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1. rész
 

Az  Atlasz  űrállomás  békésen  lebegett  a  világűrben.  Keringési  pályája  olyan  magasságban
húzódott  a Föld felszíne fölött,  hogy a felszínről  nézve állni  látszott.  Szükség volt  erre,  hiszen
hatalmas  súlya  és  mérete  miatt  egy  alacsonyabb  pályán  a  folyamatos  korrekciók  csak  óriási
hajtóművekkel lettek volna megoldhatók.

Ez az állomás volt a Szövetség egyetlen ilyen nagyméretű létesítménye a világűrben. Szerepét
tekintve kereskedelmi, fuvarozási és személyszállítási központ volt ez, mely összeköttetést teremtett
a Föld, a Mars és a külső kolóniák között. Naponta űrhajók százai érkeztek ide és indultak innen,
hogy működésben tartsák az egész Naprendszer területére kiterjedő szövetségi gépezetet. Ezen
kívül  –  a  technológia  elvárásai  miatt  –  számos  gyár  is  ide  telepítette  székhelyét.  Még  egy
szempontból nagy jelentőséggel bírt ez az állomás. Itt volt a székhelye ugyanis a Szövetség egymás
mellett  működő  két  kormányzata  közül  a  diplomáciát,  a  kutatást  és  a  hadsereget  irányító
testületének is.

Az űrállomás központi részét egyetlen hatalmas henger alkotta. Ebben kaptak helyet a lakó-,
üzleti-  és diplomáciai  részlegek és az állomás működtetését ellátó szerkezetek.  A hengerhez öt
nagyméretű kar kapcsolódott, egyenlően elosztva a kerület mentén. Ezek a karok több, mint két
kilométer hosszúak voltak. Itt helyezkedtek el a kereskedelmi egységek hatalmas raktárai, valamint
a  hangárfedélzetek  és  néhány  nagyobb  gyáregység.  Mindegyik  kar  végén  egy  magasra  nyúló
felépítmény  kapott  helyet,  amelyeknek  belsejében  a  repülésirányítás  irodái  és  számos  kisebb
magánhangár rejtőzött.

 

Az idegen űrhajó méltóságteljesen közeledett az űrállomáshoz. Külseje alapján bárki észrevehette,
hogy nem emberkéz építette. A közepétől előre, az alján és tetején egy-egy hengeres modul húzódott,
amelyeket különféle formájú és rendeltetésű szerkezeti elemek borítottak. Az elején a fő hajótörzsből
két  kisebb  hengeres  egység  állt  ki  oldalra,  amelyeken  előrefelé  álló  antennaszerű  műszerek
sorakoztak. Maga a törzs hátrafelé haladva egyre szélesebb volt, és ebből emelkedett ki leghátul a
széles, magas felépítmény, amely a parancsnoki hidat is tartalmazta. Ugyanitt helyezkedett el a
cirkáló öt hajtóműegységének egyike, míg a másik négy ettől lentebb, a törzs két oldalából meredt
hátrafelé.  Az  űrhajó  hosszának  első  és  második  harmadánál  két-két  nagy,  háromszög  formájú
platform nyúlt ki előre, amelyeken a csatahajó néhány fegyvere kapott helyet.

Az űrhajó túl volt már a fő fékezési manővereken, most már kikapcsolt hajtóművekkel éppen csak
siklott az űrben. Robosztus teste mellett eltörpülve emberi és idegen vadászkötelékek repültek,
végigvezetve az űrhajót a berepülési útvonalon.

Még nem állt meg teljesen, amikor a törzs bal oldalának az alján egy fénycsík jelent meg, mely
kiszélesedve egy hangárajtót fedett fel. Ebből egy apró személyszállító űrhajó ereszkedett alá, majd
az űrállomás felé fordulva rövid gyorsítással megindult felé. A nagy űrcirkáló mögül két idegen
vadászgép bukkant elő, és szorosan a távozó kisgép mögé álltak, így biztosítva fedezetet neki. Kissé
távolabbról négy emberi vadászgép kísérte a konvojt.

 



Az apró, félkör alapú irányítóteremben csak két személy tartózkodott. Az egyik Sam Callaway
ezredes volt,  az  űrállomás parancsnoka,  a  másik pedig az  ügyeletes  űrforgalmi  tiszt.  Callaway
parancsnok lassan már öt éve irányította ezt az űrállomást, és ez alatt a hosszú idő alatt rengeteg
tapasztalatot összegyűjtött. Magas, szikár ember volt, több katonaviselt személlyel a felmenői között.
Haja már kezdett őszülni, amit életkora – ötvenkét éves volt nemrég – nem indokolt. A magyarázat
erre a génjeiben rejtőzött, de társasági összejöveteleken gyakran szokta tréfásan az állomást okolni
ezért.

A teremben félhomály uralkodott, hogy a tiszt fotelje előtt félkörben elhelyezett monitorok képét
jobban lehessen látni. A kijelzők három csoportba voltak osztva. Jobb oldalon a környező űr forgalmi
adatai voltak olvashatók, míg a baloldali képernyőkön az irányítás alatt tartott űrhajókról lehetett
megtudni az összes fontos információt. Középen egyetlen nagyméretű monitor állt. Ezen az Atlasz
űrállomás, és vele együtt a Föld környékének űrszektorai voltak mintegy térképként kirajzolva, de
szükség esetén távolabbi területeket is előhívhattak rajta.

Jelenleg  csak  egyetlen  űrhajó  adatai  voltak  a  képernyőn.  Egy  idegen  diplomáciai  űrhajó
közeledett  az  állomáshoz,  és  az  imént  kért  leszállási  engedélyt.  A  tiszt  végigfuttatta  szemét  a
képernyőn megjelenő adatsorokon, majd gúnyosan így szólt:

- Uram, megérkeztek a kis zöld marslakók.

- Több tiszteletet, hadnagy! Mégiscsak az idegen főkancellárról beszél – válaszolta a parancsnok
szigorúan,  de  azért  a  szája  széle  megrándult  a  visszafojtott  mosolytól.  A  régebbi  korok
hiedelemvilága  a  Marson  élő  idegeneket  –  melyek  nem  is  léteztek  –  a  zöld  színnel  hozta
összefüggésbe, és most, hogy az idegenek letelepedtek ott, ismét előbukkant ez a régi jelző. Ez
persze alapvetően elferdítette a tényeket, hiszen a zrakónok – így hívták a fajt – bőre még csak
nyomokban sem tartalmazott zöld színt.

- Elnézést, uram.

- Melyik hangárba irányítja őket, hadnagy?

- A Vörös kettesbe, uram.

- Rendben, megyek és fogadom a küldöttséget. – mondta a parancsnok, majd megfordult, és
kiment a teremből.

A parancsnok távozása után a hadnagy lenyomta a rádióadó gombját, és beleszólt a mikrofonba:

- Diplomáciai hajó, itt Atlasz 1-1-0. Leszállási engedélyt megadom a Vörös 2-es hangárba. Kövesse
a narancs navigációs pontokat a navigációs térképén.

- Atlasz 1-1-0, itt diplomáciai hajó. Vörös 2-es hangár, értettem – érkezett az enyhe akcentussal
fűszerezett válasz.

Ezután  a  hadnagy  felvezette  az  adatokat  a  számítógépre,  és  néhány  gomb megnyomásával
elküldte azokat a központi számítógéphez, hogy minden érintett tájékozódhasson róla. Erre azért
volt szükség, nehogy valaki más is pont ugyanabba a hangárba irányítson egy érkező űrhajót, és
ezzel balesetet okozzon. Mikor végzett, levette fejéről a fejhallgatót, és átment a terem másik végébe
egy csésze kávéért.

 



Az idegen űrhajó navigátora feljegyezte a hajónaplóba a kapott információkat, majd a navigációs
komputerrel  kiszámíttatta  az  iránypontok által  kijelölt  útvonal  adatait.  Ezeket  aztán átküldte  a
mellette  ülő  pilóta  számítógépébe.  A  pilóta  rögzítette  az  információkat.  Ezután  bekapcsolta  a
hajtóműveket, és enyhén gyorsítva elindult úti célja felé.

Az idegen űrhajó lassan közeledett a kijelölt dokk felé. Az űrállomás lassan betöltötte az egész
látóteret. Néhány pillanattal később a Nap erős fénye lecsökkent, ahogy a kicsiny űrhajó beért az
űrállomás  által  vetett  árnyéksávba.  Az  állomás  irányítószemélyzete  minden  forgalmat,  ami  a
diplomácia hajó által érintett mikroszektorokon vezetett volna keresztül, átirányított más pályákra,
így teljesen magányosan haladtak. A kísérő vadászgépek egy idő után lemaradtak és szétszóródtak,
hogy kizárjanak minden esetleges betolakodót, ami megzavarhatná az érkezést.

Kis idő múlva az űrhajó elérte a kijelölt hangár bejáratát. A pilóta még egyszer ellenőrizte a
műszereket, kicsit korrigált a röppályán. Az űrhajó átrepült a hangár bejáratához telepített mini
űrvédelmi ütegek fölött, majd eltűnt a széthúzódó hangárajtók között

 

Callaway parancsnok a biztonsági üveg mögül figyelte a leszálló űrhajót. Nem messze tőle, a
hangárajtó előtt egy osztag fegyveres katona állt. Miután leálltak az űrhajó hajtóművei, parancsot
adott az osztag vezetőjének. Az kinyitotta a hangárba vezető ajtót, majd osztaga élén bevonult a
hangárba, és felsorakoztatta embereit a küldöttség fogadására. A katonák után Callaway parancsnok
is belépett a hangárba, és a katonák közt végigmenve ellenőrizte a sorfalat. Mivel mindent rendben
lévőnek talált, az idegen gép mellé lépett, és várta, hogy feltáruljon annak ajtaja.

Rövid várakozás után halkan felzúgtak a szervomotorok, és a leszállórámpa lassan ereszkedni
kezdett,  majd enyhe koccanással  elérte a hangárfedélzet  padlóját.  Ugyanebben a pillanatban a
rámpa tetején megjelent az idegen főkancellár.

A zrakón főméltóság némi hatásszünet után lassú, határozott léptekkel megindult lefelé.

Mögötte öttagú kísérete bukkant  elő,  akik  a  főkancellárhoz hasonló öltözetet  viseltek,  kissé
kevesebb  díszítéssel.  A  küldöttség  odaért  a  vigyázzban  álló  parancsnok  elé,  majd  az  idegen
főkancellár biccentett felé.

- Üdvözlöm az Atlasz űrállomás fedélzetén, Főkancellár Úr! – mondta a parancsnok.

- Köszönöm, parancsnok. – válaszolta a főkancellár, majd körülnézett – Az admirális hol van?

- Megkért, hogy fejezzem ki sajnálatát, azonban nem tudott jelen lenni itt – válaszolta Callaway
parancsnok, és megpróbált annyi alázatot belevinni a hangjába, amennyit csak tudott. – De mire a
tárgyalóba érünk, ő is ott lesz.

- Akkor induljunk.

Callaway parancsnok megfordult, és megindult a hangárból kifelé. Az idegen küldöttség szótlanul
követte. Mikor az ajtóhoz értek, a parancsnok odaszólt az ott álló osztagvezetőhöz:

- Szervezze meg az őrséget a hangár előtt!

- Igen, uram! – mondta katonásan a tiszt. Ezután odafordult a legközelebb álló katonákhoz és
nekilátott a parancsok kiosztásához.



 

Nem sokkal  később a  kicsiny csoport  megérkezett  a  vasútállomásra.  Az  űrállomás karjának
nyúlványán lévő diplomáciai hangárokat, csakúgy, mint a többi részleget, egy gyorsvasút kötötte
össze a központi résszel. Ennek segítségével alig pár perc alatt tehették meg a hosszú utat.

Az állomáson már bent állt a szerelvény, mellyel utazni fognak, és nyitott ajtókkal várakozott. A
magas szintű vendégre tekintettel négy katona is tartózkodott a helységben. Ketten a bejáratnál
teljesítettek  szolgálatot,  míg  másik  két  társuk  közvetlenül  a  szerelvény  mellett  őrködött.  Ők
vigyáztak arra, nehogy illetéktelen személyek lépjenek a jármű fedélzetére, akár tévedésből, akár
egy esetleges merénylet előkészítése miatt.

A parancsnok, az állomásra belépve igazolta magát a katonáknak – bár mindannyian ismerték
Callaway kapitányt, erre szükség volt – majd vendégeit a szerelvény bejáratához vezette. Az ajtónál
aztán megállt,  hogy a zrakónokat előre engedje. Amikor visszafordult, hogy jelezze szándékát a
főkancellárnak, észrevette, hogy a küldöttség tagjai némileg lemaradtak tőle. Az is feltűnt neki, hogy
a  főkancellár  és  a  mellette  álló  alacsonyabb  rangú  zrakón  hivatalnok  elmélyülten  beszélget
egymással. Közel hajoltak egymáshoz, és olyan halk hangon beszéltek, hogy Callaway parancsnok
egy szót sem értett belőle. „Kíváncsi vagyok, miről beszélhetnek” – gondolta a parancsnok, azonban
mire komolyan belemerülhetett volna a válaszok felsorolásába, az idegen főkancellár odalépett hozzá,
és így szólt:

- A helyettesemnek sürgősen vissza kell térnie az űrhajóhoz, így nélküle megyünk tovább.

- Értem – válaszolta a parancsnok. – Egy emberem visszakíséri őt a hajóhoz.

Callaway  a  katonákhoz  fordult,  hogy  parancsot  adjon  nekik,  azonban  a  főkancellár  sietve
közbeszólt:

- Semmi szükség rá, Callaway parancsnok. Fre’Mek tanácsos visszatalál egyedül is a hajóhoz, és
mivel a későbbiekben már nem fog csatlakozni hozzánk, így felesleges a kíséret.

- Ahogy gondolja, főkancellár úr.

