknak, mint az ő közvetítése.

A férfi a jogi dokumentumokra meredt.
–  Soha még nem vizsgáltam ezeket át  ilyen tüzetesen.  A szentségit! 

Túlságosan  is  dühös  voltam.  Ha  csak  rágondoltam,  görcsbe  rándult  a 
gyomrom. Még arra sem tudtam rávenni magam, hogy egyáltalán rájuk 
nézzek.

–  Ne  hibáztassa  magát  a  múltbeli  mulasztásokért.  Most  ebből  az  új 
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információból  kiindulva  álljon  neki  cselekedni.  Jobb  későn,  mint  soha. 
Utólag  gondolkodni  még  mindig  sokkal  jobb,  mint  egyáltalán  nem 
gondolkodni. – Randy a férfit figyelte, amint semmibe véve az ő gondos 
osztályozását,  összeszedegette a papírokat,  és visszatette az acélkazet-
tába.

– Az iratkezelése még sok kívánnivalót hagy maga után – jegyezte meg 
rosszallóan.

A férfi csak egy vigyorra méltatta. Újra lezárta a kazettát, és a hóna alá 
kapva megkerülte vele az asztalt. A nő mellé érve megállt,  és a hajába 
markolva hátrahúzta a fejét, hogy a szemébe nézhessen.

– Meséljen nekem a szeretőiről.
A nőnek a szempillája sem rezdült:
– Elmondtam magának a múlt éjjel. Nem volt egy sem. Nem léteztek.
– Miért nem utasította vissza a mocskos rágalmakat?
– Miért kellett volna visszautasítanom? Valótlanok voltak. A terjesztőiket 

pedig nem állt szándékomban megtisztelni azzal, hogy tudomást veszek 
róluk a visszautasítással. Morfon volt az, aki szeretőket tartott. Jóformán a 
házasságunk  kezdetétől  fogva  hűtlenkedett.  Miután  elnyerte  a 
kongresszusi széket, szemmel láthatóan azt hitte, a pozíciójához jár neki, 
mintegy prémiumként,  még egy külön nő is.  Még csak nem is  titkolta, 
szinte  hivalkodott  vele  előttem,  tudván,  hogy  Scott  érdekében  egyben 
akarom tartani a családot. Amikor elegem lett belőle, és nem tudtam már 
elviselni a hűtlenkedéseit, követeltem, hogy váljunk el. Azzal fenyegetett, 
ha  elválok,  házasságtörésre  alapozva  el  fogja  perelni  tőlem  a  gyerek 
kizárólagos  elhelyezési  jogát.  A  válás  nem  tett  volna  jót  a  képviselői 
hírnevének.

– Sohasem sikerült volna elErnie, hogy neki ítéljék oda a gyereket.
–  Talán  nem.  De  én  nem  akartam  Scottot  kitenni  egy  ilyen 

hercehurcának,  ami  ráadásul  jókora  nyilvánosságot  kapott  volna,  és 
Morton tudta ezt. Amellett egyáltalán nem bíztam abban, hogy én nyerek. 
Éppen elég barátja volt magasabb helyeken, akik akár eskü alatt is azt 
vallották volna, hogy lefeküdtem velük, hogy elcsábítottam őket.

– Milyen barátok?
– Azok, akik Morton politikai pártfogását élvezték.
– Amikor azzal  vádoltam magát, hogy hűtlenkedő feleség, miért nem 

cáfolta meg? Miért hagyta, hogy gyötörjem?
–  Amikor  Morton  terjeszteni  kezdte  a  viszonyaimról  szóló  pletykákat, 

még  a  saját  anyám  is  a  rosszallását  fejezte  ki,  amiért  nem  intéztem 
diszkrétebben a dolgaimat. Még előtte sem cáfoltam meg a vádakat. O 
kész volt elhinni rólam az ilyenfajta hazugságokat, én meg kész voltam 
meghagyni  ebben  a  hitben.  Mivel  nyilvánvalóan  egy  kis  bizalmat  sem 
táplált irántam, már nem érdekelt, mit gondol rólam.

– Akkor miért mondta el nekem?
A ki nem mondott válasz ott vibrált kettejük között. Sólyom véleménye 

nagyon sokat jelentett neki.
Ujjai  még  mindig  szorosan  markolták  a  haját.  Hátraívelő  nyakában 

feszülést kellett volna éreznie, de nem érzett. Csak a forróságot érezte, 
ahogy  a  vér  az  arcába  szökött  a  férfi  kutató  tekintetétől.  Sólyom 
gyengéden megszorította a tarkóját, és maga felé húzta az arcát, mire ő 
ösztönösen felemelte a kezét, és a férfi combjára támasztotta. A férfiból 
önkéntelen,  mély sóhaj  szakadt  fel.  A  lélegzete szaggatott  volt,  amikor 
megszólalt.
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– Ha maga folyton így néz rám, akkor...
A kopogás az ajtón szétválasztotta őket. Randy gyorsan elkapta a kezét. 

Sólyom pedig elengedte a haját, és hátralépett.
– Gyere be!
Hangja olyan sötét volt, mint rezzenéstelen szeme, mely fogva tartotta 

a nő tekintetét. Ernie lépett be az ajtón, és szempillantás alatt felmérte a 
helyzetet. A levegő szinte szikrázott a vágy elektromos töltésétől.

– Visszajöhetek később is – mondta, s már fordult volna, hogy kilépjen a 
nyitott ajtón.

– Nem – szólt Sólyom. – Úgyis meg akartalak keresni. Sok mindent meg 
kell beszélnünk.

Úgy ment el, hogy be sem zárta az ajtót maga mögött.
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Tizenegy

Azon az estén a tábortűz körül a hangulat majdnem olyan volt, mintha 
örömünnep lett  volna.  A  törzsi  tanács  tervet  dolgozott  ki  arra,  hogyan 
fogják a bányát visszaszerezni. Az emberek nem ismerték a pontos tervet, 
de  most  ezzel  nem  is  törődtek;  megbíztak  a  tanácsban,  hogy  váltsák 
valóra  a  hozzájuk  fűzött  reményeket.  Mindegyik  főnököt,  de  legfőképp 
Sólymot, a szokottnál is nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel övezték.

Johnny jött oda a takaróhoz, melyen Randy és Sólyom ültek, és éppen a 
vacsorájukat költötték el. A hamvába holt szökési kísérlet óta, amikor csak 
látta  a  fiatalembert,  az  mélyen  belemerült  a  munkájába,  mintha 
megpróbálta volna jóvátenni korábbi mulasztását. Most büszkén tartotta 
maga elé mindkét karját, vízszintesen előrenyújtva, mutatva, hogy többé 
nem remegnek.

– Már három napja egyfolytában józan vagyok – közölte önérzetesen.
Sólyom még csak el sem mosolyodott, de a fiatalember talán nem is 

várta el tőle.
–  Igazán  jó  munkát  végeztél  a  teherautókon,  érdemes  volt  bíznom 

benned. Ha visszamegyünk a bányába, a munkagépekre is rá fog férni a 
felújítás.  Lehet,  hogy  kinevezlek  a  géppark  állandó  felügyelőjének,  ha 
megígéred, hogy elvégzel a városban egy gépészeti szakiskolát. A törzs 
fizetné a taníttatásodat. Érdekelne a dolog?

– Igen.
Sólyom kedvtelve nézett rajta végig.
– Amint lehet, utánanézek, jó?
Johnny sötét szeme boldogan ragyogott,  de mást már nem mondott, 

mielőtt  továbbállt.  Most  nem vonult  félre  egymagában,  mint  korábban, 
hanem vidáman elvegyült a többiek között. Randy látta, hogy odamegy 
egy  fiatal  nőhöz,  habozás  nélkül  megszólítja,  és  csakhamar  fesztelen 
csevegésbe kezdenek.

– Azt hiszem, az összetört szíve és sérült önérzete rövidesen gyógyírra 
fog találni – mondta.

A férfi szórakozottan helyeselt, de figyelmét egy másik párra fordította, 
akik kéz a kézben közeledtek feléje. Amikor odaértek, a jóképű fiú büszke, 
egyenes  tartással  állt  meg  előtte,  de  a  lány  szégyenlősen  szegezte 
tekintetét maga elé a földre.

