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Bevezetés
„Azt nem tudom, hogy a harmadik

világháborút milyen fegyverekkel

fogják megvívni, de a negyediket

biztos, hogy botokkal és kövekkel.”

Albert Einstein szavai talán még időben figyelmeztettek
bennünket az atomfegyverek pusztító, világromboló erejére.
A  huszonegyedik  század  békés  éveiben  –  avagy  békés
területein – még időben ismerték fel a problémát, és a háború
helyett  a  túlélésre  koncentráltak.  Bár  az  országok
felfegyverkezése meghazudtolta a hidegháborús készültséget,
nem  történt  komolyabb  összecsapás,  leszámítva  az  arab
világok elleni  folyamatos fenyegetéseket  és bombázásokat.

Az  orvostudomány  azonban  titkon  dolgozott,  hatalmas
pénzösszegeket  bezsebelve,  és  ehhez  képest  évtizedekig
roppant kevés eredményt felmutatva. Nem csak az Európai
Unió,  de  az  USA  magasan  képzett  doktorai  is  gyakran
cseréltek  eszmét,  osztották  meg  egymással  kutatásaik
eredményeit, hogy megfelelő válaszokat találjanak a rákra, az
AIDS-re, a sugárfertőzésekre, és egyáltalán, minden halálos,
vagy végzetes betegségre.

A megfelelő gyógyszert mégsem az orvostudomány találta
fel.  Hatalmas  visszhangot  vert  ugyanis  egy  frissen
diplomázott,  német  vegyész  találmánya,  amely  egészen
másféle  kísérletek  eredményeit  használta  fel,  és  nem



hallgatott jóformán semmilyen múltbéli tapasztalatra. Amint
ez az alig huszonöt éves férfi az interneten terjeszteni kezdte
találmányát – melyet Biotrinnek nevezett el – többé már nem
volt  értelme az  orvostudományt  fenntartani.  Ugyanis  ez  a
szer nem csak gyógyír az összes ismert betegségre, de soha
nem  látott  ellenállást  is  biztosít  az  emberi  szervezetnek.
Mindazok a kísérleti alanyok, akiken a vegyész kipróbálta a
szert, hihetetlen gyógyulásokról számoltak be betegségek és
sérülések terén: alig egy perc alatt egy komolyabb szúrás is
begyógyul, s a törött csontok is helyreállnak negyed óra alatt.
Mi több, a szer az öregedésre is fittyet hány, s néhány nap
alatt beállítja a szervezet ideális állapotát – mind testsúlyban,
mind  izomtömegben,  s  a  fiatalság  pillanatát  örökkévalóvá
varázsolja. A titka abban rejlett, hogy minden körülmények
között  életben  tartja  az  agyat,  s  azonnali  regenerálásra
sarkallja a test sejtjeit s bármely sérülését, beleértve akár a
szív leállítását is.

A  vallások  az  ördög  küldöttének  nevezték  az  ifjút.  Az
orvostudomány hatalmas vagyonnal és Nobel-díjjal tüntette ki.
A közmédia sztárként ünnepelte a csámpás fiatalt. Az állami
hatalmak, a hadsereg és a politika pedig túl későn kapott
észbe, és mire eltüntethették volna a bizonyítottan csodaszert,
annak híre már mindenkihez eljutott.

A  nehézségek  azonban  csak  ezután  következhettek.  A
Biotrin nagyüzemi előállítása hatalmas vagyonokat emésztett
volna fel, és ahhoz, hogy minden ember megkapja az oltást –
amit  háromévente  meg  kellett  ismételni  –  olyan  politikai
hozzáállás  kellett  volna,  amely természetesen hiányzott  az
állami vezetésekből.



A túlnépesedett Föld bolygó egyébként sem bírta volna el
a halhatatlanokat, hiszen a népesség 2040 végére elérte a
tízmilliárd főt.

A tény, hogy a Biotrin terjedését visszaszorították, és csak
szükséges  helyzetekben  adták  be  –  sérülések,  vagy
gyógyíthatatlan  betegségek  esetén  –,  az  élelmiszer  és  az
ivóvízkészlet drasztikus csökkenése, a felmelegedés által az
emberiség  egyre  és  egyre  kisebb  területre  való
visszaszorulása  pedig  csak  fokozta  az  általános
elégedetlenséget.

Az  országhatárok  eltűntek,  helyüket  államszövetségek
vették át, közös irányítással és közös gazdasággal – amely
egyre  és  egyre  nagyobb  szegénységbe  taszította  az
állampolgárokat.  Fogytak  az  élelmiszerek,  az  emberi  élet
területe  egyre  és  egyre  kisebb  helyre  szorult  vissza.
Általánossá  váltak  a  tüntetések,  a  lázadások,  a  hatalom
megdöntésére irányuló kísérletek,  a  vallási  káosz…

Míg  végül,  egy  évvel  az  után,  hogy  válsághelyzetet
ismertek  el  a  vezetők,  2057-ben,  mega-birodalmak
összecsapásaival  visszavonhatatlanul  kirobbant  a  harmadik
világháború.

Albert  Einstein  sejtése  szerencsére  nem  vált  be.  Az
atomfegyverek bevetését mindkét birodalom elvetette, hiszen
a  sugárfertőzés  tönkretette  volna  a  meghódítani  kívánt
területeket.  A  föld  rég  nem  látott,  gyalogos  katonák
összecsapásainak tanújává vált ismét. A Biotrin ellenszere és
a fájdalomnövelő – egy rettegve emlegetett, szörnyű szer –,
ismeretében a katonák korántsem voltak többé örök életűek.
Mi több, a számuk egyre csökkent, még azzal együtt is, hogy



a  sereg  egyre  több  civil  lakost  hívott  be,  s  így  talán  a
kormányok  fellélegezhettek:  a  túlnépesedés  kérdését  a
harmadik világháború a maga véres eleganciájával  oldotta
meg.

Csakhogy természetesen egyik nagyhatalom sem döntött
úgy, hogy feladja a harcot, és a béke a vezetők fejében meg
sem fordult. A cél immár nem a jólét, nem a biztonság volt –
nyilvánvalóvá vált, hogy egészen addig nem nyugszanak, míg
a másik felet igába nem hajtják. Hogy ez meddig fog tartani?
Talán  tíz  évig,  talán  harmincig.  Talán  addig,  míg  az
emberiség  népessége  néhány  millióra  nem  csökken  a
milliárdokról.

Csakhogy a háborús gépezetbe hiba csúszott, s egyetlen
személy  miatt  érvényét  vesztette  minden  statisztika  és
spekuláció.

És itt, a harmadik világháború első évének végén veszi
kezdetét történetünk. Főszereplőnk legyen az az ember, aki
képes volt megváltoztatni az emberiség sorsának alakulását,
s akinek neve: Leona Szatmari.



1. könyv



ORION
1. fejezet

Az utolsó történelemóra
Az égen folyamatosan repülőgépek cikáztak. Talán azért,

hogy  támaszpontokat  pusztítsanak  el,  talán  azért,  hogy
felderítéseket  végezzenek.  Akárhogy is,  a  hangjukhoz már
rég  hozzászoktak  a  civil  lakosok,  és  Szeged  hárommilliós
városa  már  a  fejét  sem  kapta  fel,  hogy  megcsodálja  a
gépmadarakat.  Csak  a  robbanások  okoztak  még
meglepetéseket,  de  azok  szerencsére  egyre  ritkábban
fordultak elő. A város katonai kiképzőtelepe a háború elején
megszűnt, s ezek után nem volt többé értelme az épületek
bombázásának.

A város lakói  lassan napirendre tértek a háború ténye
felett,  és  megpróbáltak úgy tenni,  mintha mi  sem történt
volna. Ezt az igyekezetet hátráltatta az a tudat, hogy a férfiak
– apák és fiúk – lassan eltünedeztek a városból, és senki nem
tudta megmondani, hogy valaha hazatérnek-e még. A híradó
sem pártolta azokat, akik normális életet akartak élni. Napról
napra,  sőt,  fontosabb  hadműveletek  során  óráról  órára
következtek  a  híradások  a  szörnyű  eseményekről.  Egyre
nehezebben  jutottak  élelmiszerhez,  és  az  egyedül  maradt
anyák egyre nehezebben tartották el  a  családot.

A  város  vezetése  azonban  nem  hagyta,  hogy
megszűnjenek a munkahelyek és az iskolák. Ha kellett, súlyos



pénzeket  áldoztak  rá,  hogy  tovább  működjön  minden  a
többé-kevésbé rendes kerékvágásban.

Ennek  az  igyekezetnek  volt  köszönhető,  hogy  ezen  a
pénteki napon a város egy kieső pontján lévő, kétezer fős
gimnáziumban  ma  is  zavartalanul  folytak  az  órák.  A
többé-kevésbé  hangszigetelt  ablakoknak  köszönhetően  a
termekbe csak halvány sejtésként jutott  be a repülőgépek
állandó  zúgása,  s  többé  nem  nyomta  el  a  tanárok
magyarázatát  a  periódusos  rendszer  elemeiről,  vagy  a
másodfokú  egyenlet  megjegyezhetetlen,  ám  puskából  jól
működő megoldóképletétől.

A tizenkettedik D osztályban egy pisszenés sem hallatszott.
A nebulók némán görnyedtek a második világháborúról szóló
dolgozatuk  fölé,  és  próbálták  felidézni  agyuk  legmélyén
elrejtett  évszámokat  és  neveket,  több-kevesebb  sikerrel.
Kovacs tanár úr minden egyes repülőgép-zúgásra felkapta a
fejét,  és  a  hangjukból  próbálta  megítélni,  hogy  miféle
szerkezetek húznak el épp a fejük felett. Ez a zárt ablakok
mögül igencsak nehéz, de annál szórakoztatóbb feladat volt, s
ha véletlenül egy hangrobbanást hallott a város felett, máris
megtartotta  soros  kiselőadását  a  repülés  történelméről.
Köztudott  volt,  hogy rajongott  az efféle masinákért,  és  az
osztályok, akiket tanított, mind kuncogva vették tudomásul,
hogy  bizony  nekik  is  meg  kell  tudniuk  különböztetni  egy
MIG-et egy Grippentől. Szigorúan hang alapján.

Leona,  aki  a  leghátsó  padban  ült,  az  ablak  mellett,
elmélázott dolgozata felett. Épp Hitler dicstelen tetteit kellett
volna sorolnia, ám sokkal érdekesebbnek bizonyult az a légi
parádé, amely épp a szeme előtt bontakozott ki, s amelyben



épp egy idegen felderítő-vadászgépet fogott közre két járőr,
hogy  elkísérjék  a  támaszpontra  a  foglyul  ejtett  pilótával
egyetemben. Csakhogy nagyon úgy tűnt, hogy az ellenséges
gépnek esze ágában sincs közreműködni, és távoli lövések,
majd  két,  gyors  egymásutánban  bekövetkező  robbanás
hangja  adta ezt  a  város  lakóinak tudtára.  Rövid,  alig  egy
perces  csata  után  az  ellenséges  gép  lángolva  a  földbe
csapódott, a járőrök közül pedig az egyik füstölő szárnnyal
száguldott  utána,  miután  katapultáló  pilótája  a  sorsára
hagyta.

Leona nem aggódott különösebben. A gépek jóval a város
határán túl, a szántóföldeken fogtak talajt, és nagyon kicsi
volt az esélye, hogy bárkiben kárt tegyenek.