A  főkancellár  enyhén  meghajolt  a  parancsnok  előtt,  majd  a  helyettese  felé  biccentett,  aki
megfordult, és gyors léptekkel elindult visszafelé a folyosón. Callaway parancsnok hosszan nézett
utána. Nem tetszett neki, hogy egy idegen egyedül mászkál az állomásán, azonban az admirális
meghagyta neki, hogy ne kerüljön konfliktusba az idegenekkel. Így hát magában tartotta véleményét,
és intett az előtte álló idegeneknek, hogy szálljanak be a szerelvénybe. A becsukódó ajtók között
kinézve még látta, amint a távozó idegen hátranéz, majd eltűnik az egyik oldalfolyosón. Aztán a
szerelvény elindult, majd pár másodperccel később befutott az alagútba, és a külvilág eltűnt a szeme
elől.

***

A raktárterem, amelyben állt, éppen használaton kívül volt. Ennek ellenére a padló tisztán feküdt
a lába előtt. A takarítás az állomás minden helységére vonatkozott, függetlenül attól, hogy milyen
státuszban van. „Ez így van jól” – gondolta, így legalább nem kell attól félnie, hogy nyomokat hagy a
poros padlón. Körben a falakon, már amennyire a tartalékvilágítás fénye mellett meg tudta állapítani,
a festés már korántsem volt olyan élénk, mint újkorában, ám a szemközti  falon még tisztán el
lehetett olvasni a raktár azonosítókódját: RD-015. Az egyik sarokban néhány konténer állt, némelyik
félig kinyitva. Tetejükön lévő vékony porréteg mutatta, hogy régen használták már őket.



Váratlanul feltárult az ajtó a háta mögött. Összerezzent, majd megfordult. Az ajtóban egy zrakón
állt. Miután magához tért a meglepetésből, odalépett hozzá, beljebb tessékelte, majd bezárta az ajtót
utána. Az idegen figyelmesen szemlélte az előtte álló embert, de nem szólalt meg. Tudta, a másik
hamarosan úgyis megtöri a csendet.

- Nem gondoltam volna, hogy tényleg eljön. – kezdte az ember. Az idegen nem reagált, így, hogy
leplezze zavarát, folytatta – Miután elküldtem azt az üzenetet, sok ideig semmi válasz nem jött rá.
Már kezdtem lemondani az egészről, amikor tegnap megkaptam azt a kis csomagot, amiben ez a
mostani találkozó szerepelt. Először el sem hittem, hogy…

- Túl sokat beszél! – csattant fel a zrakón mély hangja – Nem nagyon szeretem ezt.

- Elnézését kérem, tanácsos úr – válaszolta remegő hangon az ember. – Nem állt szándékomban
megbántani Önt.

- Miért?! – kérdezte feltartott ujjal az idegen. – Miért küldte azt az üzenetet nekünk?

- Amint leírtam – kezdte bátortalanul –, szeretnék az önök számára információkat szolgáltatni a
vezérkar döntéseiről…

- Ezt tudom – vágott közbe az idegen. – Amit kérdezek, hogy miért döntött így?

- Nos, nem ismerem eléggé az Önök társadalmát, de talán megérti a magyarázatomat – mondta az
ember, és félve nézett az idegenre, hogy nem beszél-e túl hosszan. Mivel úgy találta, hogy az idegen
most nem fogja félbeszakítani, így folytatta – Szóval úgy látom, hogy jelen pozíciómból már nem
fogok tudni előrébb lépni a ranglétrán. Ez részben a feletteseimen, részben rajtam múlik. Azonban
nekem ez nem elég…

- És mit vár tőlünk?

- Hatalmat. Elismertséget. Esetleg pénzt. – mikor látta, hogy az idegen elgondolkozik, gyorsan
folytatta – Hozzá tudok férni fontos információkhoz. Titkosakhoz. Bejárásom van néhány hivatalba
és…

- Rendben van – szakította félbe a zrakón.

- Hogy?

- Azt mondtam, rendben van. Kap egy lehetőséget – a zrakón a ruhája egy rejtett zsebébe nyúlt,
egy kis csomagot vett elő, és az ember felé nyújtotta – Ebben megtalálja a szükséges információkat
és eszközöket a feladatához. Ha sikerrel teljesíti, akkor tovább tárgyalunk majd a dologról.

- Köszönöm, uram. Nem fogok csalódást okozni – hálálkodott az ember.

- Nagyon remélem – mondta fenyegetően az idegen. – Várjon egy kis ideig, miután távoztam, és
kerülje a feltűnést.

Ezzel  az  ajtóhoz  ment,  kinyitotta,  majd  határozott  léptekkel  elindult  jobbra,  a  diplomáciai
hangárok felé. Az ember figyelte a távozó zrakónt, majd a becsukódó ajtót, és nem tudta elhinni a
történteket. Kapott egy lehetőséget. Egy óriási lehetőséget. Elhatározta, hogy nem fogja elrontani az
első megbízatását. Sőt, még túl is teljesíti azt, akármi is legyen. Ahogy erre gondolt, lenézett a
kezében tartott csomagra. „Vajon mi lehet benne?” – gondolta, majd beléhasított egy másik gondolat:
mi történne, ha valaki benyitna ide, miközben egy gyanús csomaggal a kezében meredten néz maga



elé.  Gyorsan egyenruhája zsebébe rejtette a csomagot,  vett  néhány nagy levegőt,  majd az ajtó
melletti  kapcsolótáblához  lépett,  és  megnyomta a  nyitó  gombot.  Míg az  ajtó  feltárult,  gyorsan
körülnézett a raktárban, majd kilépett, és elindult balra a liftekhez.

Nem vette észre azt a kamerát a raktár hátsó falán, mely üres tekintetű lencséjével egykedvűen
figyelte a helységet.

***

Az ajtó előtt, amihez a küldöttség megérkezett, két katona állt őrséget. Callaway parancsnok
odalépett az egyikhez, és néhány szót mondott neki. A katona végignézett a társaságon, majd az ajtót
működtető kapcsolótáblához lépett, és benyomott rajta néhány gombot. Miután az ajtó feltárult,
Callaway intett a zrakón küldöttségnek, aztán az élükre állva bevezette őket a tárgyalóterembe.

Az ajtó túlsó oldalán egy keskeny emelvényre jutottak, amit egy derékmagasságig érő korlát
választott el a mintegy fél méterre alattuk lévő padlótól. Az emelvényről lépcső vezetett a terem
földszintjére. Szemközt egy ugyanilyen emelvény futott a fal mellett, végében egy olyan ajtóval, mint
amin beléptek. A falakat műanyag lapok fedték, melyek egyhangúságát egy-két festmény szakította
csak meg. A padlót díszes szőnyeg borította. Jobb kéz felől, a terem hátsó falából egy nagyméretű
fehér felület emelkedett ki a fal síkjából, amire vetíteni lehetett. A terem közepén állt az ovális
tárgyalóasztal, két hosszabbik oldalán öt-öt kényelmes székkel. A terem távolabbi falát egy hatalmas
üvegfal helyettesítette, amin keresztül a világűr egy kis szelete volt látható, előtérben az űrállomás
egyik karjával. Odakint űrhajók tucatjai álltak éppen dokkolópályára vagy startoltak el az állomásról.
Kicsit  távolabb  az  idegen  cirkáló  lebegett  méltóságteljesen,  miközben  emberi  vadászgépek
járőröztek körülötte. A zrakón cirkálón túl egy szövetségi romboló halvány körvonalai látszottak.

Az ablak előtt három ember állt, akik a feltáruló ajtó hangjára megfordultak. A középen álló férfi
James  Perry  admirális  volt,  a  Szövetség  első  embere,  valamint  a  hadügyi  tanács  vezetője.  Az
admirális magas, ősz hajú, idős férfi volt. Haja fogyóban volt, főként a halántéka körül hiányzott már.
Bár  a  legújabb technikáknak köszönhetően pótoltathatta  volna,  úgy  vélte,  az  ember  ne  akarja
megváltoztatni a természet által eltervezett folyamatokat. Perry admirális,  mióta az eszét tudja,
katonának készült. Az akadémiáról kikerülve részt vett több kisebb csatában, főleg a drogmaffia
ellen. Ezután, ifjú tisztként végigharcolta a polgárháborút, melyet a Föld vívott a Marssal. Kitartása
és szakmai hozzáértése, rátermettsége miatt egyre feljebb lépett a ranglétrán. Végül, néhány évvel
ezelőtt  elérte  karrierje  csúcspontját,  amikor  megválasztották  a  Világtanács,  és  ezzel  az  egész
emberiség vezetőjévé.

Az admirális jobbján álló nő – Anita Chen – középkorú, alacsony ember volt. Hosszú, barna haját
szorosan összekötve hordta.  A zrakón kultúra szakértője volt,  és hasznos tanácsaival  már több
alkalommal is hozzájárult egy-egy tárgyalás sikeréhez. A másik oldalon Peter Jones állt.  A férfi
majdnem olyan magas volt, mint az admirális, ám jóval fiatalabb nála. Rövid, fekete hajával éles
kontrasztot teremtett a mellette álló Perryvel. Orrán keskeny, divatos szemüveget viselt. Ő volt a
Világtanácsot képviselő megfigyelő, és egyben Perry admirális segédje.

Callaway parancsnok, nyomában a küldöttséggel lesietett a lépcsőn, és az admirálishoz lépett.

- Uram, a zrakón küldöttség megérkezett – mondta.

- Köszönöm, parancsnok, távozhat.

- Igen, uram – Callaway parancsnok tisztelgett, majd megfordult, és kisietett a teremből.

- Üdvözlöm, Hak’Ram Főkancellár! Remélem jól utazott – lépett Perry admirális az idegen elé, és



barátságosan nyújtotta a kezét. Az idegen is kinyújtotta a sajátját, és hagyta, hogy Perry megszorítsa.
Nem szerette  ezt  a  visszataszító  emberi  szokást.  Egymás  megérintése  az  ő  világukban sokkal
bizalmasabb kapcsolatot feltételezett, de nem akarta ezzel megsérteni házigazdáját.

- Köszönöm, remekül – mondta, és kis mosolyra húzta a száját.

- Ennek örülök. Kérem, foglaljanak helyet – mondta Perry, és az asztal körül álló kipárnázott
székekre mutatott. Az idegenek megkerülték az asztalt és leültek a túlsó oldalon. Perryék is az
asztalhoz mentek, és helyet foglaltak velük szemben; Perry középen, a két tanácsadója pedig két
oldalról mellette. Miután leültek, Perry megköszörülte a torkát, majd így szólt:

-  Azért kezdeményeztem ezt a találkozót, mert az utóbbi időben olyan megmagyarázhatatlan
események történtek a fennhatóságunk alatt, melyek egyre inkább aggasztanak bennünket.

- Mire gondol pontosan? – kérdezte a főkancellár.

- Arra, hogy mostanában egyre több emberi fennhatóság alá tartozó űrhajó tűnik el, valamint
kolóniák személyzete válik kámforrá megmagyarázhatatlanul.

- Kámfor? – nézett az admirálisra a főkancellár értetlenül.

- Elnézést, ez egy földi kifejezés – adott magyarázatot Perry a kérdésre. – Akkor használjuk, ha
valaminek a hirtelen, nyom nélküli eltűnését akarjuk kifejezni.

- Értem. És mit tehetek én ez ügyben?

- Talán van valami információja, amivel segíthetne nekünk.

- Miből gondolja, hogy segíthetek? – kérdezte a zrakón főkancellár,  majd élesen hangon így
folytatta - Talán minket vádol azzal, hogy ezeket a dolgokat elkövetjük?

- Egyelőre nem vádolok senkit, csupán információkat próbálok gyűjteni.

- És más lehetőségre nem gondolt még? Az űrkalózokkal például nekünk is sok gondunk van
mostanában. Túlságosan elszemtelenedtek.

- Mint mondtam, még csak tájékozódom az ügyben. Azonban a feltárt esetek nem a kalózok
munkamódszerére engednek következtetni.

- Ez meglehetősen leszűkíti a kört, admirális – mondta szemrehányóan a főkancellár. – És a végén
az én fajtámnál lyukadunk ki.

- El sem hinné, mennyi más lehetőség van még az űrkalózokon kívül – válaszolta csendesen Perry.
– Azonban az ön szavai gyanút ébresztenek, amivel viszont egyelőre nem akarok foglalkozni. Inkább
engedje meg, hogy Önök elé tárjam az eddig összegyűjtött eredményeinket. Jones, kérem kezdje el a
vetítést – fordult a jobbján ülő tanácsadóhoz.

Jones  felvett  az  asztalról  egy  távirányítót,  és  megnyomott  rajta  néhány  gombot.  A  szobára
félhomály borult, és falra szerelt kivetítőn elkezdett peregni a vizsgálatokról készült összeállítás.

***

Az étterem az űrállomás hivatali negyedének legalsó szintjén helyezkedett el. A téglalap alapú
helységbe egy boltíves ajtón keresztül lehetett bejutni, mely állandóan nyitva volt. A bejárat fölött



egy L alakú galéria húzódott. Ez a nem túl széles emelet két egyenlő részre osztotta a helység
belmagasságát. Itt, akárcsak a földszinten, asztalok sorakoztak egymás mellett. Az emelet végében
egy keskeny csigalépcső vezetett le a földszintre.

Az ajtóval szemközt az egész fal hatalmas, szupererős, átlátszó műanyagtáblákból volt kirakva,
ezáltal a vendégek várakozás közben a világűr bársonyos sötétségében, és a hangtalanul mozgó
űrhajókban gyönyörködhettek. Az ablak mellett négy és hatszemélyes félkör alakú bokszok voltak
kialakítva. A bokszokat félmagas, fából készült falak választották el egymástól.

Az  egész  helység  hangulatát  meghatározták  azok  a  növények,  melyeket  esztétikusan,  a
berendezés jellegéhez illeszkedve helyeztek el a tervezők és a kivitelezők.

Charles Oldridge kezdett nagyon dühös lenni. Nem elég, hogy barátja és kollégája Kellog késik a
megbeszélt találkozóról, a félórája megrendelt leves sem érkezett még meg az asztalához. Oldridge
tábornoki rangban szolgált, és ő volt a Föld Erőknek, a Földön állomásozó hadseregnek, az első
embere. Középkorú, nem túl magas, sportos testalkatú férfi volt. Barna haja a katonai pályafutás
alatt megszokottá vált, rövid fazonra volt vágva. Egyenruhájának bal felső részén tucatnyi kitüntetés
sorakozott.

