
NORA ROBERTS

A hold árnyéka 1–2.

ÉJSZAKAI MŰSZAK 
.

OLTALMAZÓ  

ÁRNYÉK





Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nél-
kül módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb 
módon közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és min-
denfajta információtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kri-
tikájában rövid szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a Harlequin Books S.A.-val lét-
rejött megállapodás nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, 
helyszínek és események a szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza 
őket. Bármely hasonlóság élő vagy halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel 
vagy helyszínnel teljes mértékben a véletlen műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 
§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, 
no part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated 
in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording 
or any information storage and retrieval system, without the written permission of the 
publisher, except for a reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition 
is published by arrangement with Harlequin Books S.A. This is a work of fiction. Names, 
characters, places and incidents are either the product of the author’s imagination or 
are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, businesses, 
companies, events or locales is entirely coincidental and not intended by the author.

© Nora Roberts, 2000 – Vinton Kiadó Kft., 2022
A mű eredeti címe: Night Shift (Night Tales 1.) (Harlequin Books S.A.)
• Magyarra fordította: Hanny Norbert

© Nora Roberts, 2000 – Vinton Kiadó Kft., 2022
A mű eredeti címe: Night Shadow (Night Tales 2.) (Harlequin Books S.A.)
• Magyarra fordította: Hanny Norbert

• Borító: Barczag Andrea
• Kép: Shutterstock 

ISBN 978-963-540-514-5 
HU ISSN 1588-8096

MIRA ® a Harlequin Enterprises Limited vagy a konszern leányvállalatai  
tulajdonában álló védjegy, amelyet mások licencia alapján használnak.
Magyarországon kiadja a Vinton Kiadó Kft., 2022
• A kiadó és a szerkesztőség címe: 1118 Budapest, Szüret u. 15.
• Felelős kiadó: dr. Bayer József
• Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
• Műszaki vezető: Sárai Szabó Mária
• Telefon: +36-1-781-4351; e-mail cím: info@vintonkiado.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is  
tájékozódhat: www.vintonkiado.hu
Árusításban terjeszti a LAPKER Rt. és egyéb terjesztő szervek.

• Szedés: Vinton Kiadó Kft.
• Nyomás: Ringier Hungary Nyomda Kft. 
• Nyomda címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
• Megrendelés száma: 201604  
• Nyomtatás időpontja: 2022/25.
• Felelős vezető: Szlancsik János ügyvezető igazgató



Tartalom

Éjszakai műszak ........................................................7

Oltalmazó árnyék .................................................261



7

Nora Roberts

Éjszakai műszak
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 1.

– Rendben, éjszakai baglyok! Lassan éjfél lesz, és ez itt a 
KHIP, ahol most öt sikerszám szól egymás után. A mik-
rofonnál Cilla O’Roarke. Kedves, ezt a dalt csak neked 
küldöm!

Hangja, akár a tüzes whisky, egyszerre volt lágy és 
erős. Telt, mély, tagadhatatlan délies susogással fűszere-
zett duruzsolását mintha épp az éterre tervezték volna. 
Bármelyik denveri férfi azt hihette, egyedül hozzá szól.

Cilla megnyomott egy gombot a keverőpulton, hogy 
elküldje hallgatóinak a beígért öt szám közül az elsőt. 
Halk zene áradt szét a fülkében. Most levehette a fejhall-
gatót, és három perc huszonkét másodperc erejéig élvez-
hette a nyugalmat. Szerette ezt a dalt. De nem csak a zene 
iránti szeretete miatt ért el ekkora sikereket a rádiónál.

Hangja a természet adománya volt. Első munkáját – 
egy rövid hullámhosszú és alacsony költségvetésű geor-
giai adónál – minden tapasztalat és ajánlás nélkül kapta 
úgy, hogy csak egy friss érettségi bizonyítvány volt a 
kezében. Szó szerint rábeszélte a vezetőséget önmagára, 
és tisztában is volt azzal, hogy az állást a hangjának 
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köszönhette. És annak, hogy hajlandó volt éhbérért dol-
gozni. Ráadásul másodállásban titkárnőként is ügyködött 
az adónál, még a kávét is ő főzte. Most, tízévnyi gyakor-
lattal a háta mögött, már nem csak a hangjával volt képes 
belopni magát a hallgatók szívébe, de még így is gyakran 
vette nagy hasznát ennek az adottságának.

