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Minden jog fenntartva!

Tinának:

aki egy óvatlan pillanatban belépett a lapok közé.

Bevezetés
„A történelem arra tanít meg

bennünket, hogy az emberiség

semmit sem tanul a történelemből.”

/Albert Einstein/

Ha  az  emberiség  történelmét  megvizsgáljuk,  a  folytonos
kisebb-nagyobb háborúk között  alig találunk néhány olyan
évet,  amikor  ne  jegyeztek  volna  fel  csatákat,  hódításokat,
összecsapásokat,  háborús  készültségeket,  ijesztő  méretű
felfegyverkezéseket  a  föld  valamely  pontjáról.  Talán  egy
kutató-történész nem is találna ilyen békés évet: hiszen az
emberiség már tudatának fejlődése kezdetén védte a saját
területét, gazdagságát, kényelmét, és természetesen mindig
többet akart. A civilizáció álarca mögé bújt nemzetek is épp
oly módon gyilkolták le egymást, mint ősi, barbár társaik.

Nem  csoda  hát,  hogy  a  huszonegyedik  század  is



hasonlóképpen  alakult.  A  terrorizmus  elleni  háború,  a
diktatórikus elnyomás elleni harcok, a politika függönyén túl
gyűrűző  feszültségek,  a  gazdasági  válságok  sorozata,  a
tömegpusztító  fegyverek,  majd  az  ellenük  megszületett
védekezés,  a  Biotrin  (egy  jóformán  örök  életet  és
sebezhetetlenséget adó szer) feltalálása, a túlnépesedés és az
éhezés végül odáig vezetett bennünket, hogy Ázsia és Afrika
megelégelte az Európai Birodalom – a korábbi Európai Unió –
elnyomását.  A  szabad,  demokratikus  népek  politikusainak
szájából egyre és egyre több olyan szózat hangzott el, mely
végül  engesztelhetetlenül  feldühítette  a  keleti  és  az
Észak-afrikai társadalmakat. A jóléti társadalom illúziójának
fenntartása rengeteg erőforrást vont el az Európán kívül élő
népek közül,  melynek következményeként sosem tapasztalt
egyetértés született Oroszország, Kína és a muszlin népek
között.  Vallási  nézeteiket  sutba  dobva,  2057.  január
negyedikén,  egy,  a  legnagyobb  titokban  szervezett
kongresszuson döntöttek úgy,  hogy végre véget vetnek az
elnyomásnak,  az  álnokoskodásnak,  és  a  ravasz  politikai
fegyverek helyett kézzel fogható pusztításokat végeznek – a
megfélemlítésre elsöprő erővel válaszolnak.

Nem volt szükség hosszú időre az előkészületekhez. Két hét
sem telt el a kongresszust követően, és az ázsiai és afrikai
államok összeszedték meglévő haderejüket. Céljuk nem más
volt, mint az Európai Birodalom elfoglalása és igába hajtása.
Tömegpusztítás  helyett  azonban  egy  fokkal  kíméletesebb
megoldást választottak, és ahelyett, hogy néhány nukleáris
bomba ledobásával  élhetetlenné  tették  volna  a  termékeny
földeket, kisebb rakétákat készítettek elő.

Január  tizenhetedikének  hajnalán  az  Európai  Birodalom



Párizsban elhelyezkedő katonai központja hadüzenetet kapott,
mely azonnali megadásra szólította fel őket.

A  válasz  egyetlen  óra  alatt  megérkezett  Oroszországba,
anélkül,  hogy  a  bürokrácia  útvesztőiben  tett  volna
kirándulást, és egyértelművé tette, hogy Európa nem fogja
feladni sem területeit, sem embereit, gazdaságát, politikáját.
Így hát, mire a későn kelő Nap első sugarai megcsillantak a
mesés tornyokon, vadászgépek százai lepték el a légtereket.
A  légi  közlekedés  megbénult,  utasszállítók  zuhantak  le  a
rakéták  és  gépfegyverek  tüzében,  katonai,  irodai  és
lakótornyok dőltek romba anélkül, hogy a magát oly erősnek,
legyőzhetetlennek  tartó  Európai  Birodalom  akár  egyetlen
légvédelmi fegyvert is el tudott volna sütni. Számtalan harcra
kész  repülőgép  semmisült  meg.  Rögtön  az  első  nap
vesztesége  oly  mértékű  volt,  hogy  annak  felmérésére  is
hónapokat  kellett  volna áldozni.

Csakhogy  Európa  azonnali  támogatást  kért,  és  kapott  az
Amerikai  Egyesült  Államoktól,  és  eme hadúri  országgal  a
háta mögött elég volt pár nap ahhoz, hogy magához térjen.
Január huszonegyedikére minden hivatásos katona megkapta
a Biotrin oltást, minden hadköteles korú, még család nélküli
férfi a behívóját, és elkezdődtek a kiképzések azon rendszer
szerint, melyet alig két hónapja dolgoztak ki az USA-ban, és a
tesztelésükre még nem volt idő. A hat kiképzési program, az
Orion,  Sirius  és  Ursula  tisztképző  és  a  Jupiter,  Mars  és
Merkúr  alap-program  szerint  nevelt  katonák,  bár  lassan,
három  hónap  alatt  váltak  harcképessé,  mégis
összehasonlíthatatlanul erősebbek és jobbak voltak az ázsiai
és  afrikai  csapatoknál.  Még  a  leggyengébb,  a  Merkúr
programon  végzett  katonák  is  képesek  voltak  megállni  a



helyüket  háromszoros  túlerővel  szemben  –  és  mire  a
szárazföldi  összecsapások  is  elkezdődtek,  ők  már  készen
álltak a csatákra.

A hat kiképzési program más hasznot is hozott. Azon katonák
közül, akik a Jupiter követelményeit erejüknek, kitartásuknak
köszönhetően  valamelyest  túlszárnyalták,  a  legjobbak
kerültek  ki,  s  őket  akciócsapatként:  harminc-ötvenfős,
megbonthatatlan  egységként  kezeltek,  élükön  egy  külön
kapitánnyal.  Az  első  ilyen  akciócsapat  a  Skorpiók  nevet
viselte.  Őket  az  amerikai  Navy  Seal  szuperkommandós
egysége  tanította  meg  a  harc  legfőbb  fogásaira,  hogy
továbbadják a tudásokat az itt kiképzett egységeknek. Ezek a
csapatok többet jelentettek, mint egy ezerfős osztag bevetése,
nagyobb sikereket érhettek el, hiszen profizmusuk nem csak
abból  állt,  hogy  a  legjobb  katonák  kerülhettek  ide,  de
egymásba  vetett  bizalmuk,  összehangoltságuk  is  hatalmas
súllyal  esett  a  mérlegbe.

Csakhogy  Európa  lebecsülte  az  ellenséges  haderő  óriási
létszámát.  A  katonák,  képzettségük  ellenére  túl  gyorsan
vesztek  el,  és  a  Párizsi  Központi  Hadiirányítás  irodáiban
megjelenő  számadatok  egyre  elkeseredettebb  lépésekre
hajszolta  az  irányításért  felelős  tábornokokat.  Behívták  a
családos férfiakat is, majd az egyedülálló nőket – csakhogy a
frontvonal  ijesztően  indult  meg  Európa  belseje  felé,
bekebelezve az egyébként békés skandináv részeket, átvágott
a valaha volt Ukrajna területén, és csak a Kárpátok állították
meg néhány hónapra. A déli félszigeteket Afrika fenyegette,
és, bár sokkal lassabban, mégis megállíthatatlanul, városról
városra  tört  előre.  Európának  épp  annyi  ideje  volt,  hogy
összeszedje  magát,  előkészítse  a  megmaradt  területek



védelmét.  Amerikából  háromszáz  tisztet,  főtisztet  és
tábornokot telepítettek át, olyanokat, akik nem csak az adott
terület nyelvét beszélték, de munkájukban is kiválóak voltak.
A  Biotrin  gyártása  aprócska  laboratóriumokból
nagyüzemekbe  költözött,  a  fegyverek  –  fájdalomnövelők,
rakéták, vadászrepülők, vagyis a háború minden kelléke az
amerikai földrészről érkezett. Naponta kötöttek ki az óriási
hajók,  melyeknek  eltérítésére,  megsemmisítésére  semmi
esélye nem volt az ellenséges haderőnek. Az óceán ura az
Egyesült  Államok  maradt,  és  elkötelezetten  támogatta  a
civilizált  lakosságot.

A kiképzendő katonák viszont továbbra is Európából kerültek
ki.  Így,  amikor  a  hadvezetés  felismerte,  hogy  további
sorozásokra  lesz  szükség,  a  választás  az  iskolákra  esett.
Először  az  egyetemek  ürültek  ki:  2057.  november
nyolcadikán kezdődött meg az a kiképzés, amelyen a Magyar
Orvosi Egyetem egy diákja, a későbbi Viperák akciócsapat
kapitánya vetette alá magát az embertelen próbatételeknek.
Nem  sokkal  később  pedig  a  gimnáziumok,  szakiskolák
tizennyolc éves osztályai közül is behívót kaptak néhányan,
először csak sorsolás alapján.  Így alakult,  hogy a Szegedi
Hetes  Gimnázium  12/D  osztályát  is  egyenruhába
kényszerítették  2058.  március  15-én,  és  egyikük,  Leona
Szatmari vállalta, hogy a többiek tudta nélkül részt vesz a
tisztképzés programjainak egyikén.