Természetesen  nem  ő  volt  az  egyetlen  a  dolgozatírók
közül,  aki  érdekesebbnek  tartotta  a  rég  letűnt  második
világháború helyett a jelenkori harmadikat. Még a tanáruk
sem szólt rájuk, az ő szemei is a gépeken függtek. Normális
esetben a következő az lett volna, hogy kikérdezi az osztályt,
hogy milyen repülőket is láttak, azonban, mielőtt megszólalt
volna, rájött, hogy miért fekszenek a papírok a nebulók előtt.

–  Folytassátok  a  dolgozatot!  –  szólt  rá  az  osztályra.  A
Leona  mellett  ülő  Evelyn  azonnal  összehajtotta  az  ölében
tartott  puskát,  és  újult  lendülettel  válaszolta  meg  a
kérdéseket.

Leo  is  hozzáfogott,  hogy  bővebben  kifejtse  Hitler
rémséges tetteit, és megpróbálta felsorolni a haláltáborokat –
azonban mielőtt  befejezhette volna,  az ajtó felől  két  rövid
koppantás, majd az osztályfőnökük megjelenése zavarta meg
újra az órát.



Evelyn azonnal  belelesett  a puskába,  ahogy a pásztázó
tekintet  elfordult  tőlük,  de  ezúttal  nem  volt  szerencséje.
Kovacs egy torokköszörüléssel és egy megrovó pillantással
adta  tudtára,  hogy  lebukott.  Az  osztályfőnök  csak
megforgatta  a  szemeit:  úgy  tűnt,  hogy  jelen  pillanatban
egyáltalán  nem  érdekli,  hogy  egyik  diákját  puskázáson
kapták. Leona számára már ez is furcsának tűnt, az pedig
végképp, hogy rövid sugdolózás után Melinda Adler tanárnő
az osztályhoz fordult.

–  Leona Szatmari,  gyere velem! A többiek folytassák a
dolgozatírást.

A megszólított pislogott meglepetésében.

– De tanárnő… dolgoza…

–  Ez  most  nem  tűr  halasztást.  Hagyd  itt  a  táskát  és
minden holmidat, és gyere velem – ismételte Melinda tanárnő,
és gyors léptekkel az ajtónál termett, várva, hogy a lány is
kövesse.  Kovacs  tanár  úr  egyébként  is  sápadt  arca  most
hamuszürke  színt  öltött,  és  nyelt  egyet,  de  nem  állt
szándékában  kommentálni  az  eseményeket.

Leona vetett egy búcsúpillantást a dolgozatára, és felállt.
Auschwitz nevét „Aushwits”-nak írta, de már nem javította ki
a  hibát.  A  többiek  pillantásainak  kíséretében  hagyta  el  a
termet, és még épp hallotta Kovacs tanár úr szavait.

– Evelyn, hagyd abba a dolgozatírást, a hétfői órán szóban
felelsz  –  jelentette  ki.  Evelyn  méltatlankodása  (Nem  is
puskáztam, nézze meg, üres a pad!) még sokáig hallatszott a
folyosón, egészen addig, míg az énekórán ülő osztály rá nem
zendített a La Marseillaise-re.



Leonának eszébe jutott, hogy megkérdezi, vajon ezúttal
mit követett el – kizártnak tartotta ugyanis, hogy az olyan
aprócska kihágások, mint az esetenként előforduló késés, a
dohányzás vagy a házi feladatainak hiánya elegendő indokot
szolgáltatnának  rá,  hogy  a  dolgozatírás  kellős  közepén
rángassák  ki  történelemóráról.  Azonban  még  ahhoz  is
jóformán szaladnia kellett,  ha utol  akart  érni  a  tanárát,  s
mielőtt megszólalhatott volna, a nő hátrafordult.

–  Ne  kérdezz,  mert  nem mondhatok  semmit.  Mindjárt
elmagyaráznak mindent, csak menj be!

Leonának  erre  tényleg  elakadt  a  hangja.  Ismerte  az
iskolát, akár a tenyerét, hiszen négy éve második otthona volt,
s tudta, hogy az ajtó, ami előtt megálltak, egy kicsi, és ritkán
használt osztályteremre nyílik. A tanárnő kinyitotta előtte az
ajtót, és előreengedte a lányt, de úgy tűnt, esze ágában sincs
követni.

Leo bátortalanul belépett. Első pillantásra megnyugtatta a
tudat, hogy nem csak őt várták a terembe, hiszen rajta kívül
még  három  évfolyamtársa  is  jelen  volt,  köztük  legjobb
barátnője,  Tina is.  Az igazgatónő az ablaknál ült,  háttal  a
kilátásnak, az a férfi viszont, aki a tanári asztal mellett állt,
egészen  biztos,  hogy  nem  a  pedagóguskar  tagja  volt.
Kifogástalan  egyenruha  feszült  rajta,  rajta  olyan
rangjelzésekkel,  amelyeket  Leona  soha,  még  háborús
filmekben  sem látott.  A  férfi  izmos  testalkata,  bakancsba
bújtatott  lába,  magas  termete  és  zord  ábrázata  teljes
mértékig  ellentétben állt  szelíd  hangjával,  amelyet  még a
halvány német akcentus sem keményített meg.

–  Örülök,  hogy  mindannyian  megérkeztek.  A  nevem



Snyder törzsőrmester. Üljön le! – intette Leonát, mire a lány,
némi habozás után helyet foglalt Tina mellett. Az ajtó egy
halk  kattanás  kíséretében  becsukódott  mögötte.  A  katona
hangja  hivatalosabbá  vált,  de  nem  vesztette  el  kedves
mivoltát.

–  Bizonyára mindannyian sejtik,  hogy miért  vagyok itt.
Eleget hallhattak a háborúról, és valószínűleg az sem maradt
titokban Önök előtt, hogy az immár nem csak a koruknál és
nemüknél  fogva  hadköteles  férfiakat  hívják  be,  de  három
hónappal  ezelőtt  sor  került  a  független  fiatalokra  is.  A
hadsereg igényt tart a gimnáziumok negyedik évfolyamának
szolgálataira,  s  egyelőre sorsolással  döntjük el,  hogy mely
iskolákból,  mely  osztályok  kerülnek  sorra.  Magukat  azért
kértem  ide,  mert  a  sorsolás  alapján  azon  osztályok,
amelyeknek  tagjai,  kiválasztásra  kerültek,  mindazonáltal
kapnak egy esélyt, és ez csak és kizárólag a maguk döntésén
áll  –  Snyder  törzsőrmester  itt  nagy  levegőt  vett.  Leona
fejében  csak  úgy  kavarogtak  a  gondolatok,  és  őszintén
remélte, hogy lesz ideje feltenni a kérdéseit, bár eddig egyet
sem tudott megfogalmazni. A katona végignézett rajtuk, és
folytatta beszédét. – Ha maguk úgy döntenek, hogy alávetik
magukat  a  tisztképző  programok egyikének,  azzal  legjobb
esetben  három  hónapot  nyernek  az  osztályuknak.
Figyelmeztetnem  kell  magukat,  hogy  a  lemorzsolódási
százalék  mindhárom  programon  nagyon  magas,  és  kevés
esélye van, hogy végigcsinálják. Ha azonban nem vállalják,
akkor a mai napon az osztályukkal együtt kötelesek elindulni
az  egyik  alap-programon,  melyet  korosztályuknak  és
osztályuk  nemi  összetételének  megfelelően  választunk  ki.
Azért vannak itt, mert tanáraik egyöntetűen úgy döntöttek,



hogy maguk a legmegfelelőbbek az osztályból a tisztképző
programra,  s  ha  sikerrel  járnak,  három hónappal  később
maguk képezhetik ki az osztályukat. Mint mondtam, a döntés
magukon áll. Öt percet kapnak.

Snyder elhallgatott, és az igazgatónő mellé lépett, jelezve,
hogy nincs helye kérdésnek. Leona akkorát nyelt, hogy biztos
volt benne, hogy még az ablaknál is hallották, majd Tinához
fordult. Barátnője arcán ugyanazok az érzelmek tükröződtek,
amelyeket Leo is  magáénak tudhatott  ebben a percben: a
rémület és az értetlenség keveréke.

Tehát behívták őket. Hallott már róla, hogy a tizennyolc
éves osztályok kerültek sorra, hiszen az utóbbi hónapokban
ettől  visszhangzott  a  média.  Valahol  számított  rá,  hogy
hamarosan ők következnek, mégis, ma reggel, ahogy iskolába
jött ,  még  azon  tűnődött ,  e leget  tanult -e  a
történelemdolgozatra,  és  fel  sem  merült  benne,  hogy
hamarosan testközelbe kerül  számára a  háború.  Álmaiban
sem  gondolta,  hogy  ilyen  hamar…  hogy  nem  kell  többé
aggódnia az érettségi vizsga miatt, hiszen esélye sem lesz
leérettségizni.  Helyette  egy  sokkal  keményebb  vizsga  elé
állítják,  ahol  a  bukás a halállal  egyenlő.

Tina megrázta a fejét, szemmel láthatóan az érzelmeivel
küszködött. Leo jól tudta, mit kell otthagynia a lánynak: anyja
és a húga szerető családot jelentett számára. Leona is fájó
szívvel gondolt anyjára és a nagyapjára, akikkel együtt élt,
miután az apját katonának vitték, már majdnem egy éve…

– Nem hiszem, hogy sok választási lehetőségünk lenne –
vonta  meg  végül  a  vállát,  és  a  hangját  is  igyekezett
könnyedre  igazítani.  Ő  is  érezte,  hogy  nem  sikerült



tökéletesen, de még mindig jobb volt,  mintha sírva fakadt
volna.

Tina mély levegőt vett.

– Három hónapot adhatunk a többieknek, igaz? – kérdezte
egy  sóhaj  kíséretében.  Leona  bólintott,  s  Snyder
törzsőrmester is megerősítette a szavait egy biccentéssel.

– Menjünk. Legalább három hónapig nem látom ezt a sok
okostojást  –  morogta  halkan  az  egyik  fiú,  mire  Leona
felkuncogott.  Az ő osztályába nem okostojások jártak,  épp
ellenkezőleg. A „szőkenő” és a „plázacica” kategóriák közé
sorolta  az  osztálytársait,  bár  mindezzel  együtt  szerette  is
őket,  hiszen  egymásért  kiálló,  egymást  fedező,  és
folyamatosan összeesküvő osztály volt, akik megkeserítették
a tanárok életét. Azt azonban el sem tudta képzelni,  hogy
katonák hogyan lesznek belőlük…

– Vágjunk bele! – vonta meg végül a vállát. – Úgysincs
vesztenivalónk.

Tina  bólintott,  de  nem  próbálkozott  meg  vele,  hogy
hangosan  is  kinyilvánítsa  egyetértését.  A  másik  fiú  most,
hogy mindenki más döntött, megvonta a vállát.

– Ez igaz… én is megyek.

Snyder törzsőrmester halványan elmosolyodott – látszott,
hogy arcizmai elszoktak az érzelmektől, de a kedves gesztus
így is hatott. Leona egy kicsit fellélegzett – egész másképp
képzelte  el  az  első  találkozást  egy  hivatalos  katonával.
Valahogy nem remélte, hogy emberi megnyilvánulásokra is
képesek  –  a  média  sugallatára  arctalan,  érzelmek  nélküli



lényeknek tartotta őket.

– Ez esetben kérem, kövessenek. Semmilyen holmijukra
nem lesz szükség az igazolványukon kívül.  Ezek maguknál
vannak?

Leona kitapogatta a zsebében a tárcáját, és bólintott. A
többiek  is  követték  a  példáját ,  és  mikor  Snyder
megnyugodhatott a felől, hogy senki nem hagyta otthon az
útlevelét, intett a társaságnak, majd elindult előre.