Arra persze soha nem talált elég időt, hogy megsze-
rezze a diplomát kommunikációból, pedig még mindig 
vágyott rá. Helyette viszont egyszerre volt hangmérnök, 
hírmondó, riporter és műsorvezető. Az agya enciklopé-
diaként működött, képes volt dalok és előadók végtelen 
listáját tárolni. Cilla szerette, tisztelte a zenét és az előadó-
kat egyaránt, ahogyan a rádiót is, amely lassan már egy 
évtizede nyújtott neki otthont.

Könnyed közvetlensége épp ellentéte volt annak az ösz-
szeszedett, komoly és céltudatos nőnek, aki ritkán aludt 
hat óránál többet, s általában rohanás közben kapott be 
valami ennivalót. A közismert Cilla O’Roarke, a vonzó 
rádiós személyiség folyton hírességek társaságában mu-
tatkozott, s munkáját csillogás és izgalom övezte. Az egy-
szerű nő viszont átlagban napi tíz órát dolgozott a rádió-
ban vagy a rádió érdekében, vad elszántsággal próbálta 
kihajtani húgából a főiskola elvégzését, és már két éve 
nem randizott egyetlen szombat este sem.

És nem is akart.
Félrerakta a fejhallgatót, hogy átfussa a tizenöt perces 

zenei blokk napközben összeállított listáját. Amíg lement 
a következő slágerlistás szám, a fülkében csend honolt. 
Csak ő volt ott, és a fények meg a keverőpult gombjai. Ezt 
szerette a legjobban.

Amikor hat hónappal ezelőtt elfogadta ezt az állást 
Denverben a KHIP-nél, kiharcolta magának az éjjel tíztől 
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hajnali kettőig tartó műszakot, amelyet általában a kezdő 
műsorvezetőknek tartanak fenn. A sikeres tíz évvel a háta 
mögött megkaphatta volna akár a nap legjobb részét, a 
csúcsidőt is, de ő jobban élvezte az éjszakai rádiózást. 
Az utóbbi öt évben éppen ezekkel a magányos órákkal 
szerzett magának nevet a szakmában.

Szeretett egyedül lenni, és szerette elküldeni a hang-
ját meg a zenét azoknak, akik vele együtt éjszakai életet 
éltek.

Szemét az órára szegezve visszaigazította a fejhallga-
tót. A két szám közti átmenet alatt elduruzsolta a követ-
kező dal címét, valamint az adó nevét és hullámhosszát. 
Aztán szusszanásnyi szünet következett, mialatt felvétel-
ről elhangzott az előre felvett hírösszeállítás. Ezután jött 
az, amit a legjobban szeretett: a kívánságműsor.

Mindig is élvezettel figyelte, hogyan gyulladnak ki 
sorban a fények a telefon kijelzőjén, és imádta hallgatni a 
telefonálók hangját. Minden este ötven percre kiszabadult 
a fülkéjéből, és így megbizonyosodhatott arról, hogy van-
nak emberek, igazi hús-vér emberek, akik hallgatják őt.

Rágyújtott, és hátradőlt a forgószékben. Ez volt az 
utolsó csendes pillanat a telefonok előtt.

Cilla soha nem volt nyugodt. És varázslatos hangja da-
cára nem volt az a csupa fülledtség „végzet asszonya” sem. 
Ahhoz túlságosan sok lendület és életerő rejtőzött nyúlánk 
testében. Sem a körmét, sem a száját nem festette, általában 
nem volt ideje körömreszeléssel és -lakkozással bajlódni. 
Sötétbarna szemét félig lehunyta, miközben ellazította a 
testét, hogy feltöltődjön. Hosszú szempilláit álmodozó 
apjától örökölte. A selymes pillák és halvány, krémszínű 
bőre viszont ellentétben állt erőteljes, szögletes vonásai-
val. A természet dús, hullámos fekete hajkoronával áldotta 



12

meg, amelyet ő könyörtelenül hátrafésült, összecsatolt 
vagy feltűzött, hogy a fejhallgató ne akadhasson bele.

Újabb pillantás az órára, és Cilla elnyomta a cigaret-
tát, ivott egy korty vizet, majd bekapcsolta a mikrofont. 
Az Adásban felirat zölden felvillant.

– Ez a szám mindenkinek szólt, aki szerelmes, akár 
mellette van éppen a párja, hogy hozzábújhasson, akár 
csak szeretné, hogy ott legyen. Maradjatok velünk! Itt 
Cilla O’Roarke és a KHIP. Kis szünet után visszajövünk 
a kívánságok órájával. – Elindította a reklámsort, és fel-
pillantott. – Szia, Nick! Hogy vagy?

Nick Peters a főiskola mellett mindenesként dolgozott 
a rádióban. Most feljebb tolta sötét keretes szemüvegét, és 
elvigyorodott.

– Brillíroztam az irodalomvizsgán.
– Az igen! – Cilla hálásan fogadta a csésze gőzölgő ká-

vét, amelyet a fiú nyújtott oda neki. – Havazik még?
– Már vagy egy órája elállt.
Cilla bólintott, és egy picit megnyugodott. Aggódott a 

húga, Deborah miatt.
– Gondolom, nagy a zűrzavar az utakon.
– Nem olyan vészes. Kérsz valamit a kávéhoz?
Cilla gyors mosolyt villantott Nickre. Agyában annyi 

más dolog kavargott, hogy nem vette észre a fiatalember 
szemében az imádat csillogását.

– Nem, köszönöm. Van itt még néhány száraz fánk, 
vegyél belőle, mielőtt elmégy. – Átbillentette a kapcsolót, 
és újra a mikrofonba beszélt.

Nick figyelte, ahogy Cilla felolvas néhány hirdetést. 
Tudta, hogy reménytelen, sőt butaság az egész, de őrülten 
szerelmes volt belé. Számára ő volt a legszebb nő a vilá-
gon. A főiskolai csajok mind elbújhattak mellette, csupán 
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félszeg, esetlen árnyékai lehettek az igazi nőnek. Cilla 
erős volt, sikeres és vonzó. És alig vett tudomást róla. Ha 
észrevette is, csupán egy távoli, kedves mosollyal vagy 
mozdulattal ajándékozta meg.

Nick már három hónapja próbálta összeszedni a bátor-
ságát, hogy randira hívja. És azóta álmodozott egyfolytá-
ban arról, vajon milyen lehet, amikor ez a tökéletes nő rá 
figyel, csak rá, egy teljes estén keresztül.

Cilla ebből mit sem érzékelt. És ha tudta volna, hol jár 
a fiú agya, akkor is inkább mulatságosnak, semmint hí-
zelgőnek találja. Nick még alig múlt huszonegy, hét évvel 
fiatalabb, mint ő. Kedvelte, mert szerény volt, és jól dol-
gozott, nem húzódozott a túlórától és a kemény munkától.

Cilla az utóbbi pár hónapban egészen megszokta, hogy 
a fiú minden egyes alkalommal meglepte egy csésze kávé-
val, mielőtt hazament. És élvezettel töltötte el a gondolat, 
hogy tökéletesen egyedül kortyolhatja el a feketét.

Nick az órára lesett.
– Akkor, ööö, holnap találkozunk.
– Hmm? Ó, igen. Jó éjt, Nick! – Cilla abban a pilla-

natban meg is feledkezett a fiatalemberről, amint bezárult 
mögötte az ajtó. Lenyomta az egyik villogó gombot a te-
lefon kijelzőjén.

– KHIP. Adásban van.
– Cilla?
– Igen. Kivel beszélek?
– Kate vagyok.
– Honnan beszél, Kate?
– Otthonról… Lakewoodból. A férjem taxisofőr, és éj-

szakai műszakban dolgozik. Mindketten a maga műsorát 
hallgatjuk minden éjjel. Lejátszaná a „Békés, könnyű ér-
zés” című számot Kate-nek és Raynek?
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– Természetesen, Kate. Őrizze tovább az otthon mele-
gét! – Rábökött a következő fényre. – KHIP. Adásban van.