– Isten hozott újra itthon, Aaron – szólította meg Sólyom a fiatalembert.
– Csak két napra jöttem. Már beiratkoztam, hétfőn kezdődik a következő 

szemeszter.
– Van elég pénzed, hogy mindent kifizess?
A fiatalember bólintott.  Gyors oldalpillantást vetett  a lányra,  és most 

először kezdtek rajta kiütközni a nyugtalanság jelei. Megnyalta a száját, 
mielőtt újra Sólyomhoz szólt.

– Szeretném az engedélyedet kérni, hogy összeházasodhassunk.
Sólyom  a  lányra  nézett,  aki  egy  pillanatra  fölnézett  rá,  aztán  újra 

lesütötte a szemét.
– És mi lesz az egyetemmel? – kérdezte Sólyom.
– Májusban végzek – emlékeztette Aaron. – Utána, júniusban szeretnénk 

összeházasodni.  És  szeretnénk,  ha  jövő  ősszel  Hajnal  is  jelentkezne 
egyetemre, és ő is szerezne diplomát.

– Ezt a törzsi tanács elé kell vinnetek.
– Meg is akartam tenni ma délután, de letettem róla, mert tudom, hogy 
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a többi megvitatásra váró ügy jóval sürgősebb – mondta a fiú, és Randyre 
pillantott. – Egyenként már kikértem a tanács többi tagjának a személyes 
véleményét, és ők a beleegyezésüket adták.

– Hajnal családja is?
– Igen.
– Na és ő?
A fiatalember gyengéden előbbre tolta a lányt.
– Hozzá akarok menni Aaron Turnbowhoz – mondta az, menyasszonyhoz 

illő halk hangon.
– Akkor beleegyezésemet adom – mondta Sólyom –, de addig nem, amíg 

meg nem kapod a diplomádat, Aaron –t ette hozzá sietősen.
Kellő  tisztelettel  megköszönték,  majd  sarkon  fordultak,  és  elsiettek. 

Mielőtt a sötétség elnyelte volna őket, látták, amint a lány a fiatalember 
nyaka köré fonta a karját, és boldogan csimpaszkodott vőlegényébe.

– Kötve hiszem, hogy júniusig várnának vele, hogy kipróbálják egymást 
– szólalt meg Sólyom elmélázva.

– Én meg kötve hiszem, hogy reggelig várnának vele. Hacsak Hajnalnak 
nincs valami ellenvetése – tette hozzá Randy némi rosszmájúsággal.

A  férfi  gyorsan  feléje  fordította  a  fejét.  Szigorú  arca  mögé  próbálta 
rejteni mosolyát a csípős nyelvű megjegyzés hallatán.

–  Csak reménykedem benne,  hogy nem fogja  teherbe ejteni  a lányt, 
hogy  aztán  rávegyenek,  hozzam  előbbre  néhány  hónappal  az  esküvő 
időpontját.  Kemény  pénzeket  fektettünk  be  Aaron  egyetemi 
tanulmányaiba.  Eddig az  elvárásainknak megfelelő életmódot  folytatott. 
Kicsit tartottam tőle, hogy az egyetemen összejön egy anglo lánnyal, és...

– És?
– Semmi.
– És micsoda?
– És majd őt akarja elvenni.
– És az olyan borzasztó lenne? – kérdezte a nő vérig sértve. Nem akarta 

hallani a férfi válaszát, de tudta, úgyis meg kell hallania.
–  Szükségünk van erős,  jó képességű fiatal  emberekre,  mint  amilyen 

Aaron  is.  Ha  fehér  lányt  venne  feleségül,  minden  valószínűség  szerint 
elhagyná a törzset.

– És a törzs sohasem fogadná vissza – tette hozzá Randy csendesen, 
amit a férfi nem mondott ki.

– Élhetne a rezervátumban, de nem viselhetne semmilyen tisztséget a 
törzsi tanácsban. Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, egy időben kétféle 
kultúrában élni. Ha egyszer választott, a választása egy életre szól.

A férfi elfordította a fejét. Randy az arcélét tanulmányozta, amely élesen 
rajzolódott  ki  a  tűz  bársonyos  fényhátterében.  Szigorú,  kemény,  de 
tisztességes  vezér  volt.  Randy  csodálta  az  igazságérzetét,  ítéleteit 
tapintatosan hozta meg, de azok hatásosak voltak. És mert ritkán dicsért, 
dicséretei  rendkívül  értékesnek  számítottak.  A  törzse  minden  tagjának 
gondját–baját a szívén viselte. Randy boldog volt, hogy végre találkozott 
egy olyan emberrel, aki nem mindig az egyes szám első személyt tartja 
szem előtt. Amíg nem ismerte Sólyom O'Toole–t, nem is gondolta volna, 
hogy ilyen ember létezik egyáltalán.

Ám amint tovább figyelte a férfit, feltűnt neki valami. Sólyom egyedül 
volt.  Még  akkor  is,  ha  olyan  emberekkel  körülvéve  ült,  akik  feltétlenül 
tisztelték őt, távol volt tőlük. Mintha egy elválasztó vonalat húztak volna 
köré,  és  ez  a  felismerés  belenyilallt  a  szívébe.  Ha  belegondolt,  mintha 
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mindig is valami titkos szomorúság rejtőzött volna a férfi kék szemének 
mélyén. Többnyire gondosan elrejtette, de azokban a ritka pillanatokban, 
amikor megfeledkezett róla, mindenki számára láthatóvá vált, aki a sze-
mébe  nézett.  A  boldogtalan  gyermekkor  és  a  bűntudat  miatt,  amit 
magában hordozott, csendben és egyedül szenvedett.

Mielőtt  alaposan  szemügyben  vehette  volna  a  bensőjében  kavargó 
érzéseket, Scott bukkant elő, és melléje telepedett a takaróra.

– Szia, mami – mondta rá nem jellemző módon elszontyolodva, és fejét 
anyja mellére hajtotta.

– Hello, drágám. Merre jártál? Már jó ideje nem láttalak. Mi van veled?
– Semmi.
Randy kérdőn nézett Sólyomra, de a férfi  megvonta a vállát,  jelezve, 

hogy nem tudja, mi okozza Scott mélabúját.
– Valami baj van?
– Nincs – mormogta kedvetlenül a kisfiú.
– Biztos vagy benne?
– Aha, csak...
– Csak?
A kisfiú felállt.
– Csak az, hogy Donnynak kistestvére lesz.
– Tudom, szívem. Szerintem ez csodálatos újság, nem igaz?
– De, csak ő mindenkinek eldicsekszik vele – válaszolta a kisfiú, széles 

kézmozdulattal körbemutatva, mintha az egész világot át akarná ölelni. – 
És hogy nekem nem lesz. Nekünk nem lehetne, mami? Kérlek!

Randynek egy pillanatra elállt a szava, majd halkan felnevetett, és az 
általános szülői mellébeszéléshez folyamodott.

– Jó, majd meglátjuk.
– Ezt mondtad a nyuszira is, de azt se kaptam meg soha. Megígérem, 

hogy segíteni fogok a babára vigyázni. Kérlek!
– Scott.
A kisfiú buzgó könyörgése abbamaradt, amikor a férfi a nevén szólította.
– Tessék?
–  Hol  a  késed?  –  kérdezte  Sólyom,  mire  Scott  előhúzta  az  övéből. 

Sólyom kivette a kezéből, hosszasan tanulmányozta.
– Azóta nem veszítetted el? – Nyilvánvaló, hogy amikor visszaadta, nem 

mondta el neki, hogy az anyukája vette el tőle, amikor átölelték egymást.
– Nem.
– Hmm. Azt hiszem, rászolgáltál valami jutalomra, amiért így vigyáztál 

rá. Egy tokra.
– Van már késtokom. Sólyom.
– De nem ilyen, mint ez itt – mondta a férfi, és az inge egyik zsebéből 

előhúzott  egy  szögekkel  kivert  bőr  késtokot.  Belecsúsztatta  a  kést,  és 
odanyújtotta  a  kisfiúnak,  aki  olyan  áhítattal  vette  át,  mintha  valami 
kegytárgy lenne.

– Hű a mindenit. Sólyom! Ez csuda klassz. Honnan szerezted?
– A nagyapámtól kaptam. Ő készítette nekem, amikor olyan idős voltam, 

mint most te.
Hogy emlékeztessen rá.  A férfi  nem mondta ki a szavakat, de Randy 

hallani vélte. A bőrtok olyan volt, mint valami búcsúajándék. A gondolattól 
rémülten zakatolni kezdett a szíve, aminek egyáltalán semmi értelme sem 
volt. Hát nem ő próbált néhány nappal ezelőtt elszökni innen? Most még a 
gondolata is lehangoló volt, hogy elmennek innen, és soha többé nem látja 
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Sólyom O'Toole–t. Mi idézte elő ezt a fordulatot?
Mielőtt  tovább rágódhatott  volna ezen, Leta és Ernie léptek hozzájuk 

Donnyval  együtt,  akire  olyan  mély  benyomást  tett  a  késtok,  hogy 
abbahagyta a kérkedést a leendő kistestvérével.