Egy  hónappal  később  lenyomozhatatlan  hackereknek
köszönhetően  a  kiképzések  aktái  nyilvánosságra  kerültek.
Immár nem volt titok a civilek előtt sem, hogy a behívott
diákokat  milyen  körülmények  között  képzik  ki,  hogy  a
tisztképző  programok  legerősebbjét,  az  Oriont  még  soha,



senki nem csinálta végig, és hogy a másik kettőn is rémesek a
lemorzsolódási statisztikák. Megismerték az akciócsapatokat
is,  és  közülük  a  legjobbak:  a  Skorpiók  és  a  Viperák
médiasztárokká,  a  megmentőjükké  váltak.

Leona azonban,  az  első,  kísérleti  szempontból  kiválasztott
orionos bakalányként nem volt hajlandó feladni a kiképzést.
Három hónappal  az  után,  hogy behívták,  immár hadnagyi
rangban tért vissza az osztályához, hogy magával vigye őket
Miskolcra, hogy az alap-programok egyikének módszereivel,
saját kezűleg faragjon belőlük katonákat. Maga sem fogta fel,
hogy a civil lakosság máris hősként tekint rá, pusztán azért,
mert  képes  volt  a  lehetetlennek  beharangozott  kiképzési
programon végig teljesíteni.

A front ekkorra alig hetven kilométerre volt Miskolctól, attól
a  teleptől,  amelyre a 12/D osztályt  helyezték ki.  Az orosz
seregek lassan átverekedték magukat a hegyek között. Délről
a  félszigeteket  felégették  az  afrikaiak.  A  háború  egyre
kilátástalanabbá  vált,  és  míg  majdhogynem a  tűzvonalban
zajlott Leona szakaszának kiképzése, egyre közelebb jutott
hozzájuk az ellenséges sereg. Elfoglalták a román, a görög, a
boszniai  és  a  jugoszláv  területeket,  északról  pedig
bekebelezték  a  lengyel  és  szlovák  térséget  is.  A  Kárpát
medencébe is bejutottak – ám itt az ide koncentrált haderő
végre elég nagy ellenállást fejtett ki ahhoz, hogy egy hónap
alatt  mindössze  a  Tiszától  keletre  eső  részeket  kelljen
feladniuk. Egyik várost a másik után: elbukott Nyíregyháza,
Debrecen,  Szolnok –  és majdnem három hónappal  azután,
hogy  Leona  szakasza  megkezdte  a  kiképzési  programját,
Miskolc is. Egy hónap kellett még nekik, hogy immár Pécsen,
az akciócsapat-képzésekre használt telepen végezzenek – és



ezt a hónapot az európai hadseregek, vér és életek árán, de
biztosították nem csak nekik, de azok számára is, akiket még
nem kötelezett  a  katonai  behívó.  Csakhogy,  mire Leonáék
hivatalosan is megkapták a Macskák nevet, már Kecskemét
és Szeged is felkerült a veszélyeztetett városok listájára.

A  harmadik  világháború  megnyerésének  reménye  lassan
kihalt az Európai Birodalom lakosainak szívéből. Most még
nagyobb szükségük volt hősökre, mint bármikor, olyanokra,
akiknek  –  lehet,  hogy  csak  pil lanatnyi  –  sikereit
emlegethették,  ahelyett,  hogy  a  folyamatos  rossz  hírekkel
kellett  volna  törődniük.  S  ezen  körülmények  között  egy
frissen végzett,  harmincegy lányból  álló  csapat,  élükön az
előzőleg Oroszlánként is emlegetett kapitánnyal, ideális alany
volt a média számára.

Csakhogy a hadsereg számítógépeinek képernyőin mindössze
az  eredményeik  jelentek  meg,  s  arról  a  hadvezetésnek
fogalma sem lehetett,  hogyan viselkedik  a  háborúban egy
csapatnyi, tizennyolc éves kamaszlány.



4. könyv



Kárpát-medence
1. fejezet

Feketében
Az éjszaka már sűrű, ködös feketeséggé vált Kecskemét felett.
A város lakóépületei, irodatornyai, katonai bázisai mind-mind
sötétségbe  burkolóztak.  Az  utcák  fénypókhálóit  sem
kapcsolták fel hónapok óta: a várostól alig húsz kilométerre
állt  meg  a  háború  frontvonala,  s  bár  az  ellenséges
vadászgépek nappal bármikor felmérhették a várost, az itt
lakók  nem  akarták  megkönnyíteni  az  éjszakánként
bemerészkedők helyzetét. Most az ember a közterületeken az
orráig sem látott, s a város őrei – nagyrészt civil önkéntesek –
még azokba a lakásokba is felkopogtattak, ahol a redőny nem
szigetelte  megfelelően  a  gyertyafényt.  Az  áramellátást
ugyanis még a sötétedés óráiban központilag lekapcsolták, és
csak a katonai érdekeltségű épületekben engedélyezték az
éjszakai  világítást,  szigorúan  fényszigetelt  körülmények
között.

A hely egyre élhetetlenebbé vált: megszűntek a munkahelyek,
az iskolák, s így, az egykor egymillió lakosú városban alig
néhányezer  civil  maradt.  Aki  tehette,  békésebb környékre
menekült,  abban  bízva,  hogy  nem éri  utol  a  háború,  bár
lassan senki nem reménykedett benne, hogy Európát hosszú
távon fenn tudják tartani.

A város fölé érő helikopter gyomrában csend honolt. A pilóta
világítás  nélkül,  radar  és  infra-kamera  segítségével



manőverezett be a tornyok közé, és már nem is igyekezett
fölébük emelkedni. A repülőteret kereste, és amint a célpont
világossá vált számára, alig észrevehető döccenéssel irányt
váltott.

Leona nyelt egyet, és egy kicsit erősebben markolta meg a
kapaszkodórudat a csapatszállító utasterében. Hét hónapja
már,  hogy  katonák  nevelték,  túl  volt  a  rettegett
Orion-programon,  két  éles  bevetésen,  négy  ejtőernyős
ugráson és a csapatképzésen, de mégis, még mindig jobban
aggódott a kelleténél, ha a magasba kellett emelkednie. Vett
egy mély levegőt, és kinyitotta a szemét.

Társai  –  a  frissen kinevezett  akciócsapat  harcosai  –  közül
többen  felkuncogtak,  hiszen  jól  ismerték  kapitányuk
értelmetlen  fóbiáit.  Leona  igyekezett  tudomást  sem venni
erről, és a műszerek halványan foszforeszkáló fényében ha
akarja, sem tudta volna kivenni a többiek arcát. Inkább az
ablak  felé  fordult  –  de  a  már  rég  megszokott,  járőröző
vadászrepülők  fénypontjain  kívül  semmi  támpontot  sem
kapott.  Még  a  csillagok  is  felhőpaplanba  burkolóztak:  a
szikrázást  átengedték az emberi  gépeknek.

–  Pár  perc,  és  ott  vagyunk,  hölgyeim  –  jelentette  a
másodpilóta,  aki  most csak az áthelyezése miatt  utazott  a
helikopteren.  Egyetlen  ember  is  könnyedén  vezette  a
csapatszállítót, de minden akciócsapathoz két pilóta is járt, s
ők  egymást  váltva  tartottak  ügyeletet  –  míg  a  csapat
tagjainak  a  nap huszonnégy órájában készenlétben kellett
állniuk.

– Remek, már úgyis elgémberedtem – jegyezte meg Saci, és
jól  hallható,  súrlódó hang kíséretében kinyújtotta a lábait,



telibe találva Hillary bokáját.

– Au! Ilyen nincs, nem tudsz még két percig nyugton ülni a
fenekeden? – pörölt a sértett.

– Egy percig sem – válaszolt Saci, a hangjából ítélve szélesen
vigyorogva.

– Már vagy egy órája úton vagyunk – panaszolta Dominika a
helikopter túlsó végéből.

– Negyvenkét perce – javította ki a pilóta, miután vetett egy
gyors pillantást a műszerekre.

– Nem úgy volt, hogy fél óra alatt ideérünk? – érdeklődött
Nicola.

Leona  vett  egy  mély  levegőt.  Az  eddigi,  áldott  csend
megszűnt  ugyan,  de  már  egyáltalán  nem  bánta,  hogy  a
többiek elvonták a figyelmét a repülés kellemetlenségeiről.

– Éjszaka nem száguldozhatunk – kelt a pilóták védelmére
Evelyn.

–  Nem mintha képesek lennénk rá  egy csapatszállítóval  –
morogta Dominika.

– És most sietni sem kellett – vonta meg a vállát Leona. – Ha
riadó lesz, majd fogunk tudni száguldozni – jósolta abban a
pillanatban, amikor a gép egy utolsó, kemény döccenéssel
talajt fogott. A rotor fékezve állt le, s a következő percben
éles hang kíséretében rájuk zárult a hangár teteje.

A  helikopter  belsejét  egyszerre  fény  árasztotta  el.  Leona
pislogott:  a hirtelen jött világosság merényletként hatott a
pupilláira.  Ezzel  valószínűleg  a  többiek  is  így  lehettek:



fájdalmas  nyögések  hangzottak  fel,  többen  a  kezükkel
próbálták meg eltakarni a szemüket, mások sűrűn pislogva
próbálták megszokni az új fényviszonyokat.

– Na végre – sóhajtott fel Saci, amint visszanyerte a látását,
és felállt a gépben.

–  Most  már  kinyújtózhatunk?  –  érdeklődött  Dominika,  aki
ugyan a helikopter belsejében is nyújtózkodhatott volna, a
maga száznegyvenöt centijével még a plafont is nehézkesen
érte volna el.

