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1. fejezet: A kezdet (E. Zs.)
Anabelle meredten bámult a mélybe a parkolót övező párkányról. Szájában az összegyűlt nyálat

forgatta, mintha ízlelni akarná. Fogai között átszürcsölte, majd egy emberes mennyiséget sercintet
az alatta hömpölygő folyóba. A mellette ülő hórihorgas Matt torkán egy pillanatra megakadt a
sonkás pizza. A gyomra tett egy fordulatot, mindazok ellenére, hogy boncmesteri munkája során már
sok midnennel találkozott. Óvatosan pislogott a barna hajú lányra, akinek tincsei között táncot járt a
lemenő nap fénye a szőke és vörös melír-csíkokkal. Ám a lány ügyet sem vetett a férfira, elmélyülten
nézte a sárgászöld nyálát, ahogy forog a víz felszínén. Anabelle-t piszokul nem érdekelte, ki mit
gondol róla, túl sokat megélt már, hogy ilyesmivel foglalkoznia kelljen. Az utca nevelte, és ő mindig
állta a sarat, bebizonyította mindenkinek, hogy ő a nagy túlélő. Ha kellett, tíz pasival is szembeszállt
egyetlen zsebkéssel. Az az egyetlen emléke a verésen kívül, amit az apjától kapott.

– Kérsz pizzát? – pislogott Matt, a maradék fél szeletet a lány orra elé tartva. Az elmúlt két
hónapban, mióta a barátnője dobta, most először akarta a pizzáját megosztani mással. Alapjában
véve szerette a társaságot, de egy dologhoz mindig ragaszkodott, a pizzaadagjához. A haverok már
jól  tudták,  hogy a szombati  nagy számítógépesjáték-csatájuk alkalmával  mindenki  hozta a saját
adagját, így ebből vita soha nem volt.

Anabelle felemelte a fejét, csodálkozva nézett a hihetetlen kékségű szemekkel megáldott orvos
arcába, aki közben széles mosolyra húzta a száját. A lány nem volt hozzászokva, hogy kedvesek
legyenek hozzá.

– Neked már nem kell? – kérdezett vissza zavarodottan, majd óvatosan nyúlt a szeletért, mintha
attól tartana, hogy meg akarják viccelni.

Matt hevesen bólogatott, majd szemével a furgon platóján beszélgetők felé lesett.
Az öreg furgon magányosan álldogált a méretes parkolóban. Matt jól látta, hogy a beszélgetés

nagyon egyoldalú. Brandon, az unokaöccse próbálta szóra bírni a rózsaszín pulóverjén gubbasztó
szőke szépséget.

Brandon még csak tizenkét éves volt,  de már ácsingózott a lányok után. Ott volt a plátói
szerelme, Anna, de most mégis Lizát fűzte. Persze a lánynak esze ágában sem volt a kis pisissel
foglalkozni. Irtóra dühös volt, amiért ki kellett mozdulni a szalonból. Legszívesebben ott töltötte
volna minden percét, hogy a már így is tökéletes szépségét még tovább fokozzák.

– Te miért vagy itt? – faggatta Brandon a lányt, aki kényszeredetten nézett vissza rá.
– Amiért ők – bökött a párkányon ücsörgő pár felé. Az a hülye üzenet! Kellett neki felvenni a

telefont!
– Te is üzenetet kaptál? – kérdezgette tovább a felettébb kíváncsi Brandon a lányt.
A kissrác próbálta már az úton kiszagolni, hogy miről van szó, de Matt csak dühős pillantásokat

vetett rá. Bár ő még ennek is tudott örülni – tapogatta meg az oldalát, amely még mindig sajgott az
apja esti rúgása miatt. Pontosan tudta, Matt egyáltalán nem vette jó néven, hogy az apjáék rásózták.
Csupán kényszerből hozta magával.

Liza hátat fordított a fura kis kölyöknek, aki behúzódott a plató egyik belső sarkába. Szerette
az apró zugokat, ott biztonságosabbnak érezte. Az ütések is kisebb felületre estek, amikor vagy az
anyja, vagy az apja rajta vezette le a dühét. Egyszer már majdnem sikerült véget vetni mindennek,
de épp akkor jött Matt. Akkor is ezzel az ócska géppel vitte a kórházba…

Mind  a  négyen  elhallgattak,  csak  a  vészjósló  csend  vette  körbe  őket.  Matt  is  idegesen
kémlelete  az  országutat,  de  már  igen  hosszú  ideje  egyetlen  autó  reflektora  sem villant  fel  a
kanyarban. Ránézett a mellette ülő Anabelle-re, aki zsebkésével játszadozott, ezzel rejtve el a benne
lévő feszültséget.