Mialatt  a  kollégájára  és  egyben  barátjára  várt,  akivel  heti  rendszerességgel  szokott  együtt
ebédelni ezen a helyen, a gondolataiba mélyedt. Eközben tekintete az ablakon túlra, az állomás
mellett álló idegen cirkálóra tévedt. Ez új mederbe terelte gondolatait.

A tábornok alapvetően nem utálta a zrakónokat. Sőt, tulajdonképpen örült is nekik, hiszen az
emberiségnek szüksége volt egy társra, akikkel közösen nagy dolgokat vihetnek végbe. Viszont volt
benne valami gát, ami megakadályozta, hogy elveszítse realitásérzékét, és a többiekhez hasonló
eufórikus boldogsággal tekintsen rájuk. Ezen sokat töprengett már, de nem talált még egyértelmű
magyarázatot. Persze az is hozzájárult viszonyulásához az idegenekkel szemben, hogy számára, mint
a  Föld  Erők  parancsnoka  számára  biztonsági  kockázatot  is  jelentettek  a  zrakónok.  Hiszen
bármennyire  békések  a  szándékaik,  bármikor  kialakulhat  egy  olyan  helyzet,  aminek  fegyveres
konfliktus lesz a vége. Ilyenkor pedig nem lehet szimpátia alapján dönteni.

- Uram, a levese – szólalt meg egy hang mellette, megzavarva töprengését.

- Már épp ideje volt – mondta Oldridge gorombán. – Ennyi idő alatt egy háborút meg lehet vívni.

- Elnézését kérem, uram, ha megvárakoztattuk – válaszolt a pincér alázatosan. – Kívánja, hogy
idehozzam a panaszkönyvet?

- Nem szükséges – felelte fölényesen Oldridge, és a kérdést ezzel lezártnak tekintve többé nem
vett tudomást a várakozó alkalmazottról.

- Köszönöm, Uram – mondta megkönnyebbülve a pincér, majd jó étvágyat kívánt és elment.

Oldridge szemügyre vette a két tányért, majd az egyiket áttolta az asztal szemközti szélére, a
másikat pedig maga elé húzta. Ezután kezébe vette a kanalat, belemártotta a levesbe, majd mint
akinek eszébe jutott valami, felemelte azt és megforgatta a kezében. A kanál elég díszes volt, bár ez
illett a hely szelleméhez, viszonylag nagy fejjel, és a nyelén aranyozott berakással. Teljesen újnak
látszott. Önkéntelenül körülnézett a helységben, és közben arra gondolt: „Vajon a többi vendégnek is
új kanala van?” Nem lepődött volna meg, ha így van, mivel tudta, hogy ennek a helynek a vezetőjétől
még ez is kitelik. Szeme előtt máris megjelent egy képzeletbeli reklámfilm, mely fennen hirdette:
’Nálunk nem ehet kétszer ugyanazzal a kanállal!’. A gondolatra enyhe mosolyra húzódott a szája,
majd  a  mosoly  kicsit  szélesebbé  vált,  mikor  eszébe  jutott,  mennyit  meg  lehet  spórolni  így  a



mosogatással. Még egyszer körbejártatta a tekintetét a termen, majd visszafordult a tányérja felé.

„Francba ezzel az idiótával” – gondolta – „Ez a leves melegen jó”, és nekilátott az evésnek. A
leves ízletes volt, egyfajta marsi specialitás enyhén csípős fűszerezéssel. Oldridge kedvelte ezt, ha
tehette,  mindenből  a  csípősebb  dolgot  fogyasztotta,  bár  ha  kérdezik,  nem  tudta  volna
megmagyarázni,  hogy  miért.

Alig evett meg néhány kanállal, amikor léptek közeledését hallotta, majd egy ismerős hang jutott
a fülébe:

- Hé, cimbora, hát elkezdted nélkülem?

Kellog tábornok,  a  Mars Erők parancsnoka sok tekintetben ellentéte  volt  Oldridge-nek.  Bár
testmagasságuk nagyjából  megegyezett,  a  hasonlóság itt  véget  is  ért.  Kellog  jó  tizenöt  kilóval
könnyebb lehetett  kollégájánál,  és  így  már  vékony  testalkatúnak számított.  Fekete  haját  kicsit
hosszabbra hagyta megnőni, és állát szintén fekete szakáll takarta.

Oldridge-dzsel az Akadémián ismerkedett össze, ahol évfolyamtársak voltak. Már itt kialakult
köztük  valami  barátságféle.  Ezt  aztán  tovább  erősítette  az,  hogy  az  Akadémia  elvégzése  után
ugyanabba az egységbe osztották be őket, és így vállvetve harcolták végig a kezdeti időszakot az
aktív  szolgálatban.  Szinte  egyszerre  léptették  őket  elő,  és  bár  emiatt  különváltak  az  útjaik,  a
kapcsolat nem szakadt meg közöttük. Karrierjük tovább folytatódott, és most, tábornokként ismét
egymás mellett dolgoztak.

- Na végre! Már azt hittem, hogy nem jössz, és nekem kell megennem a te adagodat is.

- Ugyan, sose bocsátanám meg magamnak, ha miattam híznál el.

- Nagyon kedves tőled – dünnyögte maga elé Oldridge.

- Mit eszünk? – kérdezte Kellog, miután leült Oldridge-dzsel szemben, majd kanalával belekotort a
tányérjába. – Hm. Úgy látom, a szokásosat.

- Valami nem tetszik?

- Épp ellenkezőleg. Imádom ezt a levest – mondta Kellog. – Gondolom, a második fogás is a
szokásos.

- Ahogy mondod.

- Nagyszerű – mondta Kellog kétértelműen hangsúlyozva a szót.

- Ha nem tetszik, legközelebb érkezz te korábban, és akkor te rendelhetsz – mondta tettetett
sértődöttséggel Oldridge, majd visszafordult a tányérjához, és elmélyülten kanalazni kezdte annak
tartalmát. Kellog egy darabig csendben figyelte asztaltársát, miközben ő is nekilátott az evésnek,
majd mikor látta, hogy amaz most nem fog megszólalni, ismét beszélni kezdett:

- Nem kell egyből megsértődni. – Oldridge felnézett az evésből, de nem szólalt meg. Kellog ezt
biztatásnak vette, ezért gyorsan folytatta – Hallottad a nagy hírt? A Cydonia Starfox kirúgta Chester
Murphyt. Pedig ő az egyik legjobb játékos.

- Nélküle esélyük sem lesz a világliga megnyerésére – mondta óvatosan Oldridge. - Persze meg
lehet érteni őket is. Chesternek elég sok zűrös ügye volt mostanában, ami rontotta a csapat hírnevét.



- No igen – mondta helyeslően Kellog -, de mégiscsak ő a legjobb játékos. Legalábbis az emberek
között biztosan. A zrakón bajnokságról nincsenek információim.

- Már ha van nekik egyáltalán olyan – kezdte Oldridge merengve. – Tudod, mielőtt megjöttél, épp
az idegeneken gondolkodtam.

- És mire jutottál? – kérdezte Kellog.

- Arra, hogy mennyi mindent nem tudunk még róluk – felelte Oldridge. – Tudod, hogy most van az
admirális találkozója velük?

- Igen. Kíváncsi vagyok, hogy mire jutnak.

- Neked mi a véleményed róla? – kérdezte Oldridge.

- Nem tudom. Nem hinném, hogy ők állnak az események hátterében.

- Ez a hivatalos vagy a magánvéleményed?

- Ez milyen hülye kérdés?

- Szóval? – kérdezte Oldridge, nem engedve elterelni a szót.

- Nos, legyen ez a hivatalos véleményem.

- És magánemberként is így gondolod?

- Igazság szerint még soha nem gondolkodtam el ezen a kérdésen, mint magánember.

- Itt a ragyogó alkalom.

- Háát, azt hiszem, magánemberként is így gondolom – mondta rövid gondolkodás után Kellog. –
Nem  hinném,  hogy  ők  azok.  Miért  tennék?  Menekültként  érkeztek  a  Naprendszerünkbe.  Mi
segítettünk rajtuk, ezért hálásaknak kellene lenniük, nem pedig alattomos dolgokat csinálni.

- Pontosan ez az, amit mindenki hisz. Hogy ők szegény menekültek.

- De te persze nem így gondolod – mutatott rá Kellog társa véleményére.

- Nem – értett egyet Oldridge.

- Miért? – most Kellogon volt a kérdezés sora.

- Azt mondtad, hálásaknak kellene lenniük. Miben nyilvánul meg a hálájuk? Nem lőnek minket
halomra? Fejlettebb a technológiájuk, mint a mienk, már csak a csillagközi utazást nézve is. Mégis,
az elmúlt huszonöt évben, mióta a kapcsolatfelvétel megtörtént, néhány jelentéktelen dolgon kívül
semmit nem voltak hajlandóak átadni nekünk. Az összes fejlesztést saját erőnkből értük el.

- Ez igaz, de… - kezdte Kellog, de Oldridge belefojtotta a szót.

- Nézd meg, azt az űrhajót! – mutatott a tábornok az ablakon túlra, az űrállomástól nem messze
lebegő idegen cirkáló felé. – Egy csapással a legnagyobb hajónkat is megsemmisítené.

- Ez azért nem teljesen így van – mondta Kellog. – Szerinted mit kellett volna tenniük? Az összes



technológiájukat ránk zúdítani?

- Miért ne?

- De ez megvalósíthatatlan – ellenkezett Kellog. – Nem lehet egy civilizációt egyik napról a
másikra a fejlődési létrán több szinttel feljebb helyezni.

- Valamilyen fokozatosságnak természetesen lennie kell. De eddig még a legkisebb jelét sem
láthattuk annak, hogy bármilyen magasabb szintű technológiát nekünk akarnának adni.

- Talán őszerintük még nem jött el ennek az ideje.

- Lehet, hogy őszerintük nem is kell ilyen idő.

- Ezt hogy érted?

-  Az egész történelmünk a  hódításról  szólt.  Az  országok a  szomszédos országokat  hajtották
uralmuk alá, így birodalmakat hoztak létre. Amikor elfogytak a szomszédok, nem volt több hódítani
való, akkor előbb-utóbb felbomlottak a birodalmak, és minden kezdődött elölről. De kevés kivételtől
eltekintve, a hódítók soha nem osztották meg tudásukat az elfoglalt területek népeivel, mert nem
akarták, hogy azok egyenrangúvá váljanak velük.

- Ne a mi történelmünk alapján ítéld meg őket.

-  A fejlődési  lépcsők mindenütt  ugyanazok –  mondta Oldridge.  –  Mindenhol  felbukkannak a
hódítók és a meghódítottak.

- Tulajdonképpen mire akarsz ezzel kilyukadni?

- Nézd meg a zrakónokat. Idejöttek, ígértek egy csomó mindent azért cserébe, hogy hagyjuk őket
letelepedni, de az egészből nem látszik semmi. Ugyanakkor ők jelentősen megerősödtek, és most
már bármikor kisöpörhetnének minket innen.

- Ez badarság. Semmi okuk erre.

- Semmi általunk felfogható ok.

- Ez akkor sem magyarázza meg a rejtélyes eltűnéseket, amik naprendszer-szerte előfordulnak.

- Ez lehet figyelemelterelés is. Amíg mi össze-vissza futkosunk a naprendszerben, és keressük az
okokat, addig ők nyugodtan szervezkedhetnek.

- Túl körülményes módja ez egy háború kirobbantásának.

- Remélem, neked van igazad, de ne feledd, amit mondtam.

Ebben a pillanatban megszólalt Oldridge csipogója. A tábornok elolvasta a megjelenő üzenetet,
aztán miközben egy szalvétával megtörölte a száját, így szólt:

- Jelenésem van. Majd később még folytatjuk.

- Rendben – válaszolta Kellog.

Oldridge felállt, majd sietős léptekkel távozott az étteremből. Kellog még egy darabig üldögélt,



közben az imént elhangzottakon törte a fejét, majd nekiállt, hogy befejezze az ebédet.

***

A nagy fali kijelzőn a beszámoló utolsó képkockája látszott kimerevítve. A kép bal oldalán egy
hosszú  felsorolás  volt,  míg  a  jobb  oldalon  egy  igen  összetett  diagram  a  bal  oldali  adatok
összesítéseként. Perry admirális abbahagyta a beszédet, és az idegen főkancellár felé fordult. Az
éppen egyik tanácsadójához hajolva halkan tárgyalt valamiről, amit Perry nem hallott. A főkancellár,
mintha megérezte volna, hogy figyelik, tekintetét Perryre emelte, egy kis ideig némán farkasszemet
nézett vele, majd így szólt:

- Érdekes beszámoló volt, admirális.

- Örülök, hogy tetszett - felelte Perry. - Bár nem az volt a célom, hogy lenyűgözzem.

- És most mit vár tőlem?

- Magyarázatot – mondta Perry. – Magyarázatot, hogy miért utal minden jel arra, hogy a zrakónok
keze van az összes rejtélyes ügy mögött.

- Azok a közvetett bizonyítékok, amiket ön itt bemutatott, nem bizonyítják egyértelműen azt, hogy
a mi népünk áll mögötte.

-  Akkor  mégis  mire  gondoljak?  A  mi  létesítményeink,  ahol  az  önök  fegyverei  által  okozott
sérülések garmadáját találhatjuk, néhol az önök eszközei vannak szétszóródva, és még sorolhatnám.

-  Ön  is  tudja,  admirális,  hogy  az  általunk  kifejlesztett  eszközök  az  egész  Naprendszerben
előfordulnak, jó részük a kereskedelemben kapható eszköz. Rengeteg olyan csoport létezik, amely
ráteheti a kezét ezekre, és ilyen célokra használhatja.

- De ezek a csoportok nincsenek olyan szervezettségi fokon, hogy ezeket az eseteket ilyen módon
végrehajtsák.

- Ugyan már. És az űrkalózok?

- Igen, talán az űrkalózok. De nekik mi érdekük fűződne ahhoz, hogy a kereskedelmi flották
kifosztása mellett ilyeneket csináljanak, és ezzel magukra haragítsanak minket?

