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Ideje sem volt hátra nézni, a sötét égbolt jótékony lepelként
borította be

a tájat sok választást nem hagytak – gondolta. A fullasztó hőség
és a futás miatt, a víz csorgott a homlokáról, s az egész teste az
izzadságtól volt nedves - teljesen kimerült.

Az  ésszerűség  nem  hagyott  más  utat  számára,  amikor
eldördültek  a  lövések,  futásnak  eredt,  el  innen  el,  valami
biztonságosabb helyre, itt lőnek rám, rémlett fel benne a kétségbe
esés. Az este nagyon meleg és borús égbolttal érkezett, senki nem
gondolta  még délelőtt,  hogy ilyen hatalmas esőfelhő  borítja  be
majd az egyébként napsütötte várost. A párás meleg és a kemény
vágta  miatt,  alig  kapott  levegőt.  Elhagyta  a  sötét  partot,  fel  a
gyéren megvilágított parkon keresztül, ott kezdődik a lakóövezet -
de még mindig a parthoz tartozó rész -, ahol már az emberi kéz
munkája  látszik.  Kis  virágágyásokkal  övezett  kanyargós  úton  a
sétáló út végén, élesen jobbra fordulva megpillantotta a távolban a
fényes  feliratot,  éjszakai  bár,  BOB  KOCSMÁJA,  ami  szinte
beleégett a sötétlő tájba. Egyenesen arra vette az irányt,  át az
úttesten a kocsik között ugrálva megállás nélkül rohant. Mellette
és mögötte fékek csikorogtak, a dudák kürtöltek, miközben végre
átért az út fényesebb oldalára. Valaki éppen ki akart jönni, azért
nyílt  meg  az  ajtó  előtte,  mintha  várták  volna.  Éppen  jókor  -
gondolta, egy lépés volt csupán, s már bent is volt. Kifulladva ért a
bárpulthoz,  ahol  jókedvű  vendégek  hangos  beszélgetésben
poharazgattak.  Senki  se  figyelt  rá,  és  senkinek nem tűnt  fel  a
kimerültsége,  pedig  nagyon  kifulladt,  a  ruháján  is  látszott  a
gyűrődés, a nyakkendője félrecsúszva és a nadrágjára is ráragadt a



part sara. Így a pult túlsó végéhez húzódott, közvetlenül az ajtóval
szembe, hogy szemrevételezhesse, aki betér a bárba. Maga miatt
nem aggódott, de nem jönne jól most egy kocsmai balhé, gondolta.
Nem tudta kit vár, ki az üldöző, azt sem hogy néz ki az illető, de
remélte, hogy felismeri. A teremben nagy volt a hangulat, szinte
mindenki egyszerre beszélt, nevetgélt, amolyan külvárosi bár volt,
semmi sem hiányzott hozzá, fények, csinos lányok, hangos zene, na
és a pia, szóval olyan hely, ahol mindenki ismer mindenkit és a
napi fáradtság után ebben a barátságos környezetben jólesik egy
kis kikapcsolódás. Bájos, szép arcú kiszolgálónő jött felé, lágyan
mosolygott  és  egy  jéghideg sört  tett  le  a  pultra.  Ezt  magának
hoztam szépfiú. Erre lesz most magának a legnagyobb szüksége,
jegyezte meg - kibírhatatlan a hőség - igen felelte száraz torokkal.
Mohón emelte a szájához a hideg italt és nagyot húzott belőle.
Köszönöm kedves, egy tízest dobott a tárcára, a többit tartsa meg -
mondta hálásan. Megveregetve a karját, továbbment a következő
asztalhoz,  de  mielőtt  odaért  volna,  hátrafordulva  a  válla  fölött
visszanézett,  a  kezdeti  mosoly,  valami miatt  ijedt  arckifejezésre
váltott. Ekkor vette észre, hogy egy hatalmas tagbaszakadt kopasz
férfi közeledik felé. Az a fajta, akit sportosnak írnának le, s nem
ismeri  a  tréfát,  egyenesen  felé  tartott  -  nyílt  tekintetű,
katonástartású embernek látszott. Mikor közelebb ért, körülnézett,
majd lassítva mellette - halkan - hogy senkinek se tűnjön fel, azt
mondta, irány a hátsó kijárat! A hátsó helyiség felé ment, csendben
gyorsan,  ahogy  érkezett.  Csak  állt  némán,  a  hideg  sör,  az
események  gyors  pergése,  s  a  zavartság,  mind  egyszerre
mozdulatlanná fagyasztotta. De nem sokáig, a mosolygós vendégek
közzé egy morcos kinézésű, csapzott mexikói férfi esett be az ajtón,
látni lehetett a kimerültségét. Élénken forgatta a fejét, nyújtogatta
a nyakát, kutatva nézett körbe, nagyon keresett valakit.  Rögtön
ráérzett  a menekülő! Az üldözőm! Máris itt  van.  Szóval  ez jött
utánam, ennek a lihegését hallottam, futott át rajta.

