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Bevezetés
"Mindenki  tudja,  hogy  bizonyos  dolgokat  nem  lehet

megvalósítani,  mígnem  jön  valaki,  aki  erről  nem  tud,  és
megvalósítja."

/Albert Einstein/

A  világ  átrendeződött.  Két  éves  és  egy  hónapos,
elkeseredett  háború  után  az  Európai  Birodalom  aláírta  a
békeszerződést,  és ezzel megadta magát – s meg is szűnt
létezni. Nem volt igazán más választásuk: Oroszország, Kína,
és  az  észak-afrikai  nemzetek  olyan  hatalmas  erővel,
létszámmal  rendelkeztek,  amellyel  Európa  képtelen  volt
dacolni. Két éven keresztül próbálta tartani magát, két éven
át  sorozta  be  a  katonáit,  töltötte  fel  a  fegyvertárait,  és
igyekezett minél inkább lassítani az ellenségeit – de végtére
is hiába. Lassan, városról városra, kilométerről kilométerre
bekebelezték őket.

Nem lehetett tudni, hogy az Európaiak mikor adták fel a



reményt.  Voltak,  akik  már  akkor  megijedtek,  amikor  a
Kárpát-medence  elveszett,  s  olyanok  is,  akik  akkor  sem
hagyták magukat, amikor a frontvonalak átlépték az egykori
Franciaország  határait.  Csakhogy  az  elsöprő  erővel  nem
dacolhattak.

A  párizsi  békét  jobb  volna  békediktátumnak  nevezni,
hiszen annak szövegét egy az egyben Oroszország vezetői
írták,  és  íratták  alá  az  Európai  Birodalom  politikusaival.
Tartalma  szerint  a  Birodalom  kénytelen  volt  orosz
parancsnokság  alá  irányítani  meglévő  katonáit,
rendelkezésére  bocsátani  mind  hadi,  mind  ipari
erőforrásaikat, átadni azon területeket, földeket, amelyeket
még magáénak tudhatott. Egyedül a civileknek biztosítottak
szabad  elvonulást:  három  kikötőből,  hajókon  indulhattak,
előre  megadott  időközönként.  A  tengeri  flotta,  mely
visszahívásra  került,  nem  állt  útjukba.  A  szerződésben
nagyon  kevés  katonát  nevesítettek.  Többségük  a  magas
rangú  tisztek  közül  került  ki:  Durant  hadügyminiszter,
Hernando  Asturias  tiszteletbeli  vezérezredes  (aki  rangját
anélkül kapta, hogy, tekintettel fiatal korára, közelébe ment
volna akár egyetlen kiképzőtelepnek is),  és még elenyésző
számú  tábornok  lett  volna  köteles  hadbíróság  elé  állni.
Csakhogy, mire a szerződés aláírásra került volna, őket már
halottként tartották nyilván.

Nevesítve volt azonban az a három akciócsapat is, amely
túlélte  a  harmadik  világháborút,  akik  sehol  máshol  nem
tapasztalt  bátorságról,  hihetetlen  ügyességről,  és  zseniális
stratégiai érzékről tettek tanúbizonyságot a háború folyamán.

A Skorpiók: egy tapasztalt katonákból összeállított, ötven



fős  egység,  élükön az  előzőleg  Riez  alezredesként  ismert,
huszonhét éves férfival, akinek rangja a kiegészítő kiképzés
után kapitányira változott. A negyvennégy férfi és hat nő - az
egyszerű közlegénytől a hadnagyig - mind beleegyeztek abba,
hogy  az  akciócsapatoknak  kijáró  rangokat  tudhassák
magukénak, múltjukat a hadvezetés egy mozdulattal eltörölje,
és névtelen, arctalan katonákként, kódneveken tartsák őket
számon. Ők voltak az Európai Birodalom első, akkoriban még
titkos akciócsapata, egy olyan fegyver a kezükben, amelyre
az ellenséges katonák nem számíthattak. Az elvártnál sokkal
magasabb színvonalú képzettségük számtalanszor lepte meg
az orosz és afrikai seregeket, és több ezer katonát irtottak ki,
nem  ritkán  ott,  ahol  az  oroszok  már  nem  számítottak
támadásra.

A  Viperák:  a  háborúban  a  huszonhatodikként  fellépő
akciócsapat, akiket a Skorpiók képeztek ki. Őket huszonéves
férfiakból válogatták össze, és egy pillanatig sem titkolták
előttük,  hogy  mire  szánják  őket.  Sokan  ismerték  egymást
közülük, a többiek pedig hamar beilleszkedtek a csapatba.
Hobbi-ejtőernyősök,  a  győri  vívó-válogatott  tagjai,
sportlövészek és két harcművész is erősítette a vonalaikat.
Előképzettségüknek köszönhetően könnyedén megbirkóztak
a  Jupiter-programmal,  ám  közülük  senki  nem  nyújtott
kiemelkedő  teljesítményt,  így  a  kiképzőtisztjük,  Budai
hadnagy nem tudta eldönteni, melyiküket jelölje kapitánynak.
Kapóra  jött  hát  Roderick  Hartell,  aki  Bécsben,  az  Orion
programon  kezdte  meg  kiképzését,  és  a  második  hónap
letelte után helyezték át hozzájuk, csak hogy később az ő
vállára kerüljenek a kapitányi rangjelzést biztosító csillagok.
Eleinte a teljesítményüket mindössze elfogadhatónak ítélte a



hadsereg  (bár  ez  a  minősítés  messze  túlszárnyalta  az
akciócsapatok többségét), hamarosan belátták azonban, hogy
nem kell félteni őket, s attól a pillanattól kezdve a Viperák
neve  rettegést  keltett  az  orosz  és  afrikai,  s  reményt  az
európai szívekben.

És  végül  a  Macskák:  az  a  harmincegy  lányból  álló
akciócsapat,  akik  –  meg  nem erősített  források  szerint  –
kiképzésük  elején  testközelből  néztek  végig  egy  komoly
csatát. Bár senki nem gondolta volna, hogy a tizennyolc éves,
gimnazista  lányok  képesek  lesznek  rá,  hogy  valódi
ellenséggel  is  megküzdjenek,  hogy  öljenek:  mégis,
könyörtelen  kiképzés  után  ők  okozták  a  legnagyobb
meglepetést nem csak az ellenséges, de még a barátságos
tisztek  körében is.  Kezdettől  a  legmagasabb minősítésben
dolgoztak, és bár sokan voltak bizalmatlanok velük szemben,
hamar bebizonyították, hogy nem pusztán érnek annyit, mint
a férfiak, de képesek a leginkább embert próbáló ütközeteket
is  győzelemre  vinni.  Élükön  pedig  az  a  lány  állt,  akit  a
kapitányi  kinevezése  előtt  Oroszlánként  emlegettek,  aki  a
háború történetében elsőként vitte végig az egészen addig
lehetetlennek tartott Orion programot.

Mindhárom  akciócsapat,  beiktatásuktól  kezdve
emberveszteség nélkül harcolt a háborúban. A háború utolsó
heteiben mind az oroszok, mind az Európai Birodalom áruló
tábornoka,  Wright  vezérezredes  számtalanszor  próbálta
elpusztítani őket, de bármily körmönfont tervvel álltak elő,
kudarcot vallottak.

Végül  nem  maradt  más  lehetőség:  a  békeszerződés
aláírása után egy órával,  amikor  még a  pontos  helyzetről



senki  nem  kapott  tájékoztatást,  berendelték  őket  a
hadiirányítás  központjába,  Párizsba.

Csakhogy  az  akciócsapatok  közül  egyedül  a  Macskák
kapitánya jelent meg – azzal a szándékkal, hogy a többieknek
szabd utat biztosítson egészen a la rochelle-i kikötőig, s azon
túl az óceánon át a békés Amerika partjai felé.

7. könyv

A tengeren át
1. fejezet

A kikötőhöz

A fülekben még visszhangzott  a  fegyverropogás,  holott
már  egyetlen  pisztolyt  sem  sütöttek  el.  A  vadászgépek
leszálltak a földre, ásító csendet hagyva maguk mögött.  A
több  tonnás  harckocsik  megálltak  ott,  ahová  utoljára
vezényelték  őket,  nem mozdultak  egy tapodtat  sem,  sötét
gépágyújuk csöve már nem füstölt, és nem osztott szikrázó
halált. A por lassan ülepedni kezdett, a robbanásokkal felvert,
apró törmelék lefelé szállt a felkelő nap sugaraiban.

A frontvonal elcsendesült, s egy egész éjszakán át tartó
némaság után  már  csak  az  emberi  hangok rázták  meg a
levegőt: az öröm kurjantásai, ahogy afrikai és orosz katonák
százai, ezrei jártak diadaltáncot, mit sem törődve feletteseik
intéseivel. Hisz ma reggel végre megerősítették a hírt: vége
van a háborúnak, ők győztek, s leigázták egykori elnyomóikat,
a  gonosz  Európai  Birodalmat,  aki  kizsákmányolta,  ravasz



fogásokkal  megalázta  őket.  Oroszország  kiteljesítette
hatalmát,  s  nevét  immár  a  fenségnek  kijáró  tisztelettel
emlegették.  Az  afrikai  országok  megtarthatják  majd  az
általuk  elfoglalt  területeket,  hálából  azért  a  segítségért,
amelyet  nyújtottak nekik.

Az örömbe csak egy egészen apró üröm keveredett: nem
sikerült elkapni a három akciócsapatot, életük megkeserítőit,
a háború legfőbb bűnöseit, ezernyi ember gyilkosait. Az innen
is,  onnan  is  felröppenő  hírek  szerint  közülük  pusztán  a
legmegátalkodottabb, a Macska került eddig hadifogságba.
De  ha  egyszer  ő  ott  van,  el  fogja  majd  árulni,  hogy  hol
rejtőznek  a  bűntársai.  Addig  pedig  teljesen  felesleges
hajtóvadászatot  indítani  ellenük.

Három busz közeledett a frontvonalhoz. Lassan, óvatosan
jöttek,  mintha  nem  lennének  biztosak  benne,  hogy
áthaladhatnak majd. Civilek. Mit érdekelték most a civilek, a
gyávák és tehetetlenek az afrikai katonákat, akik az imént
szabadultak meg a pisztolyok és kardok súlyától! Ha menni
akarnak, csak menjenek! Még egy sorompót sem kell felhúzni.
Az  ő  dolguk.  Itt  más  világ  jön,  virágzó  földeken  aranyló
országok kapnak majd helyet, ahol mindenki szabadon élhet,
ahol nincs elnyomás, és nincs kizsákmányolás. Ha ebből nem
akarják kivenni a részüket, hát menjenek csak, oda, ahol jobb
életet remélnek. Meglehet, hamarosan rájönnek majd, hogy
számukra már nincs biztonságos hely a Földön. Hiszen Afrika
legfőbb ellensége nem az Európai Birodalom, sokkal inkább
az  Amerikai  Egyesült  Államok  volt.  S  addig,  míg  ez  az
élősködő el  nem pusztul,  Afrika nem nyughat.

Az elől haladó busz óvatos tempóban hajtott át az aszfaltot



megtörő, háború ütötte kátyúkon. Őt követte a második, majd
kissé lemaradva a harmadik is.

Sharifi  tábornok  fejében  megfordult,  hogy  tán  meg
kellene állítani őket. Rutinellenőrzés. Biztosan vannak köztük
lányok és asszonyok is, s az embereire ráfér egy kis mulatság
a kemény harcok után.