–  Akarjátok,  hogy  Scott  ma  éjszakára  is  nálunk  aludjon?  –  kérdezte 
Ernie, Sólyomról Randyre, majd megint a férfira nézve.

– Nektek több helyetek van a kunyhótokban, mint amenn5át én tudok 
csinálni az enyémben – felelte Sólyom. – Ez mellette szól.

–  Ő  és  a  mamája  aludhatnának  abban  a  kunyhóban,  ahol  az 
ideérkezéskor voltak.

Ez a lehetőség azonban nem nyerte el Sólyom tetszését.
–A kályha napok óta nem volt begyújtva. Túl hideg lenne ott.
– Scott egyáltalán nem okoz gondot – szólt közbe Leta, mert nem vette 

észre a felszín alatti feszültséget. Mindjárt neki is állt hazaterelni a fiúkat. 
Ernie, aki úgy nézett ki, mint aki mondana még valamit, de meggondolta 
magát, megfordult, és lassan a családja után ballagott.

– Azt hiszem, Ernie nem kedvel engem – szólalt meg Randy, amikor már 
hallótávolságon kívülre kerültek.

Sólyom  egy  könnyed  mozdulattal  talpra  szökkent,  és  felsegítette 
Randyt. Együtt indultak a táboron keresztül a férfi kunyhója felé.

– Ernie általában nem kedveli az anglo nőket.
– Erre már rájöttem.
– Szerinte agresszívak és túlságosan okoskodók.
– Nem vagyunk eléggé engedelmesek.
– Így is össze lehet foglalni.
– Maga mit gondol?
–  Azt,  hogy  Ernie  meglehetősen  reménytelen  eset,  ami  a  feminista 

mozgalmat illeti.
– Úgy értem, mit gondol az anglo nőkről?
– Különös tekintettel egyvalakire? – kérdezett vissza Sólyom. Eközben 

odaértek a kunyhóhoz. A férfi erőteljes mozdulattal belökte az ajtót.
– Igen. Mit gondol rólam?
A férfi  előreengedte  Randyt  a  szobába,  majd  követte,  s  végül  olyan 

közel lépett hozzá., hogy csak centiméterek választották el őket.
– Még nem alakult ki a végleges véleményem magáról.
– És az első benyomása? – kérdezte Randy incselkedve.
– Le akartalak fektetni. 
Randynak elakadt a lélegzete. 
– Óh!
A  szobába  az  egyetlen  fény  a  kályhában  lobogó  lángokból  érkezett. 

Kecses  árnyak  táncoltak  körben  a  durva  farönkfalakon,  keresztben 
elnyúltak  a  padlón,  és  rávetődtek  az  egymás  szemébe  mélyedő  két 
emberre.

Hosszú ideig nem is történt más. Aztán lassú, kiszámított mozdulattal 
Sólyom mindkét  kezével  beletúrt  Randy hajába,  fölemelte  a  tarkóján  a 
nyakából, és az arca két oldalán feltartva figyelte, hogyan szűrődik át a 
tűz fénye a szőke fürtökön.

– Gyönyörű hajad van, különösen a tűz fényében.
Randy  úgy  érezte,  nehéz  most  beszélni,  de  rekedtes  hangon  valami 

köszönetfélét mormogott.
Sólyom a két keze közé fogta a nő arcát, és végigfuttatta a hüvelykujjait 

a szempilláin.

94



– Olyan színe van a szemednek, mint tavasszal az első leveleknek.
Lejjebb csúsztatta a kezét a nyakára, egy pillanatra körbezárta rajta az 

ujjait, mielőtt hagyta, hogy továbbmozduljanak, le a melleire. Randy aznap 
reggel  friss  inget  kapott,  amely  semmivel  sem  volt  vonzóbb,  mint  a 
korábbiak. A férfi  a jelek szerint  észre sem vette: szemlátomást jobban 
érdekelték az ing elülső részének domborulatai. Amilyen tekintettel a férfi 
ránézett, gyönyörűségesebb érzéssel töltötte el, mint amit valaha is ér-
zett. Sólyom kezei átsuhantak keblei lágy dombjain.

– Vedd le – mondta, és kezét leeresztette az oldalához.
Randy csak egyszer szegte le a fejét,  hogy lássa,  hol  van a legfelső 

gomb helye. Ezután a férfi szemébe nézve gombolta ki, fejtette le magáról 
és ejtette le a padlóra az inget. Látta, hogy Sólyom nagyot nyel, még látta 
a  feléje  nyúló  kezét,  de  amikor  megérintette,  addigra  már  lehunyta  a 
szemét.

–  Gyönyörű  mellek  –  dörmögte,  befedve  őket,  csészéket  formálva  a 
tenyeréből.  –  Gyönyörű,  érzékeny mellbimbók.  –  Hosszan,  szaggatottan 
engedte ki a lélegzetét, amikor a mellbimbók keményen megmerevedtek 
becéző ujjai alatt. Lehajtotta a fejét, és az egyiket megcirógatta a nyelve 
hegyével. Randy egész bensője megremegett, és halkan felnyögött. A férfi 
folytatta a szerelmi játékot, fürge nyelvével körbejárva a merev csúcsokat, 
amíg  annyira  meg  nem  duzzadtak,  hogy  már  majdnem  hozzáértek  a 
szájához.

Nyilvánvalóan éppen ezt akarta. Gyorsan ő is kigombolta az ingét, és 
vallanak egy vonagló mozdulatával ledobta magáról. Erős, sötét kezét a 
nő  hátára  csúsztatta,  és  magához  húzta  a  testét.  A  keblek  nedvesen 
nyomódtak a mellkasához. A látvány okozta gyönyörűségtől fel–felnyögve 
lehajtotta a fejét, és megcsókolta a nőt, kemény és akaratos, de mély és 
kutakodó csókkal, mintha a lelkét akarná megérinteni kíváncsi nyelvével.

Továbbra is szorosan egymáshoz simultak, orrukat, arcukat, állukat és 
ajkaikat egymáshoz dörzsölve. Randy hamarosan rájött, miért nem öleli át 
a férfi.  Éppen a farmernadrágját gombolta ki.  Amikor végzett vele, egy 
lépésre eltávolodott tőle.

Lélegzetük kapkodóvá vált és felgyorsult, amint egymásra néztek. Végül 
Randy pillantása lefelé vándorolt a férfi mellkasára. Hihetetlenül sima és 
olajosan csillogó volt, csodálatosan formált izmokkal, csontokkal és bőrrel. 
Ujja hegyével végigkövette mellizmai szögletes vonalát. A szegycsontját 
elérve tovább követte lefelé a lapos bemélyedést a feszes hason, túl a 
keskeny  csípőn,  a  sötéten  csillogó  szőrzet  csíkjáig,  majd  visszafelé 
megtalálta  a  köldök  gödröcskéjét.  Ott  tétovázva  elidőzött,  kíváncsian 
várva, mit vár tőle a férfi.

Nem kellett sokáig várnia, hogy kitalálja. Sólyom megfogta a kezét, és a 
farmernadrágja nyitott elejéhez vezette. Ott elengedte, Randyre bízva a 
döntést.

Az asszony lehunyta a szemét, és előrehajolt.  Fejét  féloldalt  fordítva, 
arcával a férfi mellkasára simult, és csak ekkor csúsztatta be a kezét a 
sűrű szőrzet bozótjába.

Amikor megérintette, a férfi teste összerándult. Amikor köréje zárta a 
kezét, felemelte és kivette, felkiáltott:

– Miranda –, és karját a nő köré fonta.
Randy hátrahajtotta a fejét, hogy fogadja szenvedélyes csókját. A férfi 

lenyúlt  a  szoknyája  alá,  és  megszabadította  az  alsóneműjétől.  Aztán 
összefogta  kezében  a  szoknyája  szövetét,  és  maga  felé  hajlította  a 
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csípőjét.  Megérintették  egymást;  az  érintkezés  több  volt,  mint  amit  el 
tudtak viselni.