- Ezt én nem tudhatom – mondta Hak’Ram, miközben széttárt kezeivel is jelezte tanácstalanságát.
– De mivel nekünk is meglehetősen sok gondot okoznak, ezért javasolnám, hogy állítsunk fel egy
vegyes bizottságot, amely felderíthetné az űrkalózok szerepét.

- Nem igazán rajongok a bizottságokért – mondta Perry, majd rövid töprengés után hozzátette –
De jobb ötletem pillanatnyilag nincsen.

- Örülök, hogy ebben megegyeztünk – mondta Hak’Ram, és úgy látszott, valóban így gondolja.

- Viszont ragaszkodok hozzá, hogy a bizottság vezetője az emberek közül kerüljön ki – vetette
közbe Perry.

Hak’Ram főkancellár a jobb oldalán ülő tanácsadójához fordult, és rövid ideig hallgatta, amint az
valamit suttog a fülébe. Mikor visszafordult Perryhez, nyájasan így szólt:

-  Ahogy óhajtja,  admirális.  De a jelentéseket hiánytalanul  el  kell  küldeniük nekünk is,  hogy



kiértékelhessük.

- Rendben van. Még ma kijelölöm a bizottság emberi tagjait, akik majd felveszik a kapcsolatot
önökkel, és megegyeznek a részletekben.

- Akkor, ha nincs más, be is fejezhetjük ezt a találkozót – mondta a zrakón főkancellár, és lassan
felállt.

- Nem, nincs más – erősítette meg Perry.

- Admirális, örülök, hogy sikerült megegyeznünk ebben a kérdésben – mondta a főkancellár. –
Remélem, együttműködésünk eredményes lesz.

- Én szintén bízok a sikerben – válaszolta udvariasan Perry, aki közben szintén felállt a székből,
majd a balján álló nőre mutatott, és így szólt: - Chen kisasszony visszakíséri Önöket a hajójukhoz.

Az idegen főkancellár enyhén meghajolt Perry admirális előtt, majd sarkon fordult, és lassan
elindult a kijárat felé. Kísérői szótlanul követték. Chen a lépcső tetején érte utol őket, és udvariasan
kivezette a küldöttséget a teremből.

Miután bezárult mögöttük az ajtó, Perry hangosan a nemtetszésének adott hangot, majd a terem
végét lezáró üvegfalhoz lépett, és a gondolataiba merülten kibámult az ablakon. Az asztal mellett
álló  Jones  hitetlenkedve  nézett  főnöke  után,  ám  nem  tett  semmilyen  megjegyzést.  Néhány
másodperc múlva,  mikor látta,  hogy Perry gondolatai  már valahol  egész másutt  járnak,  halkan
kisietett a teremből, magára hagyva az admirálist.

 

A hangárban már csak az idegen űrhajó állt. Miután a zrakón küldöttség beszállt, a katonák
kivonultak onnan, és bezárták maguk mögött a biztonsági ajtót. Az üres térben először csak egy halk
surrogás hallatszott, majd ez egyre hangosabb mormogássá erősödött, ahogy a pilóták beindították
az  űrhajó  hajtóműveit.  Mikor  már  a  hang nem erősödött  tovább,  a  támasztólábak hangtalanul
behúzódtak az űrhajó testébe, így az már láthatatlan erőtereken lebegett a talaj fölött. Ezután kissé
feljebb emelkedett, majd kecsesen megfordult, és lassan elindult a hangár kijárata felé.

Az űrhajó gyomrában, egy félhomályos kabinban Hak’Ram főkancellár kényelmes foteljében ült.
Vele szemben az idegen tanácsos állt, aki korábban otthagyta őket, és beszámolót tartott.

- Sikerrel járt a küldetése? – kérdezte a főkancellár.

- Igen, Főkancellár – válaszolta az. – Felvettem a kapcsolatot az alannyal a megbeszélt helyen, és
átadtam neki az előkészített csomagot.

- Senki nem vette észre magukat?

- Nem, uram – jött a válasz. – Óvatosan közlekedtem a helyszínen.

- Meséljen, milyen ember a leendő kémünk? – kérdezte mosolyogva a főkancellár.

- Nos, első ránézésre egy kicsit hebehurgya embernek tűnik, de…

- Hebe…Micsoda?

- Ez egy emberi szó, uram. Arra az egyénre szokták mondani,  akinek a szellemi képességei



kívánnivalót hagynak maga után.

- Reu, mióta ismeri maga ilyen jól az emberek nyelvét?

- Engedelmével, az utóbbi időben kicsit elmélyedtem a kultúrájukban és a szokásaikban – mondta
a tanácsos.

- Értem.

- Szóval elég hebehurgya ember, de azt hiszem, bízhatunk benne. Ha szükséges, akkor könnyen
ráijeszthetünk és így a kezünkben tarthatjuk.

- Nagyszerű.

***

A férfi egy kis, egyszemélyes szobában ült, valahol az űrállomás egyik lakórészlegében. A szoba
egy  átlagos  másodrangú  hivatalnoki  szoba  volt,  egyszerű  berendezéssel,  és  egy  elkülönített
mosdóhelységgel.  Egy  ágyon,  egy  szekrényen  és  egy  kis  asztalon  kívül  nem nagyon  volt  más
berendezése. A falakon körben sehol egy ablak nem volt, csak néhány poszter lógott összevissza
rajta. Az asztalhoz tartozott egy nem túl kényelmes szék is, ezen ült a szoba tulajdonosa. Előtte az
asztalon egy közepes méretű boríték feküdt, melyet nemrég vett elő a ruhája egyik zsebéből. A
boríték vastag, sárgás színű papírból készült, és semmilyen jelzés nem volt rajta.

A férfi újra a kezébe vette, körbefordította, és megpróbálta kitalálni, vajon mit lel majd benne.
Abban biztos volt, hogy valami nagyon fontos feladat leírása fog előkerülni belőle, ha majd kibontotta,
ám a boríték súlyából  úgy ítélte  meg,  hogy mást  is  rejthet  még ezen kívül.  Lelki  szeme előtt
megjelent egy lehetséges jövő, melyben egy hatalmas ember szerepét tölti majd be, élet és halál ura
lesz, parancsait senki nem meri megkérdőjelezni. És, igen, lesz egy nagyobb szobája. Nem is szoba
lesz, hanem inkább egy lakosztály. Egy akkora lakosztály, amiben mostani szobája többször is elfér.
Elégedett mosoly ült ki az arcára, és szinte beleremegett a gondolatok gyönyörűségébe. De ahhoz
először végre kell hajtanom a kitűzött feladatokat – villant eszébe a gondolat –, és végig kell mennem
a megbízóim által kitűzött úton.

Még  egyszer  körbenézte  a  borítékot,  majd  egy  határozott  mozdulattal  feltépte  a  végét,  és
tartalmát az asztalra öntötte. Ezután egyesével kezébe vette az előkerült dolgokat és megvizsgálta
őket. Elsőként egy adatkártya akadt a kezébe. Ezt is alaposan megnézte, és megállapította, hogy
szabvány szövetségi csatlakozása van. Ezután félretette, és tovább vizsgálódott. Az asztalon talált
még egy számítógépbe illeszthető bővítőkártyát, egy kulcskártyát és egy apró áramköri lapkát. A
talált  tárgyakat  szépen szétrakta  az  asztalon,  és  pár  másodpercig  elmerülten  tanulmányozta  a
kialakult képet. Aztán az asztal másik sarkán heverő leolvasóért nyúlt, és belehelyezte az adatkártyát.
Néhány pillanattal később a készülék apró képernyőjén megjelent az üzenet tartalma. Figyelmesen
elkezdte olvasni, és ahogy egyre többet elolvasott belőle, úgy vált egyre komorabbá az arca. Mikor a
végére ért, lassan leeresztette a berendezést az ölébe és egy kis ideig maga elé meredve ült a széken.

Miután megemésztette az olvasottakat, vett egy nagy levegőt, és a széken hátradőlve elkezdte
kitervelni, hogyan hajtsa végre a rá kirótt feladatot.

***

A világűr bársonyos feketeségét számtalan csillag fehér pöttye szabdalta apró részekre. Körben a
horizonton a Tejútrendszer milliárdnyi csillagja alkotott keskeny, halványan derengő, elérhetetlen
messzeségben lévő felhőt. A Naprendszernek ezen a pontján, túl a Mars és a Jupiter pályáján, a



rendszer  központi  csillaga  szinte  teljesen  beleolvadt  a  hátteret  ellepő  többi  csillag  közé,  csak
gyakorlott és figyelmes szemlélő tudta megkülönböztetni azoktól.

Az Egyesített  Űrflotta hajói  több kisebb részre szétbontva különböző feladatokat láttak el  a
Naprendszeren belül. Egy részük a bolygók és a kolóniák védelmére volt beosztva, míg más részei
állandó járőrszolgálatot teljesített, szektorról szektorra átfésülve a világűr minden egyes pontját.

A USF Stormbird, mely éppen ilyen járőrszolgálatot teljesített, egyike volt az Egyesített Űrflotta
legkorszerűbb  csatahajóinak.  Hosszú,  karcsú  testének  sima  felületét  számtalan  kisebb-nagyobb
kitüremkedés törte meg. Az űrhajó közepétől hátrafelé, egészen az óriási főhajtóművekig két oldalra
egy-egy  lapos  fedélzet  nyúlt  ki  a  törzs  aljából.  Ezekben  helyezkedett  el  a  csatahajó  két  fő
hangárfedélzete,  melyekben  öt-öt  századnyi  űrvadász  állomásozott.  Ezek  látták  el  a  csatahajó
védelmét, kiegészítve a stratégiailag fontos helyeken elhelyezett fedélzeti fegyverzetet.

Frank  Norwood  kapitány,  a  USF  Stormbird  parancsnoka,  belépett  a  vezérlőbe,  és  szemét
körbejártatta a számos műszeren és a legénység tagjain. Régi szokása volt ez, egy rövid, ünnepélyes
pillanat, mely újra és újra rádöbbentette, hogy mekkora gépezet irányítása áll a keze alatt. A vezérlő
elég hatalmas volt,  hossza  körülbelül  négyszer  akkora,  mint  a  szélessége.  Középen egy  széles
padlólap vezetett végig a rajta. Erről középtájon egy-egy lépcső indult lefelé, a két oldalon fél szinttel
lejjebb  lévő  technikusi  részleghez.  A  bal  oldalon  nyolc  mérnök  felügyelte  az  űrhajó
energiarendszerét, hajtóművét, és az egyéb fedélzeti rendszereket. A jobb oldalon szintén nyolc
ember ült, nyolc technikus, akik a külső és belső kommunikációt felügyelték, valamint az űrhajó
környékén a világűr felderítését  végezték.  A vezérlőterem elejében,  egy kiemelkedő platformon
helyezkedett el az űrhajó közvetlen irányítását végző személyzet hat tagja. Ők feleltek a navigációért
és az űrhajó irányításáért.

Norwood  határozott  léptekkel  végigment  a  vezérlőtermen,  közben  szemével  felmérte  a
személyzetet. Néhányan a legénységből hátrafordultak a léptek zajára, és felnéztek a kapitányra.
Mikor látták, hogy ki közeledik feléjük, gyorsan visszafordultak a munkájuk felé. Norwood nem volt
szigorú ember, de a fegyelmet és a pontos munkát megkövetelte, így senki nem akarta, hogy a
kapitány  hanyagságon  kapja.  Aztán  elindult  felfelé  a  pilóták  fedélzetére  vezető  rámpán,  hogy
megnézze az űrhajó pozícióját. Már a rámpa felénél járt, amikor segédje, Larry Brown hadnagy
felnézett és meglátta. Befejezte a beszélgetést az egyik pilótával és azonnal felettese elé sietett.
Brownnak ez volt az első útja, még nemrég került ki az akadémiáról. A rámpa tetejénél találkoztak és
köszöntötték egymást.

- Minek köszönhetjük ezt a késői látogatást, uram? – kérdezte Brown. A hajó fedélzeti ideje
szerint ugyanis most éjszaka volt,  így meglepő, ám nem szokatlan volt Norwood megjelenése a
vezérlőben.

- Valami oknál fogva nem tudtam elaludni, így inkább visszajöttem ide – válaszolta a kapitány,
majd egy kaján vigyor kíséretében hozzátette – Remélem, nem baj?

- Ööö.. Nem, dehogyis, uram – mondta zavartan Brown.

- Akkor jó. Történt valami, míg nem voltam itt?

-  Semmi említésre méltó,  uram. A szkennelés terv szerint  halad,  jelen pillanatban a terület
90%-án vagyunk túl, és eddig még semmi olyat nem találtunk, ami felkelthetné a figyelmünket.

- Nagyszerű. Valami ilyesmire számítottam.

- Nem túl nagy az esélye, hogy találjunk valamit, uram. Túl nagy a terület, amit vizsgálnunk kell,



könnyen kicselezhetik a műszereinket.

- Ez így igaz, Larry. De mi alapvetően nem gyorsan mozgó, manőverezni tudó objektumokra
vadászunk. Inkább olyanokra, amelyek kiindulópontjai lehetnek ezeknek.

- Értem, uram.

Kis ideig egyikőjük se szólt semmit. Norwood körbejárt az irányítófedélzeten, szemügyre vette a
műszereket, néhány szót beszélt a pilótákkal és a navigátorokkal,  majd megállt a mennyezetről
lelógó nagy taktikai képernyő előtt. A képernyőn annak az űrszektornak a stilizált háromdimenziós
képe volt látható, melyben most repültek. A szektoron keresztül egy elég bonyolult, összetett görbe
húzódott, melynek egyik része piros, a másik része pedig zöld volt. A két szín találkozásánál egy kis
kék gömb helyezkedett el, mely csigalassúsággal vándorolva színezte át a pirosat zöldre. A zöld
vonal környéke vékonyan be volt vonalkázva sárga színnel, ez jelezte a már átvizsgált területet. Az
útvonalgörbe főbb pontjait háromjegyű koordináták jelölték.