De ki a kopasz?



Aki az imént húzott el mellettem?

Azonnal el kell tűnni!

Most!

Hátrafordult,  csak nehogy felismerjen,  szemben volt  a  hátsó
kijárattal, ahol meglátott egy ajtót a vörös függöny mögött. Most
már  lehet,  hogy  késő.  Lassan  az  ajtó  felé  indult  -  miközben
hátrapillantva az idegent kereste a tekintetével - elérte az ajtót,
még mielőtt felismerhette volna bár ki. Nagyon sötét hátsó udvarra
ért, az orráig sem látott, valaki megfogta a karját és betessékelte
egy járműbe. A kocsi belső világítása azonnal kigyúlt, ahogy az ajtó
megnyílt. Egy lépés, s már is bent volt, halk kattanással záródott
mögötte,  miután  a  kocsi  rögtön  meglódult  velük.  A  hátsó  út
koromsötét volt, csak a végén látszottak a távolban az utcai fények.
Kiérve a sötét sikátorból, beleolvadtak a sűrű forgalomba. A sofőr
jól vezetett, nem óvatoskodott, egyből besorolt a belső sávba és
hamar felpörgette a sebességmérőt.  Kényelmes szép kocsi  volt,
nagy és csendes. Zavartan néztem szét, a vezetőn kívül más nem
volt, ami nem nyugtatta meg, viszont nagy lélegzetet tudott venni.
Ezzel  megvolnának,  vette  számba  a  történést,  ha  ezért  jöttek,
akkor sikerült nekik. Hogy miért raboltak el, az egy másik kérdés.
Ezek profik.  Ezek valahogy tudták,  hogy itt  vagyok,  ezek nagy
valószínűséggel követtek egészen a tengerparttól, megfigyeltek, de
az sem kizárt, hogy a repülőtértől. Az elrablóim látták a támadást
és a menekülést, látták, hogy berontok a kocsmába, követve az
úton, a nagydarab kopasz kiugrik a kocsiból, feltehetően kocsival
jöttek, bejön utánam, közben a sofőr, aki ismeri a várost, sőt ezt a
csehót  is,  beáll  hátra.  Én pedig  besétálok  a  csapdájukba,  elég
elfogadható feltételezés. Ez az egyik verzió, de lehet ennek egy
másik  változata  is.  Az  is  lehet,  hogy  egy  harmadik  fél  csak
megrendezetten érintett az ügyben, színjáték volt. De akkor ki lőtt?
Ki és miért tette pont az én táskámba a csomagot a gépen - nagyon
okos húzás volt  -  kétségtelen.  Már tudhattak rólam a felszállás



előtt?

Ismerhetett?

Ki van zárva!

Gondolta  tovább,  senki  nem  volt  beavatva.  Kívülálló  nem
tudhatott az idejövetelemről. Nagyon precízen van megtervezve a
küldetésem. Csak a megbízóm és egy közvetítő tudhatott rólam -
akivel találkozni kellett a leszállás után - a gép kijáratánál. Ez az
ember a CIA-s jelvénye felmutatásával egészen a repülőtér ajtajáig
kísért, senkinek sem álltunk meg, a jelvénye zöld utat biztosított. A
megbízásom  titkos.  Nagyon  nagy  apparátussal  készültek,  a
legfelsőbb  körből  engedélyezetten  -  teljesen  bizalmas,  nincs
hozzáférése senkinek -  az FBI is csak egy kódot kapott,  semmi
többet,  ha  szükségünk  van  a  segítségre.  Nincs  kérdezősködés,
nincs nyomozás, csak is kérdések nélküli támogatás és a szálak
elvarrása.  Egy  bűnbandát  kellett  lebuktatni,  akik  a  városban
működnek. Kavarodás volt  a fejemben és némi rémület,  hiszen,
amibe most belekerültem az nagyban veszélyezteti a megbízásom.
Ami nálam van, az a valami nagyon értékes valaki számára, de
arról elvileg csak az tudhatott, aki belecsempészte a kézitáskámba.

Most viszont már három érdeklődő is van, feltételezte.

Hogy tudhatnak ennyit róla?

Hiszen csak egy órája van Los Angeles-ben.

Egy  órája  tudja,  hogy  van  nála  valami,  ami  nagyon  fontos
ezeknek az embereknek. Ezek szerint követték, mert miután az
első éjszakát még bérelt szobában kellett volna töltenie, a szállodai
bejelentkezéskor,  a  telefon  megszólalt  a  recepciós  asztalán.  A
kisasszony  neki  nyújtotta  a  készüléket.  Egy  ismeretlen  hang
közölte vele, nincs abban a helyzetben, hogy ellenkezzen, mivel
tudja a nevét és a címét, amit az ellopott táskájából szerzett meg.
Taxival  menjen  ki  a  tengerpartra,  egy  Flamingó  nevű  étterem



mellé, a taxi kint vár a szállodai bejárat előtt.