Sólyom az ágyhoz vonszolta. Leült az ágyra, félig a mögötte álló falnak 
támasztva  a  hátát,  és  Randyt  az  ölébe  húzta.  Kezével  alátámasztva  a 
csípőjét,  a  szája  felé  vonta  a  testét,  és  megcsókolta  a  szoknyáján 
keresztül. Majd a szoknyát felhajtva megcsókolta a hasát, sima combjait, 
közöttük  a  szőkésvörös  szőrzetet.  Felsőtestével  egyre lejjebb  csúszva, 
csókokkal  borította,  nyelvével  szétválasztotta  és  kikutatta  nőisége 
selymes barázdáit.

Randy  már  ekkor  az  egész  testét  megremegtető,  szívet  elállító 
tetőpontra jutott. Mielőtt teljesen magához tért volna, a férfi lenyomta a 
csípőjét,  és  felnyársalta  meredező férfiasságára.  Ajkuk szenvedélyes  és 
éhes csókban forrt  össze.  Sólyom keze gyengéd nyomást  gyakorolva a 
csípőjére, irányította a mozdulatait.

Minden erejével  azon volt,  hogy örömet szerezzen neki,  ezért  Randy 
levetkőzte  minden  gátlását,  s  így  jóval  többet  adott  a  férfinak,  mint 
amennyit  az  remélt.  Testük fénylett  a verítéktől  és a lázas  forróságtól, 
amikor feloldódtak a gyönyörben.

Aztán elteltek, s csak annyi  erejük maradt,  hogy egy rövid pillanatra 
széjjelváljanak, és a maradék ruhadarabokat is ledobják magukról. Aztán 
Sólyom  magához  húzta  a  nő  meztelen  testét,  és  egy  takarót  terített 
magukra.

– Ernie nem helyeselné – suttogta Randy a férfi nyakába.
– A pokolba Ernie–vel.
Randy kielégült mosollyal, alig hallhatóan súgta.
– Nem akarom, hogy miattam méltatlanná válj a törzsben betöltött pozí-

ciódra.
A férfi az álla alá nyúlt, és fölemelte a fejét.
– Semmi olyan nem történt ma éjjel, ami megváltoztatná a dolgokat.
– Biztos vagy benne?
– Teljes mértékben.
– De azt gondoltam, hogy ha...
– Csss. – A férfi a hüvelykujjával könnyedén végigfutott alsó ajkán. – A 

szád felhorzsolódott. 
– Mert olyan erősen csókoltál.
– Sajnálom, hogy felsebeztem.
– Én nem. – Előrehajolt,  és ajkát a férfiéra tapasztotta. Hosszú, édes, 

egybeolvasztó  csókjuk  közben  a  férfi  kalandozó  keze  gyengéden 
becézgette a testét.

Randy ezután már nem sok mindenre emlékezett. Elnyúlt a férfi mellka-
sán,  haja  beterítette  annak  rézszínű  bőrét,  s  a  szívverése  ritmusára 
átsiklott az álomba.

Arra ébredt, hogy hiányolja a férfi testének melegét. Mielőtt kinyitotta a 
szemét, megpróbált közelebb bújni hozzá. Keze érte nyúlt, de üresen tért 
vissza. Kinyitotta a szemét, és fölfedezte, hogy egyedül fekszik az ágyban. 
Megrémült,  fejét  körbe–körbe  forgatta.  Megnyugodva vette  észre,  hogy 
Sólyom  ott  áll  az  ablaknál.  Vállával  az  ablakfélfának  támaszkodva 
mozdulatlanul bámult kifelé.

Még mindig  meztelen volt,  szemlátomást  ügyet  sem vetve a kunyhó 
lehűlt  levegőjére.  A  takarót  a  vállára  húzva,  az  asszony  észrevétlenül 
figyelni kezdte. A válla széles volt, a felsőteste pedig hosszú és szemet 
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gyönyörködtetően  arányos.  Tompora  feszes  és  keskeny,  kecsesen 
domborodva ki a háta alatt. Hosszú combok és izmos lábikrák egészítették 
ki a képet. Karok, kezek, lábfej – Randy egyetlen hibát sem fedezett fel.

Úgy  csodálta  a  férfi  testét,  mint  Isten  legszebb  alkotását.  Mint  nő 
vágyott rá. Képes volt rá, hogy kimondhatatlan örömet adjon neki, s eddig 
számára ismeretlen, csábító érzéseket és érzékiséget kapjon tőle. A férfi 
életre keltette a teste erogén részeit, melyek születése óta szunnyadtak 
benne: valóságos varázslatot űzött vele.

Csordultig  telve  az  érzésektől,  visszahajtotta  a  takarót,  és  nesztelen 
léptekkel közeledett a férfihoz. Mögé lépett, hozzásimult a hátához, karjait 
a férfi karjai alá csúsztatta és keresztbekulcsolta a mellkasán.

– Jó reggelt – mondta, és egy csókot nyomott a lapockájára.
– Jó reggelt.
– Mit csinálsz ilyen kora reggel?
– Nem tudtam aludni.
– Miért nem ébresztettél fel?
– Nem volt rá szükség.
Talán  magára  kellett  volna  hagynia  a  férfit  gondolataival.  Nem  volt 

beszédes  kedvében.  De  nem akart  visszabújni  az  ágyba,  mely  annyira 
üresnek tűnt nélküle.

– Mit nézel?
– Az eget.
– És mire gondolsz?
A  férfi  mellkasa  mély  sóhajjal  emelkedett  meg  és  süllyedt  vissza, 

jóllehet hangot nem adott ki.
– Az életemre, anyámra, apámra és a testvéremre, aki halva született. A 

nagyapámra.  Arra  az  Írországból  jött  emberre,  aki  feleségül  vett  egy 
indián lányt, és anglo szemekkel hagyott itt engem.

Randy meg akarta mondani neki, milyen különleges ez a szempár, de 
bizonyos volt benne, hogy már úgyis tudja. Abban is biztos volt, hogyan 
érez a kettejük különbözősége miatt.

– Haragszol a szemedre, mert nem indián szem, ugye?
Sólyom közömbösen vállat vont,  de Randy nagyon is érzékelte,  hogy 

érzékeny pontot érintett. Megcsókolta a férfi gerince vonalát, kezét pedig 
a  hasára  csúsztatta.  Lassacskán  lejjebb  is  hagyta  kalandozni  őket. 
Felületesen  megérintette  kiálló  csípőcsontjait,  felborzolta  a  szerzetét,  s 
mielőtt rásimult a felső combjára, egy pillanatra érintette a nemi szervét. 
Érezte, hogy a férfi teste megfeszül, de nyíltan nem reagált.

– Gyönyörű vagy. Sólyom O'Toole. Mindened gyönyörű.
Keze  elindult  visszafelé,  de  érintése  ezúttal  kevésbé  elemző,  mint 

inkább  érzéki  volt.  A  férfi  hirtelen  megragadta,  és  ezzel  megállást 
parancsolt a kezének.

– Menj vissza az ágyba – szólt rá kurtán és nyersen. – Hideg van.
Randy ijedtében halk kiáltást hallatott, és gyorsan visszahúzta a kezét. 

A durva visszautasítás hallatán megfordult, de mielőtt két lépést tehetett 
volna, a férfi keze a csuklójára zárult, és visszahúzta.

– Azt hiszed, nem kívánlak. – Inkább kijelentés volt, mintsem kérdés. – 
Én viszont nem hiszem – dörmögte.

Randynek még meglepődni sem volt ideje, mielőtt a férfi az ágyékához 
emelte.  A  hátát  a  falnak  támasztotta,  és  belé–nyomult.  Tenyér  a 
tenyérhez, csattant a kezük a falon, az asszony feje mellett. A férfi a szőke 
haj koronába temetve az arcát, csípőjét a nőéhez szorította.
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–  Óh,  édes  Istenem.  Nem  akarlak  kívánni,  de  mégis  kívánlak.  Nem 
akarlak téged, mert gyengévé teszel.

Randy  körbekulcsolta  lábaival  a  férfi  derekát,  és  közelebb  húzta 
magához. Csípője ösztönösen mozogni kezdett.

– Nem, ne mozogj! – szisszent fel a férfi. – Ne... ne csinálj semmit, csak 
tarts szorosan magadban. Tedd meg utoljára. Fogadj be. Csak hagyd, hogy 
érezzem, ahogy körbeveszel. Hadd maradjak... Óh, ne, ne... – A szaggatott 
szavak utat engedtek a forró kilövellés áradatának. A feloldódás mély és 
hosszantartó morgásában a kétségbeesés csipetnyi árnyalata is érezhető 
volt.