Norwood egy darabig tanulmányozta ezt a kijelzőt, majd a navigátorokhoz lépett, és hosszas
beszélgetésbe kezdett velük egy lehetséges útvonal-módosításról. A két navigátor kis gondolkodás
után  egyetértően  bólogatott  Norwood  kezdeményezésére,  és  lázasan  számolni  kezdtek,  hogy
meghatározzák az új útvonalhoz szükséges irányváltoztatásokat, a megspórolható időt és energiát.
Brown  a  kapitány  mellett  állt,  és  lenyűgözve  figyelte,  ahogy  dolgozott.  Már  az  Akadémián  is
Norwood volt a példaképe, aztán mikor elvégezte, és megkapta a behajózási parancsot, el  sem
akarta hinni, hogy ilyen szerencséje legyen. A Stormbirdre helyezték, a példaképe parancsnoksága
alá.

Miközben így telt az idő, egyszercsak az egyik technikus izgatottan felkiáltott. Norwood egy
szempillantás alatt kizökkent az elmélkedésből, és néhány gyors lépéssel a technikusnál termett.
Brown egy kicsit lemaradva követte őt. A technikus egyike volt annak a négy embernek, akik a
világűr  mikro-szkennelését  végezték.  Egy  nagy  méretű  vezérlőpult  előtt  ült,  mely  tele  volt
mindenféle kapcsolókkal  és mutatókkal.  A vezérlőpult  legnagyobb részét azonban egy hatalmas
képernyő foglalta el. A képernyőn látható kép négy fő részre volt osztva. A felül lévő keskenyebb sáv
jobb oldalán különféle grafikonok váltogatták egymást, míg a bal oldalin nullákból és egyesekből álló
számoszlopok futottak lentről felfelé nagy sebességgel. A kép bal oldalán egy keskeny függőleges
sávban a környezeti  jellemzők beállításai voltak láthatóak. A kép középső, legnagyobb részén a
beérkező  adatokból  összeállított  háromdimenziós  izometrikus  oszlopdiagram  helyezkedett  el,  a
magasságnak  megfelelő  színátmenetekkel  jelölve.  Ez  az  ábra  alapesetben  egy  lapos  sötétkék
téglatest volt, melyből helyenként néhány világosabb kék oszlopocska ugrott ki. Ez azt jelentette,
hogy a szkenner nem talált semmit, csak az üres világűrt. Most azonban a sötétkék téglatest közepén
egy  jókora  terület  magasan  kiemelkedett  a  síkból,  és  élénk  citromsárga  színben  pompázott.
Körülötte egy keskeny, alacsonyabb, pirosas színezetű gyűrű húzódott.

Norwoodék megbabonázva figyelték a monitort.  Hónapok óta járták már a világűrt és óriási
területeket fésültek át, ám mindeddig semmi szokatlan jelenséget nem találtak. Elsőként Brown
szólalt meg, ám mondandójából kitűnt tapasztalatlansága:

- Talán egy meteor az.

- Nem hinném – válaszolta Norwood, majd a technikushoz fordult: - Maga szerint mi lehet az,
Cole?

- Semmiképpen sem meteor vagy üstökös, uram. Ez annál sokkal nagyobb – válaszolta Cole. – De
nem is űrhajó vagy űrállomás, mert azoknál viszont kisebb. Ráadásul mozdulatlan – tette hozzá az



adatok újabb, rövid tanulmányozása után.

- Talán egy kis méretű űrhajó – vetette közbe Brown, de hamar meg is bánta, mikor Norwood
rászegezte tekintetét.

- Egy ekkora méretű űrhajó, ami egy ilyen lenyomatot okoz, maximum egy vagy két személyes
űrvadász lehetne – mondta a technikus. – Az viszont nem juthat ilyen messzire lakott területtől.

-  Mindenesetre  ki  kell  vizsgálnunk  –  mondta  Norwood.  –  Brown,  intézkedjen  a  készenléti
vadászosztag kiküldéséről. És legyen köztük egy vontató is.

- Igen, uram – válaszolta katonásan a hadnagy, majd hátrafordult, és a rádióhoz ment, hogy kiadja
a parancsot.

 

- Sólyom osztag, itt Sólyom vezér. Skorpió alakzat, és teljes gázzal előre!

- Sólyom 1, értettem!

- Sólyom 2, értettem!

- Sólyom 3, értettem!

A parancs elhangzása után a három vadászgép elfoglalta kijelölt helyét a tehervontató űrhajó –
Sólyom 3 – körül. A vezérgép balra elöl, mellette jobbra elöl a társa, míg a harmadik vadász a
teherhajó mögött középen és kissé fentebb. Ezután felragyogtak az eddig alacsony teljesítménnyel
dolgozó hajtóművek, és a négy űrhajó elszáguldott a világűrbe.

Az osztag tagja a USF Stormbird készenléti századának tagjai voltak, és nemrég szálltak fel, hogy
a kapott parancsot teljesítve utánanézzenek egy objektumnak, és szükség esetén bevontassák a
cirkálóra.  Az  SFA-18  típusú  három vadászgép  –  melyet  a  pilóták  csak  kandúrnak  becéztek  –
egyszemélyes volt, lefelé hajló deltaszárnyakkal. Karcsú testükön a világűrben eltöltött hosszú idő
minden perce meglátszott. A gondos karbantartás és a legújabb felszerelések miatt azonban játszva
felvették  a  versenyt  a  legújabb  gépekkel  is.  Hajtóműveik,  melyek  most  közel  maximális
teljesítménnyel  dolgoztak,  a  törzs  hátuljának  két  oldalán  helyezkedtek  el.

A vadászokhoz képest a vontató ormótlan repülő doboznak tűnt. Robosztus hajtóművei messze
kinyúltak a gép törzse alá és mellé. Ezekkel a hajtóművekkel képes volt elvontatni egy nálánál mind
tömegben, mind méretben jóval nagyobb objektumot. A pilóta közvetlenül a gép orrában ült – vagyis
inkább állt, ugyanis ebben a gépben nem volt a hagyományos értelemben vett pilótaülés, hanem a
fülke hátsó fala volt kipárnázva, és ehhez volt hozzászíjazva a pilóta, miközben két oldalt a műszerek
helyezkedtek el –, és innen irányította a szerkezetet.

- Torony, itt Sólyom vezér. Elindultunk a célkoordináták felé. Becsült érkezési idő tizenöt perc
múlva.

- Vettem, Sólyom vezér. Várjuk a jelentkezését.

 

Ugyanezt a párbeszédet hallgatták a Stormbird parancsnoki hídján is. Norwood türelmetlenül
járkálni kezdett fel-alá a technikus háta mögött, közben különféle lehetőségeket forgatott a fejében.



Brown  éppen  nem  tartózkodott  a  vezérlőben,  mert  Norwood  parancsára  egy  kutatókból  álló
csoportot  állított  össze,  akik,  ha sor kerül  rá,  majd megvizsgálják a bevontatott  objektumot.  A
technikus megpróbálta figyelmen kívül hagyni a háta mögötti lépések zaját, és elkezdett teszteket
lefuttatni  az  adatokon,  hátha  sikerül  kihámoznia  valami  használhatót,  még  mielőtt  a  vadászok
odaérnek.

Pár perc már eltelt a vadászosztag vezetője által előre jelzett időből, és a vezérlőben elhelyezett
megafonok  azóta  némán  szunnyadtak  helyükön.  A  vezérlőben  tartózkodó  legénységi  tagok
nyugodtan végezték munkájukat,  mintha semmi különös esemény nem zavarta volna meg őket.
Norwood hirtelen megállt, és kis gondolkodás után a technikushoz fordult:

- A teleszkópok! Mi lenne, ha ráirányítanánk a teleszkópokat?

-  Nem hinném,  hogy  jó  ötlet,  uram –  rezzent  fel  a  munkájába  mélyedt  technikus.  –  Mire
bemelegítjük és beállítjuk a készüléket, addigra a vadászaink is odaérnek.

- Hm. Ez igaz.

A  következő  percek  továbbra  is  eseménytelenül  teltek.  Norwood  körbejárt  a  vezérlőben,
ellenőrizte az emberek munkáját, ám minden idegszálával a megafonokat figyelte. Közben Brown is
visszaérkezett, és jelentette, hogy megtette az előkészületeket.

- Közeledünk a megadott koordinátákhoz – hangzott fel hirtelen a hangszórókból. – Előttünk
feltűnt a célobjektum. Lassítunk.

Norwood a legközelebbi vezérlőpulthoz lépett, és lenyomta az adógombot.

- Sólyom vezér, itt Norwood kapitány. Tudna képet adni?

- Azonnal, kapitány.

A következő pillanatban az egyik központi kivetítőn megjelent a csillagokkal tűzdelt világűr. A
képernyő közepén egy apró, a környező csillagoknál fényesebben világító pont volt látható, ami szép
lassan egyre nagyobb lett. Norwood, Brownnal az oldalán megigézve figyelte a képernyőt, miközben
a háttérben a vadászok között egyre intenzívebbé váló beszélgetés hallatszott.

 

A vadászosztag, bár fokozatosan egyre lassult, még mindig tetemes sebességgel haladt célja felé.
A kezdeti fénylő pont egyre nagyobbá vált, és szép lassan megjelentek a részletek is. Végül, egyik
pillanatról a másikra, hirtelen ott termett előttük a keresett objektum. A Sólyom osztag felbontotta
addigi  alakzatát,  és  néhány  gyors  manőverrel  körülfogta  azt.  Közben  a  kamera  folyamatosan
közvetítette a képet, így Norwoodék élőben követhették az eseményeket.

A  felfedezett  objektum  elég  különlegesnek  látszott.  Törzse  fő  építőeleme  egy  ellipszis
keresztmetszetű  tórusz  volt,  mely  az  egyik  végén erőteljesen el  volt  laposítva.  Ezen belül  egy
függőleges,  alul-felül  lépcsőzetesen  vékonyodó  hengeres  rész  volt,  mely  vékony  küllőkkel
kapcsolódott a külső tóruszhoz. A tórusz külső felületéhez az egyik oldalon egy keskeny, hosszú
antennaszerűség  csatlakozott,  míg  ezzel  átellenben  három,  kettős  tányérú  parabolatükör  volt
rögzítve.

- Uram, megérkeztünk a keresett objektumhoz – hangzott fel a rádióból. – A céltárgy leginkább
valamiféle kommunikációs műholdnak látszik, azonban ilyen típussal még sehol nem találkoztam.



- Köszönöm, parancsnok – mondta Norwood. – Adatforgalmat vagy egyéb jellegzetességet ki tud
mutatni a műszereivel?

- Negatív, uram. Sem kimenő, sem bejövő adatforgalom az érzékelési tartományunkban nem
észlelhető. Úgy néz ki, mintha használaton kívül lenne.

- Rendben, parancsnok. Rögzítse a koordinátákat és az elhelyezkedési adatokat, majd vontassa be
a célobjektumot további vizsgálatokra.

- Értettem, uram!…Adatok rögzítve. Sólyom 3, kapcsolódjon rá.

 

A vadászok kissé távolabb húzódtak a műholdtól, miközben a vontatóhajó szorosan mellé állt, és
robotkarjával a csatlakozási pontokhoz mozgatta a műholdat. A művelet pár percig tartott csupán,
azután a Stormbird irányába fordultak, és a repülési alakzat felvétele után az elérhető maximális
sebességükkel elindultak visszafelé.

Közben a Stormbird vezérlőjében Norwood kapitány jelentést készített elő az eseményekről, hogy
mielőbb tájékoztathassa a parancsnokságot  az eseményekről.  Miután befejezte,  újra átfutotta a
szöveget. Amikor a végére ért, tekintetét újra rabul ejtette a talált eszköz képe, és néhány pillanatig
elmerülten  tanulmányozta.  Aztán  elszakadt  a  látványtól,  és  a  kommunikációs  panelen  kezdte
beállítani  az  üzenet  paramétereit.  Éppen  lenyomta  volna  a  küldéést  indító  gombot,  amikor  a
kommunikációs  tiszt  jelezte,  hogy  bejövő  hívást  érzékelt  a  műszerein,  mely  a  Földről  érkezik.
Norwood abbahagyta az üzenet elküldésnek előkészítését, és fogadta a hívást.

Néhány pillanat múlva az előtte lévő képernyőn megjelent a hívó fél arca. Norwood azonnal
felismerte Dumper ezredest, és kissé kihúzta magát a képernyő előtt.

- Uram, minek köszönhetem hívását? – kezdte Norwood.

- Üdvözlöm, kapitány – köszöntötte az ezredes Norwoodot. – Hogy áll a feladatával?

- Órák kérdése, és végzek vele, uram – mondta a kapitány.

-  Nagyszerű – nyugtázta Dumper. – Mihelyt befejezete,  azonnal induljon vissza a Földre. Új
feladatok várnak önre és legénységére.

- Értettem, uram – mondta Norwood. – Azonban van egy kis komplikáció.

- Milyen komplikáció?

-  Találtunk  valamit  –  mondta  Norwood.  –  Egy  ismeretlen  eredetű  tárgyat.  A  jelentést  már
előkészítettem, csak a küldésre vár.

- Ez igen érdekes, kapitány – mondta Dumper, majd néhány másodpercre elgondolkozott. – Ettől
függetlenül  hajtsa  végre  az  iménti  parancsomat.  A  talált  tárggyal  kapcsolatban  majd  később
tájékoztatom.

- Igen, uram.

- További jó munkát – mondta Dumper, majd a képernyő elsötétült.

Norwood  pár  pillanatig  emésztgette  a  kapott  parancsot,  majd  megfordult,  és  elkezdett



utasításokat osztogatni, amelyekkel előkészítette a visszatérést a Földre.

***

Az Atlasz űrállomáson éppen reggel volt.  A folyosókon mindenfelé nagy volt  a nyüzsgés. Az
emberek, akik itt laktak és dolgoztak, most munkába igyekeztek. Voltak, akik csak az űrállomás egy
távolabbi  végébe  mentek,  de  akadtak  olyanok  is,  akik  az  űrkikötő  felé  vették  az  irányt,  mert
munkájuk a világűrbe szólította őket. A tömegben néha felbukkant egy-egy elektromos targonca is,
melyek csomagokat hordtak szét az állomás egész területén.