Ha odaért vegye ki a kis dobozt a táskából, sétáljon el a partig,
ahol a kis pad van, oda tegye le.

Viszont,  ha  nem engedelmeskedik,  akkor  veszélybe kerül  az
élete.

Ne próbálkozzon, legyek szófogadó - a taxisnál van egy boríték -
amiben  ötezer  dollár  van,  ezt  a  kellemetlenségért  adja,  amit
okozott.

Ne szóljon senkinek és nem lesz semmi baj.

Elmehet, ennyi - se több se kevesebb.

A  meglepett  ember  nem  gondolkodott  sokáig,  mikor
megtapogatta a csomagot, ott volt. Azonnal tudta, hogy nem blöfföl
a zaklatója,  ezek készültek. Annyi viszont kiderült,  hogy csak a
hamis nevét tudják.

De  azóta  az  megint  változott,  a  megérkezése  után  a  CIA
ügynöktől kapott papírok átvételétől ismét más lett a neve.

Ez ugyan megvédte volna a hívatlan követelőzőtől, de most már
nem hagyta nyugodni,  arról  meg nem is  beszélve,  hogy semmi
komplikációt nem vállalhatott, le kellett zárni ezt az ügyet. Nem
húzta az időt, azonnal beült a megadott taxiba, hogy végre pontot
tegye erre a banális ügyre.

Mikor le akarta tenni a parti kispadra a dobozkát, hogy minél
hamarabb megszabaduljon a kéretlen csomagtól és a zaklatástól,
valaki rárontott.

A kezdeti dulakodás, határozott mozdulatokká váltak, a támadó
hátulról karolta át, majd felemelte, s valószínűleg a földhöz akarta
vágni - de a szállító gyorsabb volt. Hátra vetette a fejét, ami az
ismeretlen arcának ütközve iszonyatos fájdalmat okozhatott, mire a



támadó elengedte és az orrához kapott.

Ezt kihasználva egy gyors mozdulattal megperdült a jobb lába
lendítésével, s akkorát rúgött bele, hogy azonnal elterült, ekkor
dördült el, az első lövés!

Ezt a rúgást még egy kínai is megirigyelné - gondolta büszkén.

Az első lövés után, várt egy pillanatot, a támadó felől már nem
hallott életjelet.

 

A kéretlen megbízó teljesen ismeretlen, neki nem kellett félni,
hogy felfedik.

Neki nem állt érdekében megölni. Most már egészen biztos volt
benne, hogy a csomag követelője nem lehetett a támadó.

Így viszont van egy másik érdeklődő, aki a dobozt megakarta
szerezni, úgy látszik mindenáron.

De ha jobban belegondol a támadó se tört az életemre, mert
csak dulakodott, vagyis nem használt fegyvert.

Minden  valószínűség  szerint  egy  harmadik  személy  áll  a
lövöldözés mögött, vagy neki szánták a golyókat, vagy a támadónak.

Hiszen egy egész kis társaság érkezett a doboz megszerzéséhez,
de nem sikerült nekik.

Nos így állok, vagyis ülök egy kocsiban, gondolta végig, és az
ismeretlen felé száguldunk, s az oldalán megtapogatta a táskát.

Mi lehet benne?

Mi az, ami ekkora érdeklődést váltott ki néhány emberből?

Na és most?



Mi a következő lépés?

Ezek kik lehetnek - hová visznek?

Miközben a kérdéseken járt az esze a kocsi egyre gyérebben
lakott kerülethez ért. Valami kikötő felé száguldott, amit a tábla is
jelzett, csendben és visszavonhatatlanul.

A vezető sandán rá nézett a visszapillantó tükörből.

Egyben vagy? - Kérdezte.

Igen felelte, de az utat figyelte.

Ezt megúsztad, kis híján elkaptak.

Igen, de mi a különbség, hogy ők, vagy maga.

Mi ebben nekem az öröm és mit úsztam meg?

Hát - kezdte ez jó kérdés.

Te mit gondolsz barátom?

Én azt gondolom, hogy állj meg, mondta, hogy kiszállhassak, te
mindent megtettél a kimenekítésemért, de most már itt van vége.

Sajnos nem egészen érted a helyzeted, a parancs az parancs, az
pedig úgy szólt, hogy kapjunk el és vigyünk el valahová, mondta a
titokzatos sofőr.

Amit most én szépen teljesítek.

De mit akartok tőlem? Kérdezte.

Kuss, van cimbora, kuss, legyen.

Kiabálva nézte az utat, újra előre nézve, miközben nagyobb gázt
adott.

Jól van, bólogatott. De már körvonalazódott benne a szökése, az



első adandó pillanatban lelépek, mondta magában.

Ez egy piti kis féreg, ostoba és nagyszájú, látszott rajta, hogy
önelégült, s büszke rá, hogy milyen okos pöcs.