Néhány perccel később leengedte Randyt a földre, aki kutatva nézett 
félrefordított  arcába  magyarázatért.  Nem  sértődöttséget,  inkább 
elképedést érzett, és megrökönyödése félelemmel vegyült, de hogy mitől, 
azt nem tudta volna megmondani. Mielőtt megkérdezhette volna, mi rejlik 
e  különös  viselkedés  mögött,  a  közelgő  hajnal  neszeitől  eltérő  zajokat 
hallott.

Az  ablakhoz  lépve  kinézett.  A  felkelő  nap  szétterítette  ragyogását  a 
hegyoldalban.  Ahogy  fénye  megvilágította  az  alant  megálló  konvojból 
kirajzó alakokat,  azok úgy néztek ki,  mintha fekete rovarok nyüzsögtek 
volna a sziklás talajon.

– Sólyom! – kiáltott fel a nő riadtan. – Ez a rendőrség! Hogy kerültek ide? 
Hogyan találtak meg minket?

– Én küldtem értük.
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Tizenkettő

– Te küldtél értük? Miért?
A férfi a farmernadrágjáért nyúlt, és belebújt.
– Hogy feladjam magam – közölte vele anélkül, hogy bármilyen érzelem 

tükröződött volna akár az arcán, akár a hangjában. – Jobban tennéd, ha 
felöltöznél. Hamarosan le kell menned.

– Sólyom! – kiáltott fel Randy, s megragadta a férfi karját, kényszerítve, 
hogy ránézzen. – Mi folyik itt? Miért csináltad ezt? Azt hittem, elküldöd az 
okmányokat a kormányzónak.

A  férfi  lerázta  magáról  a  kezét,  és  egyenként  odadobálta  a 
ruhadarabjait.

– Tegnap kézbesítettek neki egy másodpéldányt a hivatalába. Hagytam 
neki néhány órát, hogy végigolvassa, aztán felhívtam.

– Személyesen vele beszéltél?
–  Pár  sikertelen  próbálkozás  után  megkockáztattam  egy  burkolt 

fenyegetést  az  életedre  vonatkozóan,  és  akkor  hajlandó  volt  beszélni 
velem.

– És mit mondott? – kérdezte a nő türelmetlenül, amikor a férfi hátat 
fordítva neki folytatta az öltözködést.

–  Azt  mondta,  hogy  teljes  figyelmét  az  ügynek  szenteli,  ha  feladom 
magamat, és szabadon engedlek téged és Scottot. Beleegyeztem, de azzal 
a  kikötéssel,  ha  garanciát  ad,  hogy  csak  rajtam  kérik  számon  az 
elrablásotokat. Megadta nekem ezt a garanciát.

–  Sólyom – mondta Randy kétségbeesett  hangon,  ruháját a melléhez 
szorítva –, ez nem tisztességes dolog.

– Nem sok olyan van az életben. Gyerünk, öltözz fel.
– De...
– Vedd fel a ruhád, ha nem akarod, hogy meztelenül vigyelek le a kapu-

hoz. Nem hinném, hogy a volt férjed értékelné. – A férfi nem viselkedett 
még  ilyen  kemény  és  megalkuvást  nem  ismerő  módon  az  átmeneti 
táborban töltött első éjszaka óta, közvetlenül az emberrablást követően. 
Szigorú álla elszánt–

Ságot sugárzott, szemében gyűlölet izzott.
– Milyen szerepet játszik Morton abban, hogy feladtad magad?
– Nem tudom, de biztosan tárt karokkal várja, hogy Scottot és téged 

visszafogadjon.
– Azt akarod, hogy visszamenjek..., hogy visszamenjünk hozzá?
A férfi hideg és könyörtelen tekintettel válaszolta:
– Kisebb gondom is nagyobb annál. Kellemes időtöltést jelentettél, amíg 

itt voltál. Jó volt rád nézni. Jó volt érezni téged. Jó volt... – Állával a feldúlt 
ágy felé intett. – Ha igaz az, hogy nem voltak szeretőid a válásod előtt, 
sem azóta, akkor csak elvesztegetted a tehetségedet.

Randy mellkasa hullámzott a kitörni készülő sírástól, de végül sikerült 
magába fojtania. Alsó ajkát a foga közé harapva, hátat fordított a férfinak. 
Alig  tudta  magára  húzni  a  ruháit.  Amikor  végre  sikerült  felöltöznie, 
megfordult. A férfi rezzenéstelen arccal állt a nyitott ajtóban.

A kunyhóhoz vezető ösvény végén Ernie várt rájuk, Scottal az oldalán. A 
gyerek szeme be volt dagadva a kialvatlanságtól. Mindketten zavarodottak 
voltak. Közeledtükre a kisfiú eléjük futott.

– Mami, Ernie azt mondta, most haza fogunk menni. Én nem, ugye? Itt 
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maradhatok még?
Randy megfogta a kezét, és könnyes mosollyal nézett rá.
–  Attól  tartok,  kicsim,  hogy  nem.  Letelt  az  időnk,  így  hát  el  kell 

mennünk.
– De én nem akarok még hazamenni! Itt akarok maradni és Donnyval 

játszani. Látni akarom a testvérét, amikor megszületik.
– Scott.
Egyetlen szó Sólyomtól véget vetett a nyafogó panaszáradatnak.
– De Sólyom, én...
A férfinak elég volt csak rápillantania, és lecsendesedett. Elszontyolodva 

leszegte a fejét, és megszelídülten ácsorgott an)^a oldalán. Ernie Sólyom 
elé lépett.

– Hadd menjek veled – mondta.
– Ezt már százszor megbeszéltük. Ne légy esztelen. Rád itt van szükség, 

hogy  gondját  viseld  a  fiaidnak.  Gondoskodj  róla,  hogy  okos  és  erős 
férfiakká váljanak. Neveld őket meggyőződéses és célratörő emberekké.

Ernie  mély  ráncok  barázdálta  arca  most  szemlátomást  megnyúlt. 
Szomorúan  Sólyom vállára  tette  a  kezét.  Hosz–szú,  beszédes  pillantást 
váltottak. Végül Ernie levette a kezét, és félreállt.

A Randy és Scott vezette menet elindult a tábor főutcáján a kapu felé. 
Randy  tudta,  hogy  komoly  és  barátságtalan  szemek  figyelik  őket  az 
ablaktáblák mögül.  A kapun túl az állam fővárosából érkezett, hivatalos 
jelzéssel  ellátott  gépkocsik  ijesztő  félkört  formáztak.  A  félkör  közép-
pontjában  álló  emberben  Randy  felismerte  az  állam  kormányzóját.  És 
mellette Mortont. A volt férje látványától öklendeznie kellett.

– Az ott az apu – jegyezte meg Scott halk és közömbös hangon.
– Igen.
– Hogy került ide?
– Azt hiszem, hiányoztál neki, és látni akart.
Scott nem szólt semmit. Még csak meg sem szaporázta lépteit. Éppen 

ellenkezőleg, egyre bizonytalanabbul lépdelt.
– Mami, mit csinál itt ez a sok rendőr? Félek.
–  Nincs  semmi,  amitől  félned  kellene,  szívem.  Annyi  az  egész,  hogy 

rendőri kíséretet akarnak biztosítani nekünk hazafelé.
– Az micsoda?
– Olyan valami, ami csak fontos embereknek jár, mint amilyen az elnök.
– Óh. – A rendőri kíséret ötlete szemmel láthatóan nem lelkesítette fel 

Scottot.
Mielőtt a kapuhoz értek volna. Sólyom megállt.  Randy megfordult,  és 

kérdő tekintettel ránézett.
–  Arra  várnak,  hogy  előreengedjelek  benneteket.  Kértem  őket,  hogy 

titeket vigyenek el, mielőtt engem letartóztatnak. A fiú érdekében.
Sólyom  bilincsbe  verve,  amint  begyömöszölik  egy  rendőrautó  hátsó 

ülésére.  Randy  megremegett  a  gondolattól,  hogy  Scott  a  szemtanúja 
lehetne ennek.