A munkába igyekvők között volt Ivan Korov is, aki a földi kormányzat Biztonsági Szolgálatának
vezető tisztségét töltötte be immár több mint tíz éve. Korov egy negyvenes évei végén járó, alacsony,
enyhén köpcös ember volt. Hajának nagy részét már elvesztette, ami még megmaradt, az félkör
alakban vonta körül koponyáját egyik fülétől a másikig. Ősei az egykori Oroszország területéről
származtak. Korov a középiskolai évek alatt került kapcsolatba a titkosszolgálattal, majd az iskola
elvégzése után az ő kötelékükben folytatta tovább a tanulást. Megkapta az összes kiképzést, ami
ahhoz kellett, hogy kém válhasson belőle. A végső vizsga után azonban felettesei jellemzése miatt –
túlzott agresszivitással és meggondolatlansággal vádolták – nem kerülhetett aktív szolgálatba. Az
agresszivitást egy percig sem tagadta, de úgy vélte, ennyi megengedhető, így nem is változtatott
rajta.

Jövője mindenesetre másképp folytatódott, mint ahogy elképzelte. Irodai beosztást kapott, ahol
sikeresen kamatoztathatta szervezőképességét. Számos sikeres akciót vezényelt le, és apránként
egyre feljebb küzdötte magát a ranglétrán, egészen a csúcsig.

A Biztonsági Szolgálat székhelye – legalábbis annak úgymond nyilvános része –, ahová Korov
most megérkezett, az űrállomás középső részén helyezkedett el, néhány szinttel a központi vezérlő
alatt. Itt csak egyszerű adminisztrátorok dolgoztak, akiknek a feladata az volt, hogy rendszerezzék
és feldolgozzák a beérkező információkat és ezeket továbbítsák a megfelelő helyekre. A helységet,
amely  meglehetősen  nagy  területet  foglalt  el,  törhetetlen,  golyóálló  üvegfal  választotta  el  az
űrállomás közlekedő folyosójától. Az üvegfal egy ponton megszakadt, és itt egy ajtót építettek be,
mely csak a megfelelő kódkártya használatával volt nyitható. Az ajtó előtt egy kis pult állt, mely
mögött  egy  tagbaszakadt,  komor  biztonsági  ember  teljesített  szolgálatot,  és  innen  kezelte  az
átvilágító és detektor műszereket, melyek érzékelői a folyosó falába voltak beépítve. Egy másik
biztonsági  ember  az  ajtó  mellett  állt,  a  pulttal  szemben,  és  ő  ellenőrizte  a  belépő  emberek
személyazonosságát egy kicsi, hordozható készülékkel.

Korov az ajtóhoz ért, és köszöntötte az őröket. Azok, mivel a folyosó nem volt túl népes, már
régóta figyelték közeledtét. Most mindketten visszaköszöntek főnöküknek, majd udvariasan elkérték
azonosító kártyáját.

„Hiába  főnök  valaki,  az  azonosítási  eljáráson  át  kell  esnie”  –  gondolta  Korov,  ám  nem
bosszankodott ezen, hiszen ez így van jól. Manapság már nagyon fejlettek a bűnözők, és még a
szigorú ellenőrzésekkel sem lehet mindig kiszűrni az illetéktelen behatolót. Az őr elvette a felé
nyújtott  kártyát,  és  behelyezte  a  kezében  tartott  leolvasó  egységbe.  Pár  másodperc  múlva  a
képernyőn megjelentek a személyi adatai és azok a speciális információk, amelyeket akkor szoktak
felhasználni, ha bizonytalanok az iratok eredetiségében. Most erre nem volt szükség, az őr kivette a
kártyát és visszanyújtotta Korovnak. Ezután az ajtó melletti panelhez lépett, behelyezte a megfelelő
nyílásba a nyitókártyáját és beütött egy kódot, melyet rajta kívül csak kevesen ismertek. Az ajtó
kinyílt, és Korov belépett a munkahelyére.

A  helység  egyetlen  hatalmas  teremből  állt,  melyet  térelválasztó  panelekkel  osztottak  fel



megfelelő számú munkahelyre. A térelválasztók két részből álltak, alul egy derékig érő tömör lapból,
melyre egy fele olyan vastag átlátszó plexilapot erősítettek, így az itt dolgozók láthatták egymást
munka  közben.  A  munkahelyeket  egymásra  merőleges  folyosók  osztották  fel  részlegekre,  így
választva el a különböző munkát végző tömböket. A terem hátsó fala mentén teljesen zárt, üvegfalú
irodák voltak kialakítva, ahol a központ vezetői dolgoztak.

Itt lévő irodája felé indult Korov, és közben tekintetét jobbra-balra jártatva végigmérte a már
beérkezett dolgozókat, akik a helyükön éppen munkához láttak. Ahogy elhaladt mellettük, néhányan,
akik  észrevették,  köszöntek  neki,  és  ő  egy-egy  biccentéssel  fogadta  ezt.  Nem ápolt  közvetlen
kapcsolatot beosztottaival, meggyőződése volt, hogy egy jó főnök megtartja a két lépés távolságot,
sőt. Munkatársai ezt eleinte rossz néven vették, ám idővel megszokták és elfogadták ilyennek.

Mikor odaért, belépett az irodája előterébe. Mint a Szolgálat főnöke, foglalkoztatott egy titkárnőt
is, és neki ebben az előtérben rendeztetett be egy kis irodát. A titkárnő már ott volt, és az asztalán
lévő iratokat rendezgette. Középkorú, vékony teremtés volt. Göndör, barna haját feltűzve hordta, és
melegséget sugárzó barna szemét kicsiny ovális szemüveg takarta. Már Korov elődjének is ő volt a
titkárnője. Az ajtó nyílására felnézett, és mosolyogva köszöntötte főnökét. Korov visszaköszönt neki,
és  arcán enyhe mosoly futott  át.  Néhány közhelyszerű mondat után átvette a reggeli  iratokat,
amelyek már össze voltak készítve számára, és bement az irodájába.

Az iroda közepes méretű volt,  egyik oldala négy a másik öt  méter hosszú,  és  a rövidebbik
oldalával érintkezett a terem hátsó falával. Az ajtó jobb oldalán egy egészen a mennyezetig érő
L-alakú szekrény állt, melyet különféle könyvek és kiadványok töltöttek meg. Balról a teremre néző
üvegfal alatt egy kis asztalka állt, mellette, az ajtó mögött egy fogas. Az iroda legnagyobb részét a
szekrénnyel szemközti, ferdén beállított műanyag íróasztal foglalta el. Ezen néhány hagyományos
íróasztal-kellék  mellett  egy  nagyképernyős  számítógép  dominált.  Az  asztal  mögött  egy  ultra
kényelmes, fekete bőr borítású fotel helyezkedett el.

Korov leült a foteljébe, és átlapozta a kezében tartott iratokat. A papírokon az elmúlt egy nap
eseményeinek kivonatos jelentései voltak. Éppen belemerült az egyiknek az olvasásába, mely egy
kétes hírű információforrás beszámolója volt arról, hogy az idegenek készülődnek valamire, amikor
kopogás hallatszott az iroda ajtaján. Korov abbahagyta az olvasást, és némi gondolkodás után nem a
kukába dobta a papírt, hanem visszatette az asztalán heverő többi közé, majd szólította az ajtó előtt
várakozót.

Az  ajtó  határozatlanul  kinyílt,  és  az  egyik  technikus  lépett  be  rajta,  kezében  egy  mappát
szorongatva. Megköszörülte a torkát, majd így szólt:

- Jó reggelt, uram.

- Jó reggelt, Smith – köszöntötte a belépőt. Névről ismerte az összes beosztottját, és ezzel nagy
elismerést vívott ki körükben. – Miben segíthetek?

-  Nos,  tudja,  én  vagyok  a  biztonsági  kamerák  felvételeit  feldolgozó  részleg  irányítója,
és…ööö…szóval az egyik munkatársam egy érdekes felvételre hívta fel a figyelmemet.

- Valóban? És mi az?

- A felvétel néhány napja készült, és…ööö…szóval a legjobb lesz, ha megmutatom.

Smith az asztalhoz lépett, és a kezében tartott mappából egy adathordozó lemezt vett elő. Korov
elvette  tőle  a  lemezt,  és  belehelyezte  az  asztalon  álló  számítógép  leolvasójába,  majd  néhány
mozdulattal előhívta a felvételt.



A képernyőn először teljes sötétség volt, majd kis idő elteltével megjelent a biztonsági kamera
képe. A felvétel félhomályban készült, így a részletek nem voltak jól kivehetőek. Rontotta a helyzetet,
hogy a termet bevilágító halvány fényforrás pont a kamerával szemben helyezkedett el. A kép bal
alsó  sarkában a  kamera sorozatszáma,  a  jobb alsóban pedig  a  felvétel  készítésének ideje  volt
olvasható. Egy darabig semmi nem történt,  és Korov már éppen nyitotta a száját,  hogy valami
megjegyzést tegyen. Egyszercsak egy árnyék jelent meg a szemközti falon, majd pár pillanat múlva
eltűnt.  Ezután  jó  darabig  megint  nem történt  semmi,  és  Korov  a  technikus  javaslatára  kissé
beletekert a felvételbe.

Amikor újra megjelent a kép, egy magas idegen állt a kép jobb szélén, és a mozdulatai alapján
úgy tűnt, hogy valakinek magyaráz, aki a látótéren kívül állt. Bár a kép nem volt a legtökéletesebb,
tisztán kivehető volt az alak ruházata, amiből következtetni lehetett viselője idegen származására.
Korov némi döbbenettel figyelte a felvételt, egészen addig, míg az alak el nem tűnt róla. Akkor
megállította a lejátszást és Smith-hez fordult:

- Köszönöm, Smith. Igazán nagyszerű munkát végzett.

- Köszönöm, uram, de a dicséret a csoportomat illeti.

- Hát akkor adja át nekik – mondta Korov. – Most elmehet.

Smith biccentett, majd kiment az irodából. Távozása után Korov a számítógéphez fordult, és
elkezdte újra megnézni a felvételt.

***

A Jupiter óriás gázfelhője fényesen ragyogott a világűr sötét háttere előtt. Jellegzetes felhősávjai
haragosan martak egymásba, miközben lassan keringtek a központi mag körül. Óriás vörös foltja,
mint valami küklopsz szeme, fenyegetően meredt a világűrre. Számos holdja, melyek különböző
távolságra helyezkedtek el a bolygó körül, az égi törvényeknek megfelelően rendületlenül rótták
útjukat. A holdak közül az egyik legnagyobb, a Ganymedes jelen pillanatban kiemelt jelentőséggel
bírt.  Ide igyekezett  ugyanis  a  CTF-08 jelű űrhajóflotta,  hogy a hold közelében pályamódosítást
végrehajtva  megkezdje  útjának  következő  szakaszát  az  Uránusz  mellett  lévő  Oberon-2
bányásztámaszpont  felé.

A CTF-08 teherszállító flotta volt, mely jellegéből adódóan utánpótlást, élelmiszert, gépeket és
tartalék alkatrészeket vitt a támaszpontra, visszaútján pedig az ott kitermelt ásványokat kell majd
elhoznia feldolgozásra. A flotta két tehervontatóból és négy kisebb teherhajóból állt. Ezeket egy
kisméretű fregatt kísérte, hogy az esetleges támadásokat lehetőség szerint meghiúsítsa. A flotta
közel egy hete indult a Marsról, és – bármennyire is gyorsak ezek az űrhajók –, még ugyanennyi idő
kell ahhoz, hogy az Uránusz közelébe érjen.

Ahogy közeledtek a holdhoz, egyszercsak néhány apró objektum vált ki a világűr sötét hátteréből,
és nagy sebességgel a flotta irányába száguldottak. Mikor közelebb értek, és a részletek is kezdtek
láthatóvá válni, kiderült, hogy néhány egy- vagy kétszemélyes űrvadász alkotja a közeledő csoportot.
Mindegyik  űrvadász  egykor  szebb  napokat  megélt  szövetségi  űrhajó  volt,  melyek  jelenleg  az
űrkalózok  flottáját  gyarapították.  A  fregatt  kissé  gyorsított,  hogy  a  flotta  elé  kerülve
megakadályozhassa a közeledőket, hogy a teherhajók közelébe mehessenek. Ez az elrettentő lépés
azonban nem érte váratlanul a közeledő kis csapatot, így mikor már a flotta közvetlen közelében
voltak, három csoportra oszlottak, és a fregattot több oldalról megkerülve a teherhajók közé vetették
magukat.  Ott  aztán  vad  lövöldözésbe  kezdtek,  színes  lézersugarak  cikáztak  mindenfelé,  ám  a
lövészek pontatlanságának köszönhetően kevés kárt okoztak.



Közben a fregatt megfordult, és megpróbálta becserkészni az egyik köteléket. A támadók, mikor
ezt  észrevették,  abbahagyták  a  lövöldözést,  és  újra  egy  kötelékben  egyesültek,  majd  vad
manőverekkel távolodni kezdtek a flottától. A fregatt, bár lomhább volt náluk, kitartóan üldözte őket,
egyre távolabb a teherhajóktól.

Ezalatt a flotta elérte az előre kiszámított pontját pályájának, és néhány korrekciós manőver után
tovább száguldott célpontja felé, immár a Ganymedes-szel a háta mögött.

A fregatt már messze járt, amikor a hold mögül egy, a korábbinál nagyobb ismeretlen flotta
bukkant elő. Ez már nem csak apró vadászokból állt, hanem volt köztük néhány komolyabb hajó is. A
fregatt észlelte az újonnan előbukkant hajókat, és visszafordult, azonban már túlságosan messzire
került  a  rábízott  teherhajóktól,  így  esélye  sem volt  arra,  hogy  hamarabb  érjen  oda,  mint  az
ismeretlen űrhajók. Esélyeit tovább rontotta, hogy az egyik nagyméretű csatahajó néhány vadász
kíséretében különvált a fő flottától, és elindult, hogy megakadályozza a fregatt visszatérését.

A másik csatahajó a többi vadásszal ezalatt utolérte a teherhajó-flottát és néhány jól irányzott
sugárcsapással  megállásra  kényszerítette  őket.  Ezután kis  zsiliphajók  röppentek  ki  a  csatahajó
gyomrából, és ügyes manőverekkel a teherhajókhoz repültek, mindegyikhez egy-egy. Mikor odaértek,
elektromágneses  tapadókorongjaikkal  rácsatlakoztak  a  külső  burkolatra  a  bejáratnál.  Rövid  idő
elteltével újra felfénylettek a teherhajók hajtóművei, és egy óriási kanyar leírása után elszáguldottak
a hold irányába, nyomukban a csatahajókkal és a kísérővadászokkal.