Még tartott az óra, mialatt átvágtak a gimnáziumon. Az
igazgatónő  egy  hálás  pillantás  kíséretében  elvált  tőlük  a
tanári  előtt  –  valószínűleg azért,  hogy az osztályfőnököket
tájékoztassa  a  fejleményekről.  Egyáltalán  nem  szóltak
egymáshoz,  mindannyian  igyekeztek  búcsút  inteni  a
gimnáziumnak,  második  otthonuknak,  míg  Snyder
törzsőrmester feltartóztathatatlanul vezette őket a kapu felé.

Az óra végét jelző kicsöngetés épp akkor érte őket, amikor
kiléptek  az  épületből.  Leonába  belehasított  a  tudat,  hogy
valószínűleg életében most hallja utoljára ezt a hangot – s
kapkodva törölte le kicsorduló könnyeit. Egy katona nem sír.
S  bár  rajta  még  nem  volt  egyenruha,  s  külsőre  nem  is
változott semmi, tisztában volt vele, hogy régi életét egyszer
s mindenkorra maga mögött hagyta.

Fél  órával  később,  amikor  a  gimnázium négy  diákja  a
buszon  ült,  több  társuk  kíséretében,  és  némaságba
burkolózva  szántóföldek  mellett  száguldottak  el,  az
igazgatónő személyesen hívta fel  az anyákat,  hogy közölje
velük  a  lesújtó  hírt  –  akik  most  már  férjeik  mellett
gyermekeik  életéért  is  aggódhattak.



2. fejezet

Roberts hadnagy
 

Az utazás Leona egyik legfurcsább élménye volt. Még öt
gimnáziumnál  álltak  meg,  s  Snyder  törzsőrmester  minden
alkalommal elhagyta a buszt,  hogy úgy fél  órás várakozás
után,  kettő-három plusz  diákkal  együtt  induljanak  tovább.
Leóék gimnáziumában hét párhuzamos osztály működött  –
több mint az átlagos gimikben – és így talán érthető volt,
hogy  miért  hívtak  be  tőlük  négy  osztályt,  míg  az  összes
többiből  valamivel  kevesebbet.  Nagyon  úgy  tűnt,  hogy
mindenki vállalja a feladatot, hiszen, mikor a törzsőrmester
megérkezett  az  ötödik  gimnáziumból  is,  két  sápadt,  de
eltökélt  fiúval  együtt,  a  busz  teljesen  megtelt.  A  sofőr
becsukta az ajtókat,  de a járművet még nem indította be.
Snyder a vezetőfülke mellé állt, és igyekezett úgy helyezkedni,
hogy mindenki  lássa.  Emelt  hangon szólalt  meg,  s  ezúttal
minden szelídséget mellőzött: épp úgy beszélt, ahogy Leona
elvárásai szerint egy katonának beszélnie kell.

– Most, hogy mindenki itt van, akit vártunk, ideje tudniuk,
hogy  pontosan  hová  megyünk  –  közölte  szárazon.  Mire  a
mondat  végére  ért,  a  buszban teljes  lett  a  csend,  még a
sugdolózás  is  megszűnt.  –  A  busz  hamarosan  elindul
Budapest  felé.  A  telep,  ahol  három hónapos  kiképzés  vár
magukra,  ennek  a  városnak  a  határában  épült  fel,  és  a
jelenlétük  nem fogja  zavarni  a  civileket.  Magukkal  együtt



száz  embert  várnak  a  telepre,  hogy  részt  vegyenek  a
tisztképző  programok  egyikén.  További  információkat
Roberts hadnagytól, a kiképzés parancsnokától kapnak majd.
Viselkedjenek  tehetségük  szerint  katonák  módjára,  és
próbáljanak nem okot  adni  a  büntetésre!

Azzal  Snyder  törzsőrmester  leült  az  első  ülőhelyre,  és
ezzel egy időben a busz engedelmesen felbúgott.

Leona kibámult az ablakon. Bár Tina ott ült mellette, úgy
tűnt,  a  mindig  vidám,  mindig  beszédes  barátnőjébe
belefojtották  a  szót  az  események.  Leo  cseppet  sem
csodálkozott  ezen –  ő maga sem tudott  egyetlen értelmes
témát  sem  felhozni.  A  gondolatai  egyfolytában  a  várható
kiképzés  körül  forogtak.  Próbálta  felidézni,  hátha  volt
legalább egy-két megjegyzés a híradóban arról, hogy mi vár
most  rájuk,  de  hiába kutatott  az  emlékezetében,  egyetlen
elejtett információ-morzsát sem tudott felidézni arról, hogy
minek vetik alá a katonákat, mielőtt háborúzni küldenék őket.
Tinát is hiába kérdezte – a lány csak a vállát vonogatta.

– Néhány óra, és kiderül. Szerintem két óra alatt lazán ott
leszünk, és akkor úgyis elmondják, hogy mi lesz – csóválta
meg a fejét.

A  busz  hamarosan  átkelt  a  Dunán,  és  annak  nyugati
oldalán  robogtak  tovább  –  sokkal  lassabban,  mint  azt
szerették  volna,  és  Leónak  feltűnt,  hogy  a  széles  és
kényelmes  főút  helyett  kerülőket  tesznek.  Egyre
általánosabbá vált a beszélgetés, ahogy mindenkinek sikerült
túltennie  magát  a  hírek  okozta  első  sokkon.  Hamarosan
Tinának is megjött a szava, és Leona is sikeresen elszakította
a  tekintetét  a  mellettük  elsuhanó  városoktól  és  az  égen



járőröző  vadászgépektől.  Megismerkedtek  a  körülöttük
ülőkkel,  és  együtt  találgatták,  hogy  milyenek  lesznek  a
kiképzők, és mi lesz a feladatuk az első hetekben – valamint,
hogy ki meddig fogja bírni. Leona nagy sikert aratott vele,
amikor az első hangrobbanás után felidézte Kovacs tanár úr
szavait,  s  rövid,  de  velős  előadást  tartott  a  repülőtípusok
közti különbségekről.

A  telep  berendezését  illetően  csak  találgatni  tudtak.
Valaki  kifejtette  afelőli  bizakodását,  hogy  a  katonáknak
bizonyára megfelelő mennyiségű és minőségű étkeztetés jár –
bár  ezt  mindenki  hitetlenkedve  fogadta.  Hátulról  panasz
érkezett, amiért nem tartanak út közben cigarettaszünetet, a
Leo mögött ülő fiú pedig arról álmodozott, hogy a koedukált
kiképzéshez közös háló és zuhanyzó dukál.

A  hangulat  egyre  kellemesebb  lett,  és  Leona  lassan
feloldódott  a  társaságban.  Mindannyian
tizennyolc-tizenkilenc évesek voltak, többségében fiúk – rajta
és Tinán kívül még két lány utazott itt, ami egy tisztképzésen,
mint  azt  a  beszélgetésbe  olykor  bekapcsolódó  Snyder
törzsőrmester említette, meglehetősen ritka. Arról fogalmuk
sem volt, hogy a másik buszon vajon milyen lesz az összetétel,
de a férfi megsúgta, hogy ott is hasonló korú diákok utaznak,
és  ha  minden  jól  megy,  többé-kevésbé  egyszerre  fognak
megérkezni. A katona nem szólt rájuk sem a hangoskodásért,
sem azért, ha túl sok kérdéssel bombázták, talán ő is úgy volt
vele, hogy utoljára élvezzék ki ezt a többé-kevésbé szabad
időt, hiszen ő pontosan tudta, hogy mi vár az ötven fiatalra a
kiképzésen. Erről azonban meglehetősen kevés információt
volt hajlandó közölni.



Már  bőségesen  benne  jártak  a  délutánban,  amikor  a
láthatáron  végre  feltűntek  a  nagyváros  tornyai.  Leona  a
háború előtt járt itt utoljára, s azóta két változást is tapasztalt:
a tornyok megritkultak, mintha egy óriás fogász találomra
kihúzgálta volna a város fogait, s folyamatosan vadászgépek
és helikopterek köröztek a lakott terület fölött, valószínűleg a
légvédelmet biztosítva.

A  háború  elején  zajló  bombázások  Szegeden  is
leromboltak néhány tornyot, de azoknak a hiányához Leona
már rég hozzászokott, ezek viszont – bármennyire is látta a
híradókban a pusztulásukat – most ismét megrázták a lányt.
Igyekezett mihamarabb túltenni magát a rossz érzésein, és
ebben nagyban segített neki Tina, aki épp azt fejtette ki a
többieknek, hogy szerinte mennyire nem lesz szabadidejük
semmire,  nemhogy  csajozásra  –  csak  hogy  a  fiúk  kedvét
elvegye  a  kaján  megjegyzésektől.  Leona  csak  nevetett  –
semmi értelmes hozzáfűznivaló nem jutott  eszébe.

A buszon az általános izgalom a tetőfokára hágott, hogy
aztán nem sokkal később átadja a helyét a döbbenetnek –
abban  a  pillanatban,  amikor  befordultak  egy  magas,
drótkerítéses kapun, és lefékeztek egy betonudvar közepén.

Snyder törzsőrmester felállt, és megköszörülte a torkát. A
hirtelen beálló csendben senkit nem kellett figyelmeztetnie a
hangoskodás mellőzésére.

– Szálljanak le, és sorakozzanak fel a busz előtt, öt sorba!
A segédtisztekkel együtt segíteni fogok a sorok felállításában.

Az ajtó kinyílt, de egy pillanatig senki nem mozdult. Már
épp  sikerült  meggyőzniük  magukat,  hogy  ez  a  kirándulás



pusztán egy kellemes kaland kezdete – csakhogy a szürke
épületek fenyegető mivolta, az egyenruhások szigorú arca –
mindez egyszerre feledtette velük az utazás alatt elhangzott
vicceket.

Lassan szedelőzködni kezdtek, s meglehet, hogy csomagot
senki nem hozott magával, a leszállás mégis körülményesre
sikerült. Tináékat a fiúk előzékenyen kiengedték az ülésről,
és a két lány a kelleténél hamarabb találta magát a katonák
által  benépesített  udvaron.  Néhány egyenruhán egyáltalán
nem volt rangjelzés – mire ezt Leona megjegyezte, Snyder
már be is állította a sorba. Egyelőre meghagyták nekik, hogy
senki ne mozduljon el a helyéről, és a beszélgetés hangerejét
is  fogják  vissza,  majd  Snyder  és  a  többi  segédtiszt  is
otthagyta őket. Csak egy hegyes orrú nő maradt mellettük,
de ő sem vette túl  komolyan a feladatát –  az udvar túlsó
végében álló katonák felé tekintgetett.

– Most mi van? – kérdezte Tina suttogva a tőle fél méterre
álló Leonától. A megszólított megvonta a vállát.

– Fogalmam sincs. Biztos a másik buszra várnak.

Igaza  lett  –  alig  három  perc  múlva  még  egy  busz
kanyarodott be a kapun, s mire az ottani fiatalok is leszálltak
és felsorakoztak, már el is hangzott az első vezénylés.

–  Vigyázz!  –  kiáltotta  a  hosszú  orrú  nő.  Mindenki
megpróbálta  példaszerűen  kihúzni  magát  –  jóllehet,  civil
ruhában a sorakozó sem lehetett tökéletes. Leona már-már
feszélyezve érezte magát, amiért még mindig piros blúzt és
farmernadrágot viselt, s ezt az érzést csak fokozta, amikor az
udvar  túlsó  felén álldogáló  egyenruhások is  felsorakoztak.



Segítség  nélkül,  tökéletes  sorokban,  s  az  alatt  a  harminc
méter  alatt,  amit  megtettek,  míg  eléjük  értek,  a  föld  is
meg-megremegett a lábuk alatt.