– Örülök, hogy gondoltál rá. így lesz a legjobb, valóban.
A  nyers  szavak  ellenére,  amit  a  férfi  korábban  mondott,  Randy  úgy 

érezte, meghasad a szíve. Meg akarta őrizni az arcát az emlékezetében. 
Lehet, hogy utoljára láthatja a férfit,  amint alakja kirajzolódik az égbolt 
hátterében, mely éppen olyan színű volt, mint a szeme, míg átellenben a 
hegyoldal ugyanolyan kemény és megszelídíthetetlen, mint az arcéle.

– Sólyom, te nem jössz velünk? – kérdezte Scott remegő hangon. Ha 
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nem fogta is fel annak a következményeit, ami éppen történt, érezte, hogy 
valami nincs ' rendben.

– Nem, Scott. Van valami elintéznivaló ügyem ezekkel az emberekkel itt, 
de utánatok nem sokkal én is elmegyek.

– Inkább veled maradnék.
– Nem lehet.
– Kérlek! – könyörgött a gyerek elcsukló hangon.
Sólyom  arcán  megrándult  egy  izom,  de  büszke  testtartása  mit  sem 

változott.
– Hol van a késed és a tokja?
Scott  könnyektől  csillogó szemmel és remegő szájjal  érintette meg a 

kést és tokját, ami az övére volt erősítve.
– Jól van. Számítok rád, hogy vigyázni fogsz a mamádra.
– Megígérem, hogy vigyázni fogok rá.
A férfi átölelte a kisfiú vállát, ugyanúgy, mint Ernie tette, amikor búcsút 

vett  tőle,  majd  visszahúzta  a  kezét  és  gyorsan  hátralépett,  mintha 
láthatatlan kötél rántotta volna meg. Átható pillantást vetett Randyre.

– Menjetek. Mielőtt elveszítik a türelmüket.
Ezernyi dolog volt, amit az asszony el akart még mondani, ha hagytak 

volna annyi időt, hogy elmondja, ha Sólyom meg akarta volna hallgatni. 
Erőt merítve egy láthatatlan belső forrásból, megfordult és magával húzta 
a vonakodó Scottot.

Együtt  mentek  ki  a  kapun.  Morfon  futott  feléjük,  és  amint  odaért, 
megragadta a nő vállát.

– Jól vagy, Randy? Beváltotta a fenyegetését? Megsebesített?
– Vedd le rólam a kezed! – vetette oda a nő.
Morfon  elképedve  pislogott  rá,  de  hogy  megőrizze  a  méltóságát  a 

nézőközönség előtt, engedelmeskedett.
– Scott! Scott, minden rendben, fiam? 
– Jól vagyok, apu. Hogy lehet, hogy most haza kell mennem?
– Mi a...
– Adams kormányzó? – szólította meg Randy a közelben álló férfit.
Az államférfit jó szónoki képességgel és éles politikusi elmével áldotta 

meg a sors, hogy pótolja a jelentéktelen, pocakos külsőt és az idő előtti 
kopaszodást.

– Igen, Mrs. Price. Mit tehetek önért? – kérdezte, miközben előrelépett 
és  kezet  fogott  Randyvel.  –  Tisztában  vagyok  vele,  hogy  szörnyű 
megrázkódtatáson mentek keresztül. Bármit megteszek, ami módomban 
áll, hogy segítsek önnek, csak Ernie kell.

–  Köszönöm.  Lenne  szíves  utasítani  az  urakat,  hogy  tegyék  el  a 
fegyvereiket?

Adams kormányzó néhány pillanatra elveszítette a lélekjelenlétét. Olyan 
kérésekre számított, mint ennivaló, víz, friss ruha, orvosi ellátás, védelem. 
Randy kérése teljesen felkészületlenül találta.

– Mrs. Price, azok az emberek az ön védelme érdekében készítették elő 
a fegyvereiket. Nem bízhattunk Mr. O'Toole ígéretében, hogy sértetlenül 
adja önt át.

– Miért nem? Látszik rajtam bármilyen sérülés is?
– Nos, nem, de...
–  Nem adta talán Mr.  O'Toole  a szavát  rá,  hogy nem fog bántani?  – 

Szerencsés találat volt, a zavarodottság a kormányzó arcán pedig ennek 
megfelelő.
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– De igen.
– Akkor tetesse el a fegyvereket, vagy egy tapodtat sem mozdulok erről 

a helyről. A puskák megijesztik a fiamat.
Morton csípőre tette a kezét.
– Randy, mi a fenét képzelsz...
– Ne szólj hozzám ezen a leereszkedő hangon, Morton, jó?
– Igen – sipított fel élesen Scott hangja –, Sólyom dühös lesz rád, ha 

ordítasz a mamival!
– Hát ide figyelj...
Adams kormányzó feltette a kezét.
– Kérem, Mr Price. Úgy látom, Mrs. Price mondani akar valamit.
– Óh, igen, így van. A puskák?
A kormányzó tekintetével felmérte Randyt. Majd a nő válla fölött arra az 

emberre nézett, aki a magasban állt egy kiugró sziklapárkányon, s alakja 
élesen kirajzolódott a kék égre. A kormányzó egy intéssel odarendelte az 
FBI–különítmény  vezetőjét.  Rövid  és  halk  megbeszélést  tartottak.  Az 
asszonynak vele is meg kellett vitatnia az álláspontját,  mint az előbb a 
kormányzóval,  de  végül  elhangzott  a  parancs,  hogy  minden  fegyvert 
tegyenek el.  Csak ezután érezte,  hogy mellkasában oldódni  kezd a  fe-
szültség.

– Kapott ön tegnap egy fénymásolt iratokkal tele irattartót Mr. O'Toole–
tól?

– Igen, valóban kaptam – válaszolta
Adams kormányzó. – Nagyon érdekes olvasmány volt.
–  És  beszélt  vele  telefonon  ezekről  az  iratokról,  biztosítva  őt  a 

vizsgálatról?
– Úgy van.
– Akkor ezekre itt semmi szükség – mutatott körbe a járőrkocsikra.
– Ez az ember beleegyezett abba, hogy feladja magát a hatóságnak.
– Milyen célból?
– Hogy milyen célból? – kiáltott fel Morton. – Súlyos bűnt követett el!
– Csak végrehajtotta. De ki volt az, aki kitervelte? – tüzelt vissza Randy. 

Morton arca holtsápadttá vált.
Miután  így  elnémította,  Randy  újra  a  kormányzó  felé  fordult,  aki 

rosszallóan és gyanakodva vonta össze a szemöldökét.
– Kormányzó úr! Ezért az egész zűrzavaros helyzetért Morton a felelős. 

O hitette el Mr O'Toole–lal, hogy a viszonyok a rezervátumban javíthatók 
lennének és a Magányos Puma bánya újra a törzs tulajdonába kerülhetne, 
ha megtenné Mortonnak ezt a kis „szívességet”. Szükségtelen mondani, 
hogy  Mortont  senki  más  érdeke nem izgatja,  csak  a  sajátja.  Ő volt  az 
emberrablás felbujtója; ez a nyilvános szereplés jól jött volna neki a no-
vemberi választások előtt.

A kormányzó lesújtó tekintetet vetett Mortonra; mintha azt fejezte volna 
ki  vele,  hogy  ezért  később  még  számolnak.  Most  azonban  ebben  az 
ügyben akart előbbre jutni.

– Az viszont tény marad, Mrs. Price, hogy Mr. O'Toole elrabolta önt és a 
kisfiát arról a vonatról.

–  Ha  el  akarják  ítélni,  eskü  alatt  fogom  vallani,  hogy  nem  tette. 
Tanúsítani  fogom,  hogy  önszántunkból  mentünk  vele  –  mondta  a  nő 
megingathatatlan elszántsággal.

– Ez az ember pénzt rabolt el az egyik utastól.
–  Olyan  pénzt  tett  el,  amit  gyakorlatilag  a  markába  nyomott  egy 
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nagyszájú alak, aki azt hitte magáról, hogy jópofa. Amikor a szemtanúk 
odaállnak az esküdtek elé,  bizonyítani  fogják  ezt  a tényt.  Mindenki  azt 
hitte  a  vonaton,  hogy  az  egész  „rablás”  meg  van  rendezve,  és  a 
programhoz tartozik. Senki sem volt semmilyen veszélyben. Egy pillanatig 
sem.