Minden zavartalanul haladt a szokásos mederben. Cilla, 
mint mindig, fogadta a hívásokat, lefirkantotta a dalcíme-
ket, és hogy kinek küldik őket. A kis stúdió falát végig 
polcok takarták, amelyeken a könnyű használhatóság ér-
dekében felcímkézett lemezek, hangszalagok és CD-k tö-
mege sorakozott. Egypár hívás után Cilla általában átvál-
tott a reklámokra, hogy legyen ideje előkészíteni az első 
csokor zeneszámot.

Néhányan a telefonálók közül rendszeresen hívták, 
úgyhogy egy-két pillanatig elcsevegett velük. Voltak, akik 
magányukat szerették volna enyhíteni azzal, hogy beszél-
nek valakivel. És közéjük keveredett néha-néha egy-egy 
eszelős is, akit Cilla vagy leszerelt egy jól célzott poénnal, 
vagy egyszerűen bontotta a telefonvonalat. Már évek óta 
dolgozott élőben, és soha egyetlen pillanatra sem unatko-
zott adás közben.

Valójában rettenetesen élvezte, hogy beszélgethet, vic-
celődhet a telefonálókkal. A stúdió biztonságában képes 
volt arra, amit szemtől szemben nem tudott megtenni, 
vagyis nyugodtan és lazán kapcsolatot teremteni idege-
nekkel. A hangját hallva senki sem gyanította volna, hogy 
valójában félénk és bizonytalan.

– KHIP. Adásban van.
– Cilla?
– Igen. Egy picit hangosabban kellene beszélnie. Hogy 

hívják?
– Nem számít.
– Rendben, Mr. X! – Cilla tenyere hirtelen izzadni kez -

dett, kénytelen volt a farmerjához dörzsölni a kezét. Ösz-
tö nei azt súgták, hogy ez nehéz eset lesz, úgyhogy egyik 



15

ujját készenlétbe helyezte a hét másodperces késleltetés 
gombja fölött. – Mit szeretne hallani?

– Azt akarom, hogy fizess, te szajha! Gondoskodom 
róla, hogy megfizess. És ha végzek veled, meg fogod kö-
szönni, hogy megöltelek.

Cilla megdermedt, aztán átkozva magát az ostobasá-
gáért, a vonalon keresztül zúduló trágárságok közepén el-
vágta a férfi hangját. Erős önfegyelemre volt ugyan szük-
sége, de nem remegett meg a hangja.

– Pfű! Úgy tűnik, valakinek nyűgös éjszakája van ma. 
Figyeljen! Ha Marks hadnagy volt az, ne aggódjon, kifize-
tem az összes parkolócédulámat. Esküszöm! A következő 
szám Joyce-nak és Larrynek szól.

Beadta Springsteen legújabb slágerét, és hátradőlt, hogy 
levegye a fülhallgatót. A keze remegett.

Hogyan lehetett ennyire ostoba? Felállt, hogy előhúzza 
a következő albumot. Ennyi év után már megtanulhatta 
volna, hogy ne boruljon ki egy ilyen elmebeteg hívástól. 
Alig volt olyan éjszaka, amikor legalább egy ne akadt 
volna. Megtanulta, hogyan kezelje a fura alakokat, a dü-
hös embereket, az ajánlatokat és a fenyegetéseket, ahogyan 
megtanulta kezelni a keverőpultot is.

Ez mind a munkájához tartozik, emlékeztette önma-
gát. Együtt jár a nyilvános szerepléssel, főként az éjszakai 
adásban, ahol a különös még különösebbnek hat.

De most azon kapta magát, hogy a stúdió sötét üvegén 
keresztül a háta mögé, a homályos folyosóra pillant. Csak 
árnyakat látott, és nem hallott mást, csak a síri csöndet. 
Vastag pulóvere alatt is kiverte a hideg veríték. Egyedül 
volt. Teljesen egyedül.

Az épület zárva van, nyugtatta meg magát, miközben 
feltette a következő számot. A riasztó be van kapcsolva. 
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Ha megszólalna, Denver legderekabb emberei azonnal a 
stúdiónál teremnének. Olyan biztonságban volt itt, akár 
egy bank páncéltermében.

De a telefon villogó lámpáira pillantva félelmet érzett.

A hó már valóban nem esett, de az illata még ott lebegett 
a csípős márciusi levegőben. Vezetés közben Cilla néhány 
centire lehúzta az ablakot, és a zenét hangosabbra vette. 
A szél és a muzsika keveréke megnyugtatta. Behajtott a 
még csupán fél éve megvásárolt ház feljárójára, és bosz-
szúsággal vegyes megkönnyebbüléssel látta, hogy min-
den fényárban úszik.

Dühös volt, mert ez azt jelentette, hogy Deborah fent 
van és aggódik. Ugyanakkor meg örült is, mert a csendes 
kertvárosi utca annyira elhagyatottnak tűnt, ő pedig olyan 
sebezhetőnek érezte magát. És nem is lepte meg, hogy 
Deborah megvárta. Elfordította a slusszkulcsot, és a mo-
tor hangjával együtt Jim Jackson megnyugtató éjszakai 
műsora is elhallgatott. Ahogy hirtelen beállt a teljes csend, 
a szíve újra a torkában dobogott.

Szidta magát, miközben kiszállt, becsapta a kocsiajtót, 
és kabátját a szél ellen jól a nyakába húzva felszaladt a 
lépcsőn. Deborah az ajtóban várt rá.

– Miért vagy még fent ilyenkor? – Cilla lehámozta ma-
gáról a kabátot, és beakasztotta a szekrénybe. Megérezte a 
forró csokoládé és a bútorfény illatát, és mélyet sóhajtott. 
Deborah akkor szokott takarítani, ha valami miatt ideges. 
– Nincs véletlenül órád holnap reggel kilenckor? – próbál-
kozott, hátha ezzel leszerelheti a húgát.

– Hallottam. Cilla, az a férfi…
– Ugyan már, édesem! – Cilla a testvére felé fordult 

és átölelte. Egyszerű fehér ruhájában Deborah neki még 
mindig az ő pici húga volt. Senkit sem szeretett nála 
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jobban. – Ez is csak egy ártalmatlan bolond ebben az őrült 
világban.

– Egyáltalán nem tűnt ártalmatlannak! – A jó néhány 
centivel alacsonyabb Deborah erősen kapaszkodott nővé-
rébe. Azért volt némi hasonlóság köztük – a szájuk pél-
dául. Telt, szenvedélyes ajkuk makacsságról árulkodott. 
Deborah vonásai azonban lágyabbak, íveltebbek voltak. 
Dús szempillája alól sugárzó kék szemét most aggodalom 
homályosította el. – Szerintem szólnod kellene a rendőr-
ségnek.

– A rendőrségnek? – Miután ez a lehetőség eddig fel 
sem merült benne, Cilla könnyedén elnevette magát. – 
Egyetlen ocsmány hívás miatt azt akarod, hogy máris ro-
hanjak a zsarukhoz? Miféle embernek tartasz te engem?

Deborah zsebre vágta a kezét.
– Ez nem vicc!
– Jó, tényleg nem az, de hát mindketten tudjuk, milyen 

keveset kezdhet a rendőrség egy trágár hívással.
Deborah türelmetlen sóhajjal fordult el.
– Tényleg gonosznak hangzott. Megijesztett.
– Engem is.
Deborah rövid nevetéséből már kevesebb feszültség ér-

ződött.
– Te sosem félsz.
Folyton félek, gondolta Cilla egy mosoly fedezékében.
– De most igen. Eléggé megrázott, hogy nem nyomtam 

le időben a késleltetőt, és hagytam adásba menni. – Egy 
pillanatra átfutott az agyán; vajon mekkora letolást fog 
ezért kapni holnap. – De nem hívott újra, ami azt bizo-
nyítja, hogy csak egyszeri otrombaság volt. Most pedig 
menj lefeküdni! – simított végig húga sötét, selymes ha-
ján. – Hogyan lesz így belőled Colorado legjobb ügyvédje, 
ha egész éjjel fel-alá járkálsz?
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– Megyek, ha te is jössz.
Cilla tudta, hogy az agya és a teste még órákig nem lesz 

képes lecsillapodni, de megnyugtatóan átkarolta a húgát.
– Megegyeztünk.