Azt  utálom ezekbe  a  férgekbe,  hogy  azt  hiszik,  hogy  ők  is
valakik. Istenem, hogy sodródhatnak el ennyire a valóságtól. A napi
szükségletük diktálta kis haszonért képesek eladni a lelküket.

Irányítható  barmok,  akiknek  feltehetően  másra  nem futja  a
szellemi tőkéjükből.

Így válik a világ szimplán egyszerűbbé, ahol van néhány irányító
és a többi csak ostoba irányított.

Megérdemlik a sorsukat, mert mind az út szélén végzi, előbb
vagy utóbb.

A szerencséjük a vezetőjük szellemi képességeitől függ. Persze
sok egyébtől is, de a végén úgy is végük.

Nincs  olyan,  hogy  becsület,  az  már  rég  kiveszett  ezekből,
irgalmatlanul  elfajzottak  már  a  bűnözők,  itt  élet  és  a  halál  a  tét.

Senkinek ne legyen illúziója, a bűnözés az a fajta iparág, ami
kitermelte a fegyveres hatalom védekező mechanizmusát, a bűn
üldözését.

 

A telefon megcsörrent, a kis kocsi utasterében vágni lehetett a
füstöt,  igen,  szólt  bele  Bob  a  városi  rendőrség  nyomozója,
miközben kivette a szájából a cigarettát, a reptér bejáratánál? - Ne
aggódj, meglesz - válaszolta a hívónak, meglesz, máris indulunk.
Miközben  kikanyarodtak  a  gyéren  megvilágított  külvárosi  útra,
cigarettával a kezében mutatta az irányt a sofőrnek, ahogy odaérek,
azonnal  jelentkezek,  Dominik  mondta  a  telefonba.  Elővett  egy
adóvevőt, amivel nyomon követhetik a fejleményeket. Hetesre állok,



igen, ne aggódj, ahogy a látóterünkbe ér onnantól nem szabadul
tőlünk,  s  kiverjük  belőle  azt  a  lemezt.  Itt  végeztünk,  csak  a
hívásodra  vártunk,  mindent  elrendeztünk  a  kívánságod  szerint.
Vitó nem jött el, nagyon óvatos, de a kis társaságot taccsra tettük,
mindet kinyírtuk. Meg kell, hogy tanulják, nem lehet csak úgy a
területünkre betörni.

Ez a város a Mile családé.

Ha végzek  ezzel  a  Fantommal,  rátérek  a  kínaiakra.  Azok  a
genyák  kavartak  be,  máskülönben  ez  a  Vitó  nem tudott  volna
ekkorára  nőni.  Most  még  inkább  nagy  a  baj  főnök,  mert  a
mexikóiakkal valahogy összeszűrték a levet. Nem lett volna szabad
bízni bennük, mert gerinctelenek. Még jó, hogy megmaradt ez a
Mendez, meg egy pár tetű a mi oldalunkon, már szóltam nekik is.
Várják a parancsaimat, két kocsival jönnek, a reptér környékén
lehetnek. Így bárhogy fog végződni a mexikóiakat is bele tudjuk
keverni ezzel a támadással, meg az egy évvel ezelőtti gyilkosság
felvételeivel már mindent a nyakukba tudunk varrni. Vitó is megy
velük  a  levesbe,  mert  a  kapcsolatuk  bizonyítható  és  a  terület
felszabadul. Eközben beálltak a repülőtér bejáratához, beparkoltak
a többi kocsi közzé. Itt vagyunk főnök, látjuk a bejáratot, ahogy
látom  a  mi  derék  FBI-s  barátaink  is  helyezkednek  már,  most
leteszem, mert valami beindult. Ahogy bontotta a kapcsolatot az
adóvevőn megszólalt egy hang.

Figyeljetek elindult a kijárat felé, Ádám legyetek résen, mert
megy a Fantom, hangzott élesen. Ekkor nyílt az ajtó, s egy idősebb
úr lépett ki a repülőtér bejárata elé. Néhány lépés után oldalra
húzódva  tekergette  a  nyakát  jobbra-balra,  majd  elővette  a
telefonját  –  valakit,  hív  -  szólt  bele  egy  érdes  hang  ismét  az
adóvevőbe, feltehetően, az Ádám nevű ügynök, nézelődik az öreg,
valakit keres, valakit vár még.

Nem lehet tudni, mert nem akaródzik neki taxit fogni. De az is



meglehet, hogy valakit iderendelt, tudnánk valamit kezdeni azzal a
telefonnal?

Mérje már be valaki és kapcsolja össze, tudnunk kellene, hogy
kivel  beszél,  hallani  kellene,  hogy  miben  sántikál,  -  majd  az
adóvevő  elhallgatott.  A  Fantom  csak  állt,  s  kitartóan  beszélt
valakivel, a bejárati ajtón ki-be jártak az emberek, most egy nagy
tömeg áradt az útra, az öreg abbahagyta a telefonálást, s nagyon
figyelte az utasokat.  Amikor oszlani  kezdett  a tömeg a Fantom
gyors, sietős léptekkel elindult egy taxihoz s bevágta magát, az
éppen sorra következőbe. Mi történt?

Mi ez a sietség? Kérdezte Bob.

Láttál valamit?

Nem semmit, ami erre a sietségre adna valami okot, válaszolta
a sofőr. Valamit nem láttunk, mondta a rendőr. Ekkor szólalt meg
ismét az adóvevő.

A Fantom beszállt egy taxiba, a nyomában vagyunk, mondta az
FBI  rekedtes  hangú  ügynöke.  Ismét  csörgött  a  telefon,  merre
vannak, kérdezte egy mexikói akcentussal beszélő hang.

Mi hová menjünk?

Bob  ismét  rágyújtott,  majd  beleszólt,  mi  most  megyünk  a
gyorsforgalmi  út  felé,  elhagytuk a  repteret.

Oké most látom magukat, mondta a hang, erős akcentussal, mi
is indulunk.

Ekkor a férfi hátra nézett, s két kocsit látott kigördülni az útra,
néhány kocsival mögöttük. Elérkeztek a kitérőre, ami rávezet a
gyorsforgalmi útra. A két taxi lekanyarodott az útról, a nyomukban
az FBI, majd a három személykocsi követte a gyorsítósávra. Ismét
csörgött a telefon, meg van Dominik, - mondta Bob, nagyon jó ez az
adóvevő, követjük a Fantomot, de itt van az FBI is.



Mi? Hogy lőjem ki őket, nem Dominik, arra semmi szükség, jobb,
ha figyelemmel kísérjük őket, nekik nagyobb rálátásuk van erre az
ügyre, s még jól is jöhet nekünk, ha valami hibát ejtenek.

De mindenképpen a segítségünkre vannak, ne aggódj, rajtuk
leszünk. Most egy kiálló sávba soroltak a taxik, így elhagyták a
gyorsforgalmi  utat  és  egy  mellékútra  térve  egy  szállodánál
megálltak, az első taxi utasa kiszállt, s bement az ajtón. Kis idő
múlva ismét megjelent, s az ajtóhoz közel parkoló másik taxiba ült
be. Ekkor az oldalra húzódó Fantom taxija is elindult, meg sem
várva az előző taxi irányát, nagy sebességre kapcsolva nekilódult
az útnak a tengerpart felé. Az FBI nem értette a helyzetet és az
eredeti parancsot teljesítve a Fantom taxija után vetette magát.
Viszont  Bob  ráérzett,  kapta  a  telefonját  s  azonnal  utasította  a
mexikóiakat, hogy kövessék a szállodából kijövő embert, míg az ő
kocsijuk az FBI kocsi  után iramodott.  Nagyon gyorsan mentek,
szinte  repült  velük  a  kis  kocsi,  a  sofőr  magabiztosan  vette  a
kanyarokat, miután elértek egy tengerparti útra. A távolban egy
kivilágított  étterem volt,  körbe  parkolóval,  a  taxi  megállt  és  a
Fantom szállt ki belőle, majd nagyon gyors léptekkel elindult az
étterembe. Az FBI kocsi, kicsit távolabb parkolt le, hogy mindent
beláthassanak, majd néhány perc után két ügynök szállt ki, s ők is
az  étterem  felé  indultak.  Közben  egy  kicsit  távolabb  egy  taxi
érkezett,  mögöttük pedig két kocsi a Mexikóiakkal,  akik arrébb
parkoltak le. Akkor kiszállt  két utas, az egyik a tengerpart felé
vette az irányt, a másik a városi fények felé bandukolt Az étterem
környékén és a parton a szürkületben néhány kocogó volt látható,
miközben a taxi utasa elindult a tengerparti sétáló út felé. Már
inkább  sötét  volt,  mint  szürkület,  miközben  az  ember  lassan
komótosan sétált a tengerparton. Eközben az étteremből néhány
perc multával a két ügynök jelent meg a hátsó kijáratnál és sietve
magyaráztak a lesben álló ügynököknek valamit, majd a kocsihoz
igyekeztek,  ekkor  kiszálltak  az  FBI  többi  ügynöke  is,  és  élénk
beszélgetésbe kezdtek.  A megfigyelt  idegen komótosan sétált  a



parti úton, mikor feltűnt a mexikói mögötte. Amikor utolérte az
idegent, aki akkor tett le éppen valamit a kis padra. Az a barom, az
az idióta, de már a lövések is eldördültek, a mexikói felpattant s
menekülésbe  kezdett,  miközben  az  FBI  kocsik  elindultak  a
mexikóiak felé. Ezt elcseszték, a kurva életbe, miért támadta meg,
miért nem a csomagot fogta meg, s tűnt volna el onnan.

Dominik megöl, az már biztos, ezt nem bocsájtja meg nekem,
oda  az  előléptetésem és  a  fizetésemelés  is.  Vége  szólt  Bob  a
sofőrnek, indítsd ezt a kurva kocsit, s húzzunk el innen.