Matt megbökte a lány vállát, és csak a szemével intett neki, hogy induljanak a furgonhoz. A
férfi úgy gondolta, nincs értelme tovább várni.

Alig értek vissza a járgányhoz, amikor szinte a semmiből feltűnt egy száguldó kocsi, majd a
következő másodpercben erős fékcsikorgással egy rövid pillanatra megállt mellettük.



A négy fiatalnak levegőt venni sem vot ideje, mert az autóból már repült is feléjük egy csomag,
ami aztán hangos puffanással pontosan Matt lába előtt landolt.



2. fejezet: A csomag (T. M.)
Egyikük sem szólalt meg, pedig mind a négyen a koszos csomagolópapírt bámulták. Talán egy

cipős doboz lehetett  körbetekerve megsárgult  kartonnal és szorosan összecsomózva egy hosszú
spárgával.

Négy szempár meredt a földre, és mind a négyen ugyanazt latolgatták: mi a fene folyik itt?
– Ki szórakozik itt, és mi a jó francot akar tőlünk?! – kiáltott fel hisztérikusan Liza.
– Hogy választ kapjunk – mozdult meg elsőként Matt –, talán bontsuk ki ezt!
– Várj! – kiáltott fel Brandon. – Előbb nem kéne végiggondolnod, hogy mik a lehetőségeink?
–  Gondolkodni?  –  visszhangozta  az  unokabátyja.  –  Öcskös,  sebész  vagyok,  másodállásban

boncmester. A tettek embere. Ha szeretnék gondolkodni, belgyógyásznak mentem volna!
– Milyen nagyszerű… – köpte oda megvetően a szavakat a szőke lány.
A férfi felnézett: Liza gyönyörű arcból valósággal villámokat szórt a csillogó szempár. A lány a

finom vonalú száját dacosan összezárta. Vajon hogyan csókol? – futott át az orvos agyán egy kósza
gondolat.

– Most akkor kibontjuk vagy sem? – csattant fel Anabelle. Ujjai között sebesen pörgette a kését.
– Szerintem nem azért rángattak minket ide, és vágták hozzánk ezt a vackot, hogy itt hagyjuk
érintetlenül!

Senki sem válaszolt. A férfi leguggolt a doboz mellé, de nem nyúlt hozzá.
Újabb idegtépő csönd szállt közéjük. Brandon idegesen kapkodta a tekintetét a csomag, az

unokabátyja és a két lány között.
Aztán hirtelen valami sípolni kezdett, mire mind a négyen megugrottak.
Matt kapkodva vette elő a telefonját. Egy üzentet kapott: „Ki ez a fiú? Emlékezz: tisztességes

játszma!”
Látszólag semmitmondó üzenet, de a doktor érezte, hogy komoly fenyegetés húzódik a betűk

mögött. Önkéntelenül is a kissrácra pillantott.
A fiú nyelt egyet. Tudta, hogy Matt valami rossz hírt kapott, aminek köze lehet hozzá. Kiolvasta

a tekintetéből. A férfi kék szeme elsötétült, mint vihar előtt az óceán.
– Nekem ebből a szarakodásból elegem van! – Anabelle előre lendült. A bicska megvillant a

kezében.
– Várj! – kiáltott fel Liza, de elkésett. A spárga lehullt a földre.
A szépség szeme tágra nyílt a rémülettől, majd elkiáltotta magát:
– Te normális vagy? És ha felrobban?
– Ez? Ugyan ki  akarna minket felrobbantani? – a színes hajú lány szája gúnyos mosolyra

húzódott. – Te vagy Anglia királynője?
– Igenis van rá esély, hogy ez egy bomba! – vágott vissza sértődötten Liza.
– Én Anabelle-lel értek egyet – szólt közbe lassan Matt. – Ha meg akartak volna ölni minket,

nem pazarolnak arra energiát,  hogy négyünket iderendeljenek az Isten háta mögé,  és hozzánk
vágjanak egy koszos csomagot.

– A doktor úr mégis csak tudja használni az agyát! – A szőke nő a felhúzott térdei mögül
méregette a másik kettőt.

– Akkor most mi lesz? – szólalt meg vékonyka hangján Brandon.
– Kinyitjuk – vágta rá határozottan Anabelle, és leguggolt az orvos mellé. Gyors mozdulattal

letépték a csomagolást, majd leemelték a doboz tetejét.
Egy halom papír hevert benne, ám az első, amit megláttak, egy összehajtogatott térkép volt.

Matt óvatosan megfogta a papírokat, és valamennyit kiemelte, aztán egy ijedt hörgés hagyta el a
száját.

Brandon  leugrott  a  platóról,  majd  közelebb  jött,  hogy  jobban  lásson.  Liza  is  a  nyakát
nyújtogatta, Anabelle pedig elfüttyentette magát.

A doboz alján egy pisztoly hevert.



– Mi a fene… – A doki óvatosan megforgatta a dobozt.
Unokaöccse riadtan pislogott a férfira. A szőke lány elfintorodott, és visszahúzódott térdei

védelmébe.
A barna lázadó rögtön kinyújtotta a kezét, de az orvos elkapta.
– Csak megnézem! – tiltakozott Anabelle.
– Inkább ne, ha nem muszáj – érkezett a nyugodt felelet. – Előbb talán derítsük ki, mi ez az

egész!
Matt felállt, lesöpörte az üres pizzás dobozokat és a rózsaszín alakot a kocsi platójáról, majd

leterítette az összefirkált térképet, hogy mindannyian jól lássák. A dobozok zizzenve értek földet,
míg az önjelölt szépségkirálynő hangosan tiltakozott a bánásmód ellen. Senki sem foglalkozott vele.

– Ez a hatvanhatos út, nem? – kérdezte a barna lány mellékesen.
– De mit jelent mindez? – Brandon hangja remegett a félelemtől.
– Remélem, mindjárt megtudjuk. – A férfi most a vastag köteg papírt emelte fel.
Számlakivonatok sokaságát tartotta a kezében. A papírok sarkában felirat állt: Ander Nemzeti

Bank. Surrogás hallatszott, ahogy valami a földre pottyant az iratok közül. Liza eddig a számlákra
meredt,  szemében gyanakvás ült.  Aztán előrenyúlt,  és  lassan vette fel  a  vastag borítékot.  Úgy
tartotta, mintha valami ismeretlen, visszataszító dolog lenne benne.



3. fejezet: A rejtélyes üzenet (H. T.)
Matt  és  Anabelle  vigyorra  húzták  szájuk  szélét,  ahogy  Lizát  figyelték.  Nehéz  lett  volna

megmondani, hány hosszú másodpercig nézte Liza undorodva a vaskos borítékot. Végül Anabelle
megunta a dolgot, gondolt egyet, és kitépte a szőke kezéből.

– Ébresztő, kisanyám! Vagy megvárod, míg kibontja magát!? – vágta oda kissé ingerülten a
még mindig szótlan lánynak, majd késével felvágta a ragasztást.

Mindenki némán figyelt. Brandon annyira be volt szarva, hogy csak úgy rángott a gyomra az
idegtől.

– Na, lássuk csak... – szólt ismét Anabelle, miközben elkezdte szép sorban kibontogatni és
széthajtani a papírköteget. – Gyertek közelebb! Ezt nektek is látnotok kell!

Lassan odacsusszant mindenki, és óvatosan a lapok fölé hajoltak, hogy fejük szinte összeért.
Matten egy apró kis bizsergés futott át a két nő már-már intim közelségétől, de hamar az

irományba meredt.
– Ezek mindent tudnak rólam! – szólt lassan, csodálkozva Liza, közben a haját babrálta.
–  Nem  csak  rólad...  –  állapította  meg  döbbenten  Matt.  Majd  hozzátette,  mintegy  végső

igazságként: – Mindannyiunkról!
A dokumentumokban négyük teljes addigi élettörténete lapult, a legutolsó részletig. A papírok

közt lapozgatva előkerült egy igen érdekes, semmihez sem hasonlítható darab, amin alig volt szöveg.
Brandon törte meg végül a csendet. Alig hallható hangon, szinte suttogva olvast a rajta álló

írást:
„Ki ezt most olvasod, tudd, hogy sorsod betelt!