Néhány pislákoló gyertya fényét leszámítva a szobában 
sötétség uralkodott. A férfi szerette a gyertya titokzatos, 
földöntúli lobogását és álmodozásra hívó, áhítatot keltő 
illatát. A kicsi szoba zsúfolásig tömve volt emlékekkel – a 
múlt mérföldköveivel. Levelek, pillanatfelvételek, tömén-
telen apró porcelánállatka, kifakult hajszalagok. A férfi 
térdén keresztben egy hosszú pengéjű vadászkés feküdt, 
tompán fénylett a remegő gyertyalángnál. A könyökénél, 
a kikeményített, horgolt asztalterítőn pedig egy csillogóra 
olajozott negyvenötös automata revolver hevert.

A férfi kezében rózsafa keretbe foglalt fényképet tar-
tott. Bámulta, beszélt hozzá, keserű könnyekkel áztatta. 
A képen az egyetlen ember állt, akit valaha szeretett, és 
csak ez a kép maradt neki, amit a mellére szoríthatott.

John. Ártatlan, hiszékeny John, akit becsapott, kihasz-
nált, elárult egy nő.

A szeretet és a gyűlölet eggyé forrt benne, ahogy elő-
re-hátra hintázott. Az a nő fizetni fog. Meg fogja fizetni a 
legnagyobb árat. De először még szenvednie kell.

A hívás – az a bizonyos szörnyű hívás – minden este meg-
ismétlődött. A hét végére Cilla idegei kezdték felmondani 
a szolgálatot. Már nem volt képes viccel elütni a dolgot, 
akár adásba került a telefonáló, akár nem. Már azért is 
hálás volt, hogy kezdte felismerni a hangot, azt az érdes, 
acélfeszes hangot, melyből csak úgy sütött a gyűlölet, és 
így az első néhány szó után ki tudta iktatni.



19

Aztán csak bénultan ült, és rettegés járta át már a puszta 
gondolatra is, hogy ismét telefonálhat, hogy ott van, a vil-
logó fények mögött, és csak arra vár, hogy kínozhassa őt.

Vajon mit követhetett el ellene?
Miután hajnali kettőkor adásba adta a konzervhíreket 

és hirdetéseket, az asztalra könyökölt, és fejét a kezébe te-
mette. Ritkán aludt jól vagy mélyen, és az elmúlt hetekben 
csupán néhány röpke szunyókálás jutott neki. És ez kiké-
szítette, már az idegeit, a figyelmét is megviselte.

Mit követhetett el?
Ez a kérdés üldözte. Mit követhetett el, hogy valaki 

ennyire meggyűlölte érte? Mert tisztán kiérezte a hangból 
a gyűlöletet. A mélyen gyökerező gyűlöletet. Tudta, hogy 
bizonyos esetekben hajlamos nyersen és türelmetlenül 
viselkedni az emberekkel. Volt, amikor érzéketlenül vá-
laszolt. De akarattal soha nem bántott meg senkit. Miért 
kellene megfizetnie? Milyen bűnt követett el, legyen az 
valós vagy képzelt, hogy valaki bosszút akarjon állni érte?

A szeme sarkából látta, hogy valami megmozdult a 
folyosón. Árnyék az árnyékok közt. Riadalom hasított 
belé, és felpattant, amitől csípőjét az asztal szélébe vágta. 
Fejében visszhangzott a hang, amelyet alig tíz perce sza-
kított meg a telefonban. Rémülettől mereven bámulta, 
ahogy az ajtókilincs megmozdul.

Nincs menekvés! Kiszáradt torokkal megfeszült, ké-
szen állt a harcra.