 

A  monitorokkal  felszerelt  helységben  számtalan  ember
tevékenykedett.

Most hogy állunk? Kérdezte a szobába belépő ember, aki nem
volt  más,  mint  az FBI öreg veteránja Edward Mc Rae a titkos
műveletek vezetője, igazgatója.

Most hol tartunk?

Megtalálták már a madárkánkat, mert az utolsó hír szerint a
tengerpart volt, de elvesztettük.

Nincs időnk latolgatni,  itt  akarok látni mindent, de mindent,
erről a pofáról.

Amink van az nem elég, újra nézzenek át mindent!

Munkára emberek!

Hiszen  ez  egy  rutin  feladatnak  indult,  miután  a  megfigyelt
személy  a  repülőgépről  leszállt  volna,  azonnal  rácsapunk,
letartóztatjuk  és  kész.  Le  van zárva  az  ügy.

Ez a Fantom!

Uraim!



Ez nem akárki!

A  reptéren  lévő  biztonsági  ember  feltartóztatta,  miután
befejezték a motozást, egy ügynök hívta az FBI-t, s közölte, hogy
semmit sem találtak.

A csomag szőrén-szálán eltűnt.

Tiszta?

Nincs nála semmi!

Pedig az információ szerint az utasnál kellett, hogy legyen.

De semmi.

A felszállásnál a kézipoggyászt átvilágították és igazolva látták
a gyanút, a célszemélynél volt a csomag.

Újra munkába állt a Fantom.

Nos, mi a parancs uram, kérdezte a reptéri ügynök?

Mc Rae gondolkodott egy kis ideig, azután úgy döntött, hogy
elengedi.

Nincs más választása, így, hogy kijátszották.

Most már a megfigyelt is tudja, hogy követték.

Nincs semmi a kezünkben. De, ha elengedik, még követhet el
hibát, vagy valami szerencse játszik a kezünkre. Habár az eltűnése
is benne van a pakliban.

Engedje szabadon - közölte a reptéri ügynökkel kis idő múlva.

De ha nincs nála, akkor át kellett, hogy adja valakinek, lennie
kell egy segítőjének is, ha bőröndjében nincs.

Vagy a gépen hagyta?



Kétszerezzék  meg  az  ügynököket,  minden  lépéséről  tudni
akarok,  megértették?  Kutassák fel.

Hová megy, kivel találkozik, kivel beszél, mindent!

Miután  a  megfigyelt  személy  szabadon  távozhatott  azonnal
elhagyta a repteret és a kijárat melletti taxiállomás felé vette az
irányt.

Csak hogy nem szállt be egyik kocsiba sem, tétován megállt,
közben pedig telefonált,  élénken beszélt,  miközben körbe-körbe
nézett, most már tudta, hogy lebukott, s hogy az FBI követi.

Nem ez az első nehéz ügye, de még soha sem értek el hozzá
ilyen közel, valaki követi, valaki nagyon tart tőle, valaki azt akarja,
hogy elkapják.

De a csomagot vissza kell szerezni minden áron.

Az  FBI  embereit  majd  lerázza  valahogy.  Hiszen  tele  van
újoncokkal, tisztára gyerekek ezek. Csak azt tudom, hogy a jövőben
sokkal körültekintőbbnek kell lenni.

Egy kis módosítással szépen tovább tud majd tevékenykedni, az
Ő szakmájában  láthatatlannak  kell  lenni,  kiismerhetetlennek.  A
megbízóiból senki nem ismeri az igazi arcát.

Utasította az emberét, hogy legyen nála ötezer dollár és várjon
készenlétben.

Nem tehet mást, a csomag nagyon fontos, nem kockáztathat, ha
kell, visszavásárolja, a kényszerből kiadott csomagot.

Miután  felfedezte,  hogy  követik  és  a  repülő  leszállásakor
elakarják  fogni,  némi  gondban volt,  de  nem esett  kétségbe.

A  közvetlen  mellette  alvó  ember  lábánál,  lazán  ledobott
táskájára  vetődött  a  pillantása.



Így el kellett lopnia azt az úriembertől és beletenni a csomagot,
hogy ő hozza át a kíváncsiskodó FBI előtt.

Igen visszavásárolom, ez a legcsendesebb elintézése ennek a
fura ügynek, ezt tapasztalatból tudom, de ha nem megy békésen,
van  más  módszere  is,  minden  eszköz  megengedett  volt,  pénz,
fegyver, ember.

Ha  nem  szerzi,  vissza  a  csomagot  az  élete  értelme  foszlik
darabokra.

De a szerencse mellé szegődött.

Ahogy bámészkodott, megjelent a vétlen kiszemelt áldozata.

Jóvágású bajuszos, sportos kinézetű, jól öltözött úriember lépett
ki a repülőtér ajtaján.