A támadás helyszínén csak a fregatt apró, néhol még izzó darabkái maradtak.

***

Perry  admirális  irodája  az  Atlasz  űrállomás  hivatali  negyede  fölött  található  kormányzati
részlegben volt.  Ez a rész az állomás központi  részének tetején helyezkedett el,  közvetlenül az
állomás életét irányító vezérlőterem alatt.

Az iroda egy körülbelül nyolcszor tizenkét méteres helység volt. Ennek legnagyobb részét egy, a
jobb hátsó sarokból induló, közel harminc centiméter magas pódium foglalta el, mely egészen a
szoba kétharmadáig benyúlt. A pódium szoba felőli, hosszabb részén állt az L-alakú íróasztal egy
kényelmes  fotellal,  míg  a  hátsó  részén  egy  ugyancsak  L-alakú,  majdnem  a  mennyezetig  érő
szekrénysor volt, amin különféle témájú könyvek sorakoztak. A szekrény mellett a hátsó falat egy
nagyméretű zászló foglalta el, a Szövetség hivatalos lobogója. A bal hátsó sarokban egy kanapé volt,
előtte kis méretű dohányzóasztal. Ezek mellett egy tárgyalóasztal helyezkedett el a hozzátartozó
négy fotellal. Az ajtótól jobbra egy kis ruhásszekrény állt, néhány váltás ruhával. Az admirális akkor
szokott ezekhez nyúlni, amikor már nem volt ideje visszamenni lakószobájába.

Perry  admirális  éppen  a  dolgozóasztalánál  ült,  puha  bőrfotelében,  és  számítógépén  a  civil
kormány  ülésének  jegyzőkönyvét  olvasgatta  elmélyülten,  amikor  lágy  dallam  csendült  fel,
megzavarva az addigi nyugalmat. Az admirális abbahagyta az olvasást, és a számítógép billentyűzete
fölött átnyúlva megnyomott egy gombot az asztalba süllyesztett kommunikációs pulton. A rejtett
hangszórókból egy kellemes női hang csendült fel:

- Admirális, Korov tábornok úr van itt. Azt mondja, fontos ügyben jött.

- Rendben van, küldje be!

Kis idő múlva kinyílt az iroda ajtaja, és Ivan Korov, a Biztonsági Szolgálat vezetője lépett be rajta.
Perry felállt a foteljéből, és az érkező elé sietett. A pódiumról lelépve köszöntötte Korovot, majd a
tárgyalóasztalhoz vezette.



- Ivan, minek köszönhetem látogatását? – kérdezte, miután mindketten leültek.

- Reggel az egyik emberem az elemzőrészlegtől egy érdekes felvételt mutatott nekem – vágott
bele Korov, miközben a magával hozott mappából néhány frissen nyomtatott képet vett elő, és az
admirális elé tolta őket. – A felvételt, amelyről ezeket a képeket készítettem, az egyik biztonsági
kamera készítette a C szektor egy üresen álló raktárhelységében, aznap, mikor a zrakón küldöttség
itt járt. A felvétel nem túl jó minőségű, de a lényeg azt hiszem látható.

- Érdekes… – mormogta az admirális maga elé, miközben egyesével átnézte a képeket. – Van már
valami sejtése arról, hogy mi ez?

- Mint a képeken is látszik – kezdte magyarázatát Korov –, az említett időpontban egy zrakón
tartózkodott felügyelet nélkül az állomás egyik elzárt területén. Az öltözetéből ítélve valami magas
rangú egyén lehet.

- Érdekes – ismételte meg Perry, miközben az állát dörzsölve töprengett. – Az jutott eszembe,
amit Callaway parancsnok mondott korábban.

- Mi volt az?

- A zrakón küldöttség egyik tagja félúton visszafordult a hangárokhoz, valami halaszthatatlan ügy
miatt – magyarázta az admirális Korovnak. – Lehetséges, hogy ő volna az?

- Jelen pillanatban minden lehetséges. Még nem indítottam el a nyomozást, így nincsenek erről
információim.

- És mi ez a sötét folt, itt a képek jobb szélén?

- Éppen erre akartam kitérni – mondta Korov. – A felvételeken az a folt állandó mozgásban van,
így feltételezhető, hogy valakinek az árnyéka lehet, aki kívül esik a kamera látószögén. Pillanatnyilag
többet nem tudok róla. Azonban ha megindítom a nyomozást, akkor talán többet is megtudhatunk
majd.

- Rendben van, Ivan, tegye azt – mondta Perry. – Azonban legyen diszkrét, amennyire csak tud. És
minél gyakrabban küldjön jelentést a nyomozás állásáról.

- Úgy lesz, James – mondta Korov, és felállt a fotelból. – Akkor nem is zavarok tovább.

Az admirális kezet rázott a tiszttel, majd miután az kiment, visszaült a dolgozóasztala mögé.
Ránézett  a  félbehagyott  jegyzőkönyvre,  aztán inkább hátradőlt  a  székében,  hogy végiggondolja
ennek az új ügynek a lehetséges következményeit.

***

A Triton-I kutatóállomás a Neptunusz hasonló nevű holdjának északi pólusa közelében épült,
valamivel  több,  mint  két  évvel  ezelőtt.  A  tudósok  azzal  a  céllal  hozták  létre,  hogy  közelről
tanulmányozhassák a bolygót és környezetét. Az állomás különféle méretű, lapos, konténerszerű
épületekből  állt,  melyekből  itt-ott  kidudorodtak  a  létfenntartó  rendszerek  egységei.  Közülük
kimagasodott  egy  nagyobb  épület,  számtalan  kisebb-nagyobb  antennával  a  tetején.  Ez  volt  az
állomás központja. Az épületeket keskeny, ablaktalan folyosók kötötték össze egymással. Az állomás
északi szélén egy kis méretű csillagvizsgáló kapott helyet. Ezzel átellenes pontban, az épületektől
kissé távolabb egy kis űrhajó-leszállópályát süllyesztettek a hold felszínébe.



Az állomáson húsz ember teljesített állandó szolgálatot. Javarészük tudós, csillagász volt, míg
néhány ember az állomás működtetésével kapcsolatos mérnöki és irányítási teendőket végezte. Az
irányítószemélyzetből ketten most is a vezérlőben voltak, ők látták el az éjszakai ügyeletet. Egyikük
az állomás helyettes parancsnoka, Steve Braxton, másikuk pedig Milton Bradley karbantartó mérnök
volt. Braxton a központi irányítópult mellett üldögélt egy eléggé kényelmetlen fotelban. Kezében egy
rongyosra gyűrt rejtvényújságot tartott és időnként beleírt néhány betűt. Előtte, a pult szélén egy
félig kiürült kávéspohár állt, az oldalán lecsurgó kávécseppek barna tócsában gyűltek az aljánál. A
szoba másik pontján Bradley ült saját műszerei előtt és méla egykedvűséggel olvasgatta a kijelzőn
megjelenő adatokat. Unalmas éjszakájuk volt, mint általában. Itt, az isten háta mögött soha nem
történik semmi érdekes.

Hirtelen  csipogás  hasított  a  vezérlő  csendjébe.  Braxton  felnézett  a  keresztrejtvényből,  és
szemével végigpásztázta a műszereket. A radar melletti pirosan villogó kijelzőn megakadt a tekintete.
Megnyomott néhány gombot, mire a központi kijelzőn megjelent a radar képe, rajta egy fényesen
villogó pont. Braxton újabb utasításokat ütött be a számítógépbe, és a fénylő pont mellett egy kis
ablakban adatok tűntek fel  a  közeledő objektumról.  Braxton többször  is  elolvasta  a  megjelenő
adatokat.  Csodálkozása  érthető  volt,  mivel  nem  számított  arra,  hogy  űrhajó  fog  érkezni  a
támaszpontra. A legutóbbi utánpótlás szállító hajó pár napja ment el, így még hónapok voltak hátra a
következő  érkezéséig.  A  kommunikációs  panelhez  lépett,  és  az  általános  csatornán a  közeledő
űrhajót hívta:

- Ismeretlen űrhajó, a radarunkon van! Azonosítsa magát!

Miután nem kapott választ, még egyszer elismételte, kissé nagyobb nyomatékot adva hangjának.
A  hangszórókból  némi  statikus  zörej  hallatszott,  majd  egy  érdes,  monoton  hang  szólalt  meg
vontatottan:

- Itt …opernikusz kutatóh… pitánya bes…. Űrhajónk …hibáso… segítség… ükségünk …javítás….
Engedély…leszáll…sunk a bázis….

- Kopernikusz, itt Triton-I irányítás. Mi a probléma jellege?

- Sokm…táv…hajt…ű, akad…kommun…mehet…?

- Kopernikusz, itt Triton-I irányítás. Engedélyezem a leszállást.

- Kösz…, megy…

Braxton néhány kapcsoló megnyomásával bekapcsolta a leszállópálya fényeit, majd az időközben
mellé állt Bradley-hez fordult:

- Riadóztasd az embereidet! Esemény lesz.

- Odáig lesznek, főnök – morogta Bradley, és kisietett a vezérlőből.

Míg Bradley távol volt, Braxton lassan a vezérlő leszállópályára néző ablakához lépett, közben
számbavette, hogy milyen segítséget tud nyújtani a közeledő űrhajó személyzetének.

Az  ereszkedő  űrhajó  fényei  élesen  hasítottak  a  világűr  sötétségébe,  teljesen  elnyomva  a
leszállópálya kivilágítását. Enyhe porfelhő kavarodott fel körülötte, részben eltakarva az űrhajót, és
még  sokáig  ott  is  maradt,  mielőtt  a  hold  gyenge  gravitációja  újra  a  felszínre  húzta  volna  a
porszemcséket. Végül egy nagy zökkenéssel talajt ért a négy kinyújtott támasztóláb, és a hajtóművek
sorra lekapcsolódtak. Az űrhajó alján egy keskeny rámpa ereszkedett alá, és a kinyíló zsilipajtóban



megjelent  néhány alak.  Váratlanul  éles  fény hasított  a  sötétbe,  mely  megvilágította  az  utat  az
űrhajótól egészen az állomás bejáratáig. A rámpáról öt nehézkesen mozgó alak gyalogolt le, és indult
meg a  fényösvényen.  Braxton  nézte,  ahogy  közeledtek,  és  közben  arra  gondolt,  milyen  furcsa
űrruhájuk  van  ezeknek  a  kutatóknak.  Aztán  gyorsan  meg  is  feledkezett  róla,  miközben  a
vezérlőpulthoz ment, hogy kinyissa a támaszpont zsilipkamrájának külső ajtaját.

Közben az űrhajó hasán egy jóval nagyobb platform süllyedt le a talajra, amin néhány nagyméretű
konténer társaságában további három űrruhás alak bukkant fel. Miután talajt értek, valamit szerelni
és kapcsolgatni kezdtek a mellettük lévő dobozokon.

Bradley  a  csapatával  együtt  némán  és  egykedvűen  álldogált  a  zsilipkamra  előterében,  az
érkezőkre várva. Kis idő múlva sziszegő hang kíséretében feltárult a belső zsilipajtó. Bradleyék
ijedten hátrahőköltek a belépő öt magas, robotszerű űrruhát viselő alak láttán. Az alakok magassága
kis mértékben meghaladta az emberekét. Az űrruha sisakján a szokásos nagyméretű plexilap helyett
két keskeny, zöldesen csillogó szemrés helyezkedett el, földöntúli kifejezéssel ruházva fel viselőit.
Övrészénél gömb alakú, rovátkolt tárgyak sorakoztak mindegyik alak derekán. Bradley még látta,
hogy az elől haladó jövevény jobb kezével az egyik ilyen gömböt leakasztja övéről, amikor sötétség
borult a bázisra. Ezután fémes koppanást hallottak, majd kis idő múlva vakító fény villant fel a sötét
folyosón, ami csupa rémült arcot világított meg. Két másodperc múlva ismét koromsötét volt a
folyosón, és a csendet csak a földre hulló testek tompa puffanása törte meg.

Körülbelül fél órával később újra feltárult a zsilipkamra külső ajtaja, és az öt űrruhás alak kilépett
rajta.  Mindegyikük négy-négy antigravitációsan lebegő,  koporsószerű kapszulát  tolt  maga előtt.
Miután  az  űrhajóhoz  értek,  elhelyezték  a  kapszulákat  az  immár  üres  rakodórámpán.  Egyikük
beindította a szerkezetet, míg a többiek a személyzsiliphez mentek, és ott szálltak be a hajóba. Az
ajtók bezáródása után beindultak a hajtóművek, és az űrhajó nagy sebességgel felemelkedett a
talajról, majd elszáguldott a világűrbe.

***

A tudósok nagy része már elhagyta a csarnokot. Néhányan azonban még a helység közepén lévő
szerkezet mellett időztek, hogy egy utolsó utáni tesztet lefuttatva megbizonyosodjanak a hibátlan
működésről. Miután végeztek, ők is a többiek után siettek, hogy minél hamarabb elkezdhessék a
tesztet.

A  csarnok  egy  föld  alá  temetett  hatalmas  betonkomplexum  része  volt.  Falai  közt,  melyek
némelyike több, mint két méter vastagságú volt, számos tudományos kísérlet folyt már korábban is.
Magasan  lévő  mennyezetét  vaskos  acéloszlopok  tartották,  melyek  két  hosszabb  fala  mentén
sorakoztak.  Az  egyik  hosszabb  fal  mentén  egy,  a  csarnokhoz  képest  alacsony,  bunkerszerű
betonépítmény állt, tetején különféle berendezésekkel. Ebben rendezték be a vezérlőszobát, melyből
a fejlesztés során a teszteket irányították.