– Cilla!
Szíve tompán dobbant, miközben lassan visszaeresz-

kedett a székbe, és átkozta az idegeit.
– Mark?
– Bocsánat, biztosan megijesztettelek.
– Csak halálra. – Cilla erőt vett magán, és rámosoly-

gott a rádió igazgatójára.
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Mark a harmincas évei vége felé járt, és szívdöglesz-
tően nézett ki. Barna, divatosan fésült haja fiatalabbnak 
mutatta napbarnított, nyugodt arcát. Mint mindig, most is 
tökéletesen jól öltözött volt.

– Mit keresel itt ilyen későn? – kérdezte Cilla, miután 
magához tért.

– Itt az ideje, hogy ne csak beszéljünk ezekről a hívá-
sokról.

– A múltkori megbeszélésen már megmondtam, hogy…
– Megmondtad – bólintott a férfi. – Általában jól meg-

mondod nekem és mindenki másnak is. Érdekes szokás.
– Nem megyek szabadságra – fordította Cilla Mark 

felé a székét. – Nincs hová mennem.
– Mindenkinek van hová mennie. – Még mielőtt Cilla 

megszólalhatott volna, a férfi felemelte a kezét. – Nem va-
gyok hajlandó tovább vitázni erről. Tudom, hogy ennek a 
szónak te nem igazán ismered az értelmét, de én vagyok 
a főnök.

Cilla a pulóvere szélét húzgálta.
– És mit fogsz tenni? Kirúgsz?
A férfi nem is sejtette, hogy Cilla lélegzet-visszafojtva 

várja a választ. Habár már jó néhány hónapja együtt dol-
goztak, Mark még nem tudott áthatolni a felszínen, hogy 
megértse, mennyire ingatag a lány önbizalma. Cilla bár-
milyen fenyegetésére behúzódott volna a csigaházába. 
Mark csak annyit tudott, hogy a műsora az egekbe emelte 
a hallgatottsági mutatót, és új életet lehelt az adóba.

– Az egyikünknek sem tenne jót. – Ahogy Cilla ki-
eresztette a visszafojtott levegőt, Mark a vállára tette a ke-
zét. – Nézd, aggódom érted! Mindannyian aggódunk.

A lány meghatódott, és mint általában, meg is lepő-
dött.
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– De hát csak fenyegetőzik. Összevissza beszél. – Leg-
aláb bis egyelőre. Átgurult a székével a lemezjátszókhoz, 
és előkészítette a következő zeneadagot.

– Nem fogom ölbe tett kézzel végignézni, hogy az 
egyik emberemet zaklatják. Szóltam a rendőröknek.

Cilla felugrott a székből.
– A fenébe is, Mark! Megmondtam, hogy…
– Megmondtad. – A férfi mosolygott. – Ne kezdjük 

most elölről! Te kincset érsz nekünk. És szeretném azt 
hinni, hogy barátok is vagyunk.

Cilla visszaült, és csizmás lábával nagyot taszított a 
széken.

– Na jó, várj egy kicsit! – Minden figyelmét összeszedve 
felkonferálta a következő számot, aztán az óra felé intett. 
– Van három perc tizenöt másodperced, hogy meggyőzz.

– Nagyon egyszerű a helyzet. Amit ez a pasas csinál, 
az törvényellenes. Nem kellett volna hagynom, hogy ilyen 
sokáig kínozzon.

– Majd abbahagyja, ha nem veszünk tudomást róla.
– Ez a te módszered, de úgy tűnik, nem vált be. – Mark 

ismét a lány vállára tette a kezét, és gyengéden megmasz-
szírozta a feszült izmokat. – Úgyhogy most kipróbáljuk az 
enyémet. Vagy beszélsz a zsarukkal, vagy soron kívüli 
szabadságra mégy!

Cilla megsemmisülten nézett fel, és kiszuszakolt ma-
gából egy mosolyt.

– A feleségednek is így parancsolgatsz?
– Egyfolytában. – Mark elvigyorodott, majd lehajolt, 

hogy puszit nyomjon a lány szemöldökére. – Ő imádja.
– Ne haragudj!
Cilla hátrahőkölt, és tudta, hogy főnöke ezt az önkén-

telen mozdulatot könnyen a bűntudat jeleként értékel-
heti. A stúdiófülke ajtajában álló két ember tárgyilagos 
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szenvtelenséggel vette őt szemügyre. Cilla érezte rajtuk a 
hivatásos közönyt.

