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Minden jog fenntartva!

 

A  Kutatási  és  Fejlesztési  Központ  Biológiai  Fegyver  Részlegének  ebédlője  orvosoktól  és
asszisztensektől  hemzseg.  Az  itt  dolgozók  kora  reggeltől  késő  estig  teljes  odaadással  végzik
munkájukat, szórakozásra nem marad erejük, így a közösségi élet egyetlen színtere az étkező. A
helyiségben zajló beszélgetések gyakran hangos nevetésbe csapnak át - különösen a lányoknál - de
nyomban csend támad, ahogy Ő elhalad az ebédlőt elválasztó fehér, áttetsző fal előtt. Lassan lépked,
tekintélyt parancsolóan. Fekete, földet súroló szatén köpenye, kék haja és különleges fejdísze - mely
ókori fekete illír sisak, hosszú aranyszínű szőrmével - mindenki számára felismerhetővé teszi.

- Azért ne felejts el levegőt venni. – szól Viola, akinek haja és szemszíne is megegyezik a nevével.

- Na, ne, még mindig? – Hanga hiába böki oldalba Ilangot, ő egészen addig követi szemével a
férfit, még el nem tűnik a látómezejéből.

- Hogyan? Mit mondtatok?

- Még mindig odáig vagy érte? - kérdezi Hanga, majd a púderrózsaszín copfjával kezd játszani.

-  Pedig elviselhetetlen alak. – jegyzi meg Viola,  egy olyan szerencsétlen pillanatban, hogy a
szomszédos asztalnál helyet foglalók tisztán hallják. Elszégyelli magát és gyorsan korrigál - Úgy
értem, nagyon különc.

- Nem érdekel, ki mit képzel róla, én csakis miatta jöttem ide. – válaszol határozottan, a másik
asztalnál ülő férfitársaság pedig látványosan hallgatózik.

A IV. Világháború után a globális béke időszaka köszöntött az emberiségre. Eltűntek a határok, a
vallások rég feledésbe merültek, mindenki egy közös, mesterségesen képzett nyelvet beszél, és a
technikai fejlődésnek hála az emberek halhatatlanná váltak. A genetikus születésszabályozásnak
köszönhetően  csak  pénz  kérdése  volt,  hogy  milyen  utódokat  kívántak  nemzeni.  Az  egészséges
gyermekeket a Világ Unió alanyi jogon biztosította, azonban a kiemelkedő szellemi teljesítményért, a
szépségért vagy extra kívánságokért, mint szemszín, hajszín, bőrszín stb., külön kellett fizetni. A
háborút kevesen élték túl, ezért az utódok számát nem korlátozták, viszont kitüntetett figyelemmel
kísértek mindenkit.

A rendszer csak megfelelő irányítás alatt működhet tökéletesen. – mondták, majd bekövetkezett
az,  amire senki nem számított.  Légnemű idegenek támadták meg az emberiséget,  de nem más
bolygókról vagy galaxisokból érkeztek, hanem más dimenziókból. Amikor először rést vágtak az
égbolton, ezreket semmisítettek meg, halhatatlanság ide vagy oda. Bekebelezték áldozataikat, majd
ahogy jöttek, el is mentek. Az emberek Beldigrinuszoknak nevezték el őket. Az idegenek bizonyos
időközönként visszatértek és lakmároztak az emberekből, de senki nem talált megoldást ellenük,
még  nem  megszületett  Mazen  Kane,  a  különc  tudós,  aki  minden  nap  hófehérre  festi  egész
testfelületét és arcát fekete sávokkal díszíti, hogy aranyszínű szemeit kiemelje. Kobaltkék haja még



különlegesebbé teszi és mivel az ókori görög mitológia megszállottja, nem csoda, hogy illír sisakot
visel. Mazen a legintelligensebb és legokosabb az emberek közt, ugyanakkor a legkegyetlenebb is.