A csarnok közepén, egy padlószint alá süllyesztett árokban állt az a szerkezet, melyet az itt
dolgozó  közel  száz  mérnök és  tudós  az  elmúlt  hónapokban épített  fel.  Körülötte  pókhálószerű
állványzat terpeszkedett, elfedve szinte az egészet a bámészkodó szemek elől. A berendezés az első
katonai  célokra  kifejlesztett,  plazmatechnológiára  épülő  ágyú  prototípusa  volt.  Hatalmas,
hengerszerű testéhez minden oldalról csőkígyók kötegei csatlakoztak, ezeken áramlott a szerkezet
hűtéséhez szükséges folyadék. Hátsó részéből elektromos kábelek százai futottak a fal mellett álló
vezérlőszámítógépek felé. A berendezés sugárvető nyílásával szemben lévő falon embernyi átmérőjű
alagút bejárata sötétlett, melynek falát energiamérő érzékelők hálózták be.

A mai nap különleges volt az itt dolgozók számára. Elérkezett ugyanis az az alkalom, amikor a



számítógépes szimulációk után immár a valóságban is letesztelhetik a szerkezetet, kiderítve, hogy a
sok száz órányi  tervezés és a gyártás nehézségei megérték-e a fáradozást.  Emelte az esemény
színvonalát, hogy a próbalövésre meghívták a Szövetség kutatási vezetőjét, Jack Simmonst is.

A  vezérlőben  lázas  munka  folyt  még  az  utolsó  pillanatban  is.  Az  operátorok  a  rendszer
paramétereit  állították  a  meghatározott  értékekre,  majd  ellenőrizték  és  újra  ellenőrizték  a
beállításokat.  Közben  a  projektvezető  terminálról  terminálra  járt,  és  felügyelte  beosztottainak
munkáját, tanulmányozta a kijelzők adatait. Néha a kezében tartott kis számítógép kijelzőjére nézett
és speciális ceruzájával kipipált egy tételt vagy éppen beírt néhány adatot.

Jack Simmons a vezérlő hátsó falánál állt két tanácsadójának társaságában, és egykedvűen nézte
az előtte zajló  sürgölődést.  Tudományos karrierjét  már egészen kicsi  korában elkezdte,  amikor
lakásukban sorra szétszedte a kisebb berendezési tárgyakat, hogy megfejthesse azok működését.
Szülei,  látva  ezt  az  érdeklődést,  olyan iskolákba íratták  gyereküket,  ahol  megfelelő  mértékben
olthatta tudásszomját. Később, a tudományos fokozat megszerzése után különböző, nagy jelentőségű
kutatási  projektekben  vett  részt,  eleinte  csak  munkatársként,  később  viszont  már  a  projekt
vezetőjeként.  Kimagasló  eredményei  miatt  nem kellett  sokáig  várnia,  hogy  a  felső  vezetésnek
megakadjon rajta a szeme. Ezután pedig már egyenes út vezetett jelenlegi pozíciójához.

Első ránézésre Simmons nem hasonlított ahhoz a képhez, amit egy átlagos ember magában őrzött
a tudósokról. Dús, világosbarna haja volt, melyet rövidre vágva hordott. Szemüveget nem viselt,
különlegesen éles látása miatt sokszor ugratják a kollégái. Testalkata sem volt éppen tudós típusnak
mondható.  Magas,  kisportolt  atléta benyomását keltette,  még a bővebb ruháiban is.  Ezt főként
egyetemi éveinek köszönhette, ahol aktívan sportolt több sportágban is.

Időközben a kísérletet vezető tudós végigért az operátorok során, és látszólag mindent rendben
lévőnek talált.

- Uram, készen állunk – lépett Simmons elé. – Kezdhetjük?

- Ahogy jónak látja, Oliver.

A projektvezető enyhe főbólintással jelezte, hogy tudomásul vette felettese jóváhagyását, majd
megfordult, és saját termináljához ment. Megnyomott az előtte lévő panelon néhány gombot, mire az
egyik képernyőn megjelent egy lista az indítási sorrendről. Közben a szobában lekapcsolódtak a fő
fényforrások, és most már csak egy gyenge készenléti  világítás üzemelt.  A tudós egy pillanatig
tanulmányozta a listát, majd fennhangon sorolni kezdte:

- Energiaellátás.

- Energia bekapcsolva – jött a válasz a felelős operátortól.

- Hűtőrendszer.

- Hűtés bekapcsolva.

- Vezérlés.

- Vezérlés bekapcsolva.

- Plazmagenerátor.

- Plazmagenerátor megy.



- Gyorsító.

- Gyorsítás indul.

A csarnokból mély morajlás hangzott fel. A padló enyhén remegni kezdett a talpuk alatt, ahogy a
berendezés feléledt és működni kezdett. A helységben tartózkodó emberek érdeklődve figyelték az
ablak túlsó oldalán lévő gépet. Simmons a nagy izgalomban kissé előredőlt és szája enyhén kinyílt.

A morajlás egyre erősödött, ahogy a gép elérte üzemi állapotát, és a padló remegése is egyre
fokozódott. Az operátorok előtti terminálokon mutatók kúsztak fölfelé a mögöttük lévő skálán, és
sorra gyulladtak ki a zöld lámpácskák, jelezve az üzemszerű működést. Mikor minden műszer elérte
a megfelelő állapotot, a tudós előrenyúlt, és megnyomott egy nagy, szögletes gombot a vezérlőpulton,
amin  a  „Gyújtás”  felirat  állt.  A  csarnokban  a  berendezés  sugárvető  csövéből  vakító  fényű
sugárnyaláb tört elő és tűnt el a falon lévő alagútban, kísérteties fénybe borítva a vezérlőtermet.

A projektvezető arcán önelégült vigyor jelent meg és elbűvölten nézte munkája eredményét.
Éppen hátra akart fordulni, hogy Simmons felé vethessen egy pillantást, amikor hirtelen hatalmas
csattanás  hallatszott  a  csarnokból,  és  minden  elcsendesedett  odaát.  A  beállt  csendet  szirénák
üvöltése szakította ketté. A berendezésből gőzoszlop csapott fel, beborítva az egész csarnokot, és
elfedve a látványt a vezérlőben tartózkodó emberek elől. A vezető tudós döbbent arccal bámult maga
elé, és valamit halkan motyogott, amit senki sem hallott a körülötte lévőkből.

Az  operátorok  gyorsan  levetkőzték  kezdeti  döbbenetüket,  és  már  lázasan  faggatták  a
számítógépet, hogy a történtek okát minél hamarabb felfedhessék. Közben a csarnok szellőztető
berendezése megtisztította a levegőt, és láthatóvá tette a keletkezett károkat. A gép tetején futó
csőkötegek  össze-vissza  csavarodva  meredtek  a  mennyezet  felé,  körbe  a  padlón  meggyűrődött
lemezek hevertek. Némelyik lemez egészen a csarnok legtávolabbi végéig repült, és mély nyomot
hagyott a falban. Nem az elsőt, és vélhetően nem is az utolsót.

Simmons a tanácsadóival elemezte a helyzetet, majd a projektvezetőhöz lépett, aki időközben
összegyűjtötte az első jelentéseket a meghibásodásról.

- Mi történt itt? – kérdezte Simmons.

- Elképesztően sajnálom, uram, a történteket. – mondta a tudós, és látszott rajta, hogy komolyan
gondolja.

- Hagyjuk a mentegetőzést. Mi volt ez?

- Nos, az első jelentések alapján úgy tűnik, hogy a szekunder hűtőkör kettes hőcserélőjének
biztonsági  szelepjénél  nem  várt  nyomásnövekedés  lépett  fel,  amivel  a  rendszer  nem  tudott
megbirkózni – magyarázta a tudós.

- Vagyis? – kérdezte Simmons.

- Nos, tömören és egyszerűen: úgy néz ki, hogy tervezési hibáról van szó, uram.

- Értem. – mondta Simmons, majd folytatta – Szükségem lesz a felelősök nevére.

- Amint kiderül, átküldöm önnek, uram – felelte engedelmesen a férfi.

- Most pedig szedjék rendbe ezt az egészet – mutatott Simmons határozatlanul az ablakon túli
teremre. – Szükségünk van erre a fegyverre.



- Rendben van. Legközelebb nem fog csalódni.

- Ne fogadkozzon, inkább lásson munkához – mondta szelíden Simmons.

A tudós meghajolt, majd megfordult és visszasietett az emberei közé. Simmons végignézett a
vezérlőn, a sürgölődő embereken. Látta, hogy a tudós beleveti magát a munkába, és úgy gondolta,
helyesen tette, hogy nem tolta le keményen. Azzal csak ártott volna. Azonban a felelős nem maradhat
büntetlenül. Intett tanácsadóinak, majd általuk kísérve kiment a vezérlő feltáruló ajtaján.

***

A vezérkari tárgyalóterem az Atlasz űrállomás kormányzati részlegében volt. A terem alapja egy,
az átlója mentén megnyújtott hatszögre emlékeztetett.  Oldalának egyik felét az űrállomás külső
borítását  helyettesítő  átlátszó  plexifal  határolta.  Az  űrállomás belseje  felé  eső falakat  egyszínű
műanyag lemezek borították. A falakon átlátszó üveglapok mögött nagyméretű képernyők sorakoztak.
A mennyezetet erős tartógerendák osztották szakaszokra, melyek az ablaknál lekanyarodtak a padló
alá. A padló több szintből épült fel. Az alsó szint a terem közepén lévő ovális részt jelentette, melyből
egy kis járat vezetett lépcsőn keresztül a fal mellett futó keskeny felső szint felé. A felső szint, melyet
korlát választott el a terem többi részétől, egyik végében volt a terem ajtaja. A két szint között,
magasságban körülbelül félúton, helyezkedett el a terem tulajdonképpeni padlója. Ezen a padlón, a
besüllyedő  ovális  rész  körül  álltak  a  tanácstagok  háromszögletű  asztalai,  a  hozzájuk  tartozó
luxuskivitelű  székekkel,  hét  egyenlő  részre  osztva  annak  kerületét.  Az  asztalok  mindegyikén
megtalálható volt egy kis méretű képernyő, félig az asztallapba süllyesztve és egy kis vezérlőpanel.

A  21.  század  vége  felé  a  nemzetközi  politikai  erőfeszítések  odáig  jutottak,  hogy  a  korábbi
megosztottságot  jelentő  országhatárok  majdnem  teljesen  megszűntek.  A  Föld  ezáltal  egyetlen
hatalmas országgá nőtte ki magát, melyet több, főként földrajzi szempontok által természetes úton
kialakított régió alkotott. Minden ilyen régiónak saját döntéshozó testülete volt, mely a közvetlen
hatalmat gyakorolta a régió lakossága felett.  Ezek döntöttek a helyi ügyekről,  és irányították a
mindennapi életet. A régiókat pedig egy újonnan létrehozott szervezet, a Globális Tanács irányította.
Ebbe a regionális parlamentek fölött álló szervezetbe minden egyes régió delegált küldötteket, akik
közösen határozzák meg a politikai irányvonalat, a szükséges gazdasági és népjóléti beruházások
típusát, mennyiségét, és a központi pénzelosztás arányait. Később, mikor a Mars gyarmati státusza
megszűnt, és kolóniák létesültek a Naprendszer külső és belső szektoraiban, a Globális Tanács nevet
változtatott, és Világtanács lett belőle. Székhelye viszont nem változott, továbbra is az amerikai
kontinens egyik nagyvárosa adott otthont neki.

A Világtanácson kívül van még egy döntéshozói testület a Szövetségben, a Hadügyi Tanács. A HT
kezében összpontosul  a  tagállamok összevont katonai  erejének minden szála.  Ők döntenek egy
esetleges harci cselekmény szükségességéről, mértékéről és fenntartják a rendet a lakott világban.
Ezen kívül vezető szerepet játszanak a diplomáciában, a kutatás menedzselésében és az utóbbi
időben  a  földönkívüliekkel  való  kapcsolatfenntartásban  is.  Vezetője  a  Világtanács,  és  ezzel  a
Szövetség első embere, aki általában a katonai pályáról kerül ide. Ennek megfelelően rangja is van,
mely a legmagasabb a hadseregben. A Hadügyi Tanács hat tagból áll a vezetőn kívül. Egy-egy ember
képviseli a földi-, a marsi- és az űrerőket valamint a kutatást és a biztonsági szolgálatot. Rajtuk kívül
van még egy tagja a Tanácsnak, mégpedig a civil összekötő, akit a Világtanács delegál, és némileg
ellensúlyozza az elnök és a többi katona hatalmát.

A teremben éppen ülésezésre készültek. A hét tanácstagból öten már jelen voltak, csak Perry
admirális és a civil összekötő, Paul Mason érkezésére vártak. Korov, a Biztonsági Szolgálat vezetője
az asztalánál ült, és a beépített monitoron a tervezett napirendet olvasgatta. Jack Simmons, K+F
vezető  a  terem  ablakánál  állt  és  az  űrállomás  körül  áramló  űrhajók  áradatát  figyelve  egy



telefonbeszélgetést intézett. A terem közepén Charles Oldridge, a Föld Erők parancsnoka, Thomas
Kellog  a  Mars  Erők  parancsnoka  és  Max  Whigman  Egyesített  Űrflotta-parancsnok  kedélyesen
beszélgetett. Beszélgetésüket hangos nevetés szakította félbe.

- Ezek az újságírók – mondta Oldridge – mindig kitalálnak valamit.

- Legközelebb majd azt írják rólad, hogy a zrakónoknak kémkedsz – mondta Whigman.

- Mit lehet tudni? – fűzte hozzá Oldridge nevetve.

- Kikérem magamnak – tiltakozott Kellog, majd folytatta – Ezek az újságírók furcsa egy állatfajta.

- Az biztos – ismerte el Whigman. – Semmi pénzért nem vállalnám.

- Azt beszélik – kezdte mosollyal az arcán Oldridge, elnézve Kellog válla fölött -, hogy Korov
emberei ilyen lapokból szerzik az információikat.

- Baromság – válaszolta Kellog.

- Nagyon vicces a társaság – nézett fel Korov komoran a képernyőről, ám szemén látszott, hogy őt
is mulattatja a dolog. – Max, én a helyedben nem vigyorognék, mert egy egész évfolyamra való
anyagom van rólad az irattárban.

Whigman már éppen nyitotta volna a száját, hogy valami megjegyzéssel tovább fokozza a már
amúgy is oldott hangulatot, amikor kinyílt a tanácsterem ajtaja és Perry admirális jött be rajta,
nyomában Masonnal. Paