
MAYA BANKS

A szabadság kulcsa





MAYA BANKS

A szabadság kulcsa



A fordítás az alábbi kiadvány alapján készült:
MayaBanks: 

No Place to Run
Copyright © Maya Banks, 2010

A Berkley Sensation Book, New York

A kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszorosítható 
a kiadó írásos engedélye nélkül!

Fordította: Laskay Ildikó
A borítót tervezte: Slemer Karolina

Szerkesztette: Balikáné Bognár Mária

Magyarországi kiadó:
Cor Leonis Kiadó

1021 Budapest, Budakeszi út 51. 

Felelős kiadó: dr. Vágási Emőke

Elérhetőség: corleonis@corleonis.hu
Weboldal: www.corleonis.hu

Webshop: konyvaruhaz.corleonis.hu

ISBN 978-615-80362-4-5

Készült a Korrekt Nyomdaipari Kft.-nél 
(www.korrektnyomda.hu) 

Felelős vezető: Barkó Imre ügyvezető igazgató



Nagyon köszönöm

Kim Whalennek, a legnagyobb rajongómnak és segítőmnek.
Cindy Hwangnak, aki támogatta a sorozat megírását, 
és még akkor is hitt benne, hogy meg tudom csinálni, 

amikor én nem.
Valerie-nek és Lillie-nek, akik mindig hajlandóak voltak azonnal 

segíteni, ha kértem.

•





1. fejezet
•

Amikor Sophie kinyitotta a férfi hotelszobájának ajtaját, Sam Kelly 
már várt rá. Figyelte, ahogy megfordul, észreveszi, és kifejező kék 
szemében fellobban a vágy.

A karjába kapta, és a lánynak arra sem maradt ideje, hogy a háta 
mögé nyúlva kikösse a kötényét. A férfi szenvedélyesen megcsókol-
ta, s élvezte ajkának édességét.

– Sam! – lehelte Sophie, amitől a férfi ágyéka is megsajdult.
Sam a lány háta mögé nyúlt, és kioldotta a kötény kötőjét.
– Volt valami gond ma este?
A lány még akkor is a fejét rázta, amikor a férfi újra megcsókolta.
– Gyűlölöm, hogy ott dolgozol.
Sophie elszakította a száját a szájáról. Egy hosszú pillanatig csak 

némán álltak, az ajkuk majdnem összeért. Felnézett a férfira, és szo-
morúan elfintorodott. 

Sam már bánta, hogy hangot adott elégedetlenségének és tönk-
retette a pillanatot. Ki ő, hogy egyáltalán szóvá tegyen bármit?  
A lány egy olcsó kis bárban dolgozik egy mexikói porfészekben  
– egy ilyen lány egyáltalán nem való az efféle helyre –, de talán nincs 
más választása, valamiből meg kell élnie. Nem mintha ő felajánlhat-
ná neki, hogy hirtelen beleszeret és ellovagol vele a naplementébe.

– Felejtsd el, hogy bármit is mondtam – mormolta. – Gyere ide!
A lány álla alá nyúlt az ujjával, és magához húzta, hogy megcsó-

kolja. Éhes volt, ki volt éhezve rá. A testvérei és az embereik még 
most is dolgoznak, mert ő néhány lopott percre vágyott egy nővel, 
akinek nem tudott ellenállni – egy nővel, akit azóta akar, hogy 
belé pett abba a bárba, ahol Sophie pincérnőként dolgozik.
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Egy nővel, akinek a hatására túl könnyen elfeledkezett a köte-
lességéről.

Sophie hozzásimult, a teste meleg volt, remegett. Sam felemelte, 
hogy a lány a nyaka köré fonhassa a karját. Majdnem összeért a szá-
juk, és Sophie elmosolyodott.

– Így már jobb – suttogta.
– Nekem akkor lesz az, ha meztelenül látlak.
Elindult vele az ágy felé, a matracra fektette, és szinte csapdába 

ejtette maga alatt. Megcsókolta a bőrét a köldöke felett. Pillantása 
végigfutott a testén, és találkozott a tekintetük.

– Annyira gyönyörű vagy – mormolta.
Sürgető vágyát meghazudtolva, lassan, módszeresen gyűrte fel  

a lány pólóját, és szabaddá tette először karcsú derekát, majd a mel-
lét, miközben nyelvével a köldökét becézte. A lány beleborzongott 
az érintésébe, és finoman lúdbőrzött a hasa.