De az emberei már szétszóródtak. Most kísérelje meg őket
hadrendbe  áll ítani?  Hiszen  eddig  is  vajmi  kevés
hajlandóságot mutattak rá. Ejh, menjenek csak az átkozott
civilek!  Majd  jön  busz  még.  Eddig  is  hármasával-ötösével
követték egymást, és amíg a járművek el nem fogynak, addig
a  civilek  menekülnek  majd  a  kikötők  felé.  A  tábornok
elfordult:  ügyet  sem  vetett  az  áthaladó  buszokra.

Vipera  nehéz  sóhajjal  dőlt  hátra  az  első  ülésen.  Már
három  kritikus  ponton  áthaladtak,  az  első  kettőnél
igazoltatták  is  őket  –  bár  szemmel  láthatóan  nem fogtak
gyanút az eredetinek tűnő iratok láttán –, de mind közül ezt
tartotta a legveszélyesebbnek. Azt hitte, ha valahol, akkor ott
fogják  lebuktatni  őket,  ahol  előző  nap  még  folyamatosan
dörögtek  a  fegyverek.  Csakhogy  néhány  gúnyosan ugráló,
mutogató afrikai katonán kívül a kutya sem figyelt rájuk, és
még csak meg sem próbálták feltartóztatni  a  buszokat.  A
megvető kiáltásokat a busz motorja nem tudta elnyomni, és
Viperának még akkor is a fülében visszhangzott a "gyávák!"
szó angol, francia, és arab megfelelője, amikor az afrikaiak
által felégetett térségek felé fordultak.

Jóllehet,  sietniük  kellett  volna,  itt  a  kátyúk  nem
könnyítették  meg  az  útjukat.  Több  helyen  az  aszfaltot
hat-nyolc méter széles,  két  méter mély kráter tüntette el,



úgyhogy  ezeket  az  afrikai  tankok  által  vágott  csapásokon
kellett  kikerülniük.  Vipera tűkön ült:  minél  hamarabb oda
akart érni a kikötőbe. Titkon még reménykedett benne, hogy
Leona,  bármit  is  intézett  el  időközben,  gyorsabb  utat
választott: mire ők a döcögős úton át végre odaérnek, a lány
már ott fog várni rájuk, anélkül, hogy a haja szála görbült
volna. Hitt benne, akarta, hogy így legyen, egészen attól a
pillanattól, hogy a Macskák megmondták neki: a kapitányuk
nem jött velük.

Holott valahol mélyen tudta, hogy Leona nem lesz ott a
kikötőben, és hiába várnak rá – mégsem akart belegondolni,
nem akarta valóságként elfogadni ezt a lehetőséget.

Még több mint  három órás  út  volt  előttük,  a  jelenlegi
viszonyok  közepette  pedig  ez  még  ennél  hosszabbra  is
nyúlhatott.  Most,  hogy a  La Rochelle-hez  legközelebb eső
utat választva átjöttek a frontvonalon, már nem számítottak
további  ellenőrzésre.  Kiégett  tanyák,  elpusztult  falvak,
robbanások  krátereitől  felsebzett  szántóföldek  mentén
haladtak el, vadászgépek, harckocsik roncsai álltak útjukba,
és  holttestek…  néhol  olyan  sokan,  hogy  megszámolni  is
lehetetlen  lett  volna,  máshol  csak egy-két  katona,  néhány
civil…

Vipera elfordította a fejét az ablaktól, és a pillantása a
mellette  ülő  Nicola  Rogersre  esett.  Előzőleg  szándékosan
keverték össze a csapatokat, hogy ne szúrjanak szemet az
ellenséges  katonáknak,  hisz  ha  az  arcukat  nem  is,  de  a
csapatok nemi összetételét meglehetősen pontosan ismerték
a katonák és civilek egyaránt.

Rogers is sápadt volt. A Macskák mesterlövésze próbált



valami  másra  figyelni,  a  kabátja  gombjával  vacakolt.
Mindannyiuk számára idegenek voltak a színes civil ruhák, az
eltel idő alatt túlságosan megszokták a harcosok feketéjét.

A busz hátuljában halk, susogó beszélgetés kezdődött, s a
motorzúgás mellett csak szófoszlányokat lehetett kivenni. A
hosszú  út  során  már  sokszor  kezdtek  beszélgetni,  de
mindannyiszor  hamvába  halt  a  társalgás.  Most  azonban
futótűzként terjedt előre – mindenki találgatott. Vajon mikor
érik  el  a  kikötőt?  Valóban  várja  még  őket  a  hajó,  vagy
feleslegesen  mennek  el  odáig?  Aláírták  vajon  a
békeszerződést? És ha igen, vajon milyen feltételekkel?

A Macskák esze viszont a kapitányuk felé járt, és a lányok
egyszer  sem  voltak  valami  jó  beszélgetőtársak.  Még
Dominika Sergeant is csak tőszavakkal válaszolt, s a többiek
sem voltak képesek kivenni a részüket a társalgásból.

Vipera halkan szólalt  meg – nem is  Rogersnek,  inkább
magának címezve a szavait.

– Túl könnyen átjutottunk. Azt hittem, legalább a fronton
megállítanak minket.

A lány mélyet sóhajtott.

– Biztosan Szati intézte el, hogy szabad utunk legyen.

– De hogyan…? – kérdezte Vipera, a Rogersre villantva a
szemét.

A mesterlövész az ajkába harapott, és nem válaszolt. Nem
volt biztos benne, hogy mit mondhatna, hiszen a kapitánya
nekik sem mondta meg, hogy mire készül. Az, hogy nem jött
velük,  mint  azt  előre  tervezték,  csak  egyet  jelenthetett…



Valahogy  megpróbálta  biztosítani  nekik  a  szabadulást.
Valóban  túl  könnyű  volt.  Nicola  is  arra  számított,  hogy
legalább egyszer  csatába keverednek.  Hogy az  ellenőrzési
pontokon,  ahol  megállítják  őket,  rájönnek,  hogy  kik  is
utaznak  a  buszokon.  Hogy  legalább  egyszer  átkutatják  a
járműveket, és megtalálják az ülések alá rejtett fegyvereket
és egyenruhákat. Ehelyett úgy engedték át őket, hogy csak
szúrópróba  szerűen  kértek  el  néhány  igazolványt,  a
legkockázatosabb helyen pedig még csak meg sem állították
a buszokat.

Viperát  dühítette  a  lány  hallgatása,  de  jobbnak  látta
magába fojtani az indulatait.  Leona mindig is őrültségeket
követett el, minden adandó alkalommal a saját feje után ment.
Túlságosan  féltette  őket  attól,  hogy  menekülés  közben
buknak  el,  és  kitalált  valamit  -  valamit,  amiről  még  a
harcosait sem tájékoztatta. Valószínűleg ennek köszönhető,
hogy nem bombázzák még őket a levegőből,  hogy nincs a
nyomukban egy ezredre való harckocsis alakulat, hogy nem
állják el az útjukat. Normál esetben talán egyetlen civilt sem
engednének  ki  a  Birodalom  körzeteiből.  De  Leona,
akármilyen őrültségekbe is fogott eddig, mindig túlélte, és a
férfi biztos volt benne, hogy ezúttal is így lesz. Valamilyen
magánakcióval  elintézi,  hogy  az  üldözési  parancsok  ne
jussanak el  a  katonákhoz,  aztán ő maga is  elindul.

Három  és  fél  órás,  nagyrészt  némaságban  töltött
zötykölődés után tűnt fel előttük a nyílt óceán. Már dél körül
járt az idő, és ők lassan huszonnégy órája egy falatot sem
ettek:  többeknek  korgott  a  gyomra.  A  Skorpiók  közül
néhányan  utalást  tettek  rá,  hogy  a  kölyök  remélhetőleg
élelmiszerrel  is  felszerelte  a  hajójukat  –  a  Viperák  és  a



Macskák viszont egy szóval sem panaszkodtak.

A  kikötőt,  mint  az  várható  volt,  afrikai  katonák
biztosították.  Néhány  lövész  lustálkodott  a  megmaradt
tetőkön, járőrök beszélgettek egymással. La Rochelle városán
áthaladva  Vipera  szemei  mindenkit  megtaláltak,  minden
veszélyt felmértek: ha harcra kerülne a sor, akkor egészen jó
eséllyel győznék le a hanyag városőrséget. Az afrikaiak, az
eddigi  bevetések  tapasztalatai  szerint  egy  pillanatra  sem
vették komolyan a dolgukat,  amíg el  nem dördült  az első
lövés.

A  sorompónál  mindössze  négy  marcona  férfi  állt:  ők
állították  meg  a  buszokat,  és  igazoltatták  a  bent  ülőket.
Viperának a torkában dobogott a szíve, míg az első buszt el
nem engedték: a jelek szerint Skorpió ezen az ellenőrzésen is
átcsúszott. Sarolta Warner következett, a második busz élén.
Az  ellenőrök  ott  több  időt  töltöttek,  valószínűleg  jobban
átnézték az iratokat – de végül, bő negyed órás várakozás
után őket is útjukra bocsátották. Amint az ő buszuk állt be az
ellenőrzőpontra, és a sorompó leereszkedett előttük, Vipera
még látta, hogy az első két jármű megáll száz méterre tőlük,
majd a figyelmét teljesen lekötötték az első ajtón fellépő őrök.

Az egyikük, egy szakállas, kétajtós szekrény méretű figura,
hanyagul tartott pisztollyal állt meg előttük.

– Igazolványok! – adta parancsba kurtán, és mélységes
gyanakvással mérte végig őket. Vipera előhúzta a zsebéből az
iratait, és a többiek is így tettek. A férfi először a sofőrhöz (a
Viperák egyik tagjához) fordult, vetett egy gyors pillantást az
igazolványára, majd vissza is adta neki. Vipera, Nicola, és az
első üléseken helyet foglalók többsége is hasonlóan estek át



az  igazoltatáson,  miközben  a  másik  három  őr  fegyvert
szegezett rájuk. A marcona férfi viszont megállt a középtájt
ülő Hillary Martinnél.

– Több vagy. Nem tizenhét – mondta ellenségesen.

Hillary pislogott.

–  De igen,  annyi  vagyok – ellenkezett,  de a hangjában
riadalom csendült.

– Több. Látom szemeden – erősködött a férfi. – Nem vagy
katona?

– Dehogy is! – emelkedett fel ültéből a lány, és felemelte a
kezeit. – Nézzen rám, csak egy gimnazista vagyok!

A  férfi  végigmustrálta,  majd  végül  vállat  vont,  és  a
mellette ülő férfihoz,  Adam Harperhez fordult.

– Te? Hány éves?

– Huszonhét – vágta rá azonnal Harper.

– Rang? – csillant fel a szeme.

– Nincs. Farmer vagyok.

– Hogy ide kerülsz? Ezek közé? – kérdezte ellenségesen.

– A bátyám – segítette ki Hillary. Ezt az áltényt az irataik
is igazolták. – A szüleinket behívták katonának, úgyhogy ő
vigyázott rám.

Az egyik katona váratlanul lerohant a buszról. Vipera is
hallotta az irodában a telefon csörgését. Fél perccel később
néhány kurta, arab kiáltás hangzott fel, és a többi katona is



kisorakozott.  Az  ellenőrzést  vezető  férfi  még  visszadobta
Harper igazolványát.

– Mennek! – szólt még az ajtóból, és intett a sorompót
kezelő  férfinak.  Az  út  megnyílt  előttük:  csatlakozhattak  a
többiekhez.

– Ez meleg volt – morogta Hillary.

– Vajon mit akartak tőle pont most? – kérdezte aggódva
Rogers.