– Sőt, mindjárt ki is húzhatjátok magatokat – morogta Leona,
mivel az ablak keretében két tábornok tűnt fel: a légiirányítás
és a hadiirányítás kirendeltségének parancsnokai. A két férfi
ekkor  ért  a  leszállópálya  szélére.  Egyikük,  a  fekete  hajú,
altábornagyi rangot viselő katona sötétkék egyenruháját egy
aprócska  repülő-motívum  is  díszítette,  a  másik,  egy
alacsonyabb, teljesen kopasz, tagbaszakadt férfi ugyanazt a
homokszínű  egyenruhát  viselte,  amelyet  Leona  már
megszokott eddigi tapasztalatai során: épp csak vállapjának
aranyszíne, és egy csillaga jelezte dandártábornoki rangját.

– Szálljatok ki és sorakozzatok fel a gép előtt! – intette őket a
lány. Az ablakból látta, hogy a tábornokok árgus szemekkel
figyelik őket, miközben az orruk alatt váltanak néhány szót
egymással.  Még  egy  halvány,  alig  érzékelhető  mosolyt  is
felfedezett a kék egyenruhás férfi arcán – de sajnos nekik a
másik tábornok szívét kellett volna megnyerniük.

A sorakozó szerencsére zökkenőmentesen állt fel. A lányok
ugyan  nem  rajongtak  a  katonai  rendért  és  az  efféle
szabályokért, de szükség esetén képesek voltak végrehajtani



az ilyen alantas parancsokat is, mint „vigyázz” és „tisztelegj”.
Leona csak a szeme sarkából figyelhette őket.

–  Stand  at,  ease!  –  adta  ki  a  „pihenj”  parancsot  az
altábornagy, s ezzel ellentmondást nem tűrően angolra váltva
a  kommunikáció  nyelvét.  Leona  magában morgott,  amiért
elfeledkezett  róla,  hogy  a  kiképzéseken kívül  szinte  sehol
nem  engedik  meg  a  katonáknak  azt  a  luxust,  hogy  a
feletteseikkel az anyanyelvükön beszéljenek. Az altábornagy
nem  jelezte,  hogy  észrevette  volna  a  hibát,  csak  a
dandártábornok  arcán  futott  át  egy  alig  észrevehető,
elégedetlen  fintor.

–  Köszöntöm  önöket  a  Kecskeméti  Légi–  és  Hadiirányító
bázison – folytatta a férfi, és végignézett a Macskák sorain. –
A nevem Murdoch altábornagy. Maguk a mai naptól Southers
dandártábornok parancsnoksága alá kerülnek. Örvendtem a
találkozásnak.  –  bólintott,  majd  el  is  fordult,  valószínűleg
azért, hogy újabb felszállási parancsokat adjon ki.

Southers szólásra nyitotta a száját. A hangja kemény, pattogó
volt, épp olyan, mint amilyet a lány várt tőle a külseje alapján.

– Üdvözlöm önöket – biccentett a Macskák felé. – Kövessenek,
a további utasításokat odabent kapják meg.

Leona adta  ki  a  „lépés  indulj”  parancsot,  ezúttal  angolul.
Szoros menetlépésben követték a dandártábornokot.  Most,
hogy a kapitány megengedhette magának, hogy a harcosai
arcára  pillantson,  kénytelen  volt  elfojtani  egy  mosolyt.  A
Macskák, bár az akciócsapatok fekete egyenruháját viselték,
és alig vétettek hibát a menetelésben, ismét megszeppent,
tizennyolc éves kislányoknak tűntek. Még akkor is, ha sokkal



veszedelmesebbek voltak kortársaiknál.

Amint a hangár gyalogos kijáratához értek, a tábornok egy
polc felé intett.

– Vegyék fel a szemüvegeket! – utasította őket. Megvárta,
míg  minden  lány  választ  magának  egy  közönséges
napszemüvegnek  tűnő  tárgyat,  majd  egy  gombnyomással
kioltotta a világítást.

Leona egy kicsit késve vette fel a pápaszemet, de azonnal
rájött, hogy mire használhatják. Az, ami sötétített üvegnek
tűnt, valójában egy belső kis képernyő volt, amely a külső
világ  sziluettjeit  erősítette  fel.  Még  abszolút  sötétben  is
látszottak a körvonalak, árnyalatok, és bár a kép fekete-fehér
maradt, így már egyáltalán nem okozott gondot számára a
fény hiánya.

–  Tartsák  meg  ezeket  a  szemüvegeket,  jól  jöhetnek
bevetéseken is. Ha eltörik, pótoljuk, de inkább ne törjön el –
mondta  egy  mosoly  kíséretében.  Leona  sejtette,  hogy  az
eszköz nem lehet valami olcsó, elvégre sosem traktálták őket
ilyesmivel a kiképzések során. Most viszont arra is elég volt,
hogy  az  előttük  párszáz  méterre  magasodó  épületet  is
felmérhesse.

Az egy jellegtelen hivatalba oltott világítótoronynak tűnt első
ránézésre, azzal a különbséggel,  hogy a tetején semmiféle
fény  nem adott  útmutatást.  Az  ablakok  elhelyezkedéséből
ítélve  négyszintes  volt,  nem  számítva  a  föléje  magasodó
tornyot. Mindenhol szoros redőnyök gondoskodtak róla, hogy
még egy fénymorzsa se szökhessen ki.

Míg a bejárat felé meneteltek, Leonának szöget ütött a fejébe



valami. Gyorsan felzárkózott a tábornok mellé.

– Megenged egy kérdést, uram? – érdeklődött. Southers egy
mordulással  jelezte,  hogy  nincs  kifogása  ellene,  úgyhogy
Leona folytatta. – Ha egy ilyen egyszerű szemüveggel ki lehet
játszani az elsötétítést, akkor mi szükség van rá egyáltalán,
uram?

Southers  felé  fordult,  bár  nem lassított  a  léptein.  A  lány
ugyan nem láthatta a szemét, de meg mert volna esküdni rá,
hogy mosolyog, még ha a szája fegyelmezett maradt is.

– Mikor is nevezték ki magát, kapitány? – kérdezett vissza.

– Néhány órája, uram – válaszolt a lány, kissé meghökkenten.

– Akkor nem csodálkozom a kérdésén. Még néhány hét, és
hozzá  fog  szokni,  hogy  a  Párizsból  kapott  parancsok
egyharmada  idejét  múlt,  egyharmada  értelmetlen,  a
fennmaradó részt pedig nem tudjuk végrehajtani. Hallgasson
rám, és ne akadjon fenn ilyen apróságokon.

Leona majdnem elnevette magát. Komoly erőfeszítésébe telt,
hogy ne érjen fültől fülig a szája, és kifejezetten örült neki,
hogy  a  dandártábornok,  akinek  a  kezébe  kerültek,  némi
humorérzékkel  is  rendelkezett.

– És akkor honnan kapjuk az érdemleges parancsokat, uram?

– Tőlem – vonta meg a vállát Southers, és kinyitotta az épület
ajtaját.

A  bejárat  zsiliprendszerre  emlékeztette  a  lányt.  Ahogy
beléptek, a folyosó még tökéletesen sötét volt, és a speciális
szemüveg nélkül  szó  szerint  az  orrukig  sem láttak  volna.



Csakhogy,  amint  sikerült  bezsúfolódniuk,  és  a  külső  ajtó
becsukódott, a tábornok még épp idejében szólt rájuk, hogy
vegyék  le  a  szemüvegeket.  Leona  a  zubbonya  zsebébe
rejtette a sajátját  –  és  a  következő pillanatban már fel  is
oltották a világítást.

A folyosó, ahol a lányok épp a soraikat próbálták rendezni,
szürkésfehér  színű  volt.  Új  korában  valószínűleg  hófehér
festékkel kenték le a falakat, de azóta nem igazán áldoztak
pénzt és energiát a tisztításukra.

Southers  beterelte  őket  a  zsiliprendszer  túlsó  végén  lévő
ajtón át egy tágas előtérbe, majd azonnal a lépcsőház felé
vette az irányt. Odabent asztalok köré csoportosult pilóták –
nagyrészt férfiak – múlatták az időt. Ahogy az akciócsapat
belépett,  azonnal  csend  borult  a  teremre.  Néhányuknak
eszükbe jutott felállni és tisztelegni, mások, nem törődve az
efféle  szabályokkal  inkább  a  lányokat  mustrálták.  A
dandártábornok ügyet sem vetett rájuk, a Macskák viszont
kíváncsian szemlélték a kék egyenruhás férfiakat, viszonozva
a legtöbbjük pillantását.

Bár kívülről az épület teljességgel jellegtelen volt,  a belső
elrendezés  alapján  –  az  e lőtérből  nyí ló  a j tók
rendszertelensége,  a  lépcsőház  széles  folyosója,  a
kovácsoltvasból készült lépcsőkorlát, a terem túlsó végében
lévő,  falba  épített  kandalló  láttán  Leonának  olyan  érzése
támadt, mintha egy rég letűnt család egykori villájában járna.
Mint  a  tábornok  következő  szavaiból  kiderült,  nem  is
alaptalanul.

–  Ezt  az  épületet  hét  évvel  ezelőtt  alakították  át  katonai
támaszponttá,  előtte  szociális  otthon  működött  itt,  a  villa



fénykorában pedig az egyik nemesi család tengődött a falak
között. A repülőtér közelsége miatt most számunkra ideális.
Kövessenek, megmutatom a szállásukat – mondta, és most,
hogy  nem  viselte  az  éjjellátó  szemüveget,  Leona  meg  is
bizonyosodhatott  róla,  hogy  az  éjkék  szemek  gyakran
tükröznek mosolyt.

