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12. fejezet

aimee mély levegőt vett, és a hátsó ajtón bement a Peltier 
házba. Semmi kedve nem volt itt lenni, de nagyon is jól 
tudta, miért kellett visszatérnie. a  családja megöli Fan-
get és egész klánját, ha ezt most nem teszi meg. Becsukta 
az ajtót, elindult a lépcsőn, összeszorította a fogát: jöjjön, 
aminek jönnie kell!
 Még csak a hallban volt, amikor a fivére, Dev kijött a 
konyhába vezető ajtón, hogy beszéljen vele. először meg-
könnyebbült, ám hamarosan igen dühös lett.
 – Szóval visszajöttél.
 – ez az otthonom.
 Dev felhorkant.
 – a helyedben keresnék egy másik otthont!
 aimee megdermedt a hang rideg tónusától.
 – Szóval ki vagyok taszítva.
 – Csak figyelmeztetés. Kiválasztottad, ki mellett állsz, 
és rosszul választottál.
 – Hagyj magunkra minket!
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 aimee felnézett, ahogy meghallotta anyja parancsoló 
hangját. Maman a lépcső tetején állt, onnan nézett le ha-
ragosan. Dev a fejét ingatta, majd otthagyta aimee-t, és 
visszament a konyhába. aimee teleportált az anyjához.
 – Maman, ne is próbálj megütni! Semmi kedvem ehhez. 
És most az egyszer biztos lehetsz abban, hogy visszaütök.
 az anyja szinte gyűlölettel nézett aimee-re.
 – Mindannyiunkat elhagynál egy hibrid árva miatt, 
akinek még klánja sincs?
 – Soha. De azt nem hagyom szó nélkül, ha egy ártat-
lant halálra ítélnek. Maman, te nem látsz át a hazugságon? 
ismerem Wrent. Szoktam vele beszélgetni. Senkire nem 
jelent veszélyt, legfeljebb saját magára.
 nicolette arca rideg és haragos maradt. aimee családja 
nem volt ostoba, anyja kiváltképp nem. nyilván a szülei is 
tudták, hogy aimee önként ment Fanggel.
 – Mindnyájunkat elárultad!
 aimee felsóhajtott.
 – Ha az, hogy a lelkiismeretem szerint cselekedtem, 
árulásnak számít, akkor igen. És most mi lesz, Maman? 
Megölsz?
 anyja vadul rámorgott, de aimee nyugodtan állt előt-
te. egy pillanatra felizzott körülöttük a levegő, aztán va-
lami csörömpölve eltört Wren szobájában. aimee az anyja 
után sietett, aki már be is nyitott. arra számított, hogy 
Wrent találja ott. a szagról tudta, hogy tigris, de a szőke 
férfi nem Wren volt.
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 – Mit keresel itt, Zack? – kérdezte nicolette.
 a tigris elvicsorodott, és kinyitott egy fiókot.
 – Meglépett a szarházi. Szükségem van valamire, amin 
rajta van a szaga, hogy odaadjam a stratiknak.
 aimee összevonta a szemöldökét. a stratik elit kataga-
riaharcosok voltak, akiket alaposan megtanítottak a va-
dászat és az öldöklés minden fortélyára. Két fivére, Zar és 
Dev, valamint apja is köztük volt.
 – nincs szükséged innen semmire – mondta nicolette, 
amin aimee igencsak meglepődött. – Kotródj a házam-
ból! – Zack ügyet sem vetett rá, csak kotorászott tovább. 
nicolette egy varázslattal becsukta a fiókot. – azt mond-
tam, kotródj!
 a tigris szembefordult vele.
 – ne köss belém, medve! Ugyanannyi vesztenivalód 
van, mint nekem.
 – ezt hogy érted?
 aimee már tudta a választ.
 – az omegrionben te emeltél vádat Wren ellen. Ha-
zudtál.
 az anya hirtelen felkapta a fejét.
 – ne légy ostoba, kölyök! Kiszimatoltam volna a ha-
zugságot.
 aimee a fejét rázta.
 – akkor nem, ha a hazug állat rendszeresen hazudik. 
akkor álcázni tudja a szagát.
 Zack felé lépett, de Maman az útját állta.
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 – aimee igazat mond?!
 Zack kérdéssel válaszolt.