Ívben megfeszült a háta, mintha szabadulni akarna tőle. A férfi 
elengedte a pólóját, és megragadta a csípőjét, hogy ne mozogjon.

– Az enyém.
A lány megborzongott, és halkan nyöszörgött, amikor a férfi 

végigfuttatta a nyelvét a testén és fogával a melltartójába kapott. 
Sam vigyorogva úgy helyezkedett, hogy térdével bilincsbe fogja  
a csípőjét.

Türelmetlen volt, ruha nélkül akarta látni. Megragadta a pólója 
alját, középen kettéhasította, majd egyszerűen lehúzta a karjáról.

A lány mellbimbója megkeményedett és a csipkés melltartónak 
feszült. A fehérnemű anyaga semmit sem rejtett el előle. Sam lustán 
becézte a bimbókat a szaténon keresztül. Addig simogatta és dör-
zsölgette őket, amíg teljesen megkeményedtek, és szinte könyörög-
tek, hogy szabadítsa ki őket.

Sophie melle majdnem kibuggyant a melltartóból. A férfi egy 
könnyed mozdulattal lejjebb húzta a ruhadarabot, és szabaddá tette 
a bimbókat.

A lány végigfuttatta a kezét Sam combján, a durva farmeranya-
gon, de a férfi megragadta a csuklóját, és elhúzta a kezét.

Sophie tiltakozni próbált, de a férfi a szájához vonta egyik  
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kezét. Belecsókolt a tenyerébe, majd a lány feje fölé fektette a kar - 
jait. Ráne hezedett, a matracba préselte, és megint fogságba ejtette.

Sam pillanatnyi ötlet hatására megragadta a széttépett pólót, és 
az anyaggal az ágytámlához kötötte Sophie egyik csuklóját. Ami-
kor a másik kezét is megfogta és odaerősítette, a lány levegő után 
kapott, és elkerekedett a szeme. Egyre gyorsabban vette a levegőt. 
Idegesen megnyalta az ajkát, de a szeme színe zafírkékké mélyült. 

A férfi ajkán lassan, ragadozó módjára áradt szét a mosoly.  
A lány úgy hatott rá, mint valami kábítószer. Olyan magasságokba 
repítette, ahonnan nem akart leereszkedni. Erősnek és legyőzhetet-
lennek érezte magát tőle.

– Mi legyen a következő?
Előhúzta a zsebkését a farmerjából. A lány szeme egy kicsit kitá-

gult, de nyoma sem volt benne félelemnek. A férfi kipattintotta  
a pengét, majd a melltartó széle alá csúsztatta. Az anyag félrehul-
lott, nem rejtette tovább a mellét éhes pillantása elől.

Összecsukta és félredobta a kést, aztán a lány övére koncent-
rált. Le akarta tépni róla a farmert, de kényszerítette magát, hogy 
ne kapkodjon, és élvezze a lassan csupasszá váló bőr minden egyes 
négyzetcentiméterét.

Letolta a farmert Sophie csípőjén, majd még tovább, hogy tel-
jesen lehúzhassa róla. Vonzotta formás lába. Végigfuttatta az ujját  
a finom vonalakon és domborulatokon, majd addig csókolta és nya-
logatta a bőrét, míg a lány ölét rejtő selymes fehérneműhöz nem ért.

Egyik ujját a csipke alá dugta, és a fürtöcskéken keresztül eljutott 
a nedves vágatig. A lány felnyögött, ide-oda dobálta magát, amikor 
a férfi egy pillanatra eljátszadozott a csiklójával, és az ujjbegyével 
simogatta az érzékeny pontot. Aztán lejjebb csúsztatta a kezét  
a hüvelyéig, és könyörtelenül izgatni kezdte.

Egyetlen mozdulattal bedugta az ujját a hüvelyébe, amely folyé-
kony bársonyként ölelte körül. Lehunyt szemmel elképzelte, ahogy 
a szűk, duzzadt forróságban siklik a farka.

– Sam!
Sophie elkínzott kiáltása hirtelen kizökkentette az álmodozás-

ból. A lány arca kipirult, a szeme csillogott a vágytól.
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– Kérlek! – könyörgött.
A férfi letépte a bugyiját. A türelme elillant, már nem akarta  

a hosszú előjátékot. A lányt akarta. Meg kellett kapnia. Most.
Levette az ingét, és áthajította a szobán. Az oldalára gördült, 

lerángatta a farmerját, és halkan szitkozódott, amikor az a bokája 
köré csavarodott. Hol a fenébe van az óvszer? A zsebében. A franc-
ba! Áthajolt az ágy szélén, és felvette a nadrágját. Több tasakot is 
előrántott belőle, de amikor visszafordult, azok az ágyra szóródtak. 
Megragadott és feltépett egyet, miközben ismét a lány felett térdelt.

Sophie megbabonázva bámulta az ágyékát. Amikor elismerőn 
villant a szeme, Sam odanyúlt, megragadta a farkát, és végigsimí-
tott rajta.

A lány küzdött a béklyóival, amitől a férfi még keményebb lett, 
és még inkább magáévá akarta tenni.

Remegő kézzel felhúzta az óvszert, majd széttárta a lány lábát.
Istenem, milyen puha és gyönyörű! Finom és nőies. A selymes 

szőke fürtök nedvesek voltak a vágytól. Végighúzta rajta a hüvelyk-
ujját, majd még szélesebbre tárta a combjait.

Megnyílt előtte. Akadálytalanul. Az övé volt, hogy magáévá 
tegye. Hogy örömét lelje benne. Hogy megízlelje és megérintse.

Fölé emelkedett, farkát a szűk réshez szorította. Semmi sem 
hason lítható ahhoz az első lökéshez, amikor a nő teste küzd a férfi-
asság méretével, és a hüvely satuként szorítja. Sam izzadt és reme-
gett, akár egy kamasz fiú, pedig még belé sem hatolt.

– Készen állsz, Sophie?
Egy kicsit megmozdult, a pénisze csúcsa szétfeszítette Sophie 

hüvelyének nyílását, és Sam érezte a lány forróságát. 
– Kérlek, Sam! Szükségem van rád.
Halk szavai teljesen megbolondították a férfit. Megragadta a lány 

csípőjét, és mélyen belehatolt. Sophie levegő után kapott, a férfi  
pedig elkínzottan felnyögött.

A lány csapdába esve tekergőzött alatta. A szája kinyílt, majd 
becsukódott, karja a csuklójára fonódó béklyónak feszült. Meleg 
mézként fogadta magába a férfi farkát. Olyan édes! Annyira forró! 
Semmihez sem hasonlítható az érzés, amikor benne van.
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Amikor Sam nem mozdult, Sophie tiltakozásképpen felemelte 
a csípőjét. A férfi visszahúzódott, és az élve zettől mindketten fel-
nyögtek.

– Istenem, édesem, annyira szűk vagy! Annyira jó érzés!
– Összeillünk – nyögte a lány. – Illesz hozzám. Tökéletesen.
– Átkozottul igazad van – morogta Sam, és lecsapott az ajkára.
Megfeszítette a csípőjét, és ismét mélyre hatolt. Lenyelte, megíz-

lelte a lány örömteli sóhaját, majd a következő levegővétellel, miköz-
ben nyelvük a testük mozgását imitálta, visszaadta neki.

Nem gondolkodott. Csak az a nedves, forró érzés számított, 
amit akkor érzett, amikor a lány magába fogadta a farkát. Teljesen 
belefeledkezett, az agya eltompult. Mélyebbre. Keményebben.

A többi nem számított. Nem volt küldetése. Nem akadt egyet-
len seggfej sem, akit meg kellett ölnie. Nem gyötrődött, mert a KGI 
erőfeszítései nem jártak sikerrel.

Itt most csak ők ketten számítottak. És a gondolkodást nem 
igénylő, tökéletes gyönyör.

Alkarjával a lány térde alá nyúlt. Felhúzta, és ebben a pozícióban 
még mélyebbre hatolt, olyan mélyre, hogy szorosan hozzápréselőd-
tek a heréi.

Felpillantott, Sophie szemébe nézett, hogy nem okozott-e neki 
fájdalmat, de csak a megkönnyebbülés utáni kétségbeesett vágyat 
látta benne.

Vadállatias kiáltással hátrább húzódott, majd nagy erővel bele-
hatolt. Az egész ágy rázkódott a lökéseitől. A lány lehunyta a sze-
mét, és felkiáltott. Egész testében megfeszült, majd hirtelen nedves 
forróság árasztotta el a férfit.

Hátravetette a fejét, lehunyta a szemét, és mielőtt a csúcspont-
ra jutott, még egyszer utoljára előrelendült. Fájdalmasan lövellte ki  
a magját, s a szédítően intenzív orgazmus hatására egy rövid pilla-
natra minden megszűnt körülötte létezni.

Csípője továbbra is görcsösen megfeszült, miközben óvatosan 
ereszkedett a lány ernyedt testére. Ahogy összeért a testük, a lányon 
remegés futott végig, és amikor a férfi a vállára fektette a fejét, ajka 
Sam állát súrolta.
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Sophie mélyen magába fogadta, és Samnek nem állt szándéká-
ban megmozdulni. Jó érzés volt, ahogy a lány hüvelye körülölelte 
a péniszét. A férfi ismét megmozdította a csípőjét. Megremegett, 
ahogy szinte fájdalmasan lüktetett a farka.

– Fájdalmat okoztam? – kérdezte halkan.
A lány elégedett, doromboló hangja elárulta, hogy semmi ilyes-

mi nem történt, halkan mégis biztosította, hogy ugyanúgy élvezte, 
mint ő.

Sam nem akart megmozdulni, de tudta, hogy túlságosan ráne-
hezedik a lányra. Óvatosan felemelkedett, és kihúzta a péniszét.  
A fenébe, még mindig kemény volt.

Kikötötte Sophie csuklóját, majd az oldalára gördült, hogy 
megszabaduljon az óvszertől. Amikor visszafordult, a lány azonnal  
puhán, könnyedén hozzábújt, és szinte vadul simogatni kezdte, 
mintha még kétségbeesettebben vágyna rá, hiszen eddig nem érint-
hette meg.

A férfi elkapta és magához húzta az egyik kezét, hogy a farkára 
kulcsolja az ujjait.

– Látod, mit művelsz velem? Egy ilyen után jó két hétig nem 
lenne újra merevedésem, de úgy tűnik, a közeledben ilyen állapot-
ban marad.

A lány halkan felnevetett, és minden négyzetcentimétert kiél-
vezve, fel-le mozgatta a kezét.

– Szerinted megvárja, míg gyorsan lezuhanyzom? Nem gond? – 
Sophie undorodva elfintorodott. – Sörszagom van.

A férfi a nyakához bújt, és végigfuttatta a nyelvét egy éren.
– Isteni az illatod, de nyugodtan zuhanyozz le. – Hirtelen bűn-

tudat öntötte el arra a gondolatra, hogy azonnal rátámadt, amint  
a lány belépett a szobába. Hagynia kellett volna, hogy lezuhanyoz-
zon és pihenjen, hiszen egész este talpon volt.

Sophie felemelkedett, megcsókolta, majd arrébb gördült. Mezte-
lenül kiment a fürdőbe, a férfi pedig élvezettel figyelte a csípője és  
a feneke kecses mozgását.

Ízig-vérig nő. Lágy és nőies, a megfelelő helyeken gömbölyű. 
Megtestesített mindent, amit Sam munkája nem.
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Egy hosszú pillanatig csak feküdt ott, majd öt perc elteltével úgy 
gondolta, elég időt adott neki, hogy lezuhanyozzon. Ha még nem 
végzett, majd ő segít.

Felkelt, és kiment a fürdőszobába. A tükröt sűrű pára borította.  
A lány mozdulatlanul állt a zuhany alatt, teste elmosódott körvo-
nalai látszottak az üveg mögött. Ennyi is elég volt, hogy felforrjon 
Sam vére. Egek! Megmagyarázhatatlan, miért gyakorol rá ilyen  
hatást. Ez az őrült érzés kibillentette az egyensúlyából.

Kinyitotta a zuhanykabin ajtaját, és mielőtt a lány megfordul-
hatott volna, belépett mellé, és hozzásimult. Nem engedte megfor-
dulni vagy megmozdulni. Ajkát a nyakára tapasztotta, amelyről 
apró vízcseppek gurultak lefelé. Sophie térde elgyengült, és amikor  
a férfi a karcsú nyakába mélyesztette a fogát, azt hitte, elesik, de 
Sam elkapta, és szorosan tartotta.