Viperát  azonban  más  gondolatok  foglalkoztatták.  Már
csak tíz perces utazás, és odaérnek a kikötőbe. Ismét eszébe
jutott a lehetőség, hogy Leona már ott vár rájuk, hogy végre
a karjaiba zárhatja. A zsebébe nyúlt, és kitapogatta azt a kis
dobozt,  amit  az  egyik  ékszerboltban  vásárolt  valamelyik
utazása során. Azóta sem volt ideje rá, hogy átadja Leonának,
és most ismét elöntötte a gyerekes izgalom: vajon mit fog
szólni  hozzá  a  lány?  Egyszer  már  igent  mondott,  de  az
merőben más körülmény volt… most  már béke vár  rájuk.
Beszéltek róla, álmodoztak… de milyen lesz a pillanat? Úgy
történik  majd,  ahogy  megálmodta?  A  lánykérés  örökre
beivódik majd az emlékezetükbe…?

A  busz  leparkolt  a  kikötő  rakodóterületén.  Egy  fiatal,
tizenhat-tizenhét évesnek tűnő srác ügetett feléjük. A másik
két busz utasai már kiszálltak, Laura máris nevetve üdvözölte
a fiút.

– Ő Asturias – tájékoztatta Nicola Viperát. – És az lesz a
hajónk  –  mutatott  a  kikötőben,  az  egyik  szélső  dokkban
horgonyzó, meglehetősen nagy utasszállító hajó felé. Vipera
első látásra legalább háromszáz személyesnek saccolta volna



–  aztán eszébe jutott,  hogy civil  járműről  van szó,  vagyis
egy-egy emberre sokkal nagyobb tér jut rajta, mint a katonai
flottában. Az orrán egyetlen név állt: Erica.

–  A  húgodról  kapta  a  nevét  –  jegyezte  meg  Hillary,
Viperának címezve, miközben mellettük elhaladva leszállt a
buszról.  Vipera  maradt  utoljára.  A  hajóra  nézett,  de  nem
tudott mosolyogni. Erica már biztonságban van, őt nem kell
féltenie. A kis dobozt, amivel az utóbbi percekben játszott,
visszasüllyesztette a zsebébe. Biztosra vette, hogy ha Leona
itt van, kijön eléjük, amint megneszeli az érkezésüket. Tehát
várnia kell rá. Ha nincs itt, semmi mást nem jelenthet, mint
hogy nem tudott gyorsabb járművet szerezni. Elvégre arról
nem szóltak egy szót sem a Macskák, hogy mivel fog jönni.
Vipera is tisztában volt vele, hogy kockázatosabb lenne légi
járművel utazni, úgyhogy Leona bizonyára autóba ül majd,
és…

Csakhogy mire eljutott idáig, és ismét végigpillantott a
harcosokon,  beléhasított  a  szörnyű sejtelem: hogy hitegeti
magát.

–  Minden  simán  ment?  –  kérdezte  Asturias,  Laurához
intézve a szavait.

–  Simábban,  mint  gondoltuk  –  bólintott  a  nő.  Vipera
közelebb lépett hozzájuk, hogy tisztán hallja a beszélgetést. –
Csak  itt  próbáltak  feltartani  minket,  de  gondolom,  csak
túlbuzgóskodott  az őrszemélyzet.

– Nem egészen – morogta a fiú. – Túl sok hajót kiengedtek
már, úgy három órája szigorodtak az ellenőrzések. Épp tíz
perce jött a hír, hogy elfogtak titeket. Már a Macskákat –



pillantott  a  lányok  felé.  –  De  már  vissza  is  vonták.  Nem
hallottátok? Bemondták a rádióban is.

–  Kockázatos  lett  volna rádiót  felszerelnünk –  morogta
rosszallóan Vipera, és vetett egy megrovó pillantást Skorpió
felé,  aki  előzőleg  nem  hagyta,  hogy  út  közben  híreket
hallgassanak.

Asturias felnyögött.

– Akkor nem is hallottátok, hogy bejelentették a háború
végét? Megvan a békeszerződés, Wright alá is írta.

– És mi áll benne? – csapott le a témára Skorpió.

– A hajón elmondom – tért ki a válaszadás elől Asturias. –
Jobb, ha azonnal indulunk. Ha sokáig álldogálunk itt, szemet
fog szúrni… A hajó készen áll, fel van szerelve mindennel, és
két hétre elegendő élelmet is szereztem nektek… lehet, hogy
Amerika partjainál fel fognak tartani minket. Gyertek!

– Várj! – szólt rá hirtelen Vipera. – Macska még nem ért
ide. Nélküle nem futhat ki a hajó.

Asturias úgy fordult vissza, mintha maga a mozdulat is
fájdalmat okozna neki. Nem nézett Vipera szemébe, helyette
a cipője orrának válaszolt.

– Ezt sem hallottátok… – mondta halkan. Vipera tett felé
egy lépést. A szeme sarkából látta, hogy a Macskák közül
többen  elsápadnak,  mások  egymásra  néznek,  biztatást
keresve.

– Mi történt? – kérdezte élesen.

Asturias végre felemelte a pillantását.



– Azért nem fésüli át minden élő orosz, afrikai, és európai
katona  Franciaországot,  mert  biztosak  benne,  hogy
hamarosan  úgyis  megtudják,  hogy  hol  vagytok.  Macska
Párizsban van. Hadifogoly. És amíg titeket is el nem fognak,
az is marad.

2. fejezet

Az Erica fedélzetén

Leona  egész  testében  lángolt  a  fájdalom.  A  kínzói,
ismeretlen és ismerős tábornokok tíz perc gondolkodási időt
ígértek  neki  –  bár  mostanra  végképp  nem  volt  olyan
állapotban,  hogy  gondolkodni  bírjon.  Egy  állvány  mellett
térdelő  helyzetbe  kényszerítették  –  ez  volt  a  legutóbbi
felvonás  kegyetlen  játéka  –,  ahol  pengékkel  teletűzdelt
térdeire  nehezedett.  A  kezeit  hátrakötötték  –  nem mintha
tudta volna használni őket. A két karjában minden csontot
eltörtek, kezdve az ujjaitól a felkarjáig. És ez csak a jéghegy
csúcsa  volt:  mellkasában  mintha  tűz  égett  volna  a  belé
nyomott, vörösizzásig hevített vasak érintésétől, melyek még
mindig nem hűltek le eléggé. A kínzók a nemi erőszaktól sem
riadtak vissza: mocskosnak, megalázottnak érezte magát.

Nem hitte volna, hogy ennyire nehéz lesz. Azt gondolta,
hogy  csakúgy,  mint  a  legutóbbi  büntetése  alkalmával,  a
tizennyolcadik golyó után el fogja veszteni a kapcsolatot a
külvilággal,  és  ezzel  az  esélyét  is  arra,  hogy  felfogja  a
kérdéseket,  és  megadván  magát  megpróbáljon  válaszolni,
felfedje a társai hollétét. Csakhogy nem egészen ez történt: a
tizennyolcadik golyó feloldódásakor valóban elsötétült előtte
a világ, de pár újabb adag fájdalomnövelő után ismét tisztán
látott, hallott, és érzékelt mindent. Rémisztő részletességgel



tudatában  volt  minden  apró  fájdalomnak,  a  késektől  a
legapróbb tüskékig. Felfogta, hogy mi lesz a következő, ha
nem beszél, milyen újabb horrorisztikus kínzásoknak fogják
alávetni, milyen élvezettel erőszakolják meg ismét, és hogy
néhány szó elég volna hozzá, hogy ez a rémálom befejeződjön,
hogy képes legyen a halálba menekülni…

Egész idáig nem beszélt, és most is eltökélte, hogy nem
fog – bármit tesznek még vele. Nem álltatta magát, biztosra
vette, hogy az eddigieknél rosszabbat is képesek lesznek még
kitalálni.  Hogy ha kell,  hetekig, hónapokig életben tartják,
kínok között. Hisz épp erről beszéltek az imént. Már most
elvesztette az időérzékét. Vajon mikor veheti biztosra, hogy
már akár el is árulhatja, hogy hol vannak a többiek? Vajon hol
járnak  most,  kifutott-e  már  velük  a  hajó?  Elég  messzire
értek-e ahhoz, hogy ezeknek az utolsó rohadékoknak esélyük
se legyen utolérni őket?

Próbálta háttérbe szorítani a testében lüktető fájdalmat –
de ez túl nehéz volt, túlzottan élesen tudatában volt minden
kínnak. A sérülései lüktettek, ahogy a Biotrin megpróbálta
begyógyítani őket, annak ellenére, hogy a pengéket még nem
húzták ki belőle.

Az  ajtó  újra  kinyílt,  és  három férfi  lépett  be  rajta.  Az
egyikük,  az  elöl  haladó  egy  orosz  volt,  az  ellenséges
hadvezetés egyik magas rangú tábornoka, aki a jelek szerint
a szívén viselte a fogoly sorsát. A mögötte belépő férfi viszont
nagyon is európai: Wright vezérezredes. Leonát az izzó kín
ellenére  is  elöntötte  a  gyűlölet.  Wright  már  nem először
látogatta meg, majd bokros teendőire hivatkozva újra és újra
lelépett,  de  most,  a  jelek  szerint  ismét  képes  volt  időt



szakítani  a  fogolyra.  A  harmadik  természetesen  Wright
hűséges  kutyuskája,  Lavoie  volt  –  az,  aki  a  legnagyobb
élvezettel  erőszakolta meg a lányt.

– Na, kiscicám! – lépett oda Wright, és le is guggolt Leona
elé. – Meggondoltad már magad? Elmondod, hogy hol vannak
a  barátaid?  Máris  megszabadulhatnál  a  fájdalomtól.  És
miután ők meghaltak,  te is  meghalhatsz egész nyugodtan.
Még segíteni is fogunk benne. De ha nem beszélsz, akkor
kezeskedem róla, hogy ez hosszú menet lesz!

Leona – bár tudta, hogy ezzel csak tetézi a várható kínjait
– a férfi arcába köpött.

Wright komótos lassúsággal állt fel, és letörölte az arcáról
a nyálat.

–  Sebaj.  Van  még  időnk  bőven  –  állapította  meg
fensőbbséges hangon, majd hátrébb lépett, átadva a terepet
Lavoie-nak, hogy a segédje végezze a piszkos munkát.

***

Vipera megszédült,  ahogy Asturias szavai  elhangzottak.
Úgy érezte, képtelen megállni a lábán. Hallotta maga körül,
hogy néhányan – valószínűleg a Macskák közül – felsikoltanak.
Skorpió  németül,  cifrán  káromkodott.  Többen  követték  a
példáját. A lányok máris követelték, hogy Asturias árulja el
nekik a részleteket  –  mióta van Leona fogságban,  hogyan
került oda, miért nem szóltak erről nekik… De a fiú csak a
fejét  rázta.  Vipera képtelen volt  gondolkodni,  megszólalni,
bárhogyan reagálni. Az agyát a tagadás szavai égették.

Nem lehet. Ez nem történhetett meg. Asturias téved. A



hírek hazudnak. NEM LEHET!

–  Nem megyek  el  nélküle  –  mondta  végül  halkan,  de
határozottan.

Egy  csapásra  csend  lett  körülötte  –  majd  az  egész
kikötőben is. Nem emlékezett rá, hogy mikor esett térdre, de
most felállt. Minden arc felé fordult. Néhányan együtt érzően,
mások hitetlenkedve meredtek rá. Asturias érzelmei viszont
egyiket sem tükrözték: a tekintete kíváncsiságtól csillogott.

Sem ő, sem más nem szólalt  meg. Vipera megpróbálta
biztonságosabb tempóra fogni a szívét. Mélyeket lélegzett, és
becsukta a szemét. Kényszerítette rá magát, hogy elfogadja a
tényt: Leona fogságban van. Életben van egészen addig, amíg
őket  el  nem fogják.  Vagyis,  ha  nem kapják  el  őket,  akár
hetekig, hónapokig, netán évekig ott tartják, mielőtt kiadnák
Amerikának. Ha kiadják egyáltalán. Esetleg megölik – de ez a
gondolat túlságosan fájdalmas volt. Vajon meddig bírja egy
ember egy ilyen kiemelt  fogolyként  egy börtönben? Vajon
meddig  fogja  bírni  Leona?  Hogy  nem  beszél,  azt  Vipera
biztosra  vette.  Ismerte  a  lányt.  Ő  maga  volt  az,  aki  a
csapatképzésen számtalanszor megpróbálta megtörni. S nem
csak  hogy  nem  járt  sikerrel,  de  Leona  sokkal  bátrabban
viselkedett, mint bárki, akit Vipera hasonló helyzetben látott.
Biztos  volt  benne,  hogy  ezúttal  is  bátor  lesz.  De  ez  nem
jelentette azt, hogy itt hagyhatják.

Vipera  felnézve  meglepetten  konstatálta,  hogy  még
mindig minden szem rá szegeződik. Vett egy mély levegőt, és
határozott hangon szólalt meg.

– Kihozom onnan.



–  Megöleted  magad  –  állapította  meg  Asturias
szenvtelenül. – Vagy ugyanarra a sorsra jutsz, mint ő.

Vipera szemei összeszűkültek.

–  Nem  érdekel.  Akkor  sem  megyek  el  anélkül,  hogy
megpróbálnám  –  mondta,  majd  végignézett  a  harcosain.
Tudta, hogy öngyilkos akció lesz egyedül belevágni, de velük
együtt  is  az  lenne.  Márpedig  az  embereit  nem  teheti  ki
ilyesminek.

– Szó sem lehet róla – jelentette ki Skorpió. – Nem mész
sehova.

– Ne próbálj meg megakadályozni! – fortyant fel Vipera.

– Hát persze. Nincs esélyem. Százharminc harcost lazán a
padlóra küldesz, aztán mész, hogy meghalj a szerelmedért,
vagy vele együtt. Nagyon hősiesen hangzik – gúnyolódott a
Skorpió. – De ha a saját embereid melléd állnak, legalább
meglátjuk, mennyit fejlődtetek a csapatképzés óta.

Viperának  a  nyelve  hegyén  volt  a  válasz,  de  Asturias
megelőzte.

–  Hagyjátok  abba!  Vipera,  maradj  itt.  Ha  verekedni
kezdtek, pillanatok alatt kilőnek mindannyiunkat – vetett egy
nyugtalan pillantást a kapu felé. A város őrsége még nem
figyelt fel rájuk, de ez pusztán idő kérdése volt.

– Egyáltalán, hogy fogták el? Mondtak erről valamit? –
kérdezte  Sarolta,  azzal  a  céllal,  hátha  eltereli  a  két
kakaskodó  férfi  figyelmét.

– Nem volt nehéz – húzta el a száját Asturias. – Feladta



magát.

– Micsoda? – hördült fel Vipera. Egy csapásra elhagyta az
az  őrült  vágy,  hogy  a  betonra  szegezze,  és  addig  verje
Skorpiót,  amíg porrá nem őrli  a  csontjait.

– Feladta magát – ismételte Asturias. A hangja sziszegésre
emlékeztetett  –  Értetek.  Azért,  hogy  gond  nélkül
elhagyhassátok  Európát.  Úgyhogy  szálljatok  fel  a  hajóra,
mert  ha  rájönnek,  hogy  itt  vagytok,  értelmetlen  volt  az
áldozata!

– Nem – rázta meg a fejét Evelyn. – Ki kell hoznunk onnan.

– Így van! Visszamegyünk érte! – erősítette meg Nicola is.

– Az isten verje meg, szálljatok már fel arra az átkozott
hajóra! – mondta Asturias. Csakhogy előbb a Macskák, majd
a  Viperák  tagjai  is  csatlakoztak  a  javaslathoz.  Asturias
spanyolul  káromkodott.

– Nem szállunk fel,  amíg a kapitányunk nincs velünk –
jelentette ki Dominika is.

– A francba – morogta Skorpió az orra alatt. – Hernando,
juttass be minket a párizsi központba!

Vipera szívébe melegség költözött. Nem ő volt az egyetlen,
aki ki akarta szabadítani Leonát.

–  Téged kihozott  Bordeaux-ból  –  emlékeztette Asturiast
Sarolta.

–  Pedig  az  is  öngyilkos  akciónak  tűnt  –  tette  hozzá
Dominika.



Asturias a fogát csikorgatta, de ez az érv végre meggyőzte.
Bólintott.

– Jól van. De ki kell futnunk a hajóval, méghozzá negyed
órán belül.  Ott megvan hozzá minden, hogy kidolgozzuk a
stratégiát…  Aztán,  ha  kint  leszünk  a  nyílt  tengeren,
megígérem,  hogy  összehozom  nektek  a  tervet.

– Mikorra? Egy hétre sem hagyom ott! – makacskodott
Vipera.

–  Nem  ugorhatsz  bele  kútfőből!  Még  ha  mindhárman
csapat összefog, akkor is öngyilkosság! – hüledezett a fiú. –
Nem fog olyan sokáig tartani, és utána bejuttatlak titeket úgy,
hogy  a  nullánál  egy  kicsit  nagyobb  esélyetek  legyen  a
győzelemre.  Kérlek,  szálljatok  már  fel!  –  a  hangja  szinte
könyörgésnek tűnt.

Vipera felsóhajtott, és végre megadóan elindult a hajó felé.
Bár még mindig motoszkált benne, hogy a visszafelé úton épp
elég idejük lenne kidolgozni  egy stratégiát,  de végül  nem
hangoztatta ezt a kifogását.  Hernando Asturias ötletei  – a
hírek szerint – mindig beváltak. Talán most is sikerülni fog a
segítségével…

Az Erica valóban teljes mértékben civil  hajó volt  előző
életében: Asturias viszont néhány változtatást eszközölt rajta.
A  híd  mögötti  lakosztályokat  egybenyittatta,  és
tárgyalóteremmé  alakította.  A  konyhát  megtöltötte
fagyasztókkal,  azokat pedig készételekkel.  Az egyik szobát
kórteremmé alakította,  és  orvosi  eszközökkel  szerelte  fel,
attól  tartva,  hogy az akciócsapatok csatába keveredhetnek
idefelé úton. A legalsó szinten, egy zárt kamrában pedig az



egyenruhák és fegyverek sorakoztak, de azokból annyi, hogy
tíz-tizenkét bevetésre is el tudta volna látni a harcosokat –
legalább  is  az  elmondása  szerint.  Most  a  rádiósszobába
vezette a kapitányokat – a Macskák részéről Sarolta Warnert
–,  miközben a  Skorpiók  két  tagját  a  hídra  irányította.  Az
egyikük  a  háború  előtt  egyébként  is  hajón  szolgált,  és
remekül  értett  a  kormányzáshoz,  a  másik  pedig,
navigátorként boldogult a kormányon kívüli eszközökkel.

A hajórádió helyén már egy laptop foglalt helyet, mellette
a  nyomtatóval,  a  másik  oldalán  pedig  egy  műholdvevő
antennával. Az egyik falat kikapcsolt képernyők borították. A
fiú oda sem figyelve kapcsolta be a gépet, miközben a hajó
szelíden kifutott a kikötőből. Közben a kapitányokhoz fordult.

– Egy dolog, hogy azt mondtam, hogy bejuttatlak titeket,
de  tudnom kell,  hogy  hány  emberrel  számoljak  –  mondta
nagyon  komolyan.  –  Ez  nem  felsőbb  parancs,  és  nem  a
központban  szükségesnek  ítélt,  hatos-heteskódú  bevetés.
Tippem szerint  megüti  a  tízes kategóriát.

Vipera nyelt egyet. Változatlanul nem volt ínyére kockára
tenni az emberei életét.

–  Kétlem,  hogy  a  Skorpiók  magukra  hagynák őket,  de
azért megkérdezem tőlük – mondta a rangidős kapitány.

– A Macskák biztosan mennek – jelentette ki Saci.

– A Viperák is… azt hiszem.

–  Mindenkit  kérdezzetek  meg,  egyenként.  Mindenki
egyéni érzései alapján döntsön, hogy elvállalja-e az akciót. És
nyugodtan  mondjátok  meg  nekik  is ,  hogy  ha  ezt



végigcsináljátok,  akkor  Amerikában  nem  egyszerűen
dezertőrök lesztek, hanem lázadók. Ami a törvények szerint
várható halálos ítéleten nem változtat, de még nehezebb lesz
kimagyarázni magatokat.

Saci  jól  láthatóan  elsápadt,  és  nyelt  egyet.  Vipera  és
Skorpió egymásra néztek. Végül Skorpió vonta meg a vállát,
és a türelmesen várakozó fiúra nézett.

–  Úgyis  úgy  terveztük,  hogy  Macska  fog  kimagyarázni
minket – mosolyodott el. – Majd szépen megkínáljuk ezzel a
feladattal, ha már a saját szabadítását ellógja.

Vipera halványan elmosolyodott, és bólintott. Saci halkan
felkuncogott.

– Utána pedig – folytatta Asturias – még nehezebb lesz
kivágni magatokat a Birodalomból. Tehát, még ha sikerül is
kihoznotok Macskát, kénytelenek lesztek a kikötőkig harcolni.
Úgyhogy ezt még vegyétek figyelembe. Ha nem haltok meg a
központban, akkor jó esélyetek lesz rá később. De ha sikerül
eljutnotok a kikötőig, a flottával nem nagyon kell számolni, a
hajókat épp leszerelik, és senki nem fog kint állomásozni.

– Hogyhogy? – érdeklődött gyanakodva Saci.

–  Mert  az  Egyesült  Államok megfenyegette  őket,  hogy
minden katonai hajót letorpedóztat, ha egy mérföldnél kijjebb
merészkedik a nyílt tengerre. Márpedig az Egyesült Államok
még  mindig  a  tengerek  hadura… –  magyarázta  a  fiú,  és
közben  megpróbált  belépni  valamelyik  honlapra.  A  jelek
szerint  azonban  nem  járt  sikerrel,  mert  fojtott  hangon
káromkodott.



–  Persze,  hogy  mindenféle  hozzáférést  letiltottak…  –
morogta az orra alatt, inkább magának, mint a vendégeinek
címezve.  –  Sebaj,  akkor  emlékezetből  rajzolom  meg  a
térképet…

– Várj  egy kicsit!  –  szólt  közbe Saci.  –  Öt perc,  és itt
vagyok.

Mire Asturias felkapta a fejét, az ajtó már be is csapódott
a helyettes mögött. Skorpió és Vipera is kíváncsian nézte hűlt
helyét.

–  Mi  a  fene  jutott  eszébe?  –  érdeklődött  Asturias.
Értetlenkedő kifejezése annyira szokatlan volt, hogy Skorpió
majdnem elnevette magát.

– Biztos hozza a térképeket. A Macskákból kinézem…

Saci pár perccel később ugyan nem térképekkel, de Prue
Frosttal együtt tért vissza.

– Engedj oda, és mondd, hogy mi kell! – mondta a lány. A
szemei még vörösek voltak a sírástól, de a hangja eltökélten
csengett.  Kipenderítette  Asturiast  a  székéből,  és  leült  a
helyére,  azelőtt,  hogy a fiú  megszólalhatott  volna.

– Mire készülsz? – kíváncsiskodott Skorpió.

– Még nem tudom – válaszolt Prue. Vipera már sejtette, és
minden  aggodalma  ellenére  elmosolyodott  a  helyzet
abszurditásán. – Kölyök, mire van szükséged, hogy összehozd
a stratégiát? – fordult ismét a fiúhoz.

– Ne szólíts így! – morogta Asturias,  de mostanra ő is
kezdte  átlátni  a  helyzetet.  –  Kelleni  fog  Párizs  részletes,



lehetőleg  háromdimenziós,  katonai  térképe.  Azon  felül  a
Párizsi  Hadiirányítási  Központ  végleges,  és  jelenleg  is
használt  tervrajzai.  Két éve átépítették egy kicsit,  és nem
akarok csapdákba belefutni. Csak egy-két épületet ismerek
fejből. Nem ártana tudni, hogy kik vannak ott, és hány katona,
milyen elhelyezkedésben védi az épületet.  Ha lehet,  akkor
szeretnék tudni a friss, bizalmas parancsokról, mert döntően
befolyásolhatja  az  akciót.  És  néhány  kamerára  is
rácsatlakozhatsz  –  intett  a  falra  szerelt  képernyők  felé.  –
Esetleg  a  kínzókamrákból  is,  mert  jó  lenne  tudni,  hogy
Macska valóban életben van-e. Ha meghalt, lefújjuk az akciót,
és elmegyünk. Vipera, egyetértesz?

A megszólított nyelt egyet.

–  Igen  –  válaszolt  rekedten.  –  De  életben  van.  Biztos
vagyok benne.

– Legyen igazad – sóhajtott fel Asturias, majd Prue-hoz
fordult. – Menni fog?

– Nem gond – vonta meg a vállát a lány. Egy pillanattal
később a képernyő díszes operációs rendszere elsötétült, és
egyetlen villogó kurzor jelent meg rajta. – Adj két órát, és
megkapsz  mindent.  Bár  a  kamerákat  nem  ígérem.  Az
adatokat  nyomtassam  is?  –  érdeklődött  Prue.

– A térképeket mindenképpen – bólintott Asturias. – Csak
le ne buktass minket.

– Egy éve sem buktam le, pedig akkor is a legmodernebb
technikával védett szerverekre törtem be. Emlékszel még a
"nagy  leleplezésre",  amikor  nyilvánosságra  került  minden
marhaság a  kiképzésekről  és  az  akciócsapatokról?  Azt  én



csináltam.

Asturias  meghökkent.  Skorpiónak is  kimeredt  a  szeme.
Saci  és  Vipera  viszont,  akik  már  rég  tudtak  erről,  most
összevigyorogtak.

– Ugye tudod, hogy vérdíj van a fejeden? – érdeklődött
Asturias, amint képes volt megszólalni.

– Persze. Kicsit magasabb, mint az eddigi teljes fizetésem,
ami nem igazán fair.  De mutass valakit  a hajón, akinek a
fején  nincs  vérdíj.  Te  nem számítasz,  te  halott  vagy.  Bár
emlékeztetnélek  rá,  hogy  ezt  is  nekünk  köszönheted  –
kacsintott  rá Prue.

Asturias elnevette magát.

– Meggyőztél – bólintott. – Kapsz két órát. Addig mindenki
eldönti, hogy beleugrik-e egy ilyen lehetetlen akcióba.

Saci elvigyorodott.

– Lehetetlent mondtál? Nekünk való feladat.

3. fejezet

Hajnali vezényszó

A Macskák azonnal egymás szavába vágva jelentkeztek,
amint  Asturias  felvetette,  hogy  egyenként  döntsenek  róla,
hogy részt vesznek-e az akcióban. Mindenki azonnal vállalta,
és  senki  nem  vonakodott.  Az  arcuk  elárulta,  hogy  a
végtelenségig eltökéltek, és bármit képesek megtenni érte,
hogy visszakapják a kapitányukat.

– Ez a csapat mindig így döntött – magyarázta a meglepett



fiúnak Saci.  –  Akár arról  volt  szó,  hogy milyen diákcsínyt
kövessünk el legközelebb, akár arról, hogy nekivágjunk-e a
csapatképzésnek.

–  Csakhogy  amire  most  készültök,  az  nem diákcsíny  –
emlékeztette Asturias. – Bele is halhattok.

–  De  ha  összeállítasz  nekünk  egy  tervet,  akkor
megcsináljuk – vonta meg a vállát Sofya. – Ilyen egyszerű.

Asturias megrázta a fejét. A lányok alig voltak idősebbek
nála:  még a legidősebbet tekintve sem volt  köztük két év
korkülönbség.  Csakhogy nem foglalkozhatott  most  ezzel  a
problémával.

– Ki segített kidolgozni a stratégiákat? – kérdezte végül.

– Sokat egyedül Szati csinált – vonta meg a vállát Nicola. –
De a legjobb ötletei mindig Hillarynek és Sacinak voltak.

– És Sofyának – tette hozzá Dominika.

– Akkor veletek fogok egyeztetni  a véglegesítés előtt  –
nyugtázta.  –  Szokjatok  le  róla,  hogy  a  kapitányotokat
"Szati"-ként  emlegetitek.

– De ha egyszer ez a neve…? – morogta Evelyn.

–  A  kódneveket  nem  csak  azért  használjuk,  mert  jól
hangzanak –  mondta rosszalló  fejcsóválás közepette.

A Viperák köreiben ugyanez a kérdés már vitát vetett fel.
Ha csak egy-két embert hagynak itthon, már azzal is gyengül
a csapat,  és kevesebb esélyük van a győzelemre. Asturias
ötlete,  miszerint  egyénenként  döntsenek,  itt  sem  aratott
sikert, bár nem voltak annyira lelkesek, mint a Macskák. Az



viszont  nagyon  sokat  billentett  a  mérleg  nyelvén,  hogy
mindannyian  ismerték  Leonát,  mindannyian  részt  vettek
abban, hogy kapitányt faragjanak belőle, és előfordult, hogy
vállt-vállnak  vetve  harcoltak  vele  együtt.  Vipera  végül
rábólintott  a  csapat  döntésére,  és  a  korábbi  fenntartásai
ellenére beleegyezett, hogy teljes létszámmal részt vegyenek
az akcióban – titkon pedig boldog volt, hogy a társai nem
hagyják cserben.

Amint Asturias kilépett a Skorpiók által elfoglalt, nyitott
fedélzetre, a kapitány azonnal feléje fordult.

– Mindenki megy, ugye? – kérdezte.

– Nem kellett sokáig győzködni őket. A csajokat inkább
lebeszélném, de őket végképp nem lehet itthon hagyni.

Skorpió elmosolyodott.

– Ne félj, vigyázni fogunk rájuk – biztosította a fiút. – És
őket is kihozzuk.

– Még összerakható állapotban – tette hozzá Laura.

– Egész jól értik a dolgokat, ahhoz képest, hogy…

– Ki ne mondd, hogy "lányok"! – fortyant fel a korlát mellől
az egyik nő. – Csak azért vagy te a kapitány, mert Laura nem
vállalta!

Skorpió elnevette magát.

– Látom, teljes az egyetértés – jegyezte meg Asturias, aki
a csapat indulásakor valóban Laurának ajánlotta fel először a
kapitányi  rangot.  Csakhogy  a  nő,  mivel  tisztában  volt  a
Skorpiók összetételével, inkább a helyettesi posztra áhítozott,



attól tartva, hogy a férfiak nem fogják teljes erőbedobással
követni.

–  Nem a nemükért akartam kárhoztatni  őket,  hanem a
korukért.  Tizennyolc-tizenkilenc  évesek.  Ha  átérünk
Amerikába,  még  csak  katonák  se  lehetnek.

– Ezt egyelőre ne hangoztassuk előttük – morogta Laura.

– Elég, ha ott tudják meg – állapította meg Asturias is. –
Egyébként  tájékoztatásul  közlöm,  hogy  a  stratégiát  egy
tizenhét  éves  fiútól  kapjátok  –  tette  hozzá,  és  az  arcán
csibészes mosoly tűnt  fel.

Az  Egyesült  Államokban  nem  sokkal  a  háború  előtt,
előrelátó  módon  mindenre  kiterjesztették  a  felnőtté  válás
huszonegy éves korhatárát:  eddig csak a dohányzás és az
alkohol  volt  tiltva  ezen  kor  alatt,  mostanra  viszont  a
házasságkötés, és – többek között – a katonai szolgálat is.

Mire Asturias, két órával később visszatért a rádiószobába,
a kis asztalon egy halom, frissen nyomtatott papír hevert, a
képernyők  közül  pedig  három  folyamatosan  közvetített,
meglepően jó minőségben. Prue felnézett az ajtó nyitásakor.
A  szemei  ismét  vörösek  voltak,  az  arcát  könnyek  nyomai
csíkozták. Ahogy meglátta a fiút, halványan, sőt, egy kicsit
büszkén elmosolyodott.

– Minden megvan? – kérdezte Asturias. Úgy tett, mintha
nem venné észre a lány megviselt állapotát.

– Minden, amit kértél, és egy kicsit több is – mondta Prue.
A hangja még fátyolos volt, de nyelt egyet, és folytatta. – A
legutóbbi  tervrajzok,  Párizs  térképe letöltve,  és  a  központ



környéke kinyomtatva is. A parancsokról folyamatos frissítést
kapsz, csak ne lépj majd ki, mert nem könnyű visszajutni a
honlapra. Egyébként minden itt van – intett a papírhalom felé.

– És a kamerák közül melyikeket találtad meg? – kérdezte
Asturias komolyan. A kijelzőkre nézett.

– Az a tárgyaló, ami most üres, a központi megbeszélések
helye. Nem értek oroszul, de az imént két pasas vitatkozott
benne.  Ha  történik  valami,  ott  élesben  láthatod.
Rákapcsolhatsz  a  folyosókra  is,  de  nem hiszem,  hogy sok
értelme  van.  Az  ott  az  udvar  –  mutatott  egy  szabadtéri
kamerára,  amely  a  főépület  bejáratától  a  kapuig  mindent
látott.  A katonák szoros és fegyelmezett őrséget tartottak,
még csak a helyükről sem mozdultak el. Mindannyian európai
egyenruhát viseltek. – Ez pedig Wright irodájának előtere.
Bent nincs megfigyelés, így csak azt látjuk, hogy ki megy be,
és ki jön ki onnan. De azt hiszem, most Wright nincs bent.

Asturias bólintott.

– Megtaláltad a kínzókamrákat? – kérdezte halkan.

– Igen – nyelt egyet Prue. – De ha nem muszáj, most nem
kapcsolnám be. A negyedik képernyőn ő van… – mutatott a
kikapcsolt monitorra. – Életben van, és úgy sejtem, életben is
fogják tartani. De nem bírtam sokáig nézni.

– Én sem festhettem sokkal jobban, mikor rám találtatok –
morogta  Asturias.  Nem tudta  eldönteni,  hogy  örüljön-e  a
hírnek. Volt még esélyük kiszabadítani Macskát, ugyanakkor
most már nem fogja tudni lebeszélni sem a harcosokat, sem a
kapitányokat az életveszélyes bevetésről – és lehet, hogy őket
is elveszíti majd.



– Ezerszer jobban festettél – jegyezte meg a lány, és a
laptopra mutatott. A hangja egy fokkal erősebbé vált – Ez az
ablak  jelezni  fogja,  ha  bárhol  a  hadiirányításban  él  egy
telefon, rögtön a tárcsázás vagy a kicsengés pillanatától. Az
eddigi beszélgetéseket lejegyeztem, bár nem történt semmi
érdemleges.

Asturias elismerően füttyentett.

– Tényleg érted a dolgodat – pillantott a lányra.

Prue vállat vont, bár a dicséret halvány mosolyt csalt az
arcára.

–  Öt  éves  korom  óta  tanulom  a  szakmát,  úgyhogy
felszedtem  ezt-azt.

– És biztos, hogy nem fogunk lebukni vele?

– Mivel  nincs okuk gyanakodni,  nem hinném. És mivel
náluk semmilyen műszer nem jelzi a behatolást, kétlem, hogy
szagot  fognának…  ha  mégis,  akkor  is  csak  egy  nagyon
magasan  képzett  hacker  tudhatná  visszanyomozni  a
lehallgatásokat.

Asturias  teljesen  meg  volt  elégedve  a  válasszal.  Prue
felállt,  és  visszaadta neki  a  helyét.

– Ha kell még valami, akkor szólj – mondta halkan.

– Egyelőre ez több mint elég. Köszönöm – sóhajtott fel a
fiú.

– Meddig fog tartani, míg kidolgozod a stratégiát?

–  Remélem,  éjfél  előtt  végzek  vele…  de  nem  merem



megígérni.

Prue bólintott, és kifelé indult – de még visszafordult az
ajtóból.

– Ha nem muszáj, ne kapcsold be a negyedik képernyőt.
És semmiképp se hagyd, hogy a többiek meglássák.

Miután a  lány elment,  Asturias  első  dolga volt  a  saját
szemével is meggyőződni róla, hogy Macska életben van – de
be kellett látnia, hogy Prue figyelmeztetése helyénvaló volt.
Miután egy pillantást vetett a megkínzott alakra, azonnal ki is
kapcsolta  a  képernyőt,  és  utána  percekig  semmihez  sem
tudott hozzáfogni, annyira lesokkolta a látvány. A megkínzott
alak  képe  beleégett  a  szemébe,  és  akaratlanul  is  eszébe
juttatták  azt  a  másfél  napnyi  szenvedést,  amelyet
Bordeaux-ban okoztak neki az afrikai  katonák – és bár az
valóban  semmiségnek  tűnt  ehhez  képest,  hatalmas
erőfeszítésébe került, hogy mind az előző látványt, mind a
feltörő  emlékeket  visszaszorítsa  agyának  egy  hátsó,  sötét
zugába,  és  az előtte álló  feladatra koncentráljon.

Vipera fel-alá járkált a hajón, képtelen volt megnyugodni.
Hol a fedélzeten a korlátnak támaszkodva bámulta a távolba
tűnő partokat, hol beszélgetésekkel próbálta múlatni az időt,
hátha megnyugtató válaszokat kap. Megpróbált ebédelni is a
többiekkel együtt, de csak néhány falat csúszott le a torkán.
A  Skorpiók  közül  néhányan  jót  mulattak  rajta,  hogy  a
rendíthetetlen  harcosok  közül  négyet  is  elkapott  a
tengeribetegség, (meglehet, a Biotrinnek köszönhetően ők is
csak enyhe rosszulléttel küzdöttek), de a többieknek nem volt
kedvük mosolyogni. Vipera meg tudta érteni a Macskákat, és
ezekben az órákban valahogy sokkal közelebb érezte magát a



lányokhoz, mint a saját csapatához. A Biotrin csak néhány
percre engedte láttatni a kisírt szemeket, de még így is túl
gyakran tűntek elő.

Asturias többször is az irodájába rendelte a stratégákat,
hogy a terv bizonyos részleteit átbeszélje velük. Ez idő alatt
folyton ki volt kapcsolva a negyedik monitor, a fiú nem is
hagyta, hogy bekapcsolják. Minden újabb alkalommal egyre
fáradtabbnak – és egyre elszántabbnak tűnt. Éjfél már rég
elmúlt, a sötét éjszakában jártak már, mire a terv körvonalait
jóvá hagyták – egészen addig minden alkalommal újabb és
újabb változatokat próbáltak ki,  mind a bejutásra,  mind a
szökésre  vonatkozóan,  de  egyikük  sem  ítélte  őket
biztonságosnak, főként, mivel kifelé már nem csak rohanniuk
kell,  de  minimum egy tehetetlen testet  cipelniük is  –  bár
Vipera gyűlölte, hogy így utalnak Leonára.

Végül, mikor a keleti égbolt világosodni kezdett, Asturias
újra a tárgyalóvá alakított szobába hívta őket, és kiterítette
az összeragasztgatott térképet az asztalon.

– Nem mondom, hogy könnyű dolgotok lesz – vezette be
mondandóját.  –  Még csak  azt  sem,  hogy  biztos  vagyok  a
sikerben. De így a nullánál egy hajszálnyival több esélyetek
van túlélni, sőt, talán győzni is. Próbáljatok meg épségben
kijutni!  És  hozzátok  ki  Macskát  is,  nem  számít,  milyen
állapotban. Itt rendbe tudjuk majd hozni – sóhajtott fel. – És
vegyétek figyelembe,  hogy bármennyire is  gyűlölitek őket,
nem sok lehetőségetek lesz foglyokat ejteni. Inkább egymásra
figyeljetek.  Ha  lenne  rá  alkalom,  legalább  két-három
gyakorlatot  elrendelnék,  mielőtt  kiküldelek titeket,  elvégre
nem szoktátok még meg egymást.



–  A  Viperákkal  tudunk  együtt  dolgozni  –  vetette  ellen
Sofya.

–  Csak  azt  kell  eldöntenünk,  hogy  ki  a  parancsnok.
Mármint  élesben –  tette hozzá Saci.

Vipera egy pillanatra elmosolyodott – majd ez a mosoly
fájdalmas fintorba fordult át, ahogy eszébe jutott, hogy Leona
többször  is  megpróbálta  hadgyakorlat  közben  vétózni  a
parancsait.

– Ez menni fog – rázta meg végül magát.

– A helyszíni parancsnokság a legfontosabb. Nem tudok
mindenkit rádiókkal felszerelni, pedig szükségetek lenne rá –
mondta Asturias. – Ha élesben követitek az előre pontosan
kidolgozott  tervet,  akkor  majdnem biztosan  belehaltok,  jó
eséllyel  mindannyian.  Rögtönözni  is  kell  majd,  és  én nem
leszek ott.

– Akkor Skorpió – vonta meg a vállát Saci. – Elvégre ő a
rangidős.

A jelölt megrázta a fejét.

– Nem fog menni, Laura jobb stratéga, mint én – vallotta
be, és az említettre nézett. – És sokszor józanabb is.

A nő halványan elmosolyodott.

–  Attól  tartok,  több parancsnokra is  szükségünk lesz –
vette vissza a szót Asturias. – Elvégre nem várhattok minden
pillanatban  felsőbb  utasításokra…  –  fordult  vissza  a
térképhez,  és  részletesen  magyarázni  kezdte  a  végleges
tervet.



Sem  Laura,  sem  Hillary  nem  voltak  mindennel
megelégedve, és számos aprónak tűnő, de valójában életbe
vágó  változást  eszközöltek.  A  nap  már  felbukkant  a
horizonton, mire késznek ítélték a stratégiát. Ekkor Asturias
szigorúan  a  konyhához  vezényelte  őket,  majd  meghagyta
nekik,  hogy szedjék össze a csapatokat,  és reggeli  után a
fedélzeten gyülekezzenek.

Fél órával később már fent voltak mindannyian: a hajó
egyetlen olyan részén, ahol a három akciócsapat elfért, még
ha szűkösen is. Asturias meg sem próbálta beosztani őket:
hagyta, hogy a harcosok egymás között döntsék el, hogy ki
melyik  csoportban  lesz.  Nem  volt  lehetőségük  sem
gyakorlatra, sem szimulációra: egyszerűen képtelenség lett
volna a hajó nyújtotta aprócska területen rendesen felállítani
őket. Ehelyett arra ösztönözte a harcosokat, hogy mondják el
szóban,  hogy  mit  fognak  csinálni,  és  egészen  addig  nem
hagyta békén a őket, amíg nem tudott mindenki gondolkodás
nélkül válaszolni.

Két óra elteltével, miután a kijutást is megbeszélték, a fiú
összecsapta a tenyerét.

–  Tíz  perc  szünet,  utána  átvesszük  még  egyszer!  –
jelentette.

– Micsoda? Már rég ott lehetnénk! – ellenkezett azonnal
Evelyn.

–  Addig  kellene  elindulnunk,  amíg  Szati  életben van –
mondta Nicola is, bár egy kicsit kevesebb hévvel. A lányok
közül egyre többen tiltakoztak. Vipera harsogta túl őket.

–  Ebben  igazuk  van,  eddig  is  akár  tíz  perc  alatt



összeraktunk egy stratégiát. Egy próba elég volt, nincs időnk
továbbiakra!

–  Csakhogy erre az akcióra egy hét  felkészülési  idő is
kevés lenne! – mondta Asturias. – És ha nem tűnt volna fel,
most  nem  szervezetlen  afrikaiakkal,  sem  kiképzetlen
oroszokkal fogtok szembeszállni, hanem európai katonákkal,
akik közül néhányan majdnem olyan jó kiképzést kaptak, mint
ti! És hatalmas túlerőben vannak. Úgyhogy átvesszük még
egyszer, de ha kell, még kétszer-háromszor is.

Erre végre elhalt a heves tiltakozás. Vipera is igyekezett
lenyugtatni magát. Vett egy mély levegőt, és elfordult. A lusta
szellőtől fodrozódó vizet nézte, és arra gondolt, vajon meddig
kell még az előkészületekkel vacakolniuk.

– Hagyjuk a pihenőt – javasolta Skorpió. – Kezdjük el most,
ezzel is kevesebb időt vesztegetünk el.

Asturias  felsóhajtott,  és  bólintással  nyugtázta  a  férfi
szavait. A következő körben viszont nem ugyanúgy adta elő a
parancsokat  –  és  olyan  váratlan  helyzeteket  vetett  fel,
amelyekre a harcosok előzőleg egyáltalán nem gondoltak, de
amelyek nagy valószínűséggel élesben is meg fogják zavarni
a gondosan kidolgozott tervet. Ennek egyetlen magyarázata
volt:  nem  akarta  elengedni  őket  anélkül,  hogy  legalább
elméletben felkészüljenek a lehető legtöbb eshetőségre.

Az első kudarcok után nem volt több zúgolódás. Miután
Asturias halottnak nyilvánította a Viperák teljes csapatát, és
a Macskák felét, senki nem tiltakozott a folytatás ellen. A fiú
csak  ebédidőben  hagyta  őket  pihenni,  hogy  addig  is
leülepedjenek bennük az új információk, és azzal búcsúztatta



őket, hogy remélhetőleg a következő körben már többen túl
fogják élni. Elvégre, ha nem járnak sikerrel, épp az lesz a
sorsuk, amitől Macska meg akarta menteni őket.

***

Vajon mikor jön el az a végső pont, amikor az ember már
nem bírja  tovább? Amikor  Biotrin  ide  vagy oda,  a  puszta
fájdalomba is belehal? Leona nem tudta, elvégre erre nem
volt általános információ. És bár az őrülten lüktető kín már
réges-rég  az  elviselhetetlenségig  fokozódott,  a  teste  még
mindig működött. Az agya szakadatlanul ostromolta. Az ujjait
levágták, már nem először, mióta itt volt, de most jutott el
abba  az  állapotba,  amikor  már  nem  is  nőttek  vissza.
Egyszerűen  nem volt  elég  vér  a  szervezetében,  nem volt
semmi, amit a Biotrion hasznosítani tudott volna.

Már túl hosszú ideje nem kapott gondolkodási időt. Most
már  hamarosan meg kell  unniuk  a  dolgot.  Tudta,  hogy a
hasán fekszik, és érezte, ahogy a gerincébe sorban, egymás
után tűk fúródnak – ha tippelnie kellett volna, legalább is
százas  szögnek  mondta  volna  őket.  De  egészen  vékony,
hosszú  kis  tűk  voltak,  pont  abból  a  fajtából,  amelytől
gyerekkora óta irtózott. Még csak a derekánál tartottak. Még
rengeteg  apró  szúrás  volt  hátra,  mire  elérik  a  tarkóját.
Legszívesebben üvöltött volna, de már nem volt ereje hozzá:
csak  nyöszörögni  tudott.  Az  izmai,  ha  csak  megpróbálta
megfeszíteni őket, perzselő fájdalommal válaszoltak. Fogalma
sem  volt,  hogy  hány  fájdalomnövelő  volt  már  benne,
hihetetlenül sokszor dördültek el a pisztolyok. Nem szabadna,
hogy  még  életben  legyen,  már  meg  kellett  volna  halnia
egyszerűen…  még  az  is  jobb  lenne  ennél  az  őrületnél.



Kegyetlenül  élesen  érzékelte  a  következő  tűt,  amely
megtalálta  az  utat  a  csigolyái  között,  és  kíméletlen
precizitással fúródott az idegbe. A kíntól végiggördültek az
arcán a könnyek.

A férfi, aki mellette állt, most rövid szünetet tartott. Egy
kínai férfi volt, azon tábornokok közül való, aki csak a háború
legvégén  szálltak  be,  hogy  megadják  Európának  a
kegyelemdöfést.

– Tudod jól, hogy bármikor leállíthatsz – szólalt meg szinte
szelíden. – Ha beszélsz, és elárulod, hol vannak a társaid,
vége a fájdalomnak.

Leona nem válaszolt. Túl fáradt volt ahhoz, hogy bármit is
mondjon. Nem akart gondolkodni.

A férfi pár másodperc után megunta a várakozást – de
mielőtt a következő tűvel is szúrt volna, eldördült egy pisztoly:
és  Leona,  bár  azt  hitte,  már  soha  többé  nem lesz  képes
hangot kiadni, most felsikoltott a lángoló kíntól.

4. fejezet

Váratlan segítség

Az  Erica  lustán  megkerülte  Franciaország  partjait,  és
merészen behajózott a La Manche csatornába. Senki ügyet
sem vetett rá: egyetlen rádióüzenet kért igazolást, melyben a
hajó rádiósa közölte, hogy a fedélzeten civilek utaznak, és
csak  azért  jönnek  erre,  mert  további  családtagokat
szeretnének  felvenni,  Le  Havre  városából.  Az  igazoltató
katonáknak kisebb dolguk is  nagyobb volt  annál,  mintsem
hogy tovább faggassák őt, sőt, készségesen megígérték, hogy



Le Havre-ban kiadják a közleményt, hogy az Erica nyugodtan
kiköthet, és aki akarja, huszonnégy órára elhagyhatja a hajót.
Ennél  több időt  nem engedhettek meg nekik:  de Asturias
szerint, aki szélesen vigyorogva jelentette a kapitányoknak a
beszélgetést,  ez  is  sokkal  több  volt,  mint  amire  előzőleg
számított.

Vipera egész eddig nem hallotta a híreket, Asturias pedig
nem traktálta a csapatokat az új eseményekkel. Most viszont,
a kikötőtől pár mérföldnyire összegyűjtötte a kapitányokat a
rádiósszobában.

–  Kedvezően  alakulnak  a  dolgok  –  mondta  vidáman.  –
Honfitársainknak  nincs  ínyére  az  új  parancsnokság.  Több
helyen lázadás tört ki, sokan a leszerelést követelik, elvégre a
behívó  csak  a  háborús  időszakra  vonatkozott.  Civilekként
akarják elhagyni az országot, és mióta nem vagyunk ott, két
komolyabb csata is lefolyt: az egyik Reimsben. Az afrikaiak
nem hallgatnak senkire,  még a saját parancsnokaikra sem
szívesen. Az oroszok szeretnék már viszontlátni a családjukat,
sokan azt tervezik, hogy a közelbe utaztatják őket, mellesleg
ők sem szívesen harcolnának már. A reimsi lázadást ugyan
leverték,  de  a  dijonit  nem  tudták,  úgyhogy  arrafelé  épp
kialakult  egy  lázadóközpont.  Sajnos  túl  messze  van  a
célpontunktól  ahhoz,  hogy  nekünk  számítson,  de  a
közhangulatot  a  mi  javunkra  tereli.

–  Vagyis  alakulnak a földalatti  mozgalmak –  állapította
meg Skorpió.

– Pontosan – mosolyodott el a fiú –, és ez megkönnyítheti a
kijutásotokat. A legjobb, hogy a vadászgépek, és nagyjából
minden légi fegyver központi irányítás alatt van. Ha ott elég



nagy zavart keltetek – márpedig anélkül nem fog menni –,
akkor nem lesz problémátok a visszafelé úton.

A kapitányok és Saci bólintottak. Viperának a torkában
dobogott a szíve. Már nem volt sok hátra…

–  Készüljetek  fel,  és  fél  óra  múlva,  amint  kikötünk,
induljatok! – mondta a fiú, és biztatóan rájuk mosolygott. –
De egy valamit ne felejtsetek el: ha belehaltok az ütközetbe,
Macska a túlvilágon is szétrúgja a hátsótokat.

Saci és Skorpió elnevették magukat, és a megjegyzés még
Vipera arcára is mosolyt csalt.

Asturias  a  hajón  maradt.  A  kikötéskor  sem  állt
szándékában jelentkezni, elvégre az ő fényképe eljuthatott az
oroszokhoz is: és ha felismerik, azzal rengeteg kellemetlen
kérdésre adna okot. Úgy egyeztek meg, hogy jobb, ha nem
mutatkozik,  csak  megbújik  a  hajón,  úgyhogy  mire
látótávolságba értek, ő már az egyik alsó kabinban kuksolt.

Le Havre-ba érve a harcosok civil ruhákban maradtak, de
kabátjuk alatt a hátukra kötötték a kardokat és az oldalukra a
pisztolyokat.  A  homokszín,  gyalogosi  egyenruhákat  a
hátizsákjaikba rejtették, annyi lőszer mellé, amely nem csak a
párizsi  központ szétlövésére volt  elég, de arra is,  hogy út
közben, ha kell, minden katonát kiirtsanak. A Macskák közül
néhányan megemelni is nehezen tudták a csomagokat – de
egyetlen  zokszó  sem hangzott  el  köztük.  A  könnyeik  rég
felszáradtak,  az  arcuk  elszánt  volt,  és  ők  is  megfogadták
mind magukban, mind egymás között: Európát nem hagyják
el a kapitányuk nélkül.

Asturias nehéz szívvel nézte az aprócska ablakon át, amint



leszállnak.  A  kikötőt  az  éjszaka  leple  alatt  is  hatalmas
reflektorok  világították  meg,  így  a  harcosok  könnyen
felismerhetőek  lettek  volna.  Abban  az  összekeveredett
csoportbontásban  hagyták  el  a  hajót,  amelyet  jó  előre
megterveztek, de a rakodó téren bevárták egymást, és együtt
indultak a város felé.

Senki nem maradt a hajón, de Asturias egészen biztos volt
benne, hogy nem fogják elkötni. A kikötő őreinek feladatai
közé tartozott, hogy megvédjék a járművet, bár az, hogy nem
végezték túlbuzgóan a dolgukat, most kapóra jött: hisz így
elmulasztották a hajó utasait igazoltatni.

Sacinak most is  a torkában dobogott  a szíve.  Ebben a
kikötőben  európai  katonák  dolgoztak:  olyanok,  akik  közül
néhányan akár  rájuk  is  ismerhettek,  hiszen  találkozhattak
már velük a háború során… A világítótorony földszintjén lévő
őrszobából francia beszélgetés hallatszott. Saci csak néhány,
a pókerben is használatos szakszót ismert fel belőle, de ez
megnyugtatta.  Ha  valamelyik  katona  fel  is  nézett,  hogy
szemügyre vegye a civileket, nem tulajdonított nekik túl nagy
jelentőséget. A beígért igazoltatás elmaradt. Nem fogadták
őket túl nagy felhajtással. Csak akkor lépett ki egy katona az
őrszobából,  amikor  a  kijárat  vonalába  értek.  Európai
egyenruhát viselt,  de rangjelzés nélkül.  Lustán végigmérte
őket, és néhány igazolványt elkért – de arra már nem vette a
fáradtságot, hogy mindenkit végigellenőrizzen.

– Mikor jönnek vissza? – kérdezte, miután öt útlevelet is
elfogadhatónak ítélt.

– Néhány órán belül… legkésőbb reggelre itt leszünk –
ígérte Laura.



–  Nem  akarják,  hogy  valaki  elkísérje  magukat?  –
érdeklődött a férfi, segítőkészen. Vipera megrázta a fejét.

– Köszönjük, de boldogulunk – hárította az ajánlatot.  A
katona megvonta a vállát, majd a sorompót felhúzva útjukra
engedte őket. A tekintetében nem volt gyanakvás: hiszen nem
ők voltak az egyetlenek, akik a nyílt tengerről visszafordultak,
azt hallva, hogy a civil hajókat az egyezmény értelmében nem
bántják, és minden civilt  elengednek: sokan reménykedtek
abban, hogy rokonokra találnak.

Mindenesetre  Vipera  fellélegzett,  amikor  kijutottak  a
kapun. Nem kellett csatába keveredniük, legalább is itt nem:
bár tudta, hogy hamarosan úgysem kerülhetik majd el.

Le  Havre  városát  civil  járműveken  hagyták  el.  Három
buszt  kellett  feltörniük  a  kikötő  közeléből,  olyanokat,
amelyeket előzőleg a menekülők hagytak ott. A Viperák közül
többen  is  megcsillogtatták  jármű-eltulajdonítási
képességeiket, bár a kapitányuk továbbra is tagadta, hogy
autó-tolvaj került volna a csapatába. Ha az előéletükben nem
is, mostanra már biztosan megkaphatták volna ezt a kétes
címet.

Le  Havre-t  elkerülte  a  konkrét  háború,  úgyhogy  az
itteniek  nem voltak  hozzászokva  a  városőrséghez.  Elvétve
lehetett  csak  egyenruhást  látni  az  utcákon,  ők  is
szervezetlenül lézengtek, és ügyet sem vetettek a járművekre.
A három busz  külön útvonalakon indult  el,  és  egy  órával
később találkoztak ismét a Le Havre-ból kivezető úton, hogy
konvojjá egyesülve tartsanak egyenesen Párizs felé.

A lakott  terület  látótávolságából  kiérve a  civil  ruhások



gyalogos  századdá  váltak.  Szedett-vedett  vállapjaik  is  ezt
igazolták:  a  legmagasabb  rangot,  a  törzszászlósit  Tyson
viselte – a Skorpiók második helyettese. Hogy száznál többen
vannak, az jelenleg senkit sem érdekelt: mire felmerült volna
ez  a  kérdés,  addigra  a  harcosok  már  a  kérdezőket  is
kiirtották volna. A buszok új rendszámtáblát kaptak, amely
katonai járművekként azonosította őket. Ezzel elérték, hogy
az egyébként szinte üres E5-ös autópályán senki ne figyeljen
fel  rájuk.  Csak  néhány  harckocsi  robogott  el  mellettük,
egy-két civil autó suhant el a szemközti sávban, de az utazás
nyugodt  volt  –  természetesen  attól  eltekintve,  hogy  a
harcosok  még  út  közben  is  a  végrehajtandó  akcióról
beszélgettek, tudatosították magukban és egymásban, hogy
mit kell tenniük azért, hogy ne csak ők éljék túl a bevetést, de
Leonát  is  sikerrel  kihozzák.  A  Skorpiók  ismerték  a  lányt
legkevésbé,  épp  ezért  nem voltak  annyira  elfogultak,  s  a
józanságuk most megfizethetetlen volt.

Vipera  ahelyett,  hogy  aggódásba  merült  volna,  egyre
könnyebbnek érezte magát. A cél már előtte volt, két órás
utazással  Párizsba  érnek,  nem  kell  más  lakott  területen
áthaladniuk,  egyre  kevésbé  kell  tartaniuk  attól,  hogy
feltartóztatják őket. Tudta, hogy Leona szenved, hogy minden
pillanat számít: épp ezért követelte, hogy minél gyorsabban
hajtsák a buszokat.  Alig várta, hogy a lány ismét mellette
legyen, hogy rámosolyogjon, hogy felcsillanjon a szemeiben
az a pajkos fény, hogy szemtelen riposztokkal hárítsa el a
komolynak szánt utasításokat… És hinni  akarta,  hogy már
nincs sok hátra eddig a pillanatig.  Meglehet,  így is  sokat
késett, hiszen már akkor a karjaiba kellett volna zárnia őt,
amikor  megkapták  a  parancsot,  hogy  jelenjenek  meg  a



központban. De Leona nem volt ott, és ez az őrültség, hogy
feladja magát, végül megóvta ugyan a lebukástól a kikötő felé
vezető  úton,  de  egy  ezerszer  veszélyesebb helyzetbe  űzte
őket…

Az egykor oly mesés főváros határához érve állították meg
először  a  buszokat.  Vipera  ettől  az  ellenőrzéstől  tartott
leginkább: itt máris lebuktathatják, sőt, akár el is foghatják
őket.  Megfeszült,  és előre dőlt  ültében, készen arra,  hogy
felpattanjon, és ha kell, fegyvert szegezzen rájuk. A nehéz
sorompó le volt eresztve, a téren tucatnyi harckocsi, furgon,
és néhány tank is állomásozott, és legalább három-négyszáz
katona  ügyelt  a  rendre.  Elvétve  akadt  köztük  orosz
egyenruha,  de  a  többségük Európainak  tűnt.  A  csoportok
élesen elkülönültek egymástól. Vipera eljátszott a gondolattal,
hogy vajon milyen eséllyel vehetnék fel velük a harcot. Ideális
lenne bemelegítésnek, elvégre a központban kétszer ennyi
ellenfelük is lesz – csakhogy ott legalább zárt térben, nem
pedig a nyílt  terepen, kevéske fedezékkel kellene fegyvert
fogniuk…

Egy  századosi  rangban  lévő  nő  állt  meg  a  busz  előtt,
bebocsátásra várva. Vipera számára nem tűnt ismerősnek, az
előtte ülő harcos számára viszont igen.

– A rohadt életbe. Ezt nem hiszem el! – káromkodott az
orra alatt Dominika, és megpróbált minél lejjebb húzódni az
ülésen. A Macskák káromkodása több helyről is felhangzott.
Néhány pisztoly hangtalanul a kezekbe csúszott.

Vipera sejtette, hogy baj van, Tyson viszont nyugalomra
intette a harcosokat. A másik két busz mögöttük várakozott,
de azt a kevéske rádiót, amit Asturias félre tudott tenni nekik,



már  hosszú  percekkel  ezelőtt  kikapcsolták,  hogy  minél
kevesebb feltűnést  keltsenek.

Amint  a  busz  ajtaja  végre  kinyílt  a  türelmetlenül
kopogtató százados előtt,  a nő kibomlott, tejfölszőke hajjal
vágtázott fel a lépcsőn. Vipera biztos volt benne, hogy nem
csak a Macskák, de a Skorpiók is ismerik a nőt, bizonytalan
arcukból ítélve pedig még mindig nem tudták eldönteni, hogy
barát vagy ellenség.

– Ki ez? – kérdezte suttogva Dominikától.

– Van Dael – morogta a lány, de nem fordult hátra. – Egy
csomószor  látott  minket  még  a  kiképzésen,  őt  küldték
ellenőrként.  Rá fog jönni,  hogy kik vagyunk.

– Szerintem már rá is jött – morogta Vipera, a nő haragtól
vöröslő arcára pillantva. Nem érzett különösebb feszültséget:
benne volt a pakliban, hogy már a város határától kezdve
harcolniuk kell.

–  Meg.  Vannak.  Őrülve?!  –  kérdezte  a  százados  jól
tagoltan, kiabálva az előtte álló Tysontól. A férfi nem tudott
azonnal  válaszolni,  és  Van  Dael  százados  kihasználta  az
alkalmat.  –  Mi  a  kénköves  ménkűt  keresnek  itt?  A
megboldogult Európai Birodalom minden zugában magukat
keresik!  Hogy  jutott  eszükbe  idejönni?  Mire  készülnek?
Feladják magukat egyszer és mindenkorra? Hol van Skorpió?
Kitekerem a nyakát!

– A leghátsó buszon… hölgyem – adta meg magát Tyson.

– Remek, adják át neki szívélyes üdvözletemet egy tökön
rúgás formájában! – bólintott, majd végignézett rajtuk. – Ki a



Macskák helyettese?

– Mindketten a középső buszon utaznak – válaszolt neki a
férfi, és segélykérően nézett Viperára.

–  Az  istenit!  Hol  egy  kapitány?  –  kérdezte  már-már
tombolva.

Vipera felsóhajtott. A nő, ha akarta volna, már riadóztatja
a  zsákmányra  váró  hadosztályt:  de  azok  még  mindig
nyugodtan lézengtek a táborhelyük körül, és csak néhányan
mutogattak a buszok irányába. A férfi végül megadóan felállt.

– Itt vagyok.

–  Vipera,  igaz?  –  kérdezte  a  nő,  és  néhány  lépéssel
áthidalta a kettejük közt lévő távolságot.  Megvárta a férfi
bólintását, csak az után folytatta a tirádát. – Hát tudja meg,
kapitány, hogy életének leghülyébb döntése volt visszajönni!
Akármire is készülnek, nincs esélyük! Macskának már nincs
sok  hátra,  és  sokkal  okosabb  volna,  ha  maguk
visszafordulnának  most,  amíg  még  nem késő,  és  nincs  a
nyomukban a teljes hadsereg!

–  Nem tehetjük  –  rázta  meg  a  fejét  Vipera.  –  Ki  kell
hoznunk Macskát. Nélküle nem megyünk el.

– Szép dolog a bajtársiasság, még szebb a szerelem, de
már késő! Már akkor késő volt, amikor elfogták!

– Azt mondta,  hogy még életben van, igaz? – kérdezte
Nicola.

– Már nem sokáig! – egészítette ki Van Dael. – Fogják fel
ezt, temessék el magukban, és menjenek a dolgukra! Bele



fognak halni, ha…

– Itt van még dolgunk – vágott a szavába Vipera. – És
ahelyett, hogy itt vesztegeti az időnket, átengedhetne minket.

– Még mit nem! Ezekkel a tragacsokkal ugyan nem jutnak
beljebb!  Nem hogy a  központig,  de  még a  város  határán
belülre sem!

– Akkor adjon új járműveket! – mondta Tyson. – Azok a
furgonok ideálisak lennének számunkra.

–  Még  mit  nem!  És  aztán  engem  vesznek  elő,  mert
segítettem maguknak!

– Jöjjön velünk – vágta rá hirtelen ötlettől vezérelve Vipera.

– Meghalni? – replikázott a nő.

– Ezennel tájékoztatom, kedves Van Dael százados, hogy a
túszunk – mondta Nicola, újra felemelve a pisztolyát. A nő
szeme közé célzott, a keze még csak meg se rezzent. – Sajnos
nem  tehet  mást,  mint  hogy  átadja  a  számunkra  hasznos
járműveket, és velünk tart a Hadiirányítási Központig.

Van Dael nyelt egyet.

–  Ötszáz  ember  áll  a  rendelkezésemre.  Maguk  sem
győzhetik  le  őket.

– Próbáljuk ki! – állt fel Evelyn is. – De maga lesz az első,
aki meghal.

– Teljesen megőrültek – rázta meg a fejét a százados. – Jól
van.  Megkapják  a  járműveket.  Adjanak  két  percet,  aztán
szálljanak  át,  és  hagyják  itt  a  buszokat!  De  nem megyek



magukkal!

– A szavát adja, hogy nem riadóztatja a központot, nem
figyelmeztet senkit az érkezésünkre? – kérdezte gyanakodva
Vipera.

– A szavamat adom – egyezett bele a nő. – Ha maga is a
szavát adja, hogy épségben fogják elhagyni Európát.

Vipera határozottan bólintott.

– Mindent megteszünk ennek érdekében.

Van  Dael  egyedül  szál l t  le  a  buszról ,  és  a
hangosbemondóhoz lépett. Vipera szíve a torkában dobogott.
Vajon megbízhat a nőben? Vajon nem fogja egy szóval sem
elárulni őket?

–  A  most  érkezett  egység  felsőbb  parancsra  elviszi  a
furgonokat.  Adják  át  a  járműveket,  és  lássák  el  őket
mindennel,  amire  szükségük  van!  Ne  tartsák  fel,  és  ne
zaklassák őket  kérdésekkel!  Indulás!

Az átszállás viszonylag simán ment, bár a két hátsó busz
utasai  nem  értették,  hogy  mi  szükség  van  rá.  Néhány
elsuttogott  szó,  és  Van  Dael  százados  még  mindig
paprikapiros arca azonban magyarázattal szolgált számukra,
míg birtokba vették az új járműveket.

Vipera még megállt a nő mellett.

– Biztos benne, hogy nem jön velünk?

–  Egészen  biztos,  kapitány  –  sziszegte  Van  Dael.  –
Tűnjenek  már  innen!



– Visszafelé nem biztos, hogy fel tudjuk venni.

– Nem is kell – vonta meg a vállát a százados. – Ha rá is
jönnek, majd a férjem intézkedik. Ha magát kimagyarázta,
engem is ki fog.

– Ki az? – kérdezte gyanakodva Vipera.

– Tiedeman – mosolyodott el a nő. Mintha ez a mosoly
éveket  fiatalított  volna  rajta.  A  következő  pillanatban
azonban ismét elkiáltotta magát.  –  Induljanak már!

Vipera utólag kénytelen volt  belátni,  hogy a  buszokkal
vajmi  kevés  esélye  lett  volna  statárium alá  vont  városon
átjutni. A célpontjuk majdhogynem a központban volt, civil
lakásokkal körülvéve, és meglehetősen messzire minden más
katonai létesítménytől. Még a furgonokkal is többször meg
kellett  állniuk,  hogy  más  konvojokat  engedjenek  el,  és
számtalan  járőr  mellett  suhantak  el  –  akik  gyanakodva
méregették őket. Ezen katonák között már egyre több orosz
egyenruhás tűnt fel.

Hatalmas szerencséjük volt Van Dael századossal: bárki
más  lebuktathatta  volna,  vagy  megtámadhatta  volna  őket.
Soha nem mérték még össze az erejüket európaiakkal – az
egyetlen  harcos,  aki  megtette,  most  épp  fogságban  volt.
Vipera  pedig,  míg  újra  sebességbe  kapcsolta  a  furgont,
félhangosan imádkozott érte, hogy életben legyen, mire ők
odaérnek.