Innen már nem vezet út vissza,
Csak a Pokolba juthatsz el.”

– A francba az egésszel! – üvöltött Matt. – Ez egy agyrém!
– Meg fogok halni! – fakadt sírva Brandon.
– Nyugi! – vágott közbe Liza a maga egyszerűségével. – Nem lesz semmi gáz, na! Oké? Ez

biztos valami rossz vicc! Most már előjöhetsz, kedves rém undok pasika! Jól ránk ijesztettél, köszi! –
fejezte be keserű utálkozását.

Az ég alja sötétlett, és vészjósló fuvallat rázta meg a közeli fák ágait. Senki nem volt rajtuk
kívül a parkolóban, csupán egy fekete macska futott át a szemközti úton. Érezték, ahogy sorsuk
szorosan összefonódik. Senkire sem számíthatnak saját magukon kívül, és egyre hidegebb fejjel kell
gondolkodniuk, ha élni akarnak. Döbbent felismerés ült ki az arcukra, ahogy kezdtek ráeszmélni a
keserű igazságra. Ám ekkor egy újabb üzenet jött.



4. fejezet: Borzongás az Eastley erdőben (V. C. L.)
Egyikük mobilja háromszor pittyent:  egy,  kettő,  három. Egymásra néztek,  és mindannyian

nagyot nyeltek. Anabelle előhúzta a zsebéből a telefonját, és azt látta, hogy egy üzenet érkezett.
Amikor kinyitotta, ez állt a kijelzőn: A405 19:06

– Mi az az A405? – kérdezte Liza egyből, mert elképzelni sem tudta, mit takarhatnak a számok.
– Ez teljesen logikus, egy terem. Az egyetemen számozták így a termeket – vágta rá Matt,

tanult ember lévén.
–  Jaj,  dehogyis!  –  Anabelle  agya  azonnal  kapcsolt.  A  lány  egyből  a  térkép  után  nyúlt,

széthajtogatta, aztán keresgélni kezdett a sok firkálás között. – Áhá! – ragyogott fel a szeme –, meg is
van! – bökött az egyik pontra. – Eastley-erdő.

– 19:06 – szólalt meg Matt. – Egy óránk van.
– Mire? Ti oda akartok menni? Na, azt felejtsétek el, hogy én is megyek! Nincs az az Isten!

Letörne a cipőm sarka!
– Nyafka liba! – kezdte Anabelle összehajtani a térképet. – Én megyek, Matt vezet. Brandon,

tied a plató! – osztotta ki őket egyből. – Téged meg, szépségem, itt hagyunk!
– Micsoda?
– Jól  hallottad! – felelte Anabelle teljesen nyugodtan. – Veled csak problémáink lennének.

Amúgy ne várd, hogy reggel hatnál előbb embert látsz a környéken. Csak hatkor nyit a Walmart.
Eljön a sötétség… te meg itt maradsz egyes-egyedül!

Liza tekintete már-már könnybe lábadt, és megadóan indult el a kocsi felé.
– Meggyőztél. Veletek megyek!
Mindenki elfoglalta a helyét Matt autójában. A férfi természetesen a kormánynál ült, Anabelle

mellette. Liza próbált volna a lány mellé ülni, de Anabelle fejét ingatva tudatta, hogy ott bizony nem
férnek el ketten. Így a szőkeség felmászott Brandon mellé, aki már egész jól megbarátkozott a
szöszivel.  Ő volt az egyetlen, aki sejtette, hogy Liza nem olyan ostoba, mint amilyennek tetteti
magát. Sőt, a csajos kis retikülje még számos meglepetést tartogathat.

A motor beindult, és Matt őrületes tempója mellett száguldott velük a táj. A várost tíz perc
múlva elhagyták. A férfi kiolvasta Anabelle szeméből a jól titkolt riadalmat. Valahol mélyen ő is
érezte, hogy váratlan dologgal fognak az erdőben szembesülni. Hogy a félelmeiket enyhítsék, Matt
bekapcsolta a rádiót. Pár perce mondhatták el a híreket, amiről lemaradtak. Zene szólt, ismerős és
ismeretlen dallamok nyugtatták lelküket.