 – És te igazat mondtál? – nézett rá kérdőn. – tényleg 
azt hiszed, hogy Wren megbolondult? Komolyan? Csak 
ki akartad hajítani innen, és most végre megragadtad a 
lehetőséget. ismerd be, Lo. Senki mást nem akarsz meg-
tűrni itt, csak a családod, és bosszant, hogy minket is el 
kell viselned.
 a  medve vészjóslóan felmordult. Zack összevonta a 
szemöldökét.
 – Ha Savitar megtudja az igazat, neked és a kölykeid-
nek annyi. a drágalátos Menedékedet pedig porig rom-
bolja.
 nicolette megragadta a tigrist, és a falhoz vágta. Zack 
háttal a falnak landolt, de úgy tűnt, ez meg sem kottyan 
neki. Sőt, kinevette az indulatos próbálkozást.
 – Mi lett a Menedék szabályaival, nicolette?
 aimee lefogta az anyját, mielőtt még újra a tigrisre tá-
madhatott volna.
 – takarodj, tigris! – vicsorgott aimee. – Ha anyámat 
elengedem, neked annyi! akkor már nem kell aggódnod 
sem Savitar, sem bármi más miatt.
 Zack feltápászkodott a fal mellett, és haragosan rájuk 
meredt.
 – nektek még nálam is több vesztenivalótok van. Fe-
dezlek benneteket, ha megadjátok, amire szükségem van.
 Most nicolette nevetett fel.



279

 – te teljesen megőrültél? Wren soha nem hagyta a 
szagát semmin. nézz körül, te ostoba! nincs itt egyet-
len személyes homija sem. amint levett egy ruhadarabot, 
azonnal kimosta vagy megsemmisítette. Még egy majmot 
is tartott, hogy a szaga elrejtse az övét. Soha nem fogsz a 
nyomára bukkanni. Zack, az a kölyök intelligensebb ná-
lad és az apádnál együttvéve. – aimee-t most lenyűgözte 
anyja viselkedése. eddig nem gondolkodott azon, vajon 
miért érkezett Wren Marvinnal együtt a Menedékbe, de 
nicolette nyilván tudta. Zack olyan dühös volt, hogy orr-
cimpája megremegett.
 – Még nem végeztünk!
 – Oui, dehogynem. És ha még egyszer beteszed ide a 
lábad, nem érdekel a törvény, megöllek.
 Zack morogva eltűnt. a  levegőben eloszlott a feszült-
ség. nicolette megkönnyebbülten felsóhajtott, aztán a lá-
nyához fordult.
 – aimee, hívd a farkasodat, és mondd el neki, hogy mi 
is történt! Biztos vagyok benne, ő tudja, hol van Wren, és 
szól majd neki, hogy a tigrist sarokba szorították. Zack 
ebben a helyzetben mindenre képes.
 aimee nem igazán értette, anyja miért lett hirtelen 
ennyire más.
 – Hogy lettél ilyen megértő? Maman, már nem azért, 
de megrémítesz.
 Lo szigorú pillantást vetett a lányára.
 – tudod, hogy cseppet sem kedvelem Wrent. De tisz-
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te lem benne a ragadozót, és nem tűröm, hogy bárki ma-
ni pu lál jon. nem szeretem, ha bolondnak néznek. – Meg-
rázta a fejét. – el kellett volna gondolkodnom, miért 
kérdezősködik Zack és az apja olyan sokat Wrenről, ami-
óta itt van. Hagytam, hogy kétséget ébresszenek bennem, 
és azt láttam, amit láttatni akartak velem. el sem hiszem, 
hogy ilyen ostoba voltam. – ellágyult a tekintete.
 – Értékelem a józanságod, kölyök. téged nem vakítot-
tak el. Helyre kell hoznunk a dolgot, mielőtt Savitar ha-
ragja lesújt mindnyájunkra. – az ajtó felé terelte aimee-t. 
– Menj, figyelmeztesd őket! rád hallgatni fognak.
 – És te mit teszel?
 – Beszélek apáddal és a fivéreiddel. attól félek, nagy ve-
szély leselkedik ránk, és azt akarom, hogy felkészüljenek.
 aimee egy lépést tett az ajtó felé, aztán megtorpant.
 – Szeretlek, Maman.
 – Je t’aime aussi, ma petite. Menj, és hozzuk ezt rendbe 
úgy, ahogy tudjuk!

Wren tigris alakjában kiszagolta, hogy anyja a Central 
Park egyik padján ül. Szerencsére elég zsúfolt volt a park, 
ezért nem lehetett érezni állati szagát, vagyis sikerült a 
háttérben maradnia.
 elrejtőzött a bokrok között, és átváltozott fekete hajú, 
farmert, napszemüveget és ramones pólót viselő férfivá. 
ilyen emberre Wren anyja egyetlen pillantást sem vetne. 
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Valószínűleg maradhatott volna szőke, de mivel nagyon 
hasonlított az apjára, nem akart kockáztatni.
 nézte, ahogy Karina keresgél a táskájában. emberként 
nagyon szép nő volt, ezt el kellett ismernie. elegáns volt. 
Fehér kosztümje és vörös blúza kiemelte remek alakját. 
Sok férfi megpróbált szóba elegyedni vele, de ő éles meg-
jegyzésekkel elzavarta őket. Állat létére igen jól használta 
az emberi nyelvet, és szavai ugyanolyan éles fegyverek 
voltak, mint a karmai.
 Wren a fejét rázta, amikor anyja újabb csodálót herélt 
ki verbálisan. a háttérben maradt, és látta, ahogy megér-
kezik a nagybátyja. Szőke hajával és hajszálcsíkos sötétkék 
öltönyével igencsak hasonlított Wren anyjára. Úgy néztek 
ki, mint valami Fortune 500 hírességek.
 Grayson biccentett, és leült a pad másik végére. Wren 
észrevette, hogy a nagybátyja biztos távolságban helyezke-
dik el, hiszen ha esetleg Karina nekitámad… okos húzás.
 – Szóval, mi a helyzet? – kérdezte Grayson.
 Wren kissé közelebb húzódott, hogy hallja őket.
 – Megőrült a tigris – mondta a nő kitérve a valódi vá-
lasz elől. – igazad volt. a kölykével töltötte az időt, amíg 
távol voltam.
 – Mondtam, hogy mérgezd meg azt a kölyköt, mielőtt 
elmész.
 Karina bosszúsan ránézett.
 – aristotle gyanakodott volna, és mivel huszonöt éve 
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nem vagyunk igazán jóban, úgy gondoltam, inkább élet-
ben hagyom.
 Wren összeszorította a fogát. Még most is fájt hallani, 
ahogy anyja semmibe veszi őt. a nő elvicsorodott.
 – teljesen kifosztott, elzárta tőlem a vagyonát. adott 
nekem valami nyomortanyát new Jersey-ben. a hitelkár-
tyáim hitelkerete egy parasztasszonynak sem elég. Kisem-
mizett!
 Grayson szeme felcsillant, mintha szórakoztatná Ka ri-
na haragja.
 – Mondtam, hogy ne told az orra alá a szeretőd. a fi-
vérem büszke vadállat. Szerencséd, hogy nem ölt meg ti-
teket.
 Karina felhorkant.
 – Csak merészelje megpróbálni! ne aggódj, meg tu-
dom védeni magam egy tigristől.
 Grayson kétkedve rámeredt.
 – talán túl arrogáns vagy. tudod, hogy a tigrisek szét-
tépik a leopárdokat.
 – Álmodban – Karina baljósan nézett Graysonra. – Vé-
get akarok vetni ennek a kapcsolatnak. amíg él a tigris, 
nem párosodhatok a saját fajtámmal.
 – azt hittem, szereted.
 – Szeretem? ne légy ostoba! a  szerelem embereknek 
való – mondta, majd köpött egy nagyot.
 Lehúzta jobb kezéről a fehér kesztyűt, és felmutatta a 
kezét Graysonnak.
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 – emiatt lettem a párja. amikor feltűnik a jel, pároso-
dunk. a katagariák számára ennek semmi köze a szere-
lemhez, ezt te is jól tudod. Vagy te szereted a párod?
 – elégedett vagyok vele.
 Karina elmerengett, mintha a múltba révedt volna. tö-
kéletes vonásai voltak, de a szomorúság kiült az arcára.
 – Valaha én is elégedett voltam – mondta halkan. 
Majd újra az a kemény, gonosz arc tűnt fel, amit Wren 
olyan jól ismert. – aztán láttam, mi lett a párosodásunk 
eredménye. Én a fajtám utolsó példánya vagyok. Ha nem 
vihetem tovább a hópárduc vérvonalat, akkor legalább 
párduckölyköm szülessen, ne valami szörnyű hibrid.
 Kösz, anya, én is szeretlek! Legszívesebben megmutatta 
volna neki, mire képes az a hibrid.
 Még az anyja is büszke lenne az erejére, ahogy széttépi, 
mielőtt védekezni tudna. Grayson összefonta a karját a 
mellkasán, és nyugodtan beszélt, mintha csak az időjá-
rásról fecsegnének, nem pedig Wren és az apja haláláról. 
Wren már csak ezért a közönyért is el akarta pusztítani 
őket.
 – akkor tudod, mit kell tenned, Karina.
 – az most már nem olyan egyszerű – sóhajtott a nő. 
– Min dent a mutánsra hagyott. És biztos vagyok benne, 
hogy engem előbb hajít ki, minthogy a közelébe engedjen.
 Grayson felhorkant.
 – Mit érdekli a párducot a tigris végrendelete?
 Karina ráfújt.
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 – ne légy ostoba! az élőhelyünk napról napra zsugo-
rodik. Gazdag emberként legalább biztosíthatom, hogy 
legyen valami menedékem, ahol felvehetem a valódi ala-
kom. tudom, hogy te mennyire meg akarod szerezni a 
tigarian technologiest, de aristotle gyanakszik rád, és 
soha nem bízna meg benned. Van egy ajánlatom: én meg-
ölöm a tigrist és a mutánst, te pedig adsz nekem vala-
mennyit az örökségből.
 – És ha nemet mondok?
 – akkor átgondolom, mit tegyek a mutánssal.
 Na igen – gondolta Wren haragosan. nagy hiba len-
ne. Már kölyökként gyűlölte az anyját. Kár, hogy Karina 
nem próbálta meg eltenni láb alól. Grayson elhallgatott, 
és végiggondolta.
 – rendben, elfogadom.
 Mintha bármi másra számított volna… Wren sajnos 
már igen jól ismerte a végét az ilyen típusú történeteknek.
 – Jó, de ismerlek, Grayson, és én sem bízom benned. 
Biztosítékot akarok.
 nocsak! Karina okos volt. Legalábbis egy pillanatra. 
Kár, hogy a biztosíték mégsem jött be, de talán Wren 
mégis bizonyítani tudja majd Grayson bűnösségét.
 – Miféle biztosítékot?
 – részvényes akarok lenni a te cégedben, és kérlek, 
utalj át egymillió dollárt, mielőtt elintézem a tigrist!
 Wren jól látta, hogy a nagybátyját sokkolta a bejelen-
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tés. Grayson arca elkomorodott. Wren arra számított, 
hogy majd elküldi Karinát a francba.
 nem tette.
 – Mennyi időm van?
 – nem sok. ismerem aristotle-t. Mostanra már bizo-
nyára kizárt a házból. De azt akarta, hogy nézzem meg 
a mutánst. Majd úgy teszek, mintha érdekelne. Mondd 
meg neki, hogy lenyugodtam, és látni akarom. amikor 
kinyitja az ajtót, mindkettőt megölöm. – ez tetszett Wren 
nagybátyjának. Csak úgy ragyogott a szeme.
 – időre van szükségem, hogy felszabadítsak egymillió 
dollárt a számodra.
 – negyvennyolc órád van. – Karina elővette a név-
jegykártyáját. – ezen rajta van a számlaszámom. amikor 
megérkezik a pénz, te is sokkal gazdagabb leszel.
 Wren nézte, ahogy Karina feláll, és elsétál. Élete leg-
nehezebb pillanata volt, ahogy ott állt, és hagyta, hogy 
úgy alakuljon a történet, ahogy már egyszer lejátszódott. 
Pedig csak ugrania kellett volna, és akkor mindkettőjüket 
megölheti.
 Megmenthetném apám életét…
 De az apjának az volt a sorsa, hogy meghaljon. Ha nem 
így történik, Wren nem megy new orleansba, és nem 
találkozik Maggie-vel.
 De ő nem a sorstól elrendelt párod.
 ez igaz. ahogy anyja is mondta Graysonnak, a szere-
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lem nem jellemző a fajtájukra. nem úgy, ahogy az embe-
rekre. De Wren olyasmit érzett Maggie iránt, aminek más 
magyarázata nem lehetett. Vele akart lenni, pedig tudta, 
hogy nem adhat neki semmit. Most viszont megmentheti 
az apja életét… De akkor örökre elveszítené Maggie-t.
 az apja, vagy Maggie. nem volt igazán választása. Ha 
Wren megmenti az apját, ezzel más sorsokat is megváltoz-
tat, nem csak a sajátját. Visszagondolt arra, amikor Vane a 
Menedékben élt. egyik klántagja eljött, hogy megölje, ám 
Wren megakadályozta, hogy megtegye.