A  lányok  szó  nélkül  követték,  de  még  a  lépcsőről  is
hátra-hátra  pislogtak  a  pilótákra.  Szemmel  láthatóan
mindegy  volt  nekik,  hogy  a  férfiak  fekete  vagy  kék
egyenruhában jelennek meg – ugyanazzal a kíváncsisággal
fordultak  most  feléjük,  mint  annak  idején  a  Viperák  felé.
Leona igyekezett csak előre figyelni. Egy lépéssel lemaradt a
tábornok  mögött,  és  ez  épp  elég  volt  arra,  hogy  egy
fegyelmezőnek  szánt  pillantással  megrendszabályozza  a
csapatát. Ahogy a lépcsőfordulóban kiértek látótávolságból,
az előtérben újraindult a beszélgetés. A lány még innen is
tisztán hallotta a „Macskák” nevet, így kétség sem fért hozzá,
hogy  a  pilóták  is  azonnal  rájöttek,  melyik  akciócsapatot
helyezték ki  hozzájuk.

Az  első  emeletre  érve  a  tábornok balra  fordult  a  hosszú,
tágas  folyosón.  A  falakat  itt  is  fehérre  meszelték,  mára
csupán  néhány  apró  egyenetlenség  állított  emlékművet  a
hajdan  itt  lakó,  nemesi  családnak.  Az  ajtók  jobb  oldalt,
feltűnően nagy távolságban helyezkedtek el egymástól, balról
pedig  szorosan  redőnyözött  ablakok  szaggatták  szét  a  fal
egyhangúságát.  Leona  kíváncsi  volt  rá,  hogy  vajon  hová
lehetne  látni  belőlük,  és  kissé  morcosan  nyugtázta,  hogy
ezzel  meg kell  várnia a természetes napfényt.

A férfi egész a folyosó végéig vezette az akciócsapatot, és



csak ott nyitotta ki nekik az ajtót. Udvariasan előreengedte
őket, és mivel rajtuk kívül egyetlen katona sem járt a folyosón,
ezúttal egy valódi mosolyt is megengedett magának.

– Foglaljanak helyet, és néhány percig még figyeljenek rám –
mondta, amint a lányoknak sikerült besorakozniuk a terembe.
Leona gyorsan szétnézett: a szoba, ahová kerültek, hatalmas
méretű  volt.  A  falak  mentén  szedett-vedett  kanapék
sorakoztak, és aki összeszedte őket, nem figyelt rá, hogy akár
színben, akár mintájukban passzoljanak egymáshoz. Néhány
dohányzóasztal  köré  székeket  helyeztek,  ugyanolyan
típusúakat, mint amilyenekkel Leona a kiképzőtelepeken is
találkozott. Három ajtó nyílt a további helyiségekbe: a jelzés
szerint az irodába, a mosdóba és a raktárba.

Beletelt  néhány  percbe,  mire  a  lányok  képesek  voltak
teljesíteni a tábornok parancsát. Elfoglalták a székek nagy
részét,  de  a  kanapék  üresek  maradtak.  Ahogy  Leona
megállapította,  ezt  a  szobát  akciócsapatok  számára
rendezték  be,  és  ennek megfelelően ötven főre  szánták  –
hiszen  a  legtöbb  csapat  azzal  a  létszámmal  kezdi  meg  a
háborút. Hogy az első bevetések után hányan maradnak, az
már merőben más kérdés.

Southers  megköszörülte  a  torkát,  és  ezzel  elérte,  hogy
mindenki,  pisszenés nélkül  rá figyeljen.

–  Először  is,  ismertetném  a  szabályokat.  A  raktárban
megtalálják a rádiókat, ezeket mindig tartsák maguknál, és
mindig  legyenek  bekapcsolva.  A  hatótávolságuk  három
kilométer: ennél messzebbre ne csavarogjanak el. Egymással
is kommunikálhatnak így, de a legfontosabb, hogy a riadót
időben meghallják.  Amíg itt  vannak,  jobb,  ha megszokják,



hogy a sziréna a légierőnek szól, magukat én fogom riasztani.
Ebben az esetben a helikopter ügyeletes pilótája kapja meg
az  aktát,  és  a  hangárban  találkoznak  vele.  Mivel
frontvonalban vagyunk, van itt egy másik akciócsapat is, de
rájuk nem bízhatunk ötös kódnál nagyobb bevetéseket, ezért
volt szükségünk egy minden körülmények között bevethető
akciócsapatra – nézett végig rajtuk a tábornok. Leona most
először  fedezett  fel  némi  bizonytalanságot  a  tekintetében.
Nem  kellett  sokat  gondolkodnia  rajta,  hogy  megértse,  a
tábornok  miért  nem  bízik  bennük  feltétlenül.  Ha  végül
kiderül, hogy felelőtlenség volt a hetes fokozatot kijelölni a
lányok számára, az az életükbe fog kerülni. És ki tudja, kiket
rántanak még magukkal.

Ugyan szerette volna megkérdezni, hogy melyik csapat van
itt mellettük, de Southers vett egy nagy levegőt, és máris
folytatta.

–  A  bázis  negyedik  emeletére  nem  léphetnek  be,  a
légiirányítás főtisztjei nem örülnek, ha megzavarják őket. A
liftek használatát is megtiltották, de úgy sejtem, maguk már
úgyis gyorsabbak a lépcsőn – a férfi ajkainak sarkában egy
mosoly derengett fel. – A többi részen szabadon mozoghatnak.
Az  étkezések  rendje  szerint  reggel  hattól  nyolcig
jelentkezhetnek a reggeliért, déltől háromig az ebédért, este
nyolctól tízig a vacsoráért. Ha feladat miatt késik le, akkor
félretesszük  az  adagjukat.  Az  éles  bevetésről  való
visszaérkezéstől számított hat órán keresztül nem kaphatnak
újabbat,  de  egy  riadó  esetében  nem  tudjuk  garantálni  a
védettséget.  Legyenek  felkészülve  minden  eshetőségre!  –
biccentett a lányok felé, jelezve, hogy befejezte a beszédét.
Leona elmosolyodott.



–  Máris  készen vagyunk,  uram –  mondta,  és  komolyan is
gondolta. A lányok most is akár két perc alatt képesek lettek
volna összeszedni magukat, és elindulni bármilyen riadóra.
Southers arcáról eltűnt az aggodalom, a helyét mosoly vette
át.

–  Remélem is,  mert  tényleg bármely pillanatban történhet
valami. A másik csapat szinte folyamatosan bevetésen van,
maguknak sem lesz könnyebb dolguk – morogta Southers, és
hosszú léptekkel indult el kifelé a teremből.

– Kik azok, uram? – kérdezte Evelyn. A hangjában benne volt,
hogy alig merte összeszedni a bátorságát, hogy megszólítsa a
tábornokot.  A  férfi  visszafordult,  és  megkereste  a  hang
forrását. Evelyn már a pillantásától hátrahőkölt – de Southers
most sem tűnt emberevőnek.

– Amint visszaérnek, meglátják – mosolyodott el titokzatosan,
majd kilépett a folyosóra. A terem ajtaja halkan csukódott be
mögötte.

2. fejezet
Bevetés

Pár perccel a tábornok távozása után a lányok már bele is
merültek a férfi viselkedésének elemzésébe. Abban a jelek
szerint  mindannyian  egyetértettek,  hogy  Southers  nem
vészes,  és  hogy rosszabbul  is  járhattak volna.

– Gondoljatok csak arra a marha Abramsenre! – emlegette fel
Dominika. – Vele sosem békülnénk ki.

Leona megcsóválta a fejét.



–  Southers  dandártábornokot  az  USA-ból  helyezték  át,
csakúgy,  mint  Murdoch  altábornagyot,  vagy  Roberts
főhadnagyot.  Az  európai  katonák  közül  sokkal  több
szabálymániás  barom  kerül  ki.

– Szóval te is az leszel, Szati? – vigyorgott rá Sarolta.

–  Eszem ágában sincs.  Kapitány vagyok,  ha nem látnád –
nevette el  magát.  – Szerinted Vipera hányszor tartja be a
szabályokat?

– Ahányszor nincs más választása…? – találgatott Hillary.

– Valahogy úgy, de tán még akkor sem – mosolygott Leona.
Felállt,  hogy  felfedezze  a  pihenőhöz  tartozó  helyiségeket.
Mindenekelőtt  a  mosdóba nyitott  be.

– Itt is van piszoár? – érdeklődött Marie Anne a háta mögül.

– Persze – nevetett Leona.

– Ennyi hímsoviniszta disznót… Arra nem is gondolnak, hogy
a lányokat is behívták? – morogta Evelyn.

– Nem, egy évvel ezelőtt még nem igazán gondoltak rá, hogy
a lányokat is behívják – válaszolt Sofya.

Leona  hagyta,  hogy  a  társai  elfoglalják  magukat  ezzel  a
vitával, addig ő leellenőrizte a zuhanyzókat – meglepetésére
mind a négy zuhanyrózsa működött, sőt, csak úgy ragyogtak
a lámpák sápadt fényében. A pécsi kiképzőtelepen csak két
zuhanyzót tudtak rávenni, hogy némi vizet is préseljen át a
fél centi vastag vízkőrétegen.

A  raktár  tele  volt:  bezacskózott,  fekete  egyenruhák
sorakoztak a polcokon, alattuk a tartalék bakancsok foglaltak



helyet.  Egy  kis  fiókban  rejtőztek  a  váll-lapok,  és  egy
dobozban a rádiók. Ez utóbbiakat Leona azonnal kiosztotta.

– Üzemeljétek be a rádiókat, mindig legyen bekapcsolva, és
minimum hallótávolságban.

– Hű, ez komolyan hangzott – vigyorodott el Nicola.

–  Muszáj  –  vonta  meg  a  vállát  Leona.  –  A  kiképzésen
maximum megkínoztak, ha a földre kerültél. Most már nem
biztos,  hogy  felkelsz  utána,  úgyhogy  jobb,  ha  egy  kicsit
komolyabban fogod fel  a helyzetet.  Ez mindenkinek szól –
pillantott végig a lányokon.