Határozott mozdulattal kinyitotta a kocsiajtót és jól hallhatóan,
bemondta a szálloda nevét, azután beült és elviharzott. Most már ő
is azonnal taxiba vágta magát és követte az előtte haladó járművet,
újra hívta az emberét és utasította, hogy melyik szállodánál tegye
le a pénzt, a megbeszélt módon és várjon a további utasításig.

Ahogy a két taxi elindult az FBI irodában is megszólalt a telefon.

Taxiba ült a célszemély!

Követjük, közölte az egyik hatalmas kopasz ügynök.

A taxi rendszámát is bemondta, s komótosan letette.

Szánalmas este elé nézünk gondolta, így hogy már meg van a
célszemély és a taxi is, amit követnek.

Bizonyára  az  első  dolga  lesz,  gondolta  az  ügynök,  mikor
megérkeztek  a  szállodához,  hogy felhajtsa  a  napi  söradagját.

Mi pedig virraszthatunk itt, egész éjjel.



De nem ez történt. Néhány perc megállás után a megfigyelt taxi
újra elindult.

A kocsi egy kietlen, sötét, tengerparti strandhoz érve parkolt le,
majd kiszállt és besietett a kivilágított étterembe.

Beérve azonnal a hátsó iroda felé vette az irányt, majd eltűnt
egy ajtó mögött.

 

Az FBI központ irodájában Mc Rae csapata szédítő sebességgel
ütötték  a  billentyűket,  műholdat  irányítottak,  kapcsolatokat,
összefüggéseket  kerestek,  a  telefonokat  hallgatták,  valós  idejű
beszélgetéseket  analizáltak,  miközben a célszemély telefonját  is
szerették volna hallani.

Mi lesz már - valaki kapcsolja össze - az irodával.

Hallani akarom, hogy kivel beszélt a reptér előtt és mit mond az
a pöcs.

Most először tudnak erről a régen keresett személyről valami
közelebbit.

Mielőtt felszállt volna a repülőre Denverben, akkor futott be egy
füles, hogy a Fantom most akar elrepülni, közölték a nevét, és egy
kép jelent meg a monitoron, de ez a kép, más volt, mint amit ezen
a  néven  már  korábban küldtek,  akkor  látták  először  a  hírhedt
bűnözőt, a Fantomot.

Amit az utolsó néhány hónap során akasztottak rá, akiről már
tudták, hogy létezik, de soha sem tudtak rátalálni, mindig egérutat
nyert, mielőtt azonosítani tudták volna. A bűnözők közzé beépített
besúgói, mindig leadták a fülest, hogy ha a fantom név felmerült
valahol,  kivel  és  mit  üzletel,  mert  a  bűnözői  berkekben hamar
terjednek a hírek.



Nagyon  képzett  fickó,  kitűnően  megkomponált  üzletek,  ami
tiszta, mint a patyolat, már, mint hogy se vér, se hulla, és nagyon
sok fejtörést okozott már az FBI-nak.

Körülbelül egy éve tudnak róla. A nagy gengszterek, akiknek
nem számított a pénz, csakis korrekt módon akarták az üzleteiket
nyélbe ütni, így mindig a fantomot bízták meg. Ölni nem ölt, nem
volt rá jellemző a gyilkolás, neki egészen különleges elképzelése
volt a korrekt, tiszta munkáról. Hatalmas pénzeket keresett, azzal,
ahogy simán jól  szervezetten hajtotta  végre a  feladatait,  szinte
úriember módjára intézte a szerződéseket.

Teljes diszkréció és elegancia.

Minden megbízatás szóban történik és az Ő feltételei szerint,
soha nem vitatkozott, legfeljebb nem vállalta.

A körültekintés és a jó kidolgozás volt a védjegye. Hallatlanul
finom egyéniség, látszott rajta hogy jó nevű iskolái voltak, minden,
amit  tudnak  róla  a  bűnüldöző  szervek  csak  is  egy  nagyon
intelligens  és  nagyon  dörzsölt  ember  alakja  rajzolódik  ki  a
profilkészítők  előtt.

Mindig  másképpen  néz  ki  és  más  a  neve,  csak  a  módszer
ugyanaz.

Már egy éve keresik - minden nagyobb fegyverüzlet, minden
nagyobb  pénzmosás  és  nagyobb  ipari  kémkedés,  szoftver
kereskedés  -  mellet  tűnt  fel  a  neve.

Vesz vagy elad.

Titokban az a  hír  járja,  hogy régi  CIA-és,  ezért  tud minden
alkalommal új és új személyiséget felvenni, mindig egy lépéssel
előrébb jár.

A rossz nyelvek még azt is rebesgetik, hogy beépített emberei
vannak a nemzetbiztonságiaknál.



Most megvan, vagyis meg volt.

Igen ez az, itt van, és ha ismét a nyomára lelünk, ne tévesszék
szem elől, itt van a városban, tehát rajta.

Fedélzetre emberek!

Ott találkozunk.

A kapcsolatot velem tartsátok és mindenki legyen résen.

Miután az egész elit csapat elrohant, csak a technikai csoport
tagjai maradtak.

Felpezsdült az élet, most meg lesz a fantom, nem eresszük el.

Az ügynökség kocsija rajta van a megfigyelt személyen. Csak is
Ő vezethet a csomaghoz, az a csomag nagyon kell.

Mr. Mc Rae-nél, az FBI igazgatójánál kiemelt ügynek számított.

Egy  időben  a  nemzetbiztonsági  szakemberek  százai  léptek
kapcsolatba,  minden ügynökség ezt  a  csomagot  és  a  Fantomot
kereste a városban.

Semmi kétsége ne legyen senkinek, itt van és újra tevékeny.

Rajta vagyunk, s most elfogjuk.

Minden hír minden információ ide fut.

Itt  kell  találkozni  azzal  az  emberrel,  akivel  kijátszották  a
repülőtér  személyzetét.

Mert, hogy van társa az már biztos, hiszen felvétel van róla,
amikor bejelentkezett, a kézipoggyászát átvilágítva megtaláltuk a
csomagot, így az felkerült a gépre.

Eközben minden eshetőségre számítva a gépet is átkutattuk,
hátha ott rejtette el, de még semmit nem találtunk.



Kihallgattuk a személyzetet és most fogjuk kézhez kapni az utas
listát.

Mindenkit átnéztünk, de a csomagot valaki elvitte és most már
kint van a nagyvilágban, ki tudja kinél.

Találjuk meg a Fantomot!

Mindent elkövetünk, hogy előkerítsük.

Mc Rae egy pontra meredve gondolkodott.

Hogy mire gondolt, azt most nagyon nehéz lett volna kitalálni.

A szobában a nagy monitoron egy ember képe volt, a legújabb
kép a  Fantomról.  A  képet  szinte  megbűvölten  nézték  örömmel
nyugtázták, hogy itt van a városban a Fantom szállító, aki mindig
kicsúszott a kezük közül.

Újra megszólalt a telefon. A kapcsolattartó tiszt közölte az FBI
terepjárója  a  taxi  után  érkezve  beparkolt  a  bejárat  mellett
közvetlen. Hohó, hogy hogy idejött az emberünk és hogy hogy nem
szállodába maradt, mit nem hallottunk azon a kurva telefonon, mi a
terve  ennek  a  piócának  -  nézzük,  minek  megy  oda  és  kivel
találkozik. Az ügynökök a sötét ég alatt már alig láttak, a sötétség
pillanatokon belül ereszkedett le a tájra, a tengerpart üresnek tűnt,
néhány lézengő embert lehetett csak látni. A parkolóban két-három
kocsi  parkolt,  biztosan  az  étterem  vendégeinek  a  kocsijai,
állapította  meg a  vezető  ügynök.

A távolban úgy 50 méterre egy taxi érkezett, majd kis idő múlva
két kocsi lámpája világított és leparkoltak a taxi mögött vagy 20
méterre.  A három kocsi  csak állt,  de senki  sem lépett  még ki,
valami feszültség volt a levegőben, az idegek feszültsége volt jelen
a parkban.

Nagyon figyeljetek, mert a segítője itt lesz valahol.



Tartsátok  rajta  a  szemeteket,  és  ahogy  átvette  a  csomagot
azonnal tartóztassátok le mind a két gyanúsítottat - vége.

A kapcsolat megszakadt miközben egészen sötét lett.
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A négy ügynök s a másik két kocsiban ülő kommandósok az
éttermet  nézték,  amikor  a  Fantom beért  az  ajtón.  A  sötétedés
rontott ugyan az esélyeiken, de több szem többet lát. Szóródjunk
szét,  két  ember  menjen  a  ház  túlsó  oldalára,  többi  pedig  a
megfigyelő  helyét  foglalja  el.  A  körözött  képét  mindenkinek
memorizálni kell és gyűrűbe zárták az épületet, néhány futó ment
el  mellettük,  köztük  egy  idősebb úr  törölközővel  a  nyaka  köré
csavarva elindult a tengerpart irányába. Sam, s Bill menjetek az
étterembe és nézzetek szét a terepen. Ne hagyjátok egy pillanatra
sem magára, mindent tudni akarok, mi van bent, kivel találkozik,
mit csinál, mit iszik, szóval mindent. A két idősebb ügynök elindult
az épület  felé,  Sam Stone a kisebbik egy szál  cigit  forgatott  a
szájában, kicsit összehúzta a szemét és a nagyobbikra nézett - nem
tetszik ez nekem - szólt csendesen, s kivette a szájából a cigit. Nem
érzem jól magam mostanában, hasogat a lábam is. Bill a nagyobbik
nyomozó  ránézett,  mintha  nem is  hallotta  volna,  ment  tovább,
aztán  ahogy  nézte  a  közeledő  bejáratot,  nem  tudta  tovább
türtőztetni magát. Te nem dohányzol, mi a frásznak van a pofádba
az a cigi?