– Senki, csak ön és a kisfia.
– Soha – mondta az asszony, és hevesen megrázta a fejét.
– Nekem pedig elküldtek egy összeszabdalt inget, rajta az ön vérével.
Randy előrenyújtotta sebesült hüvelykujját.
– Egy kis konyhai baleset – füllentette. – Az ing pedig sosem volt  az 

enyém.  Az,  hogy  rákente  a  véremet  és  elküldte  önnek,  csupán  egy 
kétségbeesett lépés volt Mr. O'Toole részéről, hogy felhívja az ügyre az ön 
figyelmét. Sohasem voltunk semmilyen valós testi fenyegetésnek kitéve. 
Kérdezze meg Scottot.

Adams  kormányzó  lenézett  Scottra,  aki  figyelemmel  követte  a 
beszélgetést,  amennyire  kezdetleges  szókincse  ezt  számára  lehetővé 
tette.

– Scott, féltél valamikor is az indiánoktól?
A kisfiú hátrahajtotta a fejét, hogy fölfelé nézzen. Látszott rajta, amint 

erősen visszagondol az eseményekre.
– Egy kicsit, amikor először mentem a lovon Ernie–vel, de ő folyton azt 

mondta nekem, hogy nem fogja hagyni, hogy leessek. Azután megijedtem 
Geronimótól, mert folyton megpróbált a fejével böködni engem.

– Geronimo egy kecske – tette hozzá Randy magyarázatképpen.
– Még mindig nem nagyon szeretem – ismerte el Scott.
–  Bántott  téged  Mr.  O'Toole  egyszer  is?  Vagy  megfenyegetett  azzal, 

hogy bántani fog?
A kérdésektől némileg megzavarodva, Scott megrázta a fejét.
– Á, nem. Sólyom nagyon rendes. – Hátrapillantott a vállán keresztül, és 

boldogan  integetett  a  magas  és  izmos  alak  felé.  –  Azért  nem  integet 
vissza, mert nem tetszik neki, hogy azok az autók a füvön álltak meg, és 
letiporják a kerekükkel. Mondta, hogy vannak emberek, akik néha rossz 
dolgokat  csinálnak  a  földekkel.  Ez  az,  amiért  ők  úgy  bányásszák  az 
ezüstöt, ahogyan csinálják, mert az nem csinál semmilyen rendetlenséget 
fönt a föld tetején.

A kormányzóra szemlátomást mély benyomást tett mindaz, amit hallott, 
de még egy utolsó kérdést tett fel a kisfiúnak.

– Bántotta Mr. O'Toole egyszer is az anyukádat?
Scott a nap ellen beárnyékolta a szemét, ahogy felnézett az anyjára.
– Nem. De volt egy kése...
– Egy kés?
– Ez itt – mondta Scott, és előhúzta a kést újonnan kapott tokjából. – 

Nekem  adta,  és  azt  mondta,  ha  ő  bármikor  bántaná  a  mamit,  szíven 
szúrhatom vele.  De sohasem bántotta,  így aztán nekem nem kellett  őt 
megszúrnom. Nem hiszem, hogy tudtam volna, mert Sólyom azt mondta, 
hogy  a  kések  arra  jók,  hogy  megnyúzzuk  az  elejtett  állatokat  vagy 
megtisztítsuk a halakat vele, de sohasem szabad ember ellen fordítani.

Morton felháborodottan volt feleségéhez fordult.
–  Te hagytad,  hogy a fiam késekkel  játszadozzon? Azt akartad,  hogy 

ugyanolyan  vadember  legyen  belőle,  mint  amilyen  az  új  szeretőd?  – 
kérdezte  hitvány  módon,  kezével  Sólyom felé  hadonászva,  majd  a  kés 
után nyúlt. – Azonnal add ide azt a micsodát!
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– Nem! – süvöltötte Scott, és kétrét görnyedt, hogy megóvja a kését.
Morton feléje kapott, és durván megragadta a kisfiú vékony karját.
Sólyom  előrelendült  a  kapu  takarása  mögül,  ahol  eddig  várakozott. 

Automata  fegyverek,  melyeket  előzőleg  eltettek,  csattantak  újra  a 
tenyerekbe, és meredtek a férfira.

– Ne lőj! Maga meg álljon meg! – ordította Adams kormányzó, magasba 
emelve a kezét.

Egy feszült pillanat után a kormányzó Randyhez fordult.
–  Mrs.  Price,  ön a leghathatósabb módon működött  közre  ennek a  – 

szünetet tartott, és egy lesújtó pillantást vetett Morton felé – gyalázatos 
felfordulásnak  a  tisztázásában.  De  attól  tartok,  nem  áll  módomban 
megakadályozni a végkifejletet.

– Miért nem?
– Ez az epizód irgalmatlanul sok pénzébe került az adófizetőknek.
– Akárcsak Mr. O'Toole fölösleges letartóztatása.
– A nyilvánosság kielégítő magyarázatot fog követelni.
–  Bizonyos  vagyok  benne,  hogy  ön  a  helyzet  magaslatára  tud 

emelkedni, kormányzó úr. Gondoljon bele, micsoda alkalom lesz ez önnek, 
hogy  új  életre  keltse  az  indián  ügyek  támogatását,  mely  iránt,  ebben 
biztos vagyok, ön erős elkötelezettséget érez.

A kormányzó éles szemmel méricskélte.
–  Nos,  jól  van,  szavamat  adom,  hogy  haladéktalanul  elkezdem 

tanulmányozni  a  Magányos  Puma  bánya  körüli  csalásokat.  Most  pedig 
felajánlhatom  önnek  és  a  kisfiának,  hogy  visszaviszem  a  fővárosba  a 
kocsimmal?

– Nagyon köszönöm kormányzó úr, de nem szándékozunk visszamenni.
–  Úgy  érted,  hogy  itt  maradhatunk?  –  kiáltott  fel  Scott.  –  Hurrá! 

Elmondhatom Donnynak? – És a beleegyezést meg sem várva, elrobogott 
az apja mellett, be a kapun.

Morfon  hadarni  kezdett  valamit,  de  Adams  kormányzó  egy 
kézmozdulattal  csendre intette,  majd ismét az asszony felé fordította a 
figyelmét.

– Ez esetben lenne szíves átadni egy üzenetet Mr. O'Toole számára?
– Örömmel.
– Kérem, mondja meg neki, hogy találkozót fogok szervezni a törzsközi 

tanács képviselői, az iparkamara, az irodám jogászai és a bánya jelenlegi 
tulajdonosai között. Biztos vagyok benne, hogy az adóhatóság emberei is 
szívesen  ott  lennének  ezen  a  találkozón.  Amint  megállapodtunk  az 
időpontban és a helyszínben, érintkezésbe fogok lépni vele. Azt javaslom, 
hogy időközben térjenek vissza a Magányos Puma bánya melletti faluba. 
Randy megragadta a férfi kezét.

– Nagyon köszönöm, kormányzó úr. Köszönöm.
Pillantásra sem méltatta Mortont, amint elhaladt mellette, bár a férfi egy 

ocsmány szóval illette őt.  A mocskos jelző, a férfi  utálata a legkevésbé 
sem zavarta Randyt. Szemét egyfolytában arra az emberre függesztette, 
aki a kapu túloldalán álldogált. Szíve vadul kalapált, de a léptei biztosak és 
határozottak voltak.

Amikor már csak arasznyi távolság választotta el kettőjüket, belenézett 
Sólyom szigorú arcába, és megszólalt.

– Erőszakkal vittél el arról a vonatról, így hát nem tudsz megszabadulni 
tőlem. Tudom, hogy kívánsz engem. Gyanítom, hogy talán még szeretsz 
is,  bár ezt  nem vagy hajlandó beismerni.  Nagyobb szükséged van rám 
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Sólyom O'Toole, mint bármi másra. Szükséged van rám, hogy átöleljelek 
éjszaka,  amikor  egyedül  vagy.  Szükséged  van  rám,  hogy  erőt  adjak, 
amikor kétségek gyötörnek. Szükséged van a szerelmemre. És nekem is a 
tiédre.

A férfi arca higgadt maradt. Randy idegesen megnedvesítette nyelvével 
kiszáradt ajkait.