– Valahogy így kellene – jegyezte meg az egyik katona, az
egyenruhájából ítélve talán a legmagasabb rangú a telepen. –
A  nevem  Roberts  hadnagy.  Amíg  maguk  itt  vannak,  a
megszólításom is pontosan ez, bár a bátrabbak nevezhetnek
egyszerűen  „hadnagynak”,  vagy  „uramnak”.  Én  leszek  a
kiképzőjük,  és  három hónapjuk van rá,  hogy megtanulják,
hogyan kell katonaként viselkedni. Ez alatt a három hónap
alatt maguk minden nap iszonyúan fáradtak lesznek, üvölteni
fognak a kétségbeeséstől és a fájdalomtól. Jó, ha előre tudják,
hogy nem tűröm a nyafogást – mérte végig őket a hadnagy,
és a tekintete elidőzött a lányokon. – Akik nem bírják, azok
elmehetnek.  Ez  a  kiképzés  nem  kötelező.  Miután
megkongatták azt a harangot – intett az udvar legtávolabbi
sarka  felé  –,  összecsomagolnak,  hazaindulnak,  és  két  nap
múlva  elindulnak  egy  sokkal  könnyebb  kiképzésen,  az
osztályukkal együtt. Azok viszont, akik kibírnak minden kínt,
és  megfelelően vesznek minden akadályt,  három hónappal
később ezen a helyen fognak állni – intett a szemben állók
sorára. Leona csak most vette őket jobban szemügyre, egész
eddig  a  hadnagyon  függött  a  tekintete,  és  azt  próbálta
eldönteni,  vajon  mennyire  is  ellenszenves  neki  a  férfi.  A
szemben  álló,  mindössze  két  sorban  huszonnégy  fiatal
sorakozott,  köztük  egyetlen  lány.  Leona  meghökkenve
tapasztalta,  hogy  alig  idősebbek  nála.  A  büszke  katonák
tiszteket meghazudtoló vigyázzállást mutattak be, és mikor
Roberts  hadnagy  „pihenj!”-t  kiáltott,  egyszerre  mozdultak
pihenő állásba.



–  Jól  látják  –  folytatta  a  hadnagy –  alig  huszonnégyen
maradtak  a  kezdeti  százból.  Megjegyezném,  hogy  a
statisztikákhoz képest még ez a szám is magas. – Szavainak
hatására a szemben állók szemében büszkeség ragyogott fel,
amely az újoncok iránt érzett szánakozással vegyült. Leona
megjegyezte  magában,  hogy  ennél  ijesztőbben  nem  is
indulhatna a kiképzés. Ez a huszonnégy katona veszélyesen
kevés volt, s azt jelentette, hogy nem sok esélye van, hogy a
kiképzést  végigvigye.  Roberts  hadnagy,  miután  kiélvezte
szavainak hatását,  kíméletlenül  folytatta.

– A kiképzett katonák Kelemen zászlós kíséretében most
elindulnak, hogy letegyék a tiszti vizsgát. Magukra is ez a
sors vár, három hónap múlva. Szakasz, indulj! – adta ki a
parancsot.  A  nő,  aki  eddig  árgus  szemekkel  figyelte  az
újoncok sorakozását, most a végzett szakasz élére sietett, és
bekísérte őket abba a buszba, amellyel Leonáék érkeztek. A
lány csak a szeme sarkából tudta követni az eseményeket,
nem  mert  forgolódni,  s  ezzel  valószínűleg  a  többiek  is
hasonlóképpen  voltak.  Roberts  hadnagy  kifejezetten
harapósnak tűnt.  Egy perc múlva ismét felzúgott  a  motor
hangja, s a busz kifarolt az udvarról.

A hirtelen beálló csendet ismét a hadnagy hangja törte
meg.

– Bizonyára kíváncsiak rá, hogy mi vár magukra. Erről
holnap,  az  első  elméleti  órán  kapnak  majd  bővebb
felvilágosítást,  elöljáróban  viszont  néhány  fontos
információval tartozom maguknak. Először is: ez a telep az
egykori  Magyarország  legnagyobb  és  legfontosabb
tisztképző-telepe. Ez pedig azt jelenti, hogy innen kerülnek ki



a legjobbak. Rossz hírem is van: ezért keményen meg kell
dolgozniuk, és én sem fogom megkönnyíteni a dolgukat. A
hadseregben az  egyik  legkeményebb kiképzőként  tartanak
számon,  és  megígérem,  hogy  ezt  a  saját  bőrükön  fogják
tapasztalni.

–  Azzal,  hogy  elvállalták,  hogy  az  osztályuk  helyett
egyedül  jönnek,  egyúttal  azt  is  elvállalták,  hogy  alávetik
magukat  a  tisztképzésnek.  Erre  a  jelenlegi  kiképzési
rendszerben három különböző program ad lehetőséget:  az
Ursula, a Sirius és az Orion programok. Az Ursulában ne is
reménykedjenek! Azt a kiképzést Sopronnál vezetik. Nálunk
pedig a mai napon hivatalosan is elindul kilencven fő a Sirius,
és tíz fő az Orion programokon. Figyelmeztetem magukat,
hogy az előző kis demonstráció csak és kizárólag a Sirius
program végzőseiből állt, az Orionosok egytől egyig feladták.
Azt  a  programot  még senki  nem vitte  végig,  és  nincs  rá
garancia, hogy maguk közül bárki is végig fogja vinni. Most
mégis kiválasztok kilenc férfit, és ezúttal, kísérleti jelleggel
egy nőt is, akinek emelt szintű követelményekkel kell majd
szembenézniük. Álljanak vigyázzba! – kiáltotta el magát ismét
a hadnagy. Bár számukra nem volt „pihenj” parancs, a civil
ruhások  mégis  túl  sokat  fészkelődtek  az  utóbbi  időben.  –
Akinek a vállára teszem a kezét, kilép, és felsorakozik Snyder
törzsőrmester vonalában! – adta ki az utasítást.

Leona szíve a torkában dobogott, a gondolatait zsibbasztó
kis bogaraknak érezte a fejében, a kérdések szikrát vetettek
az  agyában  –  de  nem  mert  mozdulni.  Roberts  hadnagy
elhaladt mögötte, és kiválasztotta a kettővel mellette álló fiút,
majd végighaladt a sor mentén, és hátrébb folytatta. Tina jól
hallhatóan fellélegzett, amikor a hadnagy elhaladt mögötte,



és  lopva  vetett  egy  megkönnyebbült  pillantást  Leona
irányába.

Azonban  hiába  várták,  amikor  a  hadnagy  visszatért  a
sorakozó  elejére,  még  csak  kilenc  megszeppent  fiú  állt
szemben velük. Roberts végigmustrálta a lányokat. Tekintete
elidőzött  Tina  lógó  cipőfűzőjén,  szemügyre  vette  a  három
sorral arrébb álló, alig tizenöt évesnek tűnő lányt, majd ismét
az első soron állapodott meg a tekintete. Mintha latolgatná,
kit válasszon – gondolta Leona, és mikor Roberts őt mérte
végig, viszonozta a pillantását.

A hadnagy aprót bólintott.

– Lépjen ki! – intette a lányt.

Leona szemei elkerekedtek egy pillanatra. Biztos, hogy a
parancs  neki  szólt?  Talán…  csak  tévedés  lehet.  Ha
huszonnégyen bírták ki a Sirius programot, az Oriont pedig
senki, akkor neki egy hét sem fog összejönni…

De már nem volt visszaút. Roberts hadnagy tekintete még
mindig  egyértelműen  rajta  függött,  és  a  szeme  villanása
elárulta,  hogy nem tűr el  további  késlekedést.

Leona vett egy mély levegőt, és határozottan előrelépett a
kilenc fiú soráig, majd szembefordult a társaival.

Tina sápadtan viszonozta a pillantását.

3. fejezet



Biotrin
 

A sorakozó még mindig nem ért véget. Amint a tíz orionos
végre megtalálta a helyét,  és az első döbbenet elmúltával
kihúzta magát, Roberts hadnagy ismét beszélni kezdett.

– A mai nap megpróbáltatásaihoz már csak két apróság
tartozik.  Maguk  mindenekelőtt  Snyder  törzsőrmester  és
Larenz  őrmester  kíséretében  elfoglalják  a  szállásokat,
átöltöznek, és pontosan hét órakor, vagyis bő egy óra múlva
ismét megjelennek és felsorakoznak a segédjeim vezetésével
az udvar túlsó részén. Ezek után megkapják a Biotrin oltást.
Aki kibírja, az velünk vacsorázhat, aki nem, az azonnal indul
hazafelé a fennmaradt busszal! Oszolj!

Leona  pislogott  kettőt.  Aki  kibírja?  A  régi  beszámolók
alapján a Biotrinnel az égvilágon semmi baj nem volt, így a
lány fel nem foghatta, mit ért ez alatt a hadnagy.

Nem volt ideje töprengeni a problémán, mivel egy apró
termetű, csinos arcú, egyenruhás nő elkiáltotta magát.

– Lányok, ide hozzám! Kövessenek! – adta ki az utasítást.

Leonával együtt heten csatlakoztak hozzá. A lány felvette
Tina  lépteinek  ritmusát,  de  akkor  sem  mert  megszólalni,
amikor  kiértek  Roberts  hadnagy  hallótávolságából.  Larenz
őrmester  nagyságrendekkel  engedékenyebbnek  tűnt  a
hadnagynál, ugyanakkor a lányoknak fogalma sem volt, hogy
milyen  határokkal  kell  számolniuk,  és  nem  tartották
alkalmasnak  az  időpontot,  hogy  ezzel  kísérletezzenek.



Az őrmester  végül  egy alacsony épületbe vezette őket,
amelynek földszintjét egy kisebb, tanteremnek berendezett
szoba alkotta, egy rozoga lépcsőn túl pedig nyikorgó ajtók
nyíltak  három  irányba  –  a  jelzés  szerint  a  mosdóba,  a
tusolóba,  és  a  hálószobába.

–  Az útleveleket  most  adják át!  Megőrizzük őket,  és  a
kiképzés végén visszakapják majd mindet – mondta hivatalos
hangon. Megvárta, míg mind a hét lány előhúzza a tárcájából
az igazolványokat, majd, miután zsebre vágta őket, folytatta –
Válasszanak  maguknak  egy-egy  ágyat,  utána  pedig
figyeljenek rám! – adta ki  az utasítást az őrmester,  amint
beléptek a szigorúan ágyakkal és vasszekrényekkel felszerelt,
hipó  szagú  szobába.  A  nő  szemeiben  megértés  csillogott.
Ismét egy olyan katona, aki nem olyan lelketlen gép, mint
amilyennek lennie kellene – futott át Leona agyán, mialatt
kábultan odasétált a szoba legtávolabbi ágyához, rögtön az
ablak  mellett,  és  le  is  ült  rá.  Csak  halvány  sejtésként
érzékelte, hogy Tina is ott van, s hogy a mellette lévő ágyat
foglalja el.

Larenz őrmester az ajtónál maradt. Megvárta, amíg mind
a hét lány megtalálja a helyét, majd fennhangon szólalt meg.