Brandon a platón átölelte Lizát, aki egy védtelen gyermeket látott a kisfiúban. A szőkeség örült,
hogy a kutyusán, Manón kívül végre valaki más is ragaszkodik hozzá.

A kocsi bal oldalánál meredekségbe nyúlt a táj. Egyre több és magasabb fa meg bokor jelezte
az úticéljuk közelségét.

Tíz perc volt még hét óráig, amikor Matt megpillantotta a fém táblát, melyre ez volt hatalmas
fekete betűkkel írva: EASTLEY-ERDŐ.

Anabelle  a  válltáskájában  kezdett  kutakodni.  Sorra  vette  benne  hasznos  és  haszontalan
holmijait.

– Minden megvan! – törte meg a csendet, majd ezzel egyidőben lekapcsolta a rádiót. – Nálam
van a térkép. A zsebemben van a késem, és van nálam egy zseblámpa is.

– Nézd! – pislantott Matt fel az égre. – Arra biztosan szükségünk lesz, mert már eléggé kezd
sötétedni. – Aztán a papírkupacra nézett, ami kettejük között hevert az autóülésen. – Ezt meg itt
hagyjuk.

Pontban hétkor Matt megállt az autóval, és mind a négyen kiszálltak.
– És most mit keressünk? – kérdezte Liza fáradtan.
– Induljunk el, aztán majd lesz valami! – mondta Anabelle, aki még mindig bízott benne, hogy

nem hiába jöttek el az erdőbe.
Szorosan együtt maradva tűntek el a fák között. Az aljnövényzet hol ritkásabb, hol dúsabb volt,



és időnként sejtelmes neszeket véltek mindannyian hallani. Megálltak. Anabelle előrébb lépett, és
körbefordult. De semmi különöset sem látott.

Matt elővette a telefonját, és épp csak addig tekintett rá, amíg a pontos időt megnézte rajta.
– Hét óra hat perc – szólalt meg. – Mi itt vagyunk.
– És akkor most mit keressünk? – türelmetlenkedett Liza.
–  Előbb  utóbb  tudni  fogjuk!  –  indult  előre  Anabelle.  Táskájából  előkapta  a  lámpáját,  és

bekapcsolta. A többiek követték. Néha hallották, hogy valaki lohol az erdőben – nem tudták, hogy
feléjük vagy előlük rohan.

Liza táskájából különös dallam szólalt meg. Mindannyiuknak ismerős volt, de sosem hitték
volna, hogy ilyen szürreális helyzetben hallhatják Britney Spearstől a Toxicot. A szőkeség keresgélni
kezdett  a  retiküljében.  Alig  lelte  meg  a  telefont,  amikor  felvette,  és  beleszólt  volna,  a  vonal
megszakadt.

– Ki keresett? – kérdezte Matt.
– Ismeretlen szám – válaszolta Liza.
– Akkor miért vetted fel? – tudakolta Anabelle.
– Mert fontos is lehet. És az üzenet, amit kaptam, az is ismeretlen számról jött.
– Talán azért szólalt meg, mert ott vagyunk, ahol lennünk kell – bújt Brandon az egyik fa

oldalához.
Ekkor mind a négyen még jobban kimeresztették a szemüket, és keresték az újabb nyomot.

Anabelle három lépést tett meg, aztán a döbbenettől megszólalni sem bírt. Jobb kezét felemelte,
majd egyenesen egy pontra mutatott felfelé. Liza és Matt mögé álltak. Ők is arra felé irányították a
tekintetüket, majd Liza egy hatalmasat ordított. Akkorát, hogy a környékbeli fákról szétröpültek a
madarak.

Egy ötvenes, kövérkés férfi lógott le a hatalmas tölgy egyik ágáról. Az arca kékes feketés
színben játszott,  ruhája koszos és ócska volt.  Nadrágjának térdei  lyukasak,  piszkosak voltak.  A
nyakába egy papírra ezt írták: TI KÖVETKEZTEK!