A nő úgy nézett ki, mint egy kirakati baba. Sötétvörös 
haja a vállára omlott, fülében zafír függött. A valódi vörös 
hajúakra jellemzően porcelánbőre volt. A vad árnyalatú 
kékben és zöldben pompázó kosztümöt mintha alacsony, 
de formás alakjára öntötték volna.

A mellette álló férfi úgy festett, mintha épp most tért 
volna vissza a tanyáról egy hónapi marhapásztorkodás 
után. Borzas, napszítta szőke haja a farmering gallérjára 
lógott. Elnyűtt nadrágja – szintén farmer – ráfeszült hosz-
szú lábára, az alja már jócskán kirojtosodott. Hórihorgas 
alakjával csak meggörnyedve fért el az ajtóban, míg a nő 
szinte vigyázzban állt. A férfin kopott csizma volt, de inge 
fölött klasszikus tweedzakót viselt.

Mosolynak még csak nyoma sem volt az ábrázatán. 
Cilla azon kapta magát, hogy a kelleténél tovább fürké-
szi ezt az arcot. Kis gödröcskék ültek rajta, és az állát alig 
látható hasadék választotta ketté. Szája mosolytalan ke-
ménységbe feszült. Tiszta, palackzöld szemét egyenesen 
rá szegezte, amitől Cilla feszengeni kezdett.

– Mr. Harrison? – A nő szólalt meg először. Ahogy bel-
jebb lépett, Cilla mintha egy csipetnyi derültséget látott 
volna felvillanni a szemében. – Remélem, elég időt adtunk 
önnek.

Cilla gyilkos pillantást küldött Mark felé.
– Azt mondtad, hogy szóltál nekik, nem azt, hogy oda-

kint várnak.
– Hát most már tudod. – Mark keze még mindig a lány 

vállán nyugodott, de most inkább visszatartotta, mint vi-
gasztalta vele. – Bemutatom Ms. O’Roarke-ot.

– Grayson nyomozó vagyok. A társam, Fletcher nyo-
mozó.
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– Még egyszer köszönöm, hogy türelmesen vártak. – 
Mark beljebb intette őket.

A férfi lustán ellökte magát az ajtófélfától.
– Már hozzászoktunk. Bővebb felvilágosításra lenne 

szükségünk.
– Amint már tudják, Ms. O’Roarke igen zavaró hívá-

sokat kap idebent egy ideje.
– Csak egy telefonbetyár – emelte fel a hangját Cilla. 

Utálta, hogy nem vesznek róla tudomást. – Marknak nem 
kellett volna emiatt háborgatnia magukat.

– Azért kapunk fizetést, hogy háborgassanak minket. 
– Boyd Fletcher könnyedén letette magát az asztalra. – 
Szóval itt dolgozik?

Pimaszság vibrált a férfi tekintetében, amitől Cilla fel-
bőszült.

– Lefogadom, hogy maga pokolian jó nyomozó!
– Cilla! – Mark fenyegető tekintettel meredt a lányra. 

Nagyon fáradt volt, és már szeretett volna otthon lenni a 
feleségével. – Jobb lenne, ha inkább együttműködnénk. – 
Majd hátat fordított neki, és ismét a nyomozókhoz beszélt: 
– Az első hívás a múlt keddi műsor alatt futott be. Akkor 
még egyikünk sem tulajdonított neki nagyobb jelentősé-
get, de minden este megismétlődött a dolog. Az utolsó ma 
éjjel tizenkettő óra harmincöt perckor jött.

– Rögzítették? – Althea Grayson kezében már ott la-
pult a jegyzettömb.

– A harmadik után kezdtem őket felvenni. – Cilla döb-
bent pillantására Mark csak megvonta a vállát. – Elő vi gyá-
za tos ság. A kazetták az irodámban vannak.

Boyd a fejével intett Altheának.
– Menj át! Én addig felveszem Ms. O’Roarke vallomá-

sát.