–  Ne  aggódj,  majd  megkomolyodunk,  ha  éles  helyzetbe
kerülünk –  kuncogott  Dominika.

Leona megcsóválta  a  fejét.  Tisztában volt  vele,  hogy nem
kellene ennyire  féltenie  őket,  de még mindig nem hagyta
nyugodni, hogy a besorolás szerint olyan feladatokat is rájuk
fognak  bízni,  amelyek  a  legtöbb  akciócsapat  képességeit
meghaladják.  És  egyáltalán  nem  volt  biztos  benne,  hogy
tényleg olyan jók,  mint  amilyeneknek megítélték őket.

A  lányok  viszont  egyre  kevésbé  aggódtak  a  rájuk  váró
feladatok miatt. Amint átvették és bekapcsolták a rádiókat,
máris kettes-hármas csoportokban kértek egy kis kimenőt a
kapitánytól. Leona a lelkükre kötötte, hogy ne menjenek ki az
épületből, ne keveredjenek bele semmibe, és ne kezdjenek
azonnal flörtölni a pilótákkal. Abban nem kételkedett, hogy a
hangárt mindannyian megtalálják majd, de az egyik csapat –
Evelyn, Marie Anne és Hajnalka – után szólt, hogy az éjjellátó
szemüvegeket is vigyék magukkal, minden eshetőségre.



A három lány alig fordult ki az ajtón, az épület folyosóin és
termeiben elhelyezett hangszórókból felharsantak a szirénák.
Leona a lélegzetét is visszatartotta. Legutóbb nem egész két
napja hallott ehhez hasonló hangot: nem sokkal azelőtt, hogy
a Macskák, még bejegyzetlen akciócsapatként elindultak egy
olyan  bevetésre,  amelyet  a  hadiirányító  központban  senki
másra nem mertek volna rábízni a Viperákon és a Skorpiókon
kívül. Leona előtt most felderengtek annak az akciónak az
eseményei.  Bár  számtalan  szimulációban  vettek  részt,
legtöbb  esetben  épp  a  Viperák  ellen,  egy  valódi  bevetés
egészen más volt. Itt egyetlen hibát sem engedhettek meg
maguknak,  és  míg  a  gyakorlatokon  minden  alkalommal
legalább a csapat fele a földre került,  ha élesben történik
ilyesmi, akkor az illető valószínűleg nem fogja túlélni azt az
akciót.

Leona  pedig  semmitől  nem  félt  jobban,  mint  a  társai
elvesztésétől.

Már  csak  tízen  maradtak  a  pihenőszobában.  A  csapat
kétharmada  lelépett,  kiélvezve  azt  a  viszonylagos
szabadságot, ami itt kecsegtette őket: hiszen négy hónapja ők
is kénytelenek voltak a katonák közt mozogni, szabályzatokat,
szigorú  napirendet  betartani,  úgyhogy  most  végre
megkönnyebbülten  engedték  el  magukat.

Leona volt az egyetlen, aki nem próbált meg lustálkodni. Ő
már  hét  hónapja  élt  kiképzéseken,  és  sokkal  inkább
hozzászokott ahhoz, hogy még gondolnia sem érdemes arra,
hogy valaha hátradőlhet, és megfeledkezhet a tennivalókról.
Becsukta a raktár ajtaját, és a harmadik ajtóhoz lépett, hogy
az irodát is felfedezze magának.



A  helyiség  semmivel  sem  volt  nagyobb,  mint  a  pécsi
csapatképző telepen lévő, aprócska épület belseje, amelyhez
Leonának  rengeteg  kellemetlen,  és  még  több  kellemes
élménye fűződött.  Itt  viszont nyoma sem volt  annak, hogy
valaha,  bárki  használta  volna  az  eszközöket.  Az  íróasztal
fényesre  polírozva  állt  a  szoba  közepén,  rajta  az  egyik
legújabb típusú laptoppal, amelyet a kapitány akár magával
is hordhatott, ha épp kedve támadt az őszi napsütésben kiülni
a  kertbe.  A  szék  sokkal  kényelmesebbnek  tűnt  azoknál,
amelyeket Leona a közelmúltban látott, és alkalma nyílt rájuk
leülni. A vendégeknek fenntartott, két ülőalkalmatosság már
korántsem  tűnt  ennyire  előkelőnek.  A  jelek  szerint  a
berendezésért felelős tisztek feltételezték, hogy a kapitány
vendégei csakis alacsonyabb rangú katonákból kerülhetnek
ki.  Az  ablakot  természetesen  szorosan  leredőnyözték,  de
legalább  az  is  tartozott  az  irodához.  Leona  legyőzte  a
késztetést, és meg sem próbált kikukucskálni a sötétségbe.
Az ajtót résnyire nyitva hagyta, hogy hallja, miről csevegnek
a többiek a szobában.

Ahogy  beljebb  lépett,  és  megkerülte  az  asztalt,  kellemes
meglepetésként érte finom szőnyeg a talpa alatt. Kedve lett
volna levetni a bakancsot, és mezítláb pihenni rajta: csakhogy
ő  maga  sem tudta,  vajon  mennyi  ideje  van  még  az  első
akcióig. Inkább a laptopot nyitotta fel, hogy megtudja, vajon
mi minden történt azóta, hogy legutóbb sikerült hozzáférnie a
hadi hírekhez.

Az információk özöne azonnal elárasztotta. A háború eddigi
másfél  éve alatt  sem a civileknek,  sem a kiképzésen lévő
bakáknak  nem  engedélyezték  a  teljes  hozzáférést,
kapitányként  viszont  már  minden  apró  részletet



kiböngészhetett attól fogva, hogy milyen bázisokat foglalt el
az orosz hadsereg, egész addig, hogy mely főtiszt és tábornok
hol esett el, kik mely területen felelősek a hadiirányításért,
sőt, még azt is megtudta, hogy mikor érkezik a legközelebbi
szállítmány  Amerikából.  Szüksége  lett  volna  legalább
négy-ötórányi nyugalomra, hogy minden lényeges információt
áttanulmányozzon, de alig, hogy az első oldal végére ért, a
zubbonyának zsebére csíptetett rádióból felharsant Southers
dandártábornok hangja.

– Macskák, riadó! Azonnal induljanak! – közölte röviden.

– Értettem, uram – mondta Leona, és felpattant a fotelnek is
beillő székről.

Eszébe sem jutott többé az, hogy ne bízna meg feltétlenül a
lányokban, az akciócsapat képességeiben. Fogalma sem volt
róla,  hogy  hová  küldik  őket,  nem  tudhatta,  hogy  hány
katonával kell majd szembeszállniuk, de egy valamiben biztos
volt: bármi is lesz a feladat, mindent megtesznek a sikerért.

Mire a helikopterhez ért, a létszám már majdnem teljes volt.
Elég volt egy pillantást vetnie a csapatra ahhoz, hogy tudja,
kik  hiányoznak.  Evelynék  csoportja  épp  feltűnt  a  hangár
bejáratánál, és még kettejükre vártak – de Leona egy kicsit
örült  is  a haladéknak.  Így legalább volt  ideje belelesni  az
aktába, amit a pilóta nyomott a kezébe, mielőtt beszállt volna
a helikopterbe.

A papírok ismét egy alaprajzot és a szűkszavú utasításokat
tartalmazták. Leona szeme azonnal a kritikus pontra ugrott:
veszélyben lévő  civil  életek.  Mikor  meglátta,  hogy  ezúttal
nem az életmentés lesz a feladatuk, fellélegzett. Arra még



épp  volt  ideje,  hogy  megnézze,  hová  kell  menniük  –
gyanította, hogy öt percnél többet nem fog igénybe venni a
repülés,  hiszen a  városon belül,  a  reptértől  mindössze tíz
kilométerre volt a bevetés célpontja.

Az utolsó két lány – Roxana és Zita – egy perccel később
futottak be. Leona intett, hogy szálljanak be a helikopterbe. A
hangár  teteje  kinyílt  –  és  ezzel  egy  időben  az  egyetlen
fényforrás  a  foszforeszkáló  műszerfal  maradt.  Az  éjjellátó
szemüveg pedig mindenre jó  volt,  csak olvasásra nem.

–  Southers  tábornok  úr,  kérem,  adja  át  üdvözletemet
Párizsnak  –  morogta  Leona  a  rádióba.

– Valami gond van, kapitány? – érdeklődött a férfi. A hangja
majdnem  hivatalos  volt,  mégis,  Leona  egy  árnyalatnyi
vidámságot vélt  felfedezni  benne.

– Valahogy úgy, uram – morogta, társai kuncogása közepette.
– Vagy visszacsukják a hangár tetejét, vagy kivilágíttatom a
helikoptert,  de  legalább  azt  szeretném  tudni,  hogy  mi  a
francot kell csinálnunk, uram – mondta a lány. Nem tudta,
hogy vajon Southers hogyan fog reagálni, ha ugyanúgy kezeli,
ahogy  a  Viperával  való  megismerkedés  óta  a  feletteseit
kezelte, hiszen a stílusát gyakran bélyegezték pimasznak a
sokcsillagot  megélt  katonák.  A  tábornok  viszont  elnevette
magát.

– Visszacsukjuk a tetőt. Kapnak tíz percet – mondta immár
leplezetlenül vidáman. A hangár teteje visszasiklott a helyére,
és egy perc múlva ismét fény töltötte be a területet.

– Köszönöm, uram – sóhajtott fel Leona, és elvigyorodott. A
lányok  közül  néhányan  a  szemüket  forgatták,  mások  alig



bírták visszafojtani a nevetésüket.