Anabelle, Liza és Matt közelebb merészkedtek, majd a másodperc töredéke alatt érezték, hogy
ezt nem kellett volna. A föld túlságosan labilis volt a talpuk alatt,  és azonnal zuhanni kezdtek,
egyenesen bele egy gödörbe. Becsukták a szemeiket, aztán keményen földet értek. Onnan borzalmas
por szállt felfelé. A vaksötétben fájdalmas hangokkal szisszentek fel. Anabelle-nek irtózatosan fájni
kezdett  a  bokája,  főleg,  hogy Matt  teljes  testével  ráesett,  Liza pedig a férfi  nyakában landolt.
Percekig mozdulni sem bírtak.

– Ez meg mi az Isten? – szólalt meg Anabelle, amikor végre hozzászokott a sötétséghez.
– Hol a zseblámpád? – bújt ki Matt kettejük közül, s különös szagot érzett a veremben. Olyan

ismerős szag volt, de nem merte elárulni a két nőnek, hogy mi lehet az.
– Elejtettem! – suttogta Anabelle.
Liza közben épp rózsaszín pulóverjét nézte. Nem látta, de érezte, hogy telement porral.
– Ez csapda – állapította meg Matt. – De hol van Brandon? – Teljesen átjárta az aggodalom.
– Biztosan fent van. Ne aggódj, majd segít nekünk! – nyugtatta Anabelle magát is.
Feltápászkodtak, és nézték, ahogyan a hold fényesen világít rájuk.
– Brandon! Brandon! Hé, öcsi, gyere, segíts nekünk! – kiabált Matt felfelé.
De egyetlen hang sem jött válaszul.
– Öcskös, hahó! Ne félj, csak húzz ki minket innen, és minden rendben lesz – biztatta Anabelle.
Liza már tudta, hogy újabb küzdelem vár rájuk. Neki ki kell jutnia innen, és ezt a két alakot

felhasználhatja a saját javára.
– Matt bakot tart, Anabelle, te meg segítesz nekem feljutni! – adta ki az utasítást.
– Szöszi, itt nem te vagy a parancsnok! – undokoskodott vele Anabelle.
– De nem is te, Amazon-lady! – vágott vissza Liza.
– Elég volt! – állt közéjük Matt. – Az lesz, amit Liza mondott.
Így is tettek. Matt összefonta ujjait,  amikre Liza ráállt magassarkú cipője talpával. A férfi

felfelé tolta, míg Anabelle az oldalát tartotta. A lány végre elérte a felszínt. Alig bírt megkapaszkodni



a talajban,  mert  csúszott  az  egész a  falevelektől.  Negyedórányi  küszködés után végre ismét  a
felszínen volt.

– Ott van Brandon? – kérdezte Matt aggódva.
– Sehol sem látom – törölte meg Liza az arcát, majd a faágon lógó holttest látványától görcsbe

rándult a gyomra. Aztán egy röpke gondolat erejéig átfutott az agyán, hogy Anabelle-t és Mattet a
földalatti gödörben hagyja, és eltép az autóval. Ekkor megint azt hallotta, hogy valaki elrohant az
egyik közeli bokor mögé. Nem mert az autóhoz menni félelmében. Mégis jobb, ha többen vannak.
Akkor neki is kevesebb esélye van a halálra.

– Húzz fel! – kérte Anabelle.
Liza letérdelt a gödör pereméhez, de az kevésnek bizonyult. Lefeküdt, és úgy már elérte a lány

kezét,  akit  Matt közben újra bakot tartva felemelt.  A lányok szorosan fogták egymás kezét,  de
Anabelle ereje is kellett hozzá, hogy kikerüljön a veremből. Aztán, ahogy Anabelle kint volt, a két
lány egyből azon kezdett tanakodni, hogyan segíthetnének Matten.



5. fejezet: Mentőakció (T. M.)
– Húzzatok ki innen! – kiáltott fel az orvos.
A két lány egymásra nézett – csatakosak és piszkosak voltak, mindkettejük hajába levelek meg

apró ágak gabalyodtak.
–  Kell  valami,  amivel  ki  tudjuk húzni.  Téged is  épp,  hogy elértelek simán a kezemmel  –

állapította meg a szőkeség.
–  Egy ág vagy egy lián –  morfondírozott  hangosan Anabelle.  –  Vagy a  legjobb lenne… –