–  Azon  az  ajtón  túl  egy  raktár  található,  ahol  az
egyenruhákat tartjuk. Válasszák ki a megfelelő méretet, és
öltözzenek  át!  Az  alsóruhákat  is  szigorúan  viselniük  kell.
Bakancsokból  korlátozott  a  készlet,  ha  nem  találnak
maguknak  megfelelőt,  jelezzenek  nálam,  és  keresünk  a
fiúknál. Minderre van majdnem egy órájuk, azalatt rendezzék
a gondolataikat. Időben szólni fogok, ahogy indulnunk kell –
mondta, majd halkabbra fogta a hangját, és a tekintetébe is



melegség költözött. – Ami a legfontosabb: ne ijedjenek meg!
A kiképzés kemény lesz, és Roberts hadnagy is kegyetlen, de
amikor úgy érzik, nem bírják tovább, még van kiút.

Az őrmester ezzel be is csukta maga mögött az ajtót.

– Ciki lenne most harangozni? – kérdezte bizonytalanul az
egyik lány, az, aki sokkal fiatalabbnak tűnt a koránál. Ijedt
arca elárulta, hogy egyáltalán nem erre számított.

– Nagyon ciki.  Ne csináld ezt,  Csilla! – torkolta le egy
másik,  rövid  hajú  társa,  akiről  Leona  elsőre  meg  sem
állapította volna, hogy nőnemű lény. Még a hangja is mély és
férfias volt. Most átvágott a szobán, és egyetlen határozott
mozdulattal kinyitotta a raktár ajtaját, hogy végigmustrálja a
bent  kockás  rendben  sorakozó  egyenruhákat.  Leonára
pillantott,  és  az arcán leereszkedő mosoly tűnt  fel.

– Gratulálok – mondta. – Te leszel az első orionos lány. A
nevem Petra Favre. Bármikor fordulhatsz hozzám segítségért
– nyújtotta a kezét.

Leona  felpillantott  rá,  és  a  kelleténél  sokkal  sértőbb
tekintettel mérte végig a lányt. Végül, amikor már zavaróvá
vált  közöttük  a  csend,  elfogadta,  és  röviden  megrázta  a
kitartóan felé  nyújtott  kezet.

–  Leona  Szatmari  –  mutatkozott  be,  majd  megvonta  a
vállát.  –  Köszönöm, de segítségre nem lesz  szükségem. A
tiédre semmiképp – mondta kellemes hangon, azonban Petrát
így is elöntötte a pulykaméreg.

–  Tina  Slayers  –  ugrott  fel  a  barátnője,  és  elkapta,
megrázta  a  Petra  kezét.  –  És  Leónak  én  vagyok  a



fegyverhordozója.

A  kijelentést  a  szoba  túlsó  végében  kuncogás  követte.
Leona is elmosolyodott, és észrevette, ahogy Tina a szeme
sarkából rákacsint.

Petra  szemei  szikrákat  szórtak,  ám  a  következő
pillanatban  elfordult  tőlük,  és  egy  egyenruhával  és  a
találomra  választott  bakanccsal  a  kezében  visszament  a
helyére,  Csilla  mellé.  Még  jól  hallhatták  az  orra  alatt
félhangosan  ejtett  „hülyék”  szót,  amely  minden  bizonnyal
Tina attrakciójának elemzése volt. A két lány összevigyorgott.
Leona  sokkolt  kábultsága  egy  csapásra  megszűnt,  majd,
mivel kiszúrták, hogy a többi négy lány is az egyenruhák felé
tart, egyszerre ugrottak fel.

– Az enyém! – jelentette ki Tina, és elkapta Leona elől az
egyetlen új bakancsot.

– Már ha jó lesz rád – szögezte le a lány, és kiválasztott
egy kopottabb, ám számozásra jó párat. Az egyenruhák terén
nem volt ilyen gond, szemlátomást az összes tökéletesen friss
volt, és soha nem hordták őket. Leona kutatott egy darabig,
majd végül találomra kihúzott egyet a polcról, amelyről úgy
sejtette,  hogy illeni  fog rá,  majd visszavonult  az  ágyához,
hogy átadja a terepet a többieknek.

Mindannyiuk  közül  csak  Csilla  nem  talált  magának
megfelelő lábbelit, még Tinának is szerencséje volt az általa
kihúzott párral. Petra kétszer is visszafordult, hogy kicserélje
a sajátját, Leona pedig megállapította, hogy ennél nehezebb
cipője soha nem volt még – jóllehet, sokkal kényelmesebbnek
tűnt, mint a nemrégiben vásárolt, alkalmi tűsarkúja, amiben



még járni sem tanult meg.

Az egyenruhát Tina hajtotta szét először. Abból egy pár
fehér zokni mellett egy élénkpiros bikininek tűnő kis csomag
is kiesett, csakhogy a melltartó pántos topnak, a bugyi pedig
rövidnadrágnak is beillett volna.

– Komolyan has– és combszorítós bugyit kell viselnünk a
kiképzésen? – méltatlankodott Tina, ahogy szemügyre vette a
jól megtermett darabot.

Leona is szétbontotta a saját csomagját, amiből ugyanazok
az elemek hullottak a lepedőre.

–  Nagyon  úgy  néz  ki  –  állapította  meg,  majd  amint
végigsimított a melltartón, hirtelen beugrott neki a válasz –
Ezek regeneráló-anyagok!

– Mik? – vonta fel a szemöldökét Tina.

– Volt egy ilyen pólóm régen… – magyarázta Leona. – Az a
lényeg, hogy ha elszakad, csak össze kell simítani. Lehetőleg
pontosan,  és  az  anyag  visszaugrik  magába,  mintha
összeragasztanád. Ha jól csinálod, akkor olyan, mintha el se
szakadt volna… Biztosan ezt kell majd viselnünk, amikor nagy
az esélye, hogy megsérülünk.

– Ah-ha. És gondolod, hogy gyakran lesz ilyen alkalom? –
érdeklődött Tina.

– Láttad Roberts arcát? Szerintem naponta – válaszolt Leo
egy vállrándítás kíséretében, majd vetett egy pillantást az öt
idegen lány  felé,  de  végül  úgy  döntött,  hogy  nincs  miért
szégyenkeznie,  és  vetkőzéshez  látott.  Amint  felvette  a
regeneráló-anyagot,  az  úgy  simult  a  testére,  mintha



ráöntötték  volna,  cserébe  viszont  messze  nem  takart  el
semmit  a  lány alakjából.  A top zavaróan jól  illeszkedett.

–  Hát,  remélem,  nem  kell  a  fiúk  előtt  viselnünk…  –
morogta végül. Tina elvigyorodott, és ő is öltözéshez látott.

–  Valóra  váltanánk  legszebb  álmaikat.  De  nem értem,
hogy az egyenruhák miért nem ebből készültek…

– Mert nagyon ritka, hogy rendesen helyre lehet hozni a
szakadást, és egyébként ez az anyag piszkosul drága. De a
fehérneműben  nem  számít,  ha  van  rajta  hiba,  az
egyenruháknak  viszont  kifogástalannak  kell  lenniük,
gondolom.

Tina csak a fejét csóválta, és még a zubbonya gombjaival
vacakolt, mikor Leona már bekötötte a bakancsát is. Amint
végzett, kihúzta magát Tina előtt.

–  Hogy festek? – érdeklődött.  A vigyázzállása majdnem
tökéletes volt, ám a vigyora sokat rontott az összképen. A
barátnője ennek ellenére felkuncogott.

–  Katonásan.  Vagy  valami  olyasmi  –  állapította  meg,
miután  háromszor  is  végigmérte  a  lányt.  Petra  azonnal
átszólt  a  szobán.

– Hagyjátok már abba a bohóckodást!

– Majd abbahagyjuk, ha itt az ideje – replikázott Tina, és
végre ő is megkötötte a bakancs hosszú fűzőjét. A következő
pillanatban viszont elkomorodott az arca, és Leonához fordult
– Mit akarhat Roberts ezzel az Orion-programmal?

– Gőzöm sincs – rázta meg a fejét Leona, és elszorult a



gyomra,  ahogy  felidézte  az  érkezés  emlékeit.  –  Pedig  azt
reméltem, hogy kibírom három hónapig.

– Hát, nem úgy tűnik, hogy ki lehet bírni – csóválta meg a
fejét Tina. – Láttad, az előző csapatból is csak huszonnégyen
végeztek.

–  Igen,  de  Orionon  senki  –  sóhajtott  Leo.  –  Nem  is
hallottam még ezekről.

–  Amikor  kitalálták,  akkor  kijelentették,  hogy az  egész
kiképzési rendszer átalakul,  de hogy hogyan, az szigorúan
titkos. Nem is mondtak róla semmit… még Snyder se árult el
részleteket,  csak  itt  mondta  Roberts.  Az,  hogy  az  Orion
programon indulsz, még nem jelent semmit. Velünk együtt
leszel, és tuti, hogy minket is megdolgoztatnak.

– Hát, az egyszer biztos, hogy kemény lesz – csóválta a
fejét  Leona.  –  De a  többieknek minden itt  töltött  napunk
haladékot jelent. El se tudom képzelni, hogy hogyan lenne az
én osztályomból katona…

– Na, azt én se – csapott le a témára Tina, és a vigyor
visszakerült az arcára. – Az enyémek se kispályások, de a te
osztálytársaid…  hát,  a  tisztelt  hadsereg  gyásznappá
nyilvánítja  majd  a  napot,  amikor  behívták  a  szegedi
Tizenkettedik  D  osztályt.

Leona kuncogva csóválta meg a fejét. Larenz őrmester ezt
a pillanatot választotta, hogy visszatérjen a szobába, Csillával
együtt,  aki  immár  a  lábára  tökéletesen  illő  bakancsban
feszített.

– A pihenőidő lejárt, lányok. Mindenki felöltözött? Akkor



jöjjenek  velem!  –  utasította  őket,  miután  egy  gyors
pillantással  végignézett  rajtuk.  –  Tűrjék  be  a  zubbonyt  a
nadrágba! A sapkát nem szabad félrecsapni! Igen, így már jó
lesz… –  állapította  meg,  miután  Petra  is  megigazította  a
sapkáját.

Tina  és  Leona  összenéztek,  és  egy  pajkos  vigyorral
állapították  meg,  hogy  rájuk  nem  volt  miért  szólni.  Öt
társukkal  egyetemben  léptek  ki  az  épületből,  és  Larenz
őrmester  vezetésével  csatlakoztak  a  fiúkhoz.  A  nő  Leonát
azonnal az első sorba küldte, az orionosok mellé.

A segédtisztek szembefordították őket egy alacsony, fehér
falú  épülettel,  melynek  egyhangúságát  öt,  szabályos
távolságban  elhelyezkedő  ajtó  tört  meg,  ablak  viszont
egyáltalán nem. Az ajtók fölé egy-egy villanykörtét szereltek,
melyek  az  időközben  leszállt  éjszakában  csillagokként
ragyogtak.

Roberts hadnagy ráérős léptekkel közelítette meg őket, és
gondosan végigmérte a száz bakát, mielőtt megszólalt volna.
Az  arckifejezésén  látszott,  hogy  korántsem  elégedett  az
egyenruhákkal,  de ezúttal  nem tette szóvá a dolgot.

– Ami azt illeti, ez az első napjuk egyúttal rémálommal fog
végződni.  A  Biotrinről  ugyanis  elég  kevés  információ
szivárgott ki, jelenlegi, tökéletesített változata pedig végképp
titokban maradt a civilek előtt – kezdte csevegő hangon. – Ma
pedig  megismerkednek  nem  csak  ezzel  a  szerrel,  de  a
fájdalomnövelővel is. Még nem kell használniuk a harangot,
ha  úgy  döntenek,  nem  fogják  kibírni,  akkor  egyszerűen
szólnak  az  orvosnak,  visszamennek  a  körletbe,  hogy
visszavegyék a civil ruhájukat, és távoznak innen. Egyszóval,



ez az első próba.

– Névsor szerint haladunk, és az orionosok kezdik a sort –
folytatta  nyugodtan,  mintha  kínokat  ígérni  rutin  lenne
számára.  –  Egyszerre  öt  ember  neve  fog  elhangozni.  A
többiek csendben és mozdulatlanul várakoznak. Akit szólítok,
a  sorrend  szerint  bemegy  az  egyik  ajtón.  A  gyengébbek
kedvéért, az az egyes – mutatott az épület bal szélső ajtajára,
majd felvetette a fejét, és valamivel hangosabban folytatta. –
Abonyi! Cortez! Farkas! Heiman! Jacobs! – sorolta a neveket,
majd, mikor senki nem mozdult, rájuk is ripakodott. – Mire
várnak? Futólépés!

Az öt fiú egy pillanattal később eltűnt az ajtók mögött, s a
villanykörték egy csapásra kialudtak.

Várakozás  következett.  A  frissen  átöltözött  katonák
pisszenni sem mertek. Larenz őrmester kisvártatva szó nélkül
megkerülte az épületet, s nem sokkal később, hogy eltűnt a
szemük elől, a negyedik ajtó felett kialudt a lámpa.

– Kemp! – szólt a hadnagy azonnal. Az arca egy pillanatra
csalódott  fintorba  torzult,  de  szinte  rögtön  visszanyerte
érzelemmentes mivoltát.

A megszólított nem várt további utasításra. Futólépésben
közelítette meg az épületet, majd el is tűnt az ajtó mögött.

Leona szíve felugrott a torkába. Vajon mit jelenthetett az
idő előtt kialudt villanykörte? Milyen őrült próba elé állítják
őket máris, amin valamelyik társa – emlékei szerint Heiman –
már el is bukott?

Alig két perc elteltével gyors egymásutánban a további



négy szoba is  felszabadult.  Roberts  hadnagy nagy levegőt
vett.

– Lewis, Perrot, Rana, Szatmari! Induljanak! – parancsolta
a hadnagy. – És készüljön a Sirius program résztvevői közül…

Leona  igazán  nem akart  további  kiabálásra  okot  adni,
úgyhogy futólépésbe ugrott,  és a jobb szélső ajtót  célozta
meg. Alig tudatosult benne, hogy ezek szerint ő van a névsor
végén – azonban, ahogy belépett, ez az aprócska információ
teljes mértékben kitörlődött a fejéből.

Soha életében nem járt még ilyen barátságtalan szobában.
Ahogy az ajtó becsukódott  mögötte,  a  feslő burkolat  alatt
hangszigetelés  foszlányait  vélte  felfedezni.  Szemben  egy
újabb ajtó nyílt, valószínűleg a hátsó udvarra. A falak mellett
sűrűn  álló,  ajtó  nélküli  szekrényekben  a  legelképesztőbb
kínzóeszközök sorakoztak: tűk, tőrök, korbácsok és kampók,
és egyéb, a lány számára névtelen szerkezetek… Jobb oldalt
egy magas, fémből készült ágy foglalt helyet, a csuklók és
bokák számára előre bekészített, szoros bilincsekkel ellátva,
mellette  egy  kisebb  szekrényben  voltak  felfedezhetőek  a
Biotrin apró, ezüstszínű üvegcséi, alattuk pedig több literes
kiszerelésben  a  fájdalomnövelők  skálázott  változatai.  A
szobában egy fehér köpenyes férfi várta, az arcán barátságos
mosollyal.

– Vedd le a zubbonyt, és feküdj fel az ágyra! – intette a
lányt. Leona egy pillanatig fel sem fogta, hogy mit mondott.
Végigfutott az agyán, hogy azonnal kifordul a szobából, és
közli, hogy itt ő tovább egy percig sem marad… aztán eszébe
jutott,  hogy  mi  forog  kockán,  és  ez  végre  rábírta,  hogy
engedelmeskedjen.  Ezt  a  részét  úgysem  úszhatta  meg.



Levette  a  zubbonyt,  és  felakasztotta  egy  fogasra  az  ágy
mellett,  majd  felmászott  a  túl  magas  bútordarabra,  és
lefeküdt.  Jelen pillanatban eszébe sem jutott  pironkodni  a
feszes top miatt, a férfi egyébként sem mutatta semmi jelét,
hogy erre figyelne. Leona szeme még mindig a szomszédos
falnál  álló  szekrények  tartalmát  pásztázta.  A  férfi  halk,
megnyugtató hangon kezdett beszélni, mialatt a kezeit és a
bokáit  a  bilincsekbe  igazította,  és  rájuk  kulcsolta  a
fémpántokat.

–  A  Biotrin  most  már  sokkal  hatékonyabb,  mint  a
feltalálásának idején volt, csakhogy van egy hátulütője: nem
lesz kellemes beadni. Mindössze tizenhét másodpercbe telik,
mire elérjük vele a kívánt hatást, de ha közben elájulsz, abba
bele is halsz, mert a szer is leáll, és lerombolja a sejtjeidet.
Ezért  kell  fájdalomnövelőt  használnunk,  ami  nem  hagyja,
hogy elveszítsd az eszméletedet, és mivel te Orion-programon
indulsz, ez az érték ötös lesz. Amíg a Biotrint meg nem kapod,
bármikor leállíthatsz. Most beadom a fájdalomnövelőt.

Leona vett egy mély levegőt, és amint megpillantotta a
fecskendőt,  elfordította  a  fejét.  Gyerekkora  óta  irtózott  a
tűktől,  de nem tartotta alkalmasnak a pillanatot,  hogy ezt
bevallja. Az orvos szavai ahelyett, hogy megnyugtatták volna,
csak még jobban felidegesítették, a félelem úgy áradt szét a
testében, mint egy alattomos méreg…

A tű a nyakába fúródott. Megállta, és nem szisszent fel, de
mikor megszűnt a csípő érzés, az egész teste hirtelen mintha
lángba borult  volna.  A  felgyorsult  pulzusát  úgy  érzékelte,
mintha dobverővel vernék a halántékát.

–  Vegyél  egy mély  levegőt,  és  próbálj  megnyugodni!  –



intette  a  férfi,  mialatt  az  ezüstszínű  szert  is  felszívta  a
fecskendőbe.  Leona  próbált  engedelmeskedni,  ellazítani  a
tagjait,  és  amint  végre  sikerült  száműznie  a  feszültséget,
mintha  a  fájdalom  is  enyhült  volna.  Az  izmai  már  nem
perzseltek  tovább,  távoli  lüktetéssé  szelídült  a  fejében
dübörgő dobszó.

–  Jól  van  –  mosolygott  rá  a  férfi  –  Lazíts.  Tizenhét
másodperc,  és  túl  leszel  rajta.  Bármikor  feladhatod.

Leona már nem hallotta a szavait, és az arcát sem látta –
nem látott semmi mást a mellkasához közeledő, hatalmas és
erős tűn kívül. Kedve lett volna leállítani az egészet, mégis,
valahol a tudata mélyén ott dübörgött egyetlen rövid mondat:
„Ne add fel!”

Olyan szorosan csukta be a szemét, ahogy csak bírta, a
szemgolyója is belefájdult, de nem törődött vele. Elfordította
az arcát, hogy még csak véletlenül se kelljen látnia, amint a
tű  végül  eléri.  Az  orvos  a  tenyerével  leszorította  Leona
mellkasát  –  az  érintése  hideg  volt,  mintha  egy  jégtáblát
nyomtak  volna  a  bőréhez  –  majd  a  következő  pillanatban
mintha  nem  is  a  tű,  hanem  egy  kés  fúródott  volna  a
mellkasába, és tört utat magának egyenesen a lány szívéig.

Leona  levegőért  kapkodott.  Sikított?  Nem  tudta  volna
megmondani.

– Mehet? – kérdezte a férfi, s Leona jobb meggyőződése
ellenére, mintha más beszélne helyette, valahogy kipréselte
lángoló tüdejéből az egyetlen szót, amely most megfelelt:

– Igen.



Érezte, ahogy a fecskendő ezüstös tartalma a szívébe ürül.
Tudta, hogy a tű rögtön ez után elhagyta a testét. Még az
orvos arcára pillantott,  aki valamelyest megkönnyebbülten,
bár továbbra is aggódva szemlélte a lányt – de ez volt az
utolsó, amit látott. A Biotrin egyetlen szívdobbanással áradt
szét a testében, a szívizmokhoz érve őrült ritmusra késztette
őket, majd utat tört magának a lány minden sejtjébe, minden
idegszálába.

Egy csapásra  őrjítővé  vált  a  kín.  Leona sikoltott,  és  a
bilincseit feszegette, de menekülni nem tudott. Pusztító tűz
perzselte belülről, mintha hamuvá égne lassú lángokban. A
kín jelentett mindent a világon, egyetlen ponttá zsugorodott a
világmindenség,  csak  hogy  aztán  újra  felrobbanjon,  s  a
fájdalom lüktető  hullámai  egyre  és  egyre  nagyobb  erővel
ostromolják  az  agyát…  A  gerincét  mintha  ezernyi  lánc
szaggatta  volna  szét,  majd  húzta  volna  össze,  a  fejében
perzselő tűzijáték pattogott, az izmai, a csontjai megteltek a
méreggel…

Aztán vége lett. Olyan hirtelen, mintha semmi nem történt
volna – s csak a torkában perzselő fájdalom maradt, az is
csak egy pillanatig. Az orvos ezúttal nem kérdezett, csak egy
alattomos  szúrással  beadta  a  lánynak  a  fájdalomnövelő
ellenszerét  –  Leona felszisszent,  bár  a  tű  okozta  fájdalom
most sokkal kevésbé volt jelentős, mint ez előtt.

–  Gratulálok.  Ezennel  hivatalosan  az  Orion-program
résztvevője vagy. – mondta az orvos, miközben eloldotta a
bilincseket.

Leona lassan, kavargó fejjel ült fel az ágyon. A világ a
történtekhez képest túl gyorsan élesedett ki újra a szemei



előtt, és a fájdalom emléke is kifakult, majd teljesen eltűnt.

–  Köszönöm  –  sóhajtott  fel  a  lány.  A  levegőt,  amely
elárasztotta  a  tüdejét,  olyannak  érezte,  mintha  magát  az
életet  szívná magába.

– Hamarosan újra találkozunk – mosolyodott el az orvos,
majd intett a lánynak, hogy kimehet. Leona felállt, s már meg
sem  szédült.  Jól  érezte  magát,  jobban,  mint  valaha,  tele
energiával,  erővel,  mintha  soha  többé,  semmi  nem tudna
ártani neki.

Felkapta  a  zubbonyát,  és  elköszönt  az  orvostól,  majd
kilépett a hátsó ajtón, az arcán diadalittas kifejezéssel, csak
hogy öt fiú elismerő pillantásaiban fürdőzzön.

4. fejezet

Az első éjszaka
Leona vetett egy pillantást Larenz őrmesterre. Körülötte

már  hárman  csoportosultak  –  valószínűleg  azok,  akik  túl
nehéznek ítélték az első próbát. A nő a legcsekélyebb jelét
sem mutatta, hogy elvárná a sorakozót, vagy a katonákhoz
méltó magatartást, úgyhogy a lány nyugodtan odasétálhatott
a társaihoz.

– Gratulálok! – szólította meg az egyik fiú. – Te vagy az
első orionos lány – tette hozzá, és a kézfogásra nyújtotta a
kezét. Bár ugyanazokat a szavakat használta, mint korábban
Petra, Leona most egyáltalán nem vette sértésnek. Elfogadta
a felé nyújtott kezet.



– Köszi – mondta vigyorogva.

– A nevem Tibor Farkas, de úgyis csak a Farkasra lesz
szükséged – vonta meg a vállát. A lány is bemutatkozott –
majd bemutatkozott a többieknek is. Kisvártatva csatlakozott
hozzájuk  még  egy  srác,  arcán  ugyanazzal  a
megkönnyebbüléssel, mint ami a többiekén is látható volt.

–  Heten maradtunk? –  fintorgott  Abonyi.  –  Azt  hittem,
ennél bátrabbak a többiek.

–  Ehhez  nem  bátorság  kell,  hanem  egy  nagy  adag
mazochizmus  –  csóválta  a  fejét  Cortez,  aki  az  immár
szükségtelenné vált szemüvegét szorongatta a bal kezében.
Kemp még a szemén felejtette a sajátját.

Leona  megborzongott.  Nem  szívesen  gondolt  vissza  a
sötét  kis  szobában  töltött  percekre,  és  abban  csak
reménykedhetett,  hogy Tina is sikerrel fogja venni az első
akadályt. Elszorult a torka a gondolatra, hogy mi lesz, ha a
barátnője nem marad vele, vajon meddig lesz képes egyedül
szembenézni mindazzal, ami rá vár? Aggodalmát csak fokozta
a  tény,  hogy  a  siriusosok  közül  is  sokan  lemondtak  a
tisztképzés  lehetőségéről,  és  egyre  többen  gyülekeztek
Larenz őrmesternél. Pedig, ahogy azt kivették a körülöttük
gyülekezők  elejtett  megjegyzéseiből,  náluk  „csak”  hármas
volt  a  fájdalomnövelés.

– Jó, hogy már most megkülönböztetnek minket. Mi lesz
később?  –  kérdezte  fintorogva  Abonyi.  Leona  megvonta  a
vállát.

–  Már  a  legelején  megkülönböztettek  minket  a  külön
sorakozóval. Szerintem csak egyre romlani fog a helyzet –



morogta.

A siriusosok nem is próbáltak közelebb menni hozzájuk, és
bár az orionos fiúk máris elkezdték egymás ugratását, Leona
még  mindig  a  többieket  fürkészte.  Csalódott,  amikor
meglátta,  hogy  Petra  győzelemtől  ragyogva  lépett  ki  a
középső szobából. A távozók is egyre többen lettek, de Leona
még nem látott köztük lányt. Biztos volt benne, hogy már
legalább egy óra eltelt,  vagy tán még több,  mióta Farkas
gratulált neki, de a Biotrin beadása hosszadalmas folyamat
volt  száz  ember  esetében.  Mégis,  Leona  csak  akkor
nyugodott meg, amikor meglátta végre Tinát. Azonnal búcsút
intett a fiúknak, és odasietett hozzá. A barátnőjén látszott,
hogy megrázták az események,  ugyanakkor a szemében a
megkönnyebbülés és a győzelem egyvelege csillogott.

–  Neked  is  sikerült,  ugye?  –  kérdezte  rögtön,  amint
meglátta Leonát.

– Persze – vonta meg a vállát a lány, holott egy órája még
erősen gondolkozott rajta, hogy feladja az egészet.

– Már csak heten voltak kint,  amikor bementem. Azért
nem gondoltam volna, hogy rögtön az első nap megkínoznak
minket – morogta Tina. Leo elmosolyodott.

–  Snyder törzsőrmester valamiért  elfelejtette említeni  –
csóválta a fejét Leona. – Gyere, menjünk kicsit arrébb… –
tette hozzá megborzongva, amint az egyik ajtó mögül üvöltés
hangja sejlett át. A hangszigetelés ilyen közelről nem tűnt
valami tökéletesnek, távolabb már szerencsére elnyomta az
esetlegesen kihallatszó sikolyokat a csevegő újoncok zaja.

– Azoknak, akik itt maradnak, sorakozó! – kiáltott Larenz



őrmester.

Mire a sorok nagyjából kiigazodtak, és a beszélgetés is
elhallgatott,  Roberts  hadnagy megérkezett  az  épület  túlsó
oldaláról. Elégedetlenül méricskélte a katonáit.

– Öltözzenek fel rendesen! – rivallt rájuk. Valóban elég
keveseknek jutott eszükbe a zubbonyt visszatűrni a nadrágba,
így most nagy mozgolódás támadt. Leona sem foglalkozott
eddig  ilyen  apróságokkal,  úgyhogy  most  kapkodva  sietett
rendbe hozni az öltözékét. Ez főleg az első sorban, a fiúk
tekintetének kereszttüzében volt  kellemetlen.  –  Életemben
nem láttam még ilyen szerencsétlen újoncokat. Szégyelljék
magukat!  –  dörögte  a  hadnagy,  majd,  amikor  végre  az
összhatás megfelelő lett, még mindig a fejét csóválva mérte
végig  a  bakákat.  –  Az  Orionon  heten,  a  Siriuson  pedig
hatvannégyen maradtak. Ez az indítás kifejezetten gyászos,
ha tartják magukat ehhez, alig tízen fognak vizsgát tenni.
Most  mehetnek  vacsorázni.  Larenz  őrmester  és  Snyder
törzsőrmester  elkíséri  magukat.  Ne  hangoskodjanak,  és  a
vacsora után azonnal térjenek vissza a körletekbe! Takarodó
este tizenegykor. Oszolj!

Leona út közben attól tartott, hogy még a vacsora alatt is
ülésrenddel kedveskedtek nekik, de szerencsére ez a félelme
nem vált valóra. Nyugodtan helyet foglalhatott ott, ahol csak
akart, úgyhogy természetesen Tina mellé került, és csak ott
vette szemügyre,  hogy mi van a tálcáján –  egy égett  aljú
pogácsa,  és  egy  adagnyi  babfőzelék-utánzat  jutott  nekik
vacsorára. Tény és való, hogy a mennyiséggel semmi bajuk
nem lehetett, a minőség azonban bőven hagyott kívánnivalót
maga után. A főzelékben csak itt-ott úszkáltak babszemek, a



többségét  jól  felismerhetően  liszt  alkotta.  Tina  fintorogva
látott  hozzá,  Leonában  pedig  csak  most  tudatosult,  hogy
egész nap nem evett egy falatot sem. Nem mintha akár egy
kanálnyi leves is lecsúszott volna a torkán: a gyomra még
most is fájdalmas görcsben állt,  köszönhetően a másnapra
ígért szenvedésnek. Hamarosan Farkas, és egy siriusos fiú is
csatlakozott hozzájuk a négyfős asztalnál.

Az  étkezőt  közben  a  kanalak  csörgésén  túl  halk,  de
egyenletes  susogás  töltötte  be.  A  hangoskodást  valóban
mellőzte mindenki,  ám a beszélgetést  már nem.

– Szép kis első napunk volt, mi? – kérdezte az ismeretlen
fiú,  mire  a  többiek  egyetértően  bólogattak.  Óvatosan
belekanalazott a vacsorájába, majd, miután lenyelte a falatot,
fintorogva  folytatta.  –  A  busz  hozzánk  érkezett  először,
úgyhogy reggel nyolc óta úton voltam. A fene se gondolta,
hogy behívnak minket.

– Ha ezt tudom, nem készülök a kémia-témazáróra – vonta
meg  a  vállát  Farkas,  aki  láthatóan  igyekezett  valamivel
pozitívabban hozzáállni  a  történtekhez

– Én se a történelemre – tette hozzá Leona, és halványan
elmosolyodott. Fájón távolinak tűnt az a világ, ahol Kovacs
tanár úr dolgozatára kellett felidéznie a második világháború
eseményeit,  mégis  egy  kis  vidámságot  csempészett  a
hangulatába. Eszébe jutott, hogy előző nap este még tanult is
a dolgozatra. Ha nem is sokat, de többet, mint szokott…

–  Holnap  még  csak  elméleti  óránk  lesz  –  legyintett  a
siriusos  fiú.  –  Megkérdeztem  Snydert…  mármint  Snyder
törzsőrmestert – tette hozzá, és aggódva körülpislogott, hogy



megbizonyosodjon róla,  hogy egyetlen tiszt  sem hallotta a
nyelvbotlását.

– Remélem, hogy nekünk is – morogta Farkas.

–  Én jobban örülnék a  gyakorlatnak.  Utálok magolni  –
vonta meg a vállát Leona, aki időközben lassan eltüntette a
pogácsáját. A főzeléknek több mint a fele a tányérján maradt,
egyszerűen képtelen volt magába tuszkolni az ízetlen masszát.
A  pogácsa  legalább  –  a  feketére  keményedett  aljától
eltekintve  –  ehető  volt.

– Ne aggódj, abból több is lesz, mint szeretnéd – mondta
sötéten Tina. A többiek egyetértően bólogattak, mire Leona
halkan felkuncogott.

–  Hát,  az biztos,  hogy nem kirándulni  hoztak minket –
értett egyet. Farkas hirtelen a lányhoz fordult.

–  A  többiekkel  fogadást  kötöttünk,  hogy  ki  bírja  itt
legtovább. Már az Orionon. A lényeg annyi, hogy a távozónak
hátra kell hagynia valami ajándékot a többiek számára. Ez
bármi lehet…

– Mondjuk egy használt zokni? – kotyogott közbe Tina.

–  Nem.  Valami  egyedi.  Mondjuk  egy  monogrammal
ellátott  kavics,  vagy  valami  apróság…  Majd  kitaláljuk.  –
folytatta zavartalanul a fiú. – Aki utoljára adja fel, az gyűjti
össze mindet. Benne vagy, Szatmari?

A lány megvonta a vállát,  bár halvány elképzelése sem
volt  róla,  hogy  miféle  ajándékkal  kedveskedhetne  a
többieknek.



– Persze. Szívesen begyűjtöm mind a hat szuvenírt – tette
hozzá  egy  vigyor  kíséretében.  Tina  belekuncogott  a
főzelékébe,  Farkas  pedig  halkan  felnevetett.

–  Aranyos hozzáállás  –  ismerte  el,  és  megrázta  a  lány
fogadásra nyújtott kezét.

Snyder  törzsőrmester  ezt  a  pillanatot  választotta,  hogy
véget vessen a vacsorának, és visszaparancsolja a társaságot
a körletekbe, azzal  a jelszóval,  hogy pihenjék ki  magukat,
mert a másnapi elméleti óra hosszú lesz.

Leona lemondó sóhajjal búcsúzott el Farkastól és a többi
fiútól,  majd  a  lányokkal  együtt  visszaindult  a  körletbe.  A
földszinten lévő falióra máris fél tizenegyet mutatott – a lány
el sem tudta képzelni, hogy telhetett el ilyen sok idő, mióta itt
vannak. Mikor végre felért a körletbe, és végigdőlt az ágyán,
azzal a tudattal tette, hogy a megpróbáltatások végre a véget
értek  mára  –  és  sejtése  sem  volt  róla,  hogy  csak  most
kezdődnek el igazán.

A  lányok  levették  az  egyenruhát,  és  Larenz  őrmester
előzetes  utasítása  alapján  az  alsóneműt  használták
pizsamaként  is.  A  nő  biztosította  őket,  hogy  találnak
bőségesen  utánpótlást  a  raktárban,  és  bármikor
átöltözhetnek. Leona tippje bejött, és egyik lány sem adta fel
a Biotrin beadása előtt. Most, Tinával együtt az ágy szélén
ülve hallgatta a beszélgetést,  amelyben Petra előadásában
hallgathatták újra a nap legfőbb eseményeit, beleértve, hogy
a lány mennyire elégedetlen a koszttal és a bánásmóddal, de
legfőképpen Roberts hadnagy személyével.