– Ráadásul bolondot csinálsz belőlem, ha most visszaküldesz.
A  derű  csillanását  látta  a  férfi  szemében,  aki  végre  megmozdult,  és 

kezével  belemarkolt  a  nő hajába.  Ujjai  köré  tekerte,  mígnem irányítani 
tudta a nő fejének mozgását. Aztán az övéhez húzta a száját, hogy egy 
perzselő csókban forrjanak össze.
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Epilógus

– Hát nem gyönyörű?
Randy megsimogatta újszülött fia feje búbját. Egyenes szálú sötét haj 

borította.
– Ahhoz képest, hogy félvér, egészen rendes.
Randy elhessentette Sólyom cirógató ujját a baba arcától.
– Ne merészeld ezt mondani a fiamról!
– A fiunkról – igazította helyre a férje gyengéd mosollyal, és visszatette 

az ujját  a baba arcához.  Az ütemesen dagadt  ki  és horpadt  be,  ahogy 
erőteljesen szívta anyja emlőjét. – Gyönyörű, ugye?

Sólyom arca csodálkozással  és  áhítattal  telt  meg.  Vonásaira  ma is  a 
szigorúság  volt  jellemző,  de  jóval  gyakrabban  enyhültek  meg,  például 
amikor Scott bohóckodásain nevetett, vagy amikor Randyvel szeretkezett, 
vagy nyilvános helyen találkozott  a tekintetük,  és nem tudták másként 
közölni a másikkal egymás iránti érzelmeiket.

– Biztosan az, de már látom benne a te szenvedélyes vérmérsékleted 
jeleit.  –  Elhúzta  a  csecsemőt  a  mellétől.  Golyó  formájú  ökle  a  levegőt 
bokszolta, újszülött arcvonásai pedig eltorzultak nemtetszésének indulatos 
kinyilvánításától.

–  Nyugi,  picikém, még csak azon az oldalon kaptál  –  korholta  Randy 
gyengéden,  amíg  áttette  a  másik  mellére.  A  baba  szája  rátapadt  a 
mellbimbóra, és azonnal zajosan szopni kezdte.

Sólyom mosolygott fia szemmel látható élvezetén.
– Ha folyton ennyit eszik, a végén még hátvéd lesz belőle.
– Azt hittem, Scott lesz a hátvéd.
– Minden támadó csapatban kettő van belőlük. Lehetne még két fiunk, 

és  akkor  megvan a  teljes  védelem.  Aztán eladjuk  őket  a  legmagasabb 
összeget kínáló első ligás csapatnak.

– Kell ehhez valamit hozzászólnom?
– Nemet mondhatnál minden éjjel, amikor a kezemet nyújtom feléd. – 

Lehajolt, és könnyed csókot lehelt felesége ajkára. – De sohasem mondasz 
nemet.

Randy lejjebb engedte a szempilláit.
– Tapintatlanság öntől, Mr. O'Toole, hogy ezt szóvá teszi.
Éppen akkor lépett be a szobába egy kórházi nővér, aki egy vázában 

nagy csokor rózsát hozott be.
– Újabb virágok – mondta, és az éjjeli  szekrényre helyezte a vázát.  – 

Hogy haladunk? – pillantott át Sólyom vállán.
– Azt hiszem, végre jóllakott – nézett le Randy szeretettel a kisfiára, aki 

éppen befejezte a szopást, és most laposakat pislantva aludni készült.
– Visszaviszem a csecsemőszobába.
– Csak még egy pillanat – mondta Sólyom. Kezét a fia alá csúsztatta, és 

felemelte. Lágy puszit lehelt a baba homlokára, orrát az arcához dörzsölte, 
és megcsodálta az alvó arcocskát meg az erős lábakat, aztán visszaadta a 
gyermeket a nővérnek.

Kikísérte őket az ajtóig, mintha látni akarta volna, hogy biztonságban 
visszaérkeznek–e  a  csecsemőszobába.  Amikor  visszafordult  az  ágy 
irányába, rémülten látta, hogy Randy szeme könnyekkel telik meg.

– Mi a baj?
–  Semmi  –  szipogott  az  asszony.  –  Csak  arra  gondoltam,  mennyire 

szeretlek.A férfi odaült az ágya szélére, és lágyan megcsókolta.
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– Ezt a puszit Scott küldi, és azt kérdezi, mikor hozod már haza az ő 
testvérkéjét.

– Mondd meg neki, hogy még két nap. Egyébként hogy van?
–  Buzgón  dolgozik  egy  neked  szánt  rajzon,  mert  megígérte,  hogy 

holnapra elkészül vele.
Randy elmosolyodott.
– Alig várom már, hogy lássam. Kitől vannak a virágok?
A férfi kivette a csokorból a kísérőkártyát, és felolvasta.
– Ernie és Leta. Biztos vagyok benne, hogy Leta ötlete volt. Ernie le van 

törve, mert az én fiam nagyobb súllyal született, mint az övé.
– Azt el is hiszem – mondta az asszony, és arca összerándult, ahogy a 

kezét szokatlanul lapos hasára fektette.
–  Fáj?  –  kérdezte  Sólyom  összeszoruló  szájjal.  Mivel  az  ő  anyja 

gyermekszülés  következtében  halt  meg,  az  egész  terhesség  alatt 
egyfolytában  aggasztotta  felesége  egészségi  állapota.  Azon  a  napon, 
amikor kocsival bevitte a városi kórházba, jóval többet aggódott a baba 
érkezése miatt, mint Randy az egész terhességi időszak alatt összesen.

– Nem, nincs semmilyen fájdalmam – biztosította –, csak ugrattalak.
Ujjaival kifésült egy hajtincset a homlokából. Miután összeházasodtak, 

egy  ideig  habozott,  hogy  nyíltan  kifejezze–e  az  érzelmeit  a  férfi  iránt, 
kivéve, amikor az ágyban voltak. De hamarosan felfedezte, hogy Sólyom 
élvezi az ő ötletszerűen jövő becézgetéseit, valószínűleg azért, mert élete 
során oly kevés gyengédséget tapasztalt.

– Ernie még mindig nem szeret engem.
– Te a feleségem vagy.
– Na és?
– Ha egy nő nem az ő konyhájában és az ő ágyában tartózkodik, akkor 

közömbös  iránta.  Te  meg  összetéveszted  a  közömbösséget  a 
nemtetszéssel. Tudom, hogy tisztel téged.

– Sokat javult a viselkedése velem szemben, amikor meggyőződött róla, 
hogy nem foglak elcsalogatni a rezervátumból.

A férfi megcirógatta felesége nyakát.
–  Láthatta,  amint  az  első  éjszakán  bemásztam  hozzád  a  teherkocsi 

rakterébe,  és  kést  tartottam  a  torkodhoz,  milyen  erőteljes  lehet  a 
csábításod.

A  szülés  érzelmileg  megviselte  Randyt.  Ismét  könnyeivel  küszködve 
elterelte a beszélgetést a saját életükről.

–  Nagyon  tetszik  az  új  házuk,  amit  Letának  építtetett.  Igencsak 
szükségük volt a nagyobb alapterületre, ahogy megnőtt a család.

–  Jól  ment  nekik  az  idén.  Mindannyiunknak.  Hála  neked,  hogy 
visszaszerezted nekünk a bányát – tette hozzá csendesen.

–  Ugyan,  én  csak  mozgásba  hoztam  a  dolgokat.  A  te  erőteljes 
rábeszélésed hozta meg a gyümölcsét.

A férfi összefonta a karját Randy feje fölött a párnán, és föléje hajolt.
– Megköszöntem már neked? – kérdezte.
– Legalább egymillió alkalommal.
– Akkor még egyszer köszönöm – mondta, és megcsókolta kedvesen, 

tisztán. – Ez a csók tőlem van.
– Éreztem.
– Említettem már, hogy mennyire hiányzol nekem, milyen üres az ágy 

nélküled, és mennyire szeretlek?
– Nem, ma még nem.
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A férfi  újra  megcsókolta,  tartózkodóan,  mígnem a  nő  nyelve  keresni 
kezdte az övét. Ajkuk vágyakozva tapadt egymásra. A férfi keze a hálóing 
elejére vándorolt,  és szétnyitotta.  Kezével  gyengéden befedte a keblét. 
Amikor megérezte a ragadós nedvességet, felemelte a fejét, és Randyre 
nézett.

– Szeretem nézni, ahogy a fiamat szoptatod.
– Tudom. Szeretem nézni, ahogy őt nézed.
Sólyom megcirógatta a duzzadt mellbimbót; egy tejcsepp buggyant ki 

az ujjbegye alatt.
– Nem itta meg mindet. Még mindig van tejed.
– Rengeteg – válaszolt rekedten az asszony.
A férfi kérdőn pillantott a szemébe. Tekintetük egymásba kulcsolódott, 

aztán Randy szerelmesen a férfi tarkójára tette a kezét, és magához vonta 
a fejét.

V É G E
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