– Tedd a kezed a falra!
A lány a csempének támaszkodott, és a feje fölé csúsztatta a te-

nyerét. A férfi hozzásimult, felemelte Sophie jobb lábát, a másik 
karjával pedig szorosan tartotta.

Miközben folyt rájuk a víz, belehatolt – mindenhol érezte a for-
róságát. Ebből soha nem elég. Ebből soha nem lesz elég.

Az agya hátsó szegletében hirtelen figyelmeztetés harsant. Nem 
használt óvszert, de már teljesen belefeledkezett az érzésbe, ahogy  
a lány selymes forrósága a csupasz bőréhez ért. Az agya azt kiabálta, 
hogy ostobaságot követ el, a férfiassága viszont azt üvöltötte, hogy  
a lány az övé, és ő elveszi, amit akar. 

Sophie hüvelye még szorosabban ölelte a péniszét. A lány ököl-
be szorította falnak támasztott kezét, hátravetette a fejét, és a teste  
ívben megfeszült, miközben a férfi szája a nyakára tapadt.

Az övé.
Sam primitív és vad volt. Ez zavarba ejtette, de sehogy sem tudta 

volna megmagyarázni.
– Az enyém – suttogta.
Erős, fájdalmas orgazmus rázta meg a testét. Villámként lövellt 

ki belőle a magja. Lábujjhegyre emelkedve igyekezett még mélyebb-
re hatolni.
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Sophie halkan felnyögött, és a keze lecsúszott a falon, mintha 
elhagyta volna a maradék ereje. Majdnem összecsuklott, de a férfi 
szelíden magához szorította. Samet különös gyengédség öntötte el, 
amikor elzárta a vizet, és a karjába vonta a lányt.

Kilépett vele a zuhanykabinból, letette, törülközőbe csavarta. 
Egy hosszú pillanatig nem mozdultak, a lány homloka Sam mellka-
sához simult, és megpróbáltak magukhoz térni.

Amikor Sophie álmosan a karjába fúrta magát, a férfit ismét  
elöntötte a bűntudat arra a gondolatra, milyen fáradt lehet. Meg-
csókolta a feje búbját.

– Aludjunk egyet. Kimerültél.
A lány felnézett rá, és még akkor is mosolyogott, amikor lecsu-

kódott a szemhéja. Lábujjhegyre emelkedve Sam nyaka köré fonta 
a karját.

– Vigyél be az ágyba – suttogta.

2. fejezet
•

Amikor Sam felébredt, Sophie a karjában feküdt, fejét a vállán 
nyugtatva. Kísértést érzett, hogy oldalra fordulva a lába közé csúsz-
szon és mindkettőjüket egy gyors orgazmussal ébressze fel, de a lány 
fáradtnak és olyan törékenynek tűnt, mintha keményen dolgozott 
volna egész éjjel.

Közelebb húzta magához, és az ujjbegyeivel simogatni kezdte  
a karját. A szájához közeli hajfürtök minden lélegzeténél megreb-
bentek. Kisimította őket a lány arcából.

Sophie szemhéja megrebbent, majd álmos kék szempár nézett 
Samre.

– Jó reggelt! – mormolta a férfi.
A lány válaszul még jobban hozzábújt, s csak a sóhajtása hallat-

szott. Karját a férfi dereka köré fonta, és még szorosabban ölelte.
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Sam halkan felnevetett, majd csókot lehelt a feje búbjára.
– Elégedett vagy?
– Mmm hmmm.
Ebben a hotelszobában minden olyan könnyűnek látszott. Min-

den olyan távolinak, valószerűtlennek tűnt. Sam nem volt olyan 
osto ba, hogy teljesen átadja magát ennek az érzésnek, de élvezte, 
még ha csak egy kis időre is, hogy csak a jelen pillanat számít.

– Ennél valamit?
Sophie felemelte a fejét.
– Hány óra?
– Hét.
Mielőtt a lány reagálhatott volna, kopogtak az ajtón. Mi a fene? 

Sam homlokráncolva kimászott Sophie alól.
– Maradj itt! Ne lássanak meg!
Magára kapta a farmerját, és résnyire kinyitotta az ajtót. A recep-

ciós állt előtte, kezében egy lezárt borítékkal.
– Ez Önnek jött, señor. Az van ráírva, hogy sürgős.
Sam elvette tőle a borítékot.
– Köszönöm. – Becsukta az ajtót, és megfordította a külde-

ményt. Név nem volt rajta, de itt úgysem a valódi nevét használta. 
Csak ennyi állt rajta: „304. Sürgős.” Háromszor aláhúzva.

Sophie-ra pillantott, aki felült az ágyban, és állig húzta a takarót. 
Sam feltépte a borítékot, majd egy papírdarabot húzott elő belőle.

A rövid üzenetnek először semmi értelme nem volt, aztán ami-
kor rádöbbent a jelentésére, hitetlenkedve csóválta a fejét. Valaki 
szórakozik vele? Vissza kell mennie az embereihez. Lehet, hogy az 
egész csak átverés, de talán ez az első áttörés, hogy a KGI leszámol-
jon Alex Moutonnal és kiterjedt fegyverkereskedői hálózatával. 

Sam és a testvérei két héten keresztül vevőnek adták ki magukat, 
és megpróbáltak kapcsolatba lépni Moutonnal, de semmire sem ju-
tottak. A fickó vagy átkozottul óvatos, vagy nem érdeklik az új ügy-
felek. Ami Samnek azt sugallta, hogy a jelenlegi ügyfélköre rohadt 
sok pénzt fizethet neki.

Borzongás futott végig a gerincén. Vajon miért kapott névtelen 
figyelmeztetést? Ki tudta, mit keres itt valójában a Kelly Csoport? 
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Hiszen óvatosak voltak. Mindent helyesen csináltak. Elvegyültek  
a helybéliek között. Semmi okot nem adtak rá, hogy másnak tart-
sák őket, mint akinek kiadták magukat. Még a Sophie-val való tit-
kos találkái is sokat segítettek az álcája kialakításában. Mert milyen 
seggfej venne részt egy titkos akcióban, hogy aztán unaloműzés-
ként a helyi pincérlányt kefélje?

– Sam! Valami baj van?
Sophie halk hangja hallatán valamelyest enyhült a feszültsége. 

Jól emlékezetébe véste az üzenetet, majd összegyűrte és zsebre dug-
ta a papírlapot. Ezután ismét a lány felé fordította a figyelmét, aki 
meztelenül ült az ágyában. Akit soha többé nem fog látni.

Keresztülvágott a szobán, és leült mellé az ágy szélére. Sophie 
rámeredt, a szeme zavartságról árulkodott, és halványan bujkált ott 
még valami más is. Félelem?

Sam megérintette az arcát, hogy megnyugtassa.
– El kell mennem. Valami közbejött. Valami fontos.
Sophie az alsó ajkába harapott.
– Rendben.
Sam levegőt vett, és gyűlölte, amit mondania kellett.
– Nem tudom, mikor jövök vissza. Ha visszajövök egyáltalán.
A lány arcán semmilyen érzelem nem tükröződött. Mindig ki-

fejező tekintete most nagyon távolinak tűnt.
– Értem.
Mielőtt Sam mondhatott volna még valamit, Sophie a nyaka 

köré fonta a karját. A takaró lehullott, szabaddá téve melleit. Meg-
csókolta a férfit. Csak egyszer. Mindazzal az édes gyengédséggel, 
amelyet e rövid idő alatt az életébe hozott.

Sam élvezte az ízét és az érzést, de tudta, hogy soha többé nem 
lesz ebben része. A fájdalom összeszorította a mellkasát.

– Légy óvatos – suttogta Sophie.
Sam megérintette az arcát, és újra megcsókolta.
– Mindig az vagyok.

Sophie várt, hogy megbizonyosodjon róla, Sam nem jön vissza, 
majd sietve felöltözött, és ellenőrizte, hogy minden nyomot el-
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tüntetett-e maga után. A fürdőszobában gyorsan kontyba tekerte  
a haját, és rögzítette a táskájából elővett hajtűvel.

A tükörből visszanéző fiatal nő vidáman frissnek és megtévesz-
tően ártatlannak tűnt. Ő egyáltalán nem ilyennek érezte magát, de 
tudta, hogy az emberek csak azt látják, amit látni akarnak. Soha 
senki sem vette őt komolyan, nem láttak benne fenyegetést.

Ennek ma vége.
Amikor utoljára végigpásztázta a szobát, meglátta Sam kését  

a földön, ahová dobta, miután levágta a melltartója pántját. Leha-
jolt érte, zsebre dugta. Nem maradjon semmilyen bizonyíték, hogy 
a férfi itt járt, neki pedig szüksége lehet rá később.

Nagy levegőt vett, résnyire kinyitotta az ajtót, majd kikukucs-
kált. Végignézett a folyosón, és elégedetten nyugtázta, hogy üres.  
A folyosón a lift mellett elhaladva a lépcsőkhöz sietett.

Az első emeleten két ajtót talált az alkóvban. Az egyik az elő-
csarnokba vezetett, a másik a szálloda melletti sikátorba. Kisietett 
az utcára, ahol egy autó már várt rá.

Kihúzta magát, és a sötét Mercedeshez lépett. A komor kiné-
zetű, sötét öltönyös sofőr kiszállt, napszemüvege teljesen eltakarta  
a szemét. Névtelen és arctalan volt, ahogy mindenki Sophie apjá-
nak a szervezetében. Ahogy ő maga is.

A férfi kinyitotta a hátsó ajtót, s a páncélozott jármű elnyelte  
a lányt.

A külvároson át, szétmálló macskaköves utcákon hajtottak  
végig; némelyiken hatalmas, törmelékkel és kövekkel teli lyukak 
tátongtak. Az autót nem kísérték kíváncsi pillantások. Az itt élők 
már hozzászoktak az apja jelenlétéhez, és megtanulták, hogy ne 
kíván csiskodjanak, ne tegyenek fel kérdéseket.

A szegényes házakat elhagyva egy kanyargó földúton haladtak 
tovább, amely a várost övező dombok közé vezetett. Amikor végül 
elérték az apja birtokát őrző szigorú tornyokat, a sofőr lassított, 
majd számos parancsot billentyűzött be a műszerfalba szerelt táv-
irányítón.

A nehéz vaskapu feltárult előttük, s az autó gyorsan végighajtott 
a kikövezett kocsifelhajtón. Sűrű fák sora takarta el a vízszintesen 
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terpeszkedő házat. Valójában csak egy kis nyílás volt közöt tük, 
amelyen át a jármű szinte eltűnt az erdőben, hogy aztán a másik, 
megtévesztően idillikus oldalon bukkanjon elő újra.

Egy kislány számára mesebeli világnak tűnhetett, de ő már rég-
óta nem volt az a kislány.

A sofőr nem elöl állt meg, ahol a kocsifelhajtó ívben megkerülte 
a hatalmas szökőkutat, hanem a ház mellett, a három másik páncé-
lozott járművet óvó ponyvatető alatt.

Amikor kinyitotta neki az ajtót, Sophie csak pislogott az arcába 
tűző napfénytől. Amikor kilépett, a sofőrre nézett.

– Biztos, hogy ezt akarja tenni? – kérdezte halkan a férfi.
Sophie bólintott. Képtelen lett volna kiejteni akár csak egy han-

got is.
– Várni fogom.
A lány ezúttal nem reagált. Elsétált a sofőr mellett, és az ajtó 

jobb oldalán lévő nyílásba illesztette a biztonsági kártyáját. Az apja 
tudni fog az érkezéséről, várni fogja. Soha nem jött eléje. Elvárta, 
hogy ő menjen hozzá, és beszámoljon neki, mint bármelyik másik 
alkalmazottja.

Az irodájába vezető folyosón összefutott egy szobalánnyal.  
Sophie nem nézett a szemébe. A szobalány is csak egyenesen elő-
reszegezte a pillantását, ám amikor elhaladtak egymás mellett,  
a köténye alá nyúlt, és egy apró táskát nyomott a kezébe.

Márkás kézitáska volt, olyan, amilyet az apja szerint használnia 
kell. Valószínűleg ezt is ő vette. Sophie a hóna alá dugta, majd meg-
állt egy kétszárnyú ajtó előtt a folyosó végén.

Kopogni akart, de a keze félúton megállt a levegőben. Egész tes-
tében remegett, izzadság gyöngyözött a homlokán. Nehezen, von-
tatottan vette a levegő. A szíve olyan vadul kalimpált, hogy biztos 
volt benne, hallani a csendben.

Aztán elfojtotta magában a félelmet, kihúzta a vállát, és bekopo-
gott. Minden önuralmára szüksége lesz, mert az apja egy szempil-
lantás alatt észreveszi a gyengeséget.

Amikor automatikusan kinyílt az ajtó, belépett. A félelme cso-
dás módon alábbhagyott, amikor meglátta az apját a szoba túlol-
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dalán a hatalmas panorámaablak előtt. Mint minden a házban, ez 
is csalóka díszlet volt. Ami egy keresett bűnöző vakmerő extrava-
ganciájának tűnt, az valójában a legmodernebb golyóálló anyagból 
készült egyirányú üveglap volt. Még nem is került piaci forgalomba.

Az apja kilátott rajta, de senki sem látott be.
– Sophie, megtudtál valamit? – kérdezte közönyösen, amivel 

egyáltalán nem tévesztette meg. Az apja semmit sem vett félvállról. 
Hideg távolságtartás és számítás jellemezte. Nem elvárta az enge-
delmességet, hanem megkövetelte. Hátborzongató hatékonysággal.

Sophie körbenézett, pillantása az őröket kereste. Idebent kettő 
volt. Odakint legalább egy tucat. Mindegyik az életét adta volna  
a férfiért, akinek a tulajdona volt. Ma boldogan tesz a kedvükre.

– Van valami, ami esetleg érdekel – mormolta.
Apja kérdőn felvonta a szemöldökét, mintha nem hinné el, hogy 

hasznos információ lehet. Sophie körülményesen kinyitotta a tás-
kát, mintha ki akarna venni belőle valamit.

Keze a fegyver gumiagyára siklott, majd egyik ujját a hideg 
fémravaszra fonta. Villámgyorsan megfordult, és a táskán keresz-
tül lelőt te az egyik őrt. Mielőtt a másik reagálhatott volna, újra  
tüzelt. Semmi más nem hallatszott a szobában, csak az a hang, 
ahogy a golyó a nyakába fúródott.

Amikor a táska a földre esett, láthatóvá vált a hosszú hangtom-
pító. Apja rezzenéstelen arccal bámult rá.

– Mi ez, Sophie?
Nem válaszol ennek a szemétládának. Nincs ideje ostoba ját-

szadozásra. Minden másodperc drága, hogy elmeneküljön, mielőtt  
a férfi parancsára elszabadulna a pokol.

Felemelte a pisztolyt, és közvetlenül azelőtt, hogy lőtt volna, 
döbbenetet és meglepődést látott az apja szemében. A férfi hangos 
puffanással zuhant a földre, s vér áztatta a tükörfényes faborítást.

Sophie előrántotta a kést a zsebéből, majd az apjához szaladt. 
Félrerántotta az inge gallérját, és levágta a nyakából a bőrszíjat.

A rajta függő keskeny, hengeres fémdarab a férfi véres bőréhez 
simult. Sophie megragadta, aztán az íróasztalhoz lépett, és kitapo-
gatta alatta a gombot.
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A szoba túloldalán a padló egy része szétnyílt, s láthatóvá vált  
a föld alatti úthálózathoz vezető lépcső.

Sophie egyszer sem pillantott hátra, egyenesen a lépcsőhöz  
rohant. Hónapokat töltött az alaprajz memorizálásával. Még soha-
sem járt odalent, de minden utat, minden kanyart úgy ismert, mint 
a tenyerét. Korábban hosszú órákat töltött a digitalizált tervek 
tanul mányozásával, s most a kijárat felé vette az irányt, ahol a sofőr 
várt rá.

Tíz perccel később már a szabadban járt, és megkönnyebbülten 
sóhajtott fel a várakozó jármű láttán. A férfi nem árulta el.

Kinyitotta előtte az ajtót, és miután a lány elhelyezkedett hátul, 
ránézett a visszapillantó tükörből.

– Megcsinálta?
Sophie nyelt egyet, és bólintott.
– Köszönöm, hogy segít.
A férfi enyhén biccentett, csupán ennyivel nyugtázta a köszöne-

tet. Gyorsan beindította a motort, és elszáguldottak. Sophie egy-
szer sem nézett vissza. Nem volt miért.

Ahogy egyre messzebb jutottak, megengedte magának, hogy 
egy kicsit ellazuljon. És remélni merte a lehetetlent.

Szabadság.
Végre szabad volt.
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