–  Lehet,  hogy  illemtant  nem  tőled  kellene  tanulnunk?  –
érdeklődött  kuncogva Dominika.

– Biztos, hogy nem. Ha nem lennék kapitány, két héten belül
lefokoznának  –  válaszolt  Leona,  majd  ismét  a  mappára
koncentrált.  –  Ötös  kódot  kaptunk,  a  célpont  a  központi
elosztóraktár.  Percek  alatt  oda  fogunk  érni.  Az  épület
hatalmas,  de  egyetlen  légtérből  áll  az  egész.  Fél  órája
foglalták el, kénytelenek leszünk visszafoglalni, vagy jövő hét
szombatig  híján  maradunk  a  fájdalomnövelőnek  és  a
Biotrinnek.  Az  épületet  eddig  egy  négy  méter  magas
kőkerítés védte, ezt a keleti oldalon – a bejárattal szemben –
felrobbantották. Bejutunk, kiirtunk kétszáz orosz katonát, és
visszafoglaljuk a raktárt. Ha minden igaz, fedezék lesz bőven,
mivel az udvaron maradtak a teherautók. Próbáljátok meg
nem szétlőni a készletet, mert a raktárban robbanóanyagot is
tárolnak. Nem kellene a levegőbe repíteni az egész kócerájt –
vonta meg végül a vállát.

– Kétszázan védik? – kérdezte döbbenten Evelyn.

– A becslések szerint – bólintott Leona. – Meg fogunk birkózni
velük, fedezékből nem lesz olyan nehéz. Vigyetek magatokkal
plusz  tölténytárakat,  és  a  három tartalék  ezüstpisztolyt  is
vegye át… Hillary, Diana és Roxana – sóhajtott fel, miután
végiggondolta, hogy kik a legjobb lövészek – természetesen
Nicola, Saci és ő maga után. – Hármas bontásban megyünk,
Sofyáék a beomlott keleti fal bal oldaláról, Saciék hátulról, a
kapun át – remélem, át tudtok mászni rajta –, mi pedig a
keleti fal jobb oldaláról. Menni fog – biztosította a lányokat.



– Ez… majdnem hétszeres túlerő, Szati – jegyezte meg halkan
Sofya.

– Ja, annyi. De ti ezerszer jobbak vagytok náluk – kacsintott
rá Leona, majd a pilótához fordult. – Takarásban landoljunk,
úgy  három-négyszáz  méterre  a  raktártól  –  mondta,  majd
amint  a  pilóta  értőn  bólintott,  ismét  a  rádiót  emelte  a
szájához. – Készen állunk, tábornok úr – mondta határozottan.

– Sok szerencsét, Macskák – válaszolt Southers. A következő
pillanatban ismét  kihunytak a  fények,  és  kinyílt  a  tető.  A
helikopter rotorja lomha rovarként zúgott fel,  majd, ahogy
elérte a megfelelő fordulatszámot, lassan felemelte a gépet.

Leonának csak akkor jutott eszébe leülni, amikor elhagyták a
biztonságos talajt. Most, hogy ismét a levegőbe emelkedett,
már nem a repülés  miatt  szorult  össze a  torka.  Sofyának
igaza volt,  és ezt  ő is  tudta jól:  meglehet,  az első akción
bámulatosan  helyt  álltak,  ott  mindössze  háromszoros
túlerővel  kellett  szembenézniük.  Mégsem lehetett  annyira
vészes  ez  a  bevetés,  ha  ötös  kóddal  jelölték.  Rengeteg  a
fedezék, lesz helyük bejutni, és az éjszakai sötétségben az
ellenséges  katonák  aligha  fedezik  fel  az  ő  fekete
egyenruhájukat.  És  attól  eltekintve,  hogy  az  oroszoknak
gyakorlatilag  kifogyhatatlan tűzerejük van,  a  képzettségük
meg sem közelíti a Macskákét. Remélhetőleg.

A  helikopter  nem  emelkedett  vészesen  magasra:  néhány
felhőkarcoló  magasságát  sem  érte  el,  máris  egyenesen  a
raktárépület felé száguldott. Az oroszoknak volt annyi eszük,
hogy betartsák az elsötétítés parancsát: ahogy Leona kilesett
az  ablakon,  egyetlen  kivilágított  épületet  sem  látott  a
közelben. Az éjjellátó szemüveg segítségével is nehezen tudta



felfedezni  a  hatalmas  kiterjedésű  raktárépületet.  Az  akció
részleteinek  megvitatására  most  nem  maradt  sok  idejük,
hiszen  alig  három  perces  repülés  után  máris  ereszkedni
kezdtek.

–  Tényleg  tudnak  száguldozni  éjszaka  is…  –  morogta
Dominika az orra alatt, a pilótákra utalva. Leona felkuncogott.

– Szálljatok ki, és indulás! Tudtok mindent, a rádión keresztül
tartjuk a kapcsolatot.

A Macskák teljes fegyverzetben, az éj leple alatt léptek ki a
helikopterből. Leona maradt utoljára: biztosra akart menni,
hogy mindenki itt van, még egyszer, utoljára megszámolta
őket.  Ahogy  a  rotor  végül  leállt,  a  pilóta  a  műszerfal
világítását  is  kikapcsolta.

– Ameddig lehet, maradjatok csendben. Sok sikert! – mondta
még  Leona,  majd  a  saját  szakaszával  együtt  elindult  a
raktárépület  felé.

A megbeszéltek alapján megvárta, amíg mindkét helyettese
helyzetjelentést ad: csak akkor akart támadni, amikor már
mindannyian készen állnak rá. Lehet, hogy jobb lett volna, ha
valamelyik csoport magára vonja az ellenség figyelmét, de tíz
katonával  valószínűleg az oroszok is  túl  könnyen elbántak
volna. Leona pedig többé nem merte megkockáztatni, hogy a
csapatból  akár csak egy-két  embert  is  feláldozzon a siker
érdekében.

–  A  kapun  könnyen  bejutunk,  amatőr  munka  –  jelentette
halkan Saci.

Leona, aki már percek óta azt próbálta kideríteni, hogy vajon



hány  őr  van  az  épület  körül,  és  viselnek-e  éjjellátó
szemüveget, most suttogóra fogta a hangját, és a rádiót a
szájához emelte.

– Remek, másszatok be. Szóródjatok szét a fal mentén. Ez
vonatkozik  rátok  is,  Sofya.  Meg  persze  az  enyémekre  is.
Maradjatok  egymás  látótávolságában,  de  lehetőleg  ne
fedezzenek fel titeket. Ha ők tüzelnek először, habozás nélkül
viszonozzátok. Úgy tűnik, éjszaka vakok, ennyi előnyünk már
van –  mondta,  majd végignézett  a  saját  csoportján.  Kicsit
bántotta, hogy nem látja a szemüket, és nem tudja felmérni,
hogy  szükségük  van-e  bátorításra,  de  igyekezett  nem
foglalkozni  ilyen  apróságokkal.  –  Indulás!  –  adta  ki  a
parancsot.  A fájdalomnövelős pisztoly már a kezében volt,
ahogy elindult befelé, átlépve a leomlott fal kövein.

Igyekezett olyan csendesen mozogni, hogy az őrök véletlenül
se  vegyék  észre.  Intett  a  lányoknak,  hogy  vigyázzanak  a
kövekkel, hiszen a robbantás következtében elég sok buktató
volt a talajon. Olyan óvatosan lépkedett, amennyire csak a
türelméből tellett,  és hallotta,  hogy a többiek is követik a
példáját.

– Van fedezéketek, Saci? – kérdezte suttogva, ismét a rádió
segítségével. Nekik már csak pár métert kellett megtenniük,
hogy a teherautók mögé kerüljenek, és Sofyiáék is hasonló
helyzetben voltak a hatalmas parkolónak köszönhetően.

–  Van,  itt  egy  csomó  konténer.  Remélem,  hogy  üresek  –
jelentette Saci.

– A helyünkön vagyunk – szólt Sofya.

Leona vett egy mély levegőt. A távolban látta, hogy néhány,



sziluettként  látszó  fekete  alak  a  falhoz  lapul  az  ellenkező
oldalon. Végre ők is beértek a fedezéket nyújtó teherautók
mögé. Az őrök, mintha megneszelték volna az érkezésüket,
nyugtalanabbá  váltak,  és  a  kelleténél  sokkal  többször
tekintgettek  a  teherautók  irányába.  Leona  legalább  húsz
katonát  fedezett  fel  az  épület  ezen  részénél.  Csak  és
kizárólag úgy nyerhettek, ha minél hamarabb aprítani kezdik
őket…

– Tűz! – adta ki a parancsot, ezúttal teljes hangerővel. Az első
pisztolyok  máris  eldördültek,  a  torkolattüzek  erőszakos
fényrobbanásként  árulták  el  a  lövészek  helyét.  Igyekezett
egyetlen őrt kiszemelni magának, amíg az illető el nem esik –
de  ezúttal  nem  kellett  tíz-tizenkét  golyót  pazarolnia  egy
emberre.  Az  orosz  katonák  már  a  harmadik-negyedik
golyónál elestek, és nem is keltek fel. Ezüstpisztolyt pedig
szinte  soha  nem  használtak,  úgyhogy  a  lányok  biztosra
vehették,  hogy aki  elesett,  az  a  földön is  marad.

Csakhogy, hiába került a földre húsz katona: negyven jött
helyette. A válasszal sem késtek tovább, a lányok számára
egyre  kockázatosabb volt  kihajolni  a  teherautók mögül.  A
további őrhelyekről is a csatába özönlöttek, néhány bátrabb
vállalkozó pedig egyenesen a teherautók mögé is belopózott –
Emily,  aki  mellett  megállt  az  egyik,  majdnem későn vette
észre  a  veszélyt.  A  férfi  egy  közelről  leadott  fejlövésnek
köszönhetően elterült a következő pillanatban, de újabb és
újabb támadó jött helyette. Szemmel láthatóan az oroszoknak
kétségük  sem  volt  afelől,  hogy  az  ostromlók  sokkal
kevesebben vannak náluk. Szerencsére az ázsiai hadseregben
a fájdalomnövelős golyók burkolata annyira puha volt, hogy a
vastag szövésű ponyvák is  megállították  –  úgyhogy Leona



áldotta  az  eszét,  amiért  meg  sem  próbált  nyílt  terepen
összecsapni  velük.

A  kapitány  fáradhatatlanul  tüzelt,  majd  újra  és  újra
megtöltötte a pisztolyát. Biztos volt benne, hogy akármekkora
előnyük is van a raktárt védőknek, ők is el  fognak fogyni
egyszer, és nem is kellett csalódnia. A csata első tíz perce
után már az épületből is előjöttek a katonák, anélkül, hogy a
lányoknak el kellett volna mozdulniuk a fal mellől. A raktárt
birtoklók számára a lányok olyanok voltak, mint egy csapat,
szemtelen légy, és az orosz sereg nem nyughatott, amíg le
nem csapja őket.

A  következő  hullámra  viszont  már  a  lányok  sem  tudtak
idejében felkészülni. Alig fogytak el a külső őrök – akik közül
néhányan vissza is vonultak a szűkös teherautók közül – az
épületben csatarendbe állított katonák rohamozták meg őket.
Leona remélte, hogy csak őket éri ilyen kitüntetett figyelem –
a  rádióból  felhangzó  káromkodás-hullám  viszont  egészen
mást  ígért.

– Kardokat elő! – kiáltotta a lány.

A teherautók nem jelentettek többé elégséges fedezéket. A
támadókat  képtelenek  voltak  hatástalanítani,  még  mielőtt
elérték volna őket, és túl sokan voltak, túl szűk helyen ahhoz,
hogy a Macskák a pisztolyokkal dacolhassanak velük. Az első,
rohamra indult sor már majdnem itt volt, alig harminc méter
választotta el őket egymástól…

A következő pillanatban fény árasztotta el a területet: egy
csapásra bekapcsolt az udvari világítás, elvakítva a lányokat.
Leona lekapta a szeméről az éjjellátót, de így is megvakult



egy  pillanatra.  Három,  vagy  talán  négy  golyó  is  eltalálta
időközben, az ellenséges katonák pedig túl közel voltak. Bár
ők számítottak a fényre, szerencsére az ő szemük sem szokott
hozzá azonnal, egy szívdobbanásnyi ideig vakon pislogtak –
de nekik nem kellett megküzdeniük azzal a fényrobbanással,
amit az éjjellátó okozott. Mire a lány látása kitisztult volna,
kardok  suhantak  felé  –  kénytelen  volt  a  látásán  kívüli
érzékeire hagyatkoznia, ha ki akart védeni minden támadást.
A  pisztolynak  már  alig  vette  hasznát,  és  a  társaira  sem
figyelhetett többé. A közeléből és a rádióból is apró sikolyok
hangzottak fel, valószínűleg a váratlan fényre való válaszul.

Leona nem gondolkodott többé. A hely ugyan elég szűkös volt
a teherautók között, folyamatosan mozgásban volt. A folyosók
épp csak arra voltak elegendőek, hogy meglendítse a kardot.
Igyekezett  uralni  a  területet,  középen mozgott,  így elérte,
hogy az ellenséges kardok akadjanak bele a ponyvákba és a
tartószerkezetek  rúdjaiba.  Két  támadóval  végzett,  mire  a
szemei kezdtek helyreállni. Inkább hallotta, mint látta őket. A
harmadik megsebesítette, de egy kardcsapás az oldalát érte.
Válaszként az orosz katona feje egy pillanat alatt lerepült.
Leona  csak  a  csata  ritmusára  figyelt,  mintha  a  harc  élő,
lélegző  organizmus  lenne.  Mindegy,  hogy  milyen  helyen,
milyen körülmények között. Kilőtt két férfit, akik Angelinát
fenyegették,  majd  egy  fordulattal  végzett  a  következő
támadóval. Fel se vette az ötödik, hatodik golyó becsapódását,
és amikor a hetedik a combjába fúródott, térdre esett – de a
kardjának  lendülete  levágta  az  őt  támadó  katona  kezét.
Evelyn fejezte le a férfit, majd el is tűnt Leona látóteréből,
hogy újabb és újabb kiirtandó férfiak után nézzen.

Leona felállt,  és  ismét belevetette  magát  a  harcba.  Tudta



ugyan, hogy fedezékből lőnek rájuk, hogy néhány orosz nem
jött közelebb, de amíg a fő fenyegetés közöttük volt,  nem
tehetett  semmit  ellene.  Megpróbált  figyelni  rájuk,  és
kikerülni a célpontok közül, de nem mindig járt szerencsével.

Észrevette,  hogy  Elizabeth  mozdulatai  lassulnak  –  anélkül
váltott  pisztolyt,  hogy  végiggondolta  volna,  mit  csinál,  és
megszüntette  a  fájdalomnövelést  a  lány  szervezetében.
Egy-egy golyót kiosztott Hillarynek és Eve-nek is, majd újra
felvette a harcot a támadókkal.  Többé a kardok meg sem
közelítették, míg holttesteken lépett át – nem nézett le. Ha a
társai közül is feküdt valaki a földön, azt nem akarta tudni.

A  támadók  viszont  lassan  elfogytak  a  közelükből.  Nem
maradt  senki,  aki  a  teherautók  között  mert  volna  harcba
szállni  velük.  Már  alig  néhány  fegyveres  várt  rájuk
fedezékből,  de  ők  sem  tüzeltek.  A  rádió  még  csatazajt
közvetített, Leona biztos volt benne, hogy Saciék és Sofyáék
is  harcolnak  még,  és  legszívesebben  rohant  volna,  hogy
segítsen  nekik,  de  előbb  el  kellett  intéznie  a  támadók
maradékát.

– Ejtünk foglyokat? – kérdezte zihálva Angelina.

– Nem – válaszolt Leona, anélkül, hogy végiggondolta volna. –
Roham! – adta ki a parancsot.

A lányok azonnal mozdultak. A fedezékek mögött mindössze
hét katona volt életben. Valószínűleg mesterlövészek, de még
csak felocsúdni sem volt idejük, mielőtt Leonáék kivégezték
őket.  A kapitány kissé csalódottan eresztette le a kardját:
neki nem hagytak egyetlen ázsiai katonát sem.

A rádióban is csökkent valamicskét a zaj: Leona úgy sejtette,



hogy az egyik csoport sikerrel végzett az ellenséggel. Arra
gondolni sem mert, hogy alulmaradhattak: és mikor meglátta,
hogy hetven méterre tőlük, Sofya vezetésével előkerülnek a
fedezéket  nyújtó,  erősen  megtépázott  teherautók  mögül,
elvigyorodott.

– Indulás, segítsünk Saciéknak! – adta ki a parancsot.

Arra  nem  volt  idő,  hogy  minden  ellenséges  katonát
lefejezzenek. Leona csak reménykedhetett benne, hogy nem
fognak felkelni – de biztos volt benne, hogy nem kelhetnek fel
elég  sokan  ahhoz,  hogy  abból  komolyabb  összecsapás
bontakozzon ki.

Két  oldalról,  futólépésben közelítették meg a raktár hátsó
bejáratát.  Az  innen  közeledő  alakulatot  még  húsz  katona
fenyegette,  a  konténerek  közé  al ig-al ig  mertek
bemerészkedni,  hiszen  minden  folyosón  bújócskázó,
könyörtelen amazonok vártak rájuk.  Leona ismét  kiadta  a
tűzparancsot.  Újra  eldördültek  a  fegyverek,  és  a  Saciékat
fenyegető,  maradék  katonák  pillanatokon  belül  a  földre
kerültek.  Nem is  mozdultak többé.

– Hé! Elintéztük volna! – méltatlankodott Nicola, kilesve az
egyik konténer mögül.

– Jah, csak mi hamarabb kész lettünk – vigyorodott el Sofya.

Leona  megcsóválta  a  fejét.  Megvárta,  amíg  mindannyian
előjönnek a fedezékből, és végigpillantott a lányokon. Nem
akart belegondolni, hogy mi történik, ha bárki elesett közülük
– ha valakinek nem sikerült időben magához térnie a fény
fellobbanása  után,  ha  hibázott…  Tudta,  hogy  csodával
határos lenne, ha mindannyian túlélték volna ezt a csatát,



mégis,  rettegett  a  lehetőségtől,  hogy  elvesztette
valamelyiküket.

Saciék hiánytalanul  bújtak  elő,  Sofyáék csoportja  is  teljes
létszámmal  büszkélkedett,  és  ahogy  hátranézett,  egy
pillantással  felmérhette,  hogy  a  sajátjai  is  mindannyian
megvannak.  Az  egyenruhája  ugyan  senkinek  sem  maradt
épségben,  és  volt,  aki  a  pisztolyát  is  elvesztette,  de
mindannyian  éltek:  és  jelenleg  csak  ez  számított.

Mégis, csak akkor mert elmosolyodni, amikor mind a harminc
arcot felismerte maga körül.

–  Gyerünk,  foglaljuk vissza az  épületet!  –  intette  őket,  és
elindult a raktár nyitva hagyott, óriási kapuja felé.