Tekintete felfelé vándorolt.
Liza követte a pillantását, majd rögtön kifakadt:
– Felejtsd el! Kizárt! Ez kész őrület!
– Van jobb ötleted? Abban a tragacsban még egy nyamvadt gumipók sem volt, nemhogy kötél!
– Mi folyik ott, lányok? – kiáltott ki a gödörből újra Matt. – Már kezdem nagyon unni ezt a

sírkamrát…
– Nyugi, Big Boy! – válaszolt tettettet vidámsággal a vadóc. – Van egy ötletem!
Azzal megpördült, és elvágtatott a kocsi irányába.
– Anabelle, ne hagyj itt! – sikított fel önkéntelenül a rózsaszín plázacica, de már késő volt. –

Anabelle! Hallod? A francba!
– Mi történt, Liza?
– Ennek az őrült tyúknak valami az eszébe jutott. Valami teljesen agyament dolog!
– Nem számít, ha végül kikerülök innen!
Nemsokára léptek közeledtek az avarban. Liza félősen összehúzta magát, de csak a másik lány

tért vissza. Büszkén és csillogó szemmel fogta a pisztolyt.
– Még jó, hogy ezt nem hagytuk a parkolóban! – mondta, és megcélozta az akasztott ember

feletti ágat, ahová valaki akkurátusan felerősítette a kötelet.
– Tudod, mit csinálsz? – szólalt meg aggodalmasan a szőke nő.
– Persze, hogy tudom! – jött a magabiztos felelet, és a lány azonnal meghúzta a ravaszt.
A fegyver erősen visszarúgott, a golyó meg gellert kapva csapódott egy másik fának. Persze, a

kötelet nem találta el.
– Mi a franc folyik ott? – ordította Matt. – Liza, Anabelle, megvagytok még?
– Nyugi, doki! – szólt le a barna lány. – Mindjárt szerzünk kötelet, és kint leszel!
Újból felemelte a fegyvert.
– Ezúttal próbálj meg pontosabban célozni! – jegyezte meg cinikusan Liza, mire egy gyilkos

pillantás volt a válasz.
– Ha nem maradsz csöndben, téged lőlek le!
Anabelle-nek harmadjára sikerült eltalálni a kötelet, de még két lövés kellett, mire az megadta

magát. A súlyos, élettelen test tompa puffanással zuhant le – hajszálon múlt, hogy nem csúszott bele
a csapdába Matt mellé.

– Segíts levenni a kötelet! – parancsolta Anabelle.
– Dehogy nyúlok hozzá! – nyávogott a másik. – Ez egy hulla! Fúj! A végén még letörik a

körmöm!
– Szarok a körmödre! – vágott vissza a barna lázadó. – Vagy azt akarod, hogy Matt a gödörben

pusztuljon el?
A szőke szépség elfintorodott, majd letérdelt, és közös erővel lefejtették a férfi nyakáról a

kötelet.
– Matt! Megy a kötél, kapd el! – Anabelle nem sokat teketóriázott. Lehajította a kötél egyik

végét, a másikat pedig erősen megmarkolta.
– Megvan! – hallatszott az orvos hangja. – Elkezdek mászni! Tartsatok meg, jó?
Mind a két lány erősen megvetette a lábát, de ahogy Matt súlya nekifeszült a kötélnek, a

csúszós talajon mindkettejük lába megindult.



Anabelle felsikoltott, tenyerébe mélyen belevágott a kötél. Liza is hasonló fájdalmakat élt át.
Néhány perce még magára akarta hagyni ezt a két embert – de most valamiért meggondolta magát.
Tűsarkait  erősen  belevágta  a  puha  földbe,  majd  teljes  erejéből  befeszítette  a  térdeit,  és
megszorította a kötelet.

– Tarts ki, Anabelle! – lihegte az erőlködéstől elfúló hangon.
Szerencsére a férfi hamar kiért a gödörből, majd a két lány kifulladva rogyott le az avarba.

Hangosan ziláltak, és a tenyerüket dörzsölgették.
–  Köszönöm, szépségeim! –  Matt  megeresztett  egy fáradt  mosolyt,  majd a plázababa felé

fordult: – Örülök, hogy nem léptél le, Liza. Bevallom, átfutott az agyamon, hogy itt hagysz minket!
A nő szeme megvillant a sötétben.
– Hát, gondoltam rá.
– És miért nem mentél el?
– Csak – felelte dacosan Anabelle kérdésére Liza. Nem merte bevallani, hogy félt. – Inkább

keressük meg a kissrácot!
– Megtaláltam a lámpádat – nyújtotta át a doktor az elemlámpát Anabelle-nek. – Ötlet, hogy

merre menjünk?
Körülnéztek. Egyikük sem mert a holttestre nézni, még Matt sem, pedig neki nem ez volt az

első akasztott embere.
– Mondjuk, menjünk arra – bökött határozottan a barna lány az egyik irányba.
A tölgy mögött, amelyről a titokzatos és hátborzongató üzenet lógott, egy ösvény indult.
Szó nélkül nekivágtak. Egy darabig kitartóan csörtettek az aljnövényzetben kanyargó keskeny

úton. A csendet végül Anabelle törte meg:
– Ha nem lenne a halott fickó meg az a sok rejtélyes üzenet, akár romantikus is lehetne ez az

egész…
Liza hisztérikusan felnevetett.
– Még hogy romantikus! Inkább, mint egy lidérces rémálom!
– Sosem randiztál még éjszaka, erdőben? – kérdezett vissza csípősen a barna csajszi.
– Attól még, hogy te a sötét, hideg erdőben veszítetted el a szüzességedet, nem az a normális!

Romantikus meg pláne nem!
Anabelle már éppen készült visszavágni valamit, amikor Matt közéjük lépett:
– Ezt most hagyjátok abba, jó? – kiáltott fel az idegességtől remegő hangon. – Brandon eltűnt,

ha nem vettétek volna észre!
– Észrevettük mi is, most minek ugrálsz annyira, Big Boy?
A férfi dühös pillantása Anabelle-re villant.
– Brandon az én felelősségem! A szülei a nyakamba sózták, és amikor jött az a hülye üzenet,

nem tudtam hova tenni  a  fiút,  ezért  hoztam magammal!  –  A férfi  nagyot  sóhajtott.  –  De már
megbántam. Neki nem is kéne részt vennie ebben az őrült kalandban!

– Micsoda? – Liza szeme tágra nyílt a döbbenettől. – De hát őt is ismerik, mindent leírtak róla
is!

– Gyorsan alkalmazkodnak. A fenébe is! – füstölgött a vadóc lány. – Ez nem jó hír nekünk.
Matt idegesen a hajába túrt.
– Mi a baj? – kérdezte szelídebb hangon Liza a férfitól.
– Csak attól félek – az orvos nyelt egyet, nehezen jöttek a nyelvére a szavak. – Attól félek, hogy

a következő fán Brandon fog lógni…
Anabelle szája tátva maradt. Erre már nem tudott mit mondani.
A szőke nő gyengéden a férfi vállára tette a kezét.
– Ilyesmire gondolnod sem szabad! Brandon biztosan jól van, hiszen te mondtad, hogy nem

kéne itt lennie. Akkor miért bántanák?
Matt felemelte a fejét, és megeresztett egy halvány mosolyt a nő felé.
– Igazad van. – Hosszú tenyerét a puha kis kézre helyezte.
– Na, menjünk tovább – szólt közbe Anabelle. Valamiért összeszorult a gyomra a másik kettő



érzelgősségétől.
Ismét nekivágtak az ösvénynek, erőltetetten, némán.
Az erdő nem akart véget érni. Olykor mintha valaki vagy valami szaladt volna el előlük, de látni

sosem láttak senkit.
A sötétség neszei már kezdtek őrjítően rájuk telepedni, amikor hirtelen véget ért a fák sora, és

kijutottak egy tisztásra. Egy dombtetőn álltak, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt a városra.
– Hű! – sóhajtotta Anabelle, de gyorsan befogta a száját.
– És most, hogyan tovább? – tette fel a legpraktikusabb kérdést Liza.
Abban a pillanatban Matt ócska terepjárója fékezett le előttük, és egy rongyos alak szállt ki a

kormány mellől.
– Mi a fene…? – kezdte a doktor, de a jövevény érdes hangján megszólalt:
– Liza, Anabelle és Matt? – Mivel egyikük sem válaszolt, a férfi nyugodtan folytatta. – Ha jól

tudom, ez a maguk kocsija. Azt mondták, hozzam ide maguknak. Nem keveset adtak érte!