– Fogalmam sincs, hogy hogyan jutott valakinek eszébe,



hogy  egy  ilyen  nyilvánvalóan  szemétláda  kezébe  adjanak
tizennyolc  éveseket.  Egy dolog,  hogy engem nem zavar  a
jelenléte, de amilyen hangon beszélt velünk…

Leona a párnát a fejére szorította. Mi tagadás, neki sem
vált a szíve csücskévé a hadnagy, ugyanakkor valahol mélyen
értette, miért viselkedik így, és biztos volt benne, hogy ez az
egyetlen lehetősége, hogy tekintélyt parancsoljon magának.

Tina  viszont  nem  állta  meg  szó  nélkül  a  férfit  ért
szidalmakat.

–  Te  is  láttad,  hogy  huszonnégyen  végeztek  az  előző
kiképzésen,  és  nem  úgy  tűnt,  mintha  annyira  utálnák  a
hadnagyot.  Halkítsd már le  magad egy kicsit!

– Téged meg ki kérdezett? – torkolta le a lány, ugyanazt a
lekezelő hangot használva, mint amit eddig ütött meg velük
szemben. Nyilvánvaló, hogy Tina és Leona jóformán az első
pillanatban kiestek a praxisából.

Tina csak megforgatta a szemeit, és nem törődött többet a
nagyszájú  lánnyal.  Leona  sem  akart  közbeszólni.  Sőt,
egyáltalán nem akart semmit, csak végre pihenni egy kicsit
az egész napos izgalmak után, és főképp nem gondolni arra,
hogy  mi  vár  rá  még  három  hónapon  keresztül  ezen  a
kiképzőtelepen.

Pontosan  este  t izenegykor  a  szobába  rej tett
hangszórókból felhangzott egy rövidke dallam, majd Roberts
hadnagy szólt bele a távoli mikrofonba.

– Vége az első napnak. A hetvenegy túlélő aludja ki magát,
mert holnap megbánják, ha nem teszik!



Ezeket a szavakat a legmélyebb csendnek kellett  volna
követnie.  Leona  álmosan jó  éjt  kívánt  barátnőjének,  majd
becsukta a szemét, csak hogy bőségesen kavargó gondolatai
lássák  el  töprengeni  valóval.  A  szoba  túlsó  vége  is
elcsendesedett ,  de  pár  perccel  később  az
osztálykirándulásokról ismerős suttogás hangzott fel Petráék
felől.

– Pszt! Alszotok? – érdeklődött a lány. A többieknek, mivel
esélyük sem volt elaludni a rövidke szünetben, azonnal kinyílt
a szemük, s a mocorgásból ítélve fel is ültek az ágyon. Petra
pedig ott  folytatta az imént megkezdett  beszélgetést,  ahol
abbahagyta: nevezetesen azon a témán, hogy ha valaki, akkor
ő végigcsinálta volna az Orion-programot, és milyen nagy kár,
hogy Roberts hadnagy nem őt választotta ki a feladatra. Mert
minden bizonnyal nincs szeme hozzá, a hét lány közül senki
más nem alkalmas emelt szintű követelmények teljesítésére.
Petra már karate-versenyeket nyert, kondizni járt, és mindig
lefutotta az iskolában a kijelölt köröket, és még csak el sem
fáradt.

Tina nem bírta tovább.

– Te is lefutottad a köröket, ugye? – kérdezte Leonát. A
fogai megcsillantak az ablakokon beszűrődő lámpafényben. A
lány fektében megvonta a vállát.

– Viccelsz? Lecsaltam, ha csak lehetett.

– Akkor Petra tényleg alkalmasabb… – mondta látszólag
tűnődve Tina, mire kapott egy kispárnát az arcába.

– Hagyd már abba, és próbáljunk aludni!



– Hangtompító nélkül? – érdeklődött kuncogva a barátnője,
és  egy  pillanatig  úgy  tűnt,  meg  akarja  tartani  Leo
támadófegyverét,  majd,  elkapva  a  lány  szúrós  pillantását,
visszadobta neki  a  párnát.

Petra azonban egyre kevésbé vette észre, hogy ők ketten
pihenni szeretnének, és a hangja is egyre és egyre nagyobb
erővel szólt. Az Orion-program és Roberts hadnagy szapulása
után a Biotrin került  terítékre,  amelyről  igazán szólhattak
volna előre, mert így milyen sokakat ért meglepetés, és adták
fel idő előtt. Arról a lány szemmel láthatóan nem tudott, hogy
az  orionosoknak  magasabb  fájdalomnöveléssel  kellett
túlélniük a próbát, úgyhogy ők ismét megkapták a magukét.

– Egyébként is, ha Robertsnek lenne szeme hozzá, hogy
felmérje  a  képességeket,  akkor  az  Orion programon most
tízen lennének,  nem heten.  De nyilvánvaló,  hogy nem ért
hozzá. Figyeljétek meg, hogy két hét múlva már nem lesz
senki az Orion-programon, és…

– Most már tényleg elég legyen! – csattant fel Leona. –
Nem érdekel, hogy szerinted milyen vacak ez az egész, és
hogy Roberts hadnagynak van-e szeme a tehetséghez. De a
takarodó a  Sirius  programon is  tizenegykor  volt,  úgyhogy
légy szíves, és hallgass el végre!

Petra szemei szikrákat szórtak, és a lány felkelt az ágyból.
Tett néhány fenyegető lépést Leona felé, és már csak néhány
méter választotta el őket egymástól.

– Mit képzelsz te magadról? – sziszegte – Azt hiszed, hogy
csak  azért,  mert  valami  hülyeség  miatt  kiválasztottak  az
Orionra, máris több vagy nálunk? Miből gondolod, hogy csak



úgy parancsolgathatsz mindenkinek?

Leona  szemöldökei  felszaladtak  a  homloka  közepére.
Felállt, hogy egy magasságban legyen a lánnyal, de a hangja
sokkal halkabban szólt.

– Én parancsolgatok? Az elmúlt fél órában te nem hagytál
aludni  minket.  Most már ideje lenne tényleg elhallgatnod.
Roberts hadnagy is megmondta, hogy csend legyen, ez az ő
parancsa, nem az enyém.

– Rajtad kívül senkit nem érdekel, hogy mit mondott az a
szemétláda!  –  torkolta  le  Petra,  és  már  egyáltalán  nem
igyekezett  visszafogni  a  hangját.

Leona nagy levegőt vett,  hogy válaszoljon, de nem volt
esélye  megszólalni.  Az  ajtó  döngve  vágódott  ki,  és  a
folyosóról beszűrődő fényben Roberts hadnagy alakja vetett
hosszú  árnyékot.  Öt  lány  azonnal  néma mozdulatlanságba
dermedt  fekvő  helyzetében.  A  férfi  megjelenésére  Petra
arcából kifutott minden vér, és Leona is azonnal érezte, hogy
hatalmas hibát követett el azzal, hogy vitába szállt a lánnyal.

– Tizenegy óra óta a szoba lehallgató-készülékeinek teljes
csendet  kellene  közvetíteniük  –  jegyezte  meg  szokatlanul
szelíd,  szinte  elnéző  hangon.  –  Maguknak  már  réges-rég
aludniuk kellene, nem pedig egymást zavarniuk. A hangjuk
kihallatszott  a  folyosóra  is,  onnan  is  könnyedén  követni
tudtam a szóváltásukat. Mertem reménykedni benne, hogy a
szép szóból is ért,  Favre, de úgy tűnik, ennél nehezebb a
felfogása.  Bizonyára  egyikük  sem  hallott  még  róla,  hogy
milyen  kellemetlen  büntetési  rendszert  dolgoztak  ki  a
programokkal  együtt  az  ilyen  esetekre.  Maguk  ketten  a



takarodó utáni rendbontásért azonnal kipróbálhatják az egyik
legsúlyosabb büntetést.  Favre, Szatmari,  indulás kifelé! Az
egyenruhájukra  ez  esetben  nem  lesz  szükség.  A  többiek
öltözzenek  fel,  és  tíz  perc  múlva  csatlakozzanak  a
sorakozóhoz!

Leona  ledermedve  állt  egy  pillanatig.  Petra  még
rávillantotta a szemét, és halkan, hogy a hadnagy ne hallja a
szavait, odavetette neki.

– Ez is a te hibád! – mondta, majd elfordult, és kivágtatott
a szobából. A többiek mostanra meg sem próbáltak úgy tenni,
mintha  aludnának.  Villámgyorsan  szedelőzködni  kezdtek.
Tina aggódó pillantása még találkozott  Leonáéval,  majd a
lány, összeszedve magát, kisietett a körletből.

Roberts hadnagy csukta be mögöttük az ajtót, és egészen
az udvarig kísérte őket. Ott Snyderre bízta a két lányt, akik
tüntetően  elfordultak  egymástól,  és  elsietett  egy  másik,
hasonló épület  –  a  fiúk körlete felé.

Leona a karját dörzsölgette. Idén szokatlanul korán jött a
tavasz, hiszen még csak március legelején járt az év, mégis
már napok óta tizenöt fok fölé kúszott a hőmérő. Az éjszakák
azonban még kegyetlenül hidegek voltak.

Snyder törzsőrmester nem szólt hozzájuk, és csak olykor
pillantott a két lány felé. Két, Y-alakú állvány felállításával
volt  elfoglalva,  s  mire  a  bilincseket  is  a  helyükre  tette,
Roberts már vissza is tért, a fiúkkal a nyomában. Leonának
feltűnt,  hogy az egyik fiú is egyenruha nélkül jött,  s az ő
alsóneműje  mindössze  egy  bokszer  volt  –  valamelyest
elégtétellel  nyugtázta,  hogy  a  fiúk  testi  adottságait  sem



hivatott eltakarni a ruha… Roberts odaállította a fiút a két
lány közé, úgyhogy Leonának most már legalább nem kellett
Petra  dühös  zihálását  hallgatnia.  A  lányok  is  hamarosan
megérkeztek az udvarra.  Bár az  egyenruhák ezúttal  közel
sem  álltak  senkin  kifogástalanul,  a  kapkodva  felöltött,
félregombolt  zubbonyok  és  kioldott  bakancsfűzők  most
egyáltalán nem érdekelték a hadnagyot. Sorakozót kiáltott, s
egy  perc  múlva  már  többé-kevésbé  tökéletesen  felállt
mindenki  a  helyére.

–  Hamarabb  látjuk  egymást,  mint  terveztük.  Favre,
Szatmari és Koole is megsértették a takarodó szabályzatát,
úgyhogy  perceken  belül  sor  kerül  az  első  büntetésekre.
Feltéve, hogy vállalják. – mondta nyugodt hangon, és a három
büntetésre  váró  újoncra  nézett.  –  Mivel  a  háborúban  a
fájdalomnövelő  az  egyik  legkedveltebb  fegyver,  fel  kell
készítenünk rá magukat. Néhány órája, a Biotrin beadásakor
már  tapasztalhatták,  most  szépen megismételjük  a  leckét,
azzal  a  különbséggel,  hogy  ezúttal  valamivel  többet  kell
kibírniuk. Sirius programon hármas, Orion programon ötös
fájdalomnöveléssel  dolgozunk  ma  éjjel,  a  büntetés  pedig
kifejezetten kemény lesz. Persze dönthetnek úgy, hogy nem
vállalják,  és a harangot választják inkább.  Most gondolják
meg, hogy maradni akarnak, vagy gyáván elfutnak egy kis
fájdalomtól, mert közben már nem fogunk leállni! – mondta a
hadnagy. Leonában ezúttal több volt a harag, mint a félelem,
és  esze  ágában sem volt  ennyi  ember  előtt  megalázottan
elkullogni.