3. fejezet
Jelentés

–  Jellemző.  Semmi „gratulálok,  ügyesek voltatok,  csak így
tovább.”  –  méltatlankodott  Nicola  az  orra  alatt.  Leona
elnevette magát.

–  Későbbre  tartogatom  –  vonta  meg  a  vállát.  –  Még  ne
bízzátok  el  magatokat!  –  tette  hozzá  morogva,  és  a
raktárépület  fő  ajtajához lépett,  amelyet  a  kirohanó orosz
katonák nyitva felejtettek maguk után. A kapu olyan hatalmas
volt, hogy egyszerre akár két teherautót is beállíthattak volna,
amíg  megrakodták,  vagy  lepakolták  őket.  Leona  óvatosan
lesett be – egy kicsit tartott tőle, hogy néhány katona bent
maradt, és ismét tűzharcba keveredhetnek.

– Fegyvereket elő – szólt  hátra. – És óvatosan célozzatok,



lehetőleg ne tegyünk kárt a készletekben – mondta halkan.

Csakhogy, amint beértek, egyetlen férfit találtak odabent – az
illető, egy orosz őrmester azelőtt megadta magát, hogy Leona
egyáltalán felszólította volna rá.

– Remek – sóhajtott fel a kapitány. – Szép munka volt, lányok
– kacsintott a többiekre. – Hárman: Evelyn, Zita és Dominika
maradjanak itt velem, a többiek menjenek ki! Vigyázzatok rá,
hogy ne kezdődjön újra a csata! Ha bárki mocorogni kezd,
öljétek meg. A többit a helyreállítás elintézi. Susan és Gina,
vigyázzatok az őrmesterre! – adta ki a parancsokat.

–  Honnan  tudod,  hogy  őrmester?  –  kérdezte  összevont
szemöldökkel  Hillary,  miközben  a  férfi  egyenruháját
méregette.

–  Az  oroszoknál  is  vannak  rangjelzések  –  forgatta  meg a
szemét Leona, és nem bírta megállni, hogy ne mosolyogjon.

– Nekem elég a sajátunkat megtanulni – vonta meg a vállát
Hillary.

–  Elég lenne,  ha  megtanultad volna  –  torkolta  le  azonnal
Dominika.

– Hallottátok a tennivalókat, indulás! – emelte fel a hangját a
kapitány,  mire  a  lányok  többsége  végre  elindult  kifelé  a
raktárból.

Leona vetett még egy pillantást a fogolyra, majd, mivel a két
harcos felelősségének teljes tudatában figyelte a férfi minden
rezdülését, elindult, hogy megkeresse az irodát.

A  hatalmas  teremben  a  bejárati  fal  mellett  volt  egy



elkülönített kis rész, ahol a számítógépes nyilvántartásokat
vezették. A telefonkészülék a gépek mellett hevert, a falon
pedig helyet foglalt a világítórendszer központi kapcsolója. A
kísérőit  kint  hagyta  őrködni  –  még mindig  arra  számítva,
hogy  a  raktárt  előzőleg  elfoglaló  katonák  nem  lőtték  el
minden puskaporukat. Ha csak néhányan bent maradtak, és
újabb hullámban próbálnak meg támadni, akkor nem akart
védtelenül maradni ellenük. De az épület belsejében teljes
csend honolt, még az elektromos vezetékek zümmögését is
hallani lehetett.

– Lányok, lejjebb húzom a világítást – morogta a rádióba.
Csak  reménykedett  benne,  hogy  a  fényes,  földre  hullt
csillagként  világító  reflektorokat  sikerül  elhalványítani,
hiszen nem akarta, hogy az elsötétített városban tökéletes
célpontot nyújtsanak a véletlenszerűen megjelenő, ellenséges
bombázók számára – és azt sem, hogy a lányok az orrukig se
lássanak a sötét ég alatt. Nem kételkedett benne, hogy mind
a harmincegy éjjellátó szemüveg odaveszett a csata folyamán.

A kapcsolót közepes állásra húzta, és az ablakból figyelte,
hogy odakint kialszanak a reflektorok, és mindössze néhány,
gyengébb fényű halogénlámpa veszi át a helyüket. Ugyan az
égből  így is  könnyedén észrevehetőek maradtak,  de ennél
többet  már  nem  tehetett  a  Párizsból  kapott  parancs
betartásáért.  Így  a  lányok  még  észrevehették,  ha  valaki
megmozdul.

Leona pulzusa végre kezdett visszaállni normális ritmusba.
Még mindig alig fogta fel,  hogy túlélték a csatát, és hogy
sikerrel jártak. Kedve lett volna leülni valahová, és lazítani
egy kicsit, amíg az adrenalin kiürül a szervezetéből.



Pár  másodpercet  engedélyezett  magának,  míg  az  asztalra
támaszkodva  próbálta  rendezni  gondolatait  –  legalább
annyira,  hogy  képes  legyen  fel idézni  Southers
dandártábornok  telefonszámát.  Nem  akarta  most
végigpörgetni  magában a  csata  emlékeit,  azt  a  pillanatot,
amikor hirtelen felgyúltak a fények,  és az addig előnynek
számító éjjellátó szemüvegek majdnem a végzetükké váltak.
Ha csak egy pillanattal később vakítja el őket a világítás, az
az összecsapás hevében végzetes lehetett volna.

Vett  egy  mély  levegőt,  és  beütötte  Southers  számát.  A
tábornok azonnal  válaszolt  –  egy csörgést  sem várt  meg.

– Sikerrel jártak? – kérdezte rögtön, meg sem várva, hogy a
kapitány  bemutatkozzon.  Leona  kiérezte  a  hangjából  az
aggodalmat.

– Igen, uram – válaszolta elmosolyodva. – Visszafoglaltuk az
épületet, és szereztünk egy foglyot is.

– Hála az égnek – sóhajtott fel a férfi. Leona szinte hallotta,
ahogy  a  tábornok  szívéről  kövek  gördültek  le.  –  Van
veszteségük? – kérdezte, és a hangja ismét aggódóvá vált.

– Nincs, uram – vonta meg a vállát a lány. – Hacsak nem
számoljuk az éjjellátó szemüvegeket – morogta, mire a vonal
túlsó  felén  a  tábornok  megkönnyebbült  kis  kuncogást
hallatott. – Jut eszembe, alkalomadtán, kérem, vétózza meg
az  elsötétítés  parancsát,  nem  sok  kellett  volna,  hogy
elbukjunk  miatta  –  tette  hozzá.

– Meglesz – morogta a tábornok. – Maradjanak ott, negyed
órán belül megérkezik a helyreállítás. Utána jöjjenek vissza –
utasította, majd rögtön bontotta is a vonalat.



Leona mosolyogva tette vissza a telefont a helyére. Még a
rádión szólt a lányoknak, hogy tájékoztassa őket, meddig kell
még  itt  maradniuk,  majd  kilépett  az  irodából,  hogy
csatlakozzon  a  társaihoz.

A hajnal első szikrái már felragyogtak a keleti égbolt alján,
mire  a  lányok  visszaszállhattak  a  helikopterbe.  Leona
kiszúrta, hogy a pilóta is megszámolja őket a tekintetével,
még mielőtt felemelné a gépet. A foglyul ejtett őrmester a
helikopter padlójára került, megkötözve. Susan és Gina még
mindig  pisztolyt  szegeztek  rá,  készen  arra,  hogy  ha
megmozdul,  a  fájdalomnövelőkkel  sokkolják.  A  fogolynak
viszont esze ágában sem volt mozogni. Ernyedten tűrte, hogy
őrizzék, csak néha, egy-egy szó hagyta el az ajkait. Leona
nem beszélt oroszul, úgyhogy nem érthette, a lányok pedig
még kevésbé – az őrmester pedig vagy nem tudta, vagy nem
akarta használni az angol nyelvet.

Leona nyelt egyet. Nem akarta ő maga kivallatni a foglyot,
úgy érezte,  egyáltalán nincs kész arra,  hogy megkínozzon
valakit. Az, hogy végrehajtott néhány, gondosan kidolgozott
büntetést, egészen más eset volt. Ott az volt a végső cél, hogy
megerősítse  a  szenvedőt.  Most  viszont  meg  kellett  volna
törnie  a  férfit,  hogy  beszéljen.  Ráadásul  az  orosz  nyelvet
akkor sem értette volna, ha nagyon megerőlteti magát. Szinte
biztos volt benne, hogy a férfi valamennyit beszél angolul,
hiszen már húsz-huszonöt éve a világon mindenhol kötelező
volt használni a világnyelvet. De amíg az őrmester letagadja,
addig legalább van ürügye rá, hogy elutasítsa a vallatást.

Mire  a  helikopter  leszállt  a  hangárban,  az  éjszakát
szétkergették  a  felkelő  napsugarak.  A  lányok  végre  teljes



pompájában  megcsodálhatták  az  egykori  kúriát,  amelyet
mostanra katonai támaszponttá csúfított a háború. A falakról
senki nem tüntette el a díszeket, de nem is foglalkozott velük
többé. Golyó ütötte lyukak éktelenkedtek az intarziás virágok
közepén,  az  ablakok  közül  több  is  megrepedt  az  erősebb
fegyverektől.  Most,  hogy már alig-alig  kellett  mesterséges
világítást  alkalmazniuk,  a  redőnyöket  is  felhúzták,  és  a
zsiliprendszerre emlékeztető folyosó mellett egy nagy alakú
ajtó állt nyitva, felette a felirattal: Nappali bejárat. Leona már
épp  arra  gondolt,  hogy  végre  megkapja  a  megérdemelt
pihenést,  amikor  a  rádiójában  felhangzott  Southers
dandártábornok  hangja.