 Ha nem lett volna ott… Vane most halott lenne. És ez 
csak egyetlen példa, ami Wrennek eszébe jutott. egy élet, 
közvetve vagy közvetlenül ezer másikra kihat.
 Egyetlen fuvallat hurrikánt támaszthat ezer mérfölddel 
távolabb.
 a káoszelmélet… acheron, a Sötét Vadász ezt évekkel 
korábban megtanította Wrennek. egyetlen apró változta-
tás is súlyos következményekkel járhat. nem. engednie 
kell, hogy minden sorsszerűen alakuljon. Összeszorította 
a fogát, elfordult, és egy eldugott zugba rejtőzött, hogy 
onnan apja házába teleportálhasson.

– itt megszállhattok, amikor Wren visszatér – mondta 
aristotle, majd becsukta a vendégszoba ajtaját. Margue-
rite összevonta a szemöldökét, és valamiért meg is rémült. 
nem akart kettesben maradni Wren apjával. nem értette, 
miért, hiszen aristotle igazán kedves volt hozzá. Mégis kí-
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nosan érezte magát. aristotle felsóhajtott. a cseresznyefa 
komódon álló kis porcelándobozkát babrálta.
 – Szerinted Wren megtalálja a bizonyítékot, amit keres?
 – nagyon remélem.
 aristotle megrázta a fejét.
 – anyám mindig mondta, hogy vigyázzak Graysonnal. 
azt mondta, túlságosan is emberi.
 Marguerite a homlokát ráncolta.
 – ezt hogy érti?
 aristotle visszatette a fedelet a dobozra, és a komódnak 
dőlt.
 – az állatok általában nem irigy természetűek, de Gray-
son mindig is az volt. Ő a szüleim legidősebb kölyke, én a 
legfiatalabb… már öregek voltak, amikor születtem. Két 
ikertestvérem volt, de ők nem maradtak életben. anyám 
ezért nagyon elkényeztetett. emlékszem, hogy kölyökko-
romban gyakran láttam, Grayson milyen rosszindulattal 
figyel engem. anyám félt is kettesben hagyni minket. 
ezért zártam ki a cégemből már jó ideje.
 Marguerite megértette aristotle aggodalmát, de vala-
hogy mégis kissé paranoiásnak érezte.
 – igen, de a féltékenység még nem feltétlenül csinál va-
lakiből gyilkost.
 a férfi felnevetett.
 – Állatokról beszélünk, Maggie. a mi világunkban a 
legerősebbek a túlélők. a győztes mindent visz. – odalé-
pett a lányhoz. – Szereted a fiamat, ugye?
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 – Én… – Marguerite habozott, de tudta a választ. nem 
is tagadhatta. – igen.
 aristotle elmosolyodott.
 – egy ember szerelme. ennél jobbat nem is kívánhat-
nék neki. az állatok védelmezik, amit ismernek, amihez 
kötődnek, de az emberek… ők önfeláldozóbbak, ha a sze-
retteikről van szó.
 Mielőtt Maggie moccanni tudott volna, aristotle meg-
ragadta a torkát, és a földre szorította. Maggie sikítani 
próbált, de még levegőt sem kapott. nem tudott meg-
mozdulni, küzdeni. Mintha valami ismeretlen erő meg-
bénította volna. aristotle átható pillantással nézte.
 – Bocsáss meg! remélem, idővel megérted…
 Maggie sikoly helyett szánalmasan felnyüszített. aris-
totle tigrissé változott, és megharapta a lányt. Marguerite 
teljesen lebénult, elöntötte a fájdalom. Kavargó színeket 
látott, és furcsán csengett a füle. egyre jobban fájt a léleg-
zés. Mintha fuldokolna. Haldoklott. tudta, hogy vége.
 Miért?
 Miért tette Wren apja? Maggie Wrenre gondolt. Össze-
törik a szíve.
 Küzdj, a fenébe is! Harcolj!
 De nem bírt. nem tudta uralni a testét. nem tudott 
mit tenni aristotle ellen. rettenetes érzés.
 Úgy sajnálom, Wren!
 ez volt Maggie utolsó gondolata, aztán minden elsö-
tétedett.


