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10. fejezet

Pakisztán, Faiszálábád

Rapp nem vesztegette az időt arra, hogy leeressze a repülőgép ol-
dalsó lépcsőjét, ehelyett leugrott az aszfaltra, és futva megindult a 
kifutópálya szélén parkoló autó felé. Több ezer kilométer választot-
ta el Dél-Afrika nyugati partjának tiszta egétől és hűs szellőitől. Pa-
kisztánban az ismerős forróság és a szmog sárgás köde fogadta.

A repülési tervben Iszlámábádot jelölték meg úti célként, de 
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magyarázat nélkül eltérítették őket, így a fővárostól majdnem két-
százötven kilométerre délre, Faiszálábádban szálltak le. A CIA-ügy-
nökre várakozó Honda Civic mocskos szélvédője mögött éppen 
csak kivehető szőke hajkorona nem ígért örömteli híreket. Scott 
Coleman egykor a haditengerészet SEAL különítményének tagja 
volt, jelenleg pedig egy magáncég, a SEAL Bontás és Újrahasznosí-
tás megbízott vezetőjeként kereste kenyerét. A vállalkozást töb-
bé-kevésbé azért hívták életre, hogy támogatást nyújtsanak Rapp-
nek az olyan bevetéseken, amelyeket bölcsebb volt a hivatalos 
csatornák megkerülésével intézni.

— Remélem, nem fázol — üdvözölte főnökét Coleman, amikor 
az beült mellé. — A meteorológus srácok szerint ma délutánra le-
het akár negyvenkettő is.

Ritkán vitatták meg az időjárást, de a szélsőséges körülmé-
nyeket figyelembe kellett venniük az akció megtervezésekor. 
A hőség hatására a legjobb esetben is lassul a sebességük, romlik 
az állóképességük és a pontosságuk. Rosszabb esetben a hőguta 
és a kiszáradás még egy tapasztalt sivatagi rókát is leteríthet.

— Lefokoztak sofőrré, és nekem nem is szóltak? — kérdezte 
Rapp, majd maga felé fordította a klíma egyik szellőzőjét, miköz-
ben egyre nagyobb tempóval haladtak a főút felé. Távollétében 
Colemant tette meg helyettesének, így arra számított, hogy a 
CIA egyik helyi alkalmazottja veszi majd fel a reptéren.

— A fülünkbe jutott, hogy az egyik bomba néhány óra múlva 
ezen a városon halad át, és az al-Badr megpróbálja rátenni a kezét.

— Biztos, hogy nem az Iszlám Állam?
— Az ISIS? Nem. Miért?
— Csak kérdeztem — válaszolta Rapp. — De hogy jön a képbe az 

al-Badr? Egy másodrangú kasmíri banda. Mit keresnek egyáltalán 
Faiszálábádban?

— Gőzöm sincs. Én mondom neked, Mitch, ez egyre rosszabb. 
Van Pakisztánban vagy ezer terroristacsoport, és a fejemet rá, 
hogy mind egy szálig szemet vetettek azokra az atomtöltetekre, 
amiket a hadsereg mozgásban tart. Ha valaki nem szerzi meg az 
irányítást e felett a nyavalyás ország felett záros határidőn belül, 
legalább egyet el fogunk veszíteni.
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Mindkettőjüknek volt már része egy-két rázós helyzetben az 
évek alatt, de Rapp talán még sosem látta öreg bajtársát ilyen zak-
latottnak.

Nem mintha ő nem osztotta volna a véleményét. Pakisztán 
csaknem kétszázmillió lakosát ezerfelé szabdalták az etnikai, val-
lási és kulturális törésvonalak. Az állam emellett egy több mint 
száz nukleáris robbanófejből álló arzenál felett rendelkezett — 
amelyek közül most nem egy mozgásban volt. Ha elcsesznek va-
lamit, akkor nemcsak az ő seggüket lövik szét, de azt is végignéz-
hetik, ahogy egymillió ember köddé válik a robbanás után felszál-
ló gombafelhőben. Épp olyan nagyszabású küzdelem volt, amelyet 
Rapp az egész pályafutása során keresett, miközben Coleman épp 
az efféle helyzetektől igyekezett távol tartani magát.

— Kitől kaptuk az értesülést?
— Vörös Homokkőtől.
A CIA-ügynök csak bólintott, miközben északnak fordultak, 

Faiszálábád szorosan egymáshoz simuló épületei felé. Vörös Ho-
mokkő egyike volt a legértékesebb kapcsolataiknak a régióban. 
Magas beosztásban dolgozott Pakisztán hírszerző apparátusában. 
Az évek során mellélőtt ugyan néhányszor, de az értesülései álta-
lában helytállónak bizonyultak.

— Mit gondolsz, ha közbelépünk, egy ISI-akció kellős közepén 
találjuk magunkat? — kérdezte Rapp a Hírszerző Belszolgálatra, a 
CIA pakisztáni megfelelőjére utalva.

— Nem hiszem — felelte Coleman. — Vörös Homokkő szerint 
szinte megbénultak, amióta végeztél a vezetőjükkel. Megindult a 
helyezkedés a pozíciókért, miközben igyekeznek bebiztosítani ma-
gukat mindkét oldal győzelme esetére. Az, hogy az elnök és Siráni 
tábornok csatározása közepette valaki könnyedén elsétálhat az 
egyik atomfegyverükkel, látszólag nem olyan fontos számukra. 
Legalábbis eddig szinte tudomást sem vettek a veszélyről.

— Hány robbanófejet tartunk szemmel?
— Tizenháromról tudjuk, hogy jelenleg is mozgásban vannak. 

Amíg nem voltál itt, találtunk még kettőt, ami egy helyben áll, így 
összesen már ötvenháromra látunk rá. Az elemzők becslése sze-
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rint akad még huszonöt, aminek az elmozdítása nem lenne cél-
szerű a hozzájuk kapcsolódó kilövési rendszerek miatt.

Rapp végzett némi gyors fejszámolást.
— Tehát marad nagyjából harminc, amiről semmit sem tudunk.
— Beleértve azt is, amelyik a jelek szerint ma idetart — bólin-

tott a másik. — A létezéséről sem tudtunk, amíg Vörös Homokkő 
kapcsolatba nem lépett velünk.

A probléma nem volt éppen új keletű. A pakisztáni hadsereg 
rettegett attól, hogy az amerikaiak vagy az indiaiak megpróbálják 
kiiktatni a nukleáris arzenáljukat. Azáltal igyekeztek megnehezíte-
ni az ellenfeleik dolgát, hogy folyamatosan mozgásban tartották 
az atomfegyvereik  elemeit — teherautókon, vasúti kocsikban, pol-
gári járművek csomagtartójában. Mi több, a CIA megbízható forrás-
ból értesült arról, hogy egy alkalommal háromszáz kilométeren 
keresztül szállították egy taktikai nukleáris fegyver robbanófejét 
egy istenverte motorkerékpár hátsó ülésén.

A rendszer mindig is elképesztő veszélyeket rejtett, de a pa-
kisztáni hadsereg többé-kevésbé ura volt a helyzetnek. Az atom-
fegyverek áthelyezését gondosan megtervezték, és ami még fon-
tosabb, mindig szétszerelt állapotban, alkatrészenként szállították 
őket, így lehetetlen volt felhasználni őket egy nukleáris robbanás 
előidézéséhez.

Ez azt jelentette, hogy egy átlagos napon egy-két robbanófej 
mindig úton volt valahol az országban, és a hadsereg külön erre a 
célra felállított hadosztálya nyomon követte őket. Most azonban 
ez az elmebeteg — de viszonylag olajozottan működtetett — rend-
szer is a feje tetejére állt. Alacsony beosztású tisztek adogattak 
egymás között teljesen működőképes fegyvereket, sőt két eset-
ben bizonyíthatóan civilek is részt vettek a műveletben. Az ameri-
kaiak által nyomon követett robbanófejek egyike jelenleg éppen 
egy nyugdíjba vonult százados tárolójában pihent. Miután a CIA fel-
derítőegységének sikerült egy száloptikás kamerát bejuttatnia a 
szellőző rácsain keresztül, az Ügynökség birtokába jutott egy tel-
jességgel valódi fénykép, amelyen egy éles atomfegyver egy golf-
ütőkészlet szomszédságában pihen. Ezen a ponton szinte biztosra 
vehették, hogy előbb-utóbb elszabadulnak az események.
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— Itt is volnánk — jelentette be Coleman, miközben befordult 
egy mellékutcába. A telefonján beütötte a megfelelő kódot, mire 
nem sokkal előttük felemelkedett egy raktár rozsdás kapuja. Oda-
bent három krosszmotor sorakozott egymás mellett. Miközben a 
kocsi orra óvatosan megközelítette őket, Rapp már ki is szállt. Az 
ajtó lassan becsukódott, ők pedig magukra maradtak a mennye-
zetről lógó egyetlen villanykörte által szolgáltatott félhomályban.

— Az utak itt valamivel keskenyebbek, mint Iszlámábádban, de 
a forgalom Lahorban sem lehetne rosszabb. Miután fogalmunk sincs, 
milyen gyorsan kell majd mozognunk, és hol csapnak le pontosan a 
terroristák, úgy gondoltam, a motor a legjobb választás.

A CIA-ügynöktől jobbra Joe Maslick, Coleman egyik legjobb 
embere préselte át tekintélyt parancsoló alakját egy szűk ajtónyí-
láson. Miután meggyőződött arról, hogy a bajtársai érkeztek meg, 
elengedte az átizzadt pólója alatt rejtegetett pisztolyt.

— Hogy állunk? — kérdezte Rapp, miközben követte a férfit a 
szomszédos helyiségbe.

A jelek szerint az épület egykor egy vegyesboltnak adott ott-
hont, de azokból az időkből mára csak az üres polcok maradtak. 
Az utcára néző, nagy méretű ablakokat bemázolták, így a fény 
csupán néhány apró résen tört át, ahol lekopott a festék.

— A főbb bevezető utak mentén kamerákat szereltünk fel né-
hány épületre. Nem sok emberünk van, de néhány további ponton 
azért állítottunk őrszemeket. Vedd figyelembe, hogy a legtöbbjük 
nem kapott harctéri kiképzést. Onnan kapartuk össze őket, ahon-
nan lehetett.

— Helikopterek?
— Egy van készenlétben.
— Vörös Homokkő küldött azóta újabb üzenetet? — érdeklő-

dött Coleman.
— Ja. Azt mondja, egy gyümölcsszállító teherautót keressünk.
— Van róla leírásunk? — kérdezte Rapp.
— Még annál is jobb. Megvan a rendszáma. Elküldtem minden 

emberünknek.
— Van bármi fogalmunk arról, hol készül lecsapni az al-Badr?
— Semmi. De azért nem teljes sötétségben tapogatózunk. — 
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Azzal a padlón kiterített, nagy méretű műholdas felvételhez terelte 
Rappet. A gyér megvilágítás mellett alig tudták kivenni az apróbb 
részleteket.

— Segít az a tény, hogy egy teherautóról van szó. Több utca 
egyszerűen túl szűk ahhoz, hogy átférjen rajtuk, tehát ezeket ki-
zárhatjuk. — Egy autó antennáját használta mutatópálcaként, ame-
lyet a földről vett fel. — Embereket állítottunk a háztetőre itt, itt és 
itt. Ahogy látod, jól szétszóródtak, de a szorosan álló épületek mi-
att egész könnyen mozoghatnak odafent. A jelenlegi pozíciójuk 
köré rajzolt koncentrikus körök az egy perc alatt megtehető távol-
ságnak felelnek meg.

— Mi a helyzet a pakisztáni fegyveres erőkkel? — tette fel a 
kérdést a CIA-ügynök.

— Rendőrök és katonák állomásoznak a nagyobb közterek 
többségén, valamint a fontosabb kereszteződésekben — válaszolta 
Coleman. — A bizonytalan politikai helyzet miatt a civil lakosság is 
mozgolódik. Ezzel együtt nem vezényeltek túl sok fegyverest az 
utcára. Mindössze erőt akarnak demonstrálni, hogy kordában tart-
sák az embereket.

— Tudnak arról, hogy itt vagyunk?
— A hadsereg és a zsaruk? Nem, és szeretnénk, ha ebben a 

városban így is maradna. A helyi tábornok és a rendőrfőnök mind-
ketten a saját zsebükre játszanak. Fontolóra vettük, hogy lefizetjük 
őket, de egyik sem elég megbízható vagy kompetens ahhoz, hogy 
ilyesmivel vesződjünk. Csak a saját seggüket védik, és kivárnak, 
amíg világossá válik, hogy a csetepatéból a hadsereg vagy a kor-
mány kerül ki győztesen.

— Szóval nem számíthatunk a segítségükre.
— Ez egészen biztos. Ami azt illeti, sokkal valószínűbb, hogy 

csak akadályoznak majd.
Hirtelen életre kelt egy adóvevő, amely addig a földön hevert.
— Nyolcas megfigyelő a bázisnak. Bázis, jelentkezz!
Maslick felkapta a készüléket, és a térképre vörös színnel felírt 

nyolcas számra mutatott.
— Itt a bázis. Mi újság?
— Látom a célpontot. Északkelet felé tart az Okara utcán, közel 
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ahhoz a ponthoz, ahol az utca nevet vált. Sűrű a forgalom. Azt hi-
szem, gyalog is lépést tudok vele tartani.

Maslick a CIA-ügynökre pillantott, aki kurta biccentéssel vála-
szolt.

— Kövesd! És értesíts, ha a célpont irányt változtat!
Coleman máris a motorok felé vette az irányt, és előhúzott 

mögülük egy ládára való felszerelést. Rapp utánament, Maslick 
pedig közben értesítette a helikopter pilótáját, hogy álljon készen-
létben.

Repeszmellényt nem viselhettek, ahogy bőrnadrágot és kabá-
tot sem. A nagy melegben nem sok hasznát vették volna az ilyes-
minek, ráadásul jó esélyük volt arra, hogy az események végül 
gyalogos tűzharcba torkollnak majd. Rapp a keki katonai nadrágjá-
ra felhúzott egy hegymászóhevedert, majd kitűrte az ingét, hogy 
eltakarja. Mivel a vállra szerelhető pisztolytáska túl feltűnő lett vol-
na, egy olyan összeállítás mellett döntött, amelyet előszeretettel 
használt otthon, futás közben — övtáskában vitt magával egy kom-
pakt Glock 30-ast.

Coleman egy komolyabb fegyver mellett tette le a voksát, 
amelyet egy kis méretű hátizsákban vitt magával. Hogy eltakarja a 
szőke haját és a világos bőrét, kénytelen volt zárt sisakot viselni. 
Rapp évek óta fenyegette azzal, hogy az egyik bevetésük után 
szoláriumbérlettel, valamint egy raklapnyi hajfestékkel fizeti ki, de 
az egykori SEAL-es nem akarta venni a lapot.

— Próba — szólalt meg a CIA-ügynök, miután egy fülhallgatóval 
és mikrofonnal tette teljessé a felszerelését.

— Hallak — válaszolta Coleman a sisakjába épített rádión.
— Én is, tökéletes a vétel — csatlakozott Maslick egy pillanattal 

később.
— Megpróbálok a hátukba kerülni. Scott, te északról közelíted 

meg őket.
— Vettem. Pár perc múlva találkozunk.
Rapp átvetette a lábát a legközelebbi motoron, és berúgta. 

A raktárkapu lassan felemelkedett, de csak alig több mint egy mé-
terre volt a földtől, amikor a CIA-ügynök lehajolt, gázt adott, és 
elhúzott alatta, majd megindult a szűk mellékutcában.
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11. fejezet

— Az amerikai megfigyelő kiszúrta a teherautót, és gyalog követi.
Grisa Azarov ügyet sem vetett a fülhallgatójában elhangzott 

jelentésre, és egyenletes tempóban folytatta lépteit az elhagyatott 
gyárépületben. Huszonhárom méter. Gyors fejszámolással megál-
lapította, mennyi időbe telne végigfutnia ezen a szakaszon álló 
helyzetből indulva, aztán egy méretes ipari berendezés felé vette 
az irányt, amely meghatározta az üzemcsarnok egyik oldalának a 
képét.

— Ismétlem. Az amerikai megfigyelő meglátta a teherautót, és 
gyalog követi.

Azarov bekapcsolta a mikrofonját, és a lépteivel lemért egy 
újabb szakaszt.

— Vettem. Adj engedélyt a sofőrnek, hogy letérjen az útról!
Megállt, és alaposan körülnézett, végigjártatva a tekintetét az 

évek óta nem használt gépeken, amelyeket már megfogott a rozs-
da, a csarnok közepén álló, üvegfalú iroda maradványain, valamint 
a gyártásból visszamaradt, selejtes darabok halmain.

Fogalma sem volt, mi készült itt egykor, vagy hogy az üzem 
mikor zárta be a kapuit. Nem tudta, hogy az immár elkerülhetetle-
nül felé tartó teherautó sofőrje muszlim fanatikus volt, képzett 
operatív ügynök vagy egyszerű, ártatlan fuvaros. Alig ismerte a 
környéket, a napnak ebben a szakában jellemző forgalmat vagy 
a helyi rendfenntartók létszámát és felkészültségét. Kénytelen volt 
azt feltételezni, hogy a kollégái elegendő figyelmet fordítottak 
mindezekre a részletekre, és bízni Krupin őrszemeiben, hogy folya-
matosan tájékoztatják majd annak az embernek a helyzetéről, 
akivel hamarosan életre-halálra menő küzdelembe bocsátkozik.

Odasétált az egészen a mennyezetig érő daru talapzatához, és 
alaposan megvizsgálta, mielőtt az épület végében összecsődült 
közel-keleti társaira emelte a tekintetét. Az arabok pontos felada-
tát illetően csak annyit közöltek vele, hogy nem az ő kedvéért 
vannak ott. A számukból és a felszerelésükből ítélve nyilvánvaló-
nak tűnt, hogy valamit le kell majd rakodniuk a teherautóról, 
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amely hamarosan megérkezik. És bár konkrétan ezt sem mondta 
ki senki, nem sok kétség fért ahhoz, hogy a kérdéses tárgy a Pa-
kisztánt bejáró nukleáris robbanófejek egyike.

Azarov érezte, ahogy a mellkasában ver a szíve, és a fülében 
sebesen áramlik a vér. A pulzusa máskor alig gyorsult éles helyzet-
ben — hosszú évek testedzésének és pszichológiai felkészülésének 
eredményeként. A mai azonban aligha volt szokványos bevetés. 
Az ISIS által küldött terroristák jelenléte, valamint az információhi-
ány miatt elfogadhatatlanul sok bizonytalan tényezővel kellett 
számolnia. A nukleáris robbanófej várható érkezése azt jelentette, 
hogy a tetteinek jóval messzemenőbb hatásai lehetnek, mint az-
előtt bármikor. És persze ott volt még Mitch Rapp.

Az egész akció őrültségnek tűnt. Az összecsapás megtervezése 
ideális esetben hónapokat vett volna igénybe. A fiatal bérgyilkos-
nak személyesen kellett volna végigjárnia a környező utcákat, ki-
jelölnie a visszavonulási útvonalakat és feltörni Rapp rádiójának a 
titkosítását. Csapdába kellett volna csalnia a legendás CIA-ügynö-
köt, és elvágni az erősítéstől, majd elsöprő túlerővel állítani szembe.

Azarov ehelyett itt állt egyedül, egy ismeretlen épület köze-
pén, és nem volt a kezében más, mint a pisztolya, valamint egyet-
len tartalék tár.

Az orosz elnök kétségkívül azzal érvelne, hogy lehetetlen volt 
ennél alaposabb tervet kidolgozni anélkül, hogy azt az amerikaiak 
megneszelték volna. Hogy a bérgyilkosából csupán a félelem be-
szél. Ezek az érvek azonban meglehetősen üresen csengtek. Az 
igazság az volt, hogy Makszim Krupin a legapróbb esélyt sem ad-
hatta meg arra, hogy az eddigi legsötétebb terve lelepleződjön.

Ez a tény pedig újabb nyugtalanító kérdéseket szült.
A muszlimokat természetesen kivégzik majd, miután elvégez-

ték a feladatukat. De mi lesz Azarov sorsa? A fiatal orosz bízott 
abban, hogy továbbra is élvezi az elnök bizalmát, de ostobaság lett 
volna minden reményét ebbéli meggyőződésébe vetnie. Mariusz 
Posztan egyike volt Krupin legpótolhatatlanabb tanácsadóinak, en-
nek ellenére az Arab-tenger mélyén talált örök nyugalomra.

Ismét megszólalt a rádió, ezúttal jellegzetes brit akcentussal. 
A férfi minden bizonnyal azon őrültek közé tartozott, akik minde-
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nüket hátrahagyták azért, hogy egy barbár háborúban harcolja-
nak, amelyhez semmilyen közük nem volt.

— Három férfi hagyta el motoron a Dzsaranvala utcában lévő 
üzletet. Egyikük a Csatorna út felé halad, egy másik pedig a Dzshan-
gon indult el. A legjobb becslésünk szerint öt percen belül érik utol 
a teherautót. A harmadik amerikai északkeletnek tart.

Azarov csak bólintott. Mitch Rapp és Scott Coleman lesznek 
azok, akik a teherautóhoz közelednek. Rögtönözniük kell majd, 
amikor megtudják, hogy a célpontjuk irányt változtatott. A harma-
dik bizonyára Joe Maslick, aki korábban a Delta Force-ban szolgált. 
Még mindig nem épült fel teljesen a közelmúltban szerzett vállsé-
rüléséből, így logikusnak tűnt, hogy őt a helikopterhez küldik, 
amelyet a CIA a város szélén tartott készenlétben.

A fiatal bérgyilkos előhúzta a fegyverét, és még egyszer, utol-
jára ellenőrizte. Hamarosan találkozik Rapp-pel.

12. fejezet

Amint hat méter üres utat látott maga előtt, Rapp felgyorsított, 
majd kikerült egy furgont. Kis híján felugratott a gyalogosokkal zsú-
folt járdára, de végül inkább levitte egy Suzuki kombi oldalsó visz-
szapillantó tükrét, miközben átpréselte magát a kocsi és egy vil-
lanyoszlop között.

A városban ugyanolyan pokoli állapotok uralkodtak, mint amik-
hez az évek alatt már hozzászokott Pakisztánban: hőség, szmog, 
káosz. Az ország még a viszonylagos politikai stabilitás évei ben is 
komoly fenyegetést jelentett a modern világrendre nézve — egy re-
ménytelenül korrupt puskaporos hordón ültek, és a helyzetet csak 
súlyosbították az egymással rivalizáló terroristacsoportok, a széthú-
zó kormánytisztviselők és a hanyagul kezelt atomfegyverek.

— Jobbra fordulok a Csatorna gyorsforgalmi úton — hallotta a 
fülében Scott Coleman helyzetjelentését.

— Vettem.
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Rapp hosszú haján csepegett az izzadság, és a szemébe lógó 
tincsek zavarták a látásban. Az egyik utcasarkon őrt álló fegyveres 
mintha felfigyelt volna rá, ezért a CIA-ügynök letért az útról, és egy 
baloldalt nyíló mellékutcában haladt tovább. A sikátornak megvolt 
az az előnye, hogy túl szűknek bizonyult a legtöbb autó számára, 
így nyugodtan felgyorsíthatott, miközben a gyalogosok rémülten 
vetették a hátukat a kétoldalt magasodó házfalaknak, hogy utat 
adjanak neki. A nagyobb sebesség árát az jelentette, hogy a kor-
mányra erősített GPS elvesztette a kapcsolatot a műholddal.

— Elhagytam a Dzshang utat. Ha minden igaz, úgy egy percen 
belül kiérek az Okarára.

— Vettem — nyugtázta Coleman.
— Mas! Veled mi a helyzet?
— Kevesebb mint hat perc, és felszállok a helikopterre. Úgy tíz 

perc múlva érek fölétek.
— Tíz perc. Vettem.
Rapp kiért egy széles sugárútra, ahol megkerült egy gyapot-

bálákkal megrakott kismotort. Coleman úgy húszutcányira lehe-
tett tőle északra, és délnyugatnak tartott ugyanazon az úton, 
amelyen az atomfegyvert szállító teherautó haladt. Ha minden jól 
megy, két ellenkező irányból közelítik meg, de aztán kénytelenek 
lesznek rögtönözni. Hasonló helyzetben a gyorsaság kulcsfontos-
ságú volt. Minél előbb végezniük kellett az ellenséges fegyvere-
sekkel, hogy aztán átvegyék az irányítást a jármű felett. Ha mind-
ezen sikeresen túljutottak, még ki kellett találniuk, hogyan küzdje-
nek meg a rendőrök és a hadsereg várható közbelépésével. A terv 
nem tűnt éppen sziklaszilárdnak, de a pillanat hevében ez volt a 
legjobb, amivel sikerült előállniuk.

— A teherautó letért a Csatorna gyorsforgalmi útról! — jelentet-
te a megfigyelőjük. — Délnyugat felé fordult a Karin csomópontnál. 
Itt már nem tudok lépést tartani a forgalommal, el fogom veszíteni.

— Balra átvágok a Szatiánán, és igyekszem párhuzamosan ha-
ladni vele — jelentette ki Coleman. — Hátha kiderül, hová tart.

— Én a csomóponttól délre lyukadok ki, és megpróbálok ráta-
padni a...

Váratlanul Rapp elé került egy teherszállító, amely addig az út 
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szélén parkolt. A CIA-ügynök jobbra kapta a kormányt, és a forga-
lom sűrűjébe hajtott, centimétereken múlt, hogy nem ütötte el 
egy busz. Miután más lehetősége nem maradt, és túl nagy lendü-
lettel érkezett ahhoz, hogy időben lelassítson, felugratott a járdára, 
aztán állóra fékezte a hátsó kereket. A gyalogosok elugrottak elő-
le, ahogy átszáguldott közöttük egy kis térre vezető lépcső felé.

Ezúttal sem volt esélye megállni, így inkább gázt adott, és a 
lábtartón megvetve a talpát, felállt a motoron. Ijedt és dühös kiál-
tások közepette rugaszkodott el a lépcső tetejéről.

Mindössze tizenöt fokot kellett átugratnia, így jó egy méterrel 
kerülte el az utolsót; a lengéscsillapítók tövig nyomódtak, ahogy a 
tér betonjára érkezett. Egy hangos csattanást követően megszűnt 
a húzóerő, miközben a motor irányíthatatlanul felpörgött. Rapp vé-
gigkapcsolta a sebességeket, de ez mit sem segített. A váltó meg-
adta magát.

Leszállt, a motor pedig nekiment egy postaládának, aztán az 
oldalára dőlt. Máris kisebb tömeg gyűlt össze körülötte, és a távol-
ban egy rendőr szürkésbarna alakja rohant felé.

A CIA-ügynök ösztönösen az emberek felé vette az irányt. Az 
volt a tapasztalata, hogy a közvetlenül körülötte álló pár ember 
ugyan tanúsíthat némi ellenállást, a mögöttük állók azonban egy-
szerűen csak követik a nyájat. Általában fogalmuk sincs arról, mi 
történt, és ki vett részt az eseményekben.

Ahogy közelebb ért, világossá vált azonban, hogy a rendőr jó 
tizenöt kiló túlsúlyt cipel magán. Esetlenül szedte a lábát, miköz-
ben egy gépkarabélyt szorított tekintélyes méretű pocakjához. 
Csoda lett volna, ha a fickó tíz perc alatt lefut egy kilométert anél-
kül, hogy holtan esne össze, míg Rapp harmadennyi idő alatt ké-
pes volt megtenni ezt a távot.

Elégedetten nyugtázta, hogy nem kell komoly üldözőktől tar-
tania, majd hátat fordított a gyülekező csőcseléknek, és elkezdett 
rohanni az atomfegyvert szállító teherautó legutóbbi ismert hely-
zete felé.

— Gyalog haladok tovább — mondta a mikrofonba. — Nemsoká-
ra kiérek az Okarára.

— Jól vagy? — kérdezte Coleman. — Mi történt?
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— Igen, és ne is kérdezd! Mas, te merre vagy? A GPS-em a mo-
toron maradt, úgyhogy vakságra vagyok ítélve.

— Úton. Sietünk, amennyire lehet, Mitch.
A CIA-ügynök hátrapillantott, és örömmel látta, hogy a rendőr 

egy helyben áll a járdán, és a térdére támaszkodva próbál léleg-
zethez jutni.

— Még mindig a Szatiána úton vagyok — jelentette Coleman. 
— Mitch, ha lehet, ne nagyon maradj le a buliról, rendben?

13. fejezet

— Megtaláltam a célpontot — hallotta a rádión Scott Coleman. — 
A Háli és a Kaim sarkán hajt be éppen egy raktárba a délnyugat felé 
néző kapuk egyikén.

— Vettem — nyugtázta az egykori Navy SEAL-es, miközben a 
kormányára erősített GPS-re pillantott. A készülék a központból 
kapta az adatokat, és néhány másodperccel később megjelent a 
kijelzőn a frissített útvonal. — Úgy két percre vagyok onnan. Szem-
mel tudod tartani addig?

— Negatív — válaszolt a megfigyelő. — Éppen leengedik az ajtót. 
Figyelem a bejáratot, de nem lepődnék meg, ha lenne egy másik 
is az épület túloldalán.

Ami azt illeti, ebben szinte biztosak lehettek, és ezt Coleman 
is jól tudta. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a sofőrt lefizet-
ték, hogy térjen el az eredeti útitervtől, és látogasson el a raktárba, 
ahol már várták az al-Badr emberei, hogy lepakolják az atomtölte-
tet. Coleman a helyükben legalább öt autót tartott volna odabent, 
és mindet egyszerre indította volna útnak. Egyet a bombával, né-
gyet pedig megtévesztésül.

Persze elképzelhető volt, hogy a raktár is hasonló célt szolgál, 
és egyszerűen áthajtanak rajta, hogy lerázzák azt, aki esetleg kö-
veti őket.

— Értettem. Maradj a helyeden! — utasította végül a megfigye-
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lőt. — Alig egy perc, és ott vagyok. Akad még megfigyelőnk a kö-
zelben?

— Három emberünk is idetart, de nem tudni, mikor érnek ide.
Másfél kilométernél nagyobb távolság esetén nem lehetett 

megbecsülni a menetidőt. A forgalom teljességgel kiszámíthatat-
lan volt. Nemegyszer fordult elő, hogy rakodás közben egy kamion 
egy teljes utat eltorlaszolt, és egymást érték a balesetek.

Nem mintha sokra mentek volna az erősítéssel. Egyik embe-
rük sem hordott magánál fegyvert.

Coleman átvágott egy szűk mellékutcán, ahol kénytelen volt 
tíz kilométeres óránkénti sebességre lassítani, hogy átszlalomoz-
zon a felháborodott járókelők között. Amikor végre előbukkant a 
túloldalon, pontosan szemben találta magát a raktárral. Úgy tűnt, 
az épület egy egész háztömböt elfoglal. Hatalmas, többségében 
törött ablakai úgy négy és fél méter magasan kezdődtek, és csak-
nem a tetőig nyúltak.

A megfigyelővel ellentétes irányból érkezett. Látott maga 
előtt egy sor rakodókaput, tehát annyi máris biztosnak tűnt, hogy 
a teherautó északi és déli irányban is távozhat.

— Elértem a kijelölt pontot — jelentette Coleman, miközben be-
húzódott két közelben parkoló kocsi közé, és leállította a motort.

— Vettem — nyugtázta Rapp zihálva. — Mas, hol a kurva élet-
ben vagy?

— Ha minden igaz, pár percen belül már fölötted.
— Értettem.
— Tájékoztassatok a fejleményekről! — szólt közbe az egykori 

Navy SEAL-es. — Körülnézek odabent.
Nem vette le a sisakot, miközben átvágott a forgalmas úton. 

Igyekezett a körülményekhez képest gyorsan haladni, anélkül 
hogy túl nagy figyelmet vonna magára. A fejvédő alatt pokoli for-
róság gyötörte, de nem a turistaövezetben andalgott, így a szőke 
hajával akkor sem kelthetett volna nagyobb feltűnést, ha tankkal 
próbál meg betörni a raktárba. Valószínűleg ezért még kap Rapp-
től a bevetés utáni eligazításon.

Mindegyik rakodókaput egy-egy méretes lakat zárta, amely 
úgy két és fél méterrel a járda felett lógott. Belülről lehetetlen volt 
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kinyitni őket, és a rájuk rakódott rozsda mennyiségéből ítélve az is 
kérdésesnek tűnt, hogy ki lehet-e nyitni őket egyáltalán. Coleman 
végül úgy döntött, beoson a raktár keleti oldala, valamint a mellet-
te lévő ablaktalan épület között végigfutó mellékutcába.

A sikátor még két méter széles sem volt, és magasan állt ben-
ne a szemét, alighanem a hulladékgazdálkodásban dolgozók kö-
zelmúltbeli sztrájkjának eredményeként. A hőségben felszálló 
gyomorforgató bűz legalább távol tartotta a járókelőket.

— Mas! — szólalt meg Rapp hangja a rádión. — Hallom a heli-
koptert a hátam mögött. Épp most készülök átkelni az Amínpúra 
úton.

— Várj csak... Aha. Megvagy, Mitch!
— Egy katona közeledik felém nyugati irányból. Az adóvevőjén 

beszél valakihez. Látod?
— Igen. Két rendőr is lesz előtted. Azt javaslom, fordulj be va-

lahol, ha nem akarsz egyenesen a karjaikba rohanni. Tőled jobbra 
lesz egy mellékutca a házak mögött.

— Vettem.
Coleman nekilátott, hogy megmásszon egy halom szemetes-

zsákot, és a bajsza alatt káromkodott, amikor kiszakadtak, vagy 
kicsúsztak a bakancsa alól. Majdnem egy percébe telt, de végül 
sikerült egy szintbe kerülnie a magasan elhelyezett, ép ablakok 
egyikével. Mivel nemrég esett, az üveg meglepően tiszta volt. Az 
amerikai a kezét a szeme fölé tartva igyekezett belátni.

— Kaptunk néhány előzetes információt az épületről — recse-
gett az egyik megfigyelő hangja. — Ipari légkondicionáló berende-
zéseket gyártottak itt, amíg három évvel ezelőtt csődbe nem ment 
a cég. Úgy tűnik, egyetlen, egybefüggő üzemcsarnok az egész, és 
a gépek egy része még mindig odabent van.

— Ezt én is meg tudom erősíteni — tette hozzá Coleman. — Kö-
zépen látok egy irodát, és van egy csomó törmelék.

Ebben a pillanatban mozgást látott az épület hátsó részében, 
és megpróbált úgy helyezkedni, hogy jobban lásson. A benti fél-
homály különösen sötétnek tűnt az erős napsütésben, ennek elle-
nére ki tudott venni néhány bizonytalan körvonalat.
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— Látom a teherautót és legalább két ellenséges fegyverest. 
Úgy tűnik, éppen kirakodnak.

— Vettem — szólt hozzá Rapp. — Mas, gyalog sosem fogok oda-
érni, ráadásul kiszúrt magának az a két zsaru. Fel tudsz venni?

— Nem gond.
Az egykori SEAL-es szeme kezdett hozzászokni a raktárban 

uralkodó fényviszonyokhoz, és sikerült kivennie még két alakot, 
így az ellenfeleik száma legalább négyre emelkedett. Kihúztak né-
hány ládát a teherautóból, de egyik sem tűnt elég nagynak ahhoz, 
hogy elférjen benne a keresett nukleáris töltet. A robbanófejet 
alighanem mélyen a valódi szállítmány mögött rejtették el.

— Mi a parancs? — szólt Coleman a sisakjába szerelt mikrofonba.
— Te vagy a helyszínen, nem én — válaszolta a CIA-ügynök. 

— Tiéd a döntés.
Az üzemcsarnokban izgatottság jelei mutatkoztak, és Scott vé-

gignézte, ahogy három ember a teherautó hátsó részéhez rohan. 
Kisvártatva ismét felbukkantak, és egy dísztelen fenyőkoporsóra 
emlékeztető tárgyat vonszoltak magukkal. Nem várhatott tovább.

— Bemegyek.
— Vettem. Ne csinálj semmi őrültséget! Csatlakozom hozzád, 

amint tudok.
Az amerikai félig kúszva, félig gurulva lezúgott a szemétha-

lomról, és az épület oldalából nyíló kis ajtó felé igyekezett. Az ut-
cafronton látottakkal ellentétben ezt egy szerényebb méretű, de 
hasonlóan rozsdás lakat zárta. Coleman előhúzta a hangtompított 
Sig Sauer P226-osát, és golyót eresztett bele. Ahogy várta, a fém-
szerkezet hamar megadta magát.

A hirtelen beáramló fény miatt csupán résnyire nyitotta az ajtót, 
oldalazva besurrant, majd azonnal becsukta maga mögött, és a föld-
re vetette magát. A túloldalon tevékenykedő arabok figyelmét túlsá-
gosan lekötötte a várva várt szállítmány ahhoz, hogy észrevegyék.

A földre támasztotta a könyökét, és türelmesen célba vette az 
egyiküket, aki épp egy feszítővasat próbált a láda fedele alá tusz-
kolni. Coleman mély lélegzetet vett, benn tartotta, majd finoman 
meghúzta a ravaszt. A fegyver visszafogott kattanást hallatott, 
mire a férfi feje azonnal hátracsuklott. Aztán elszabadult a pokol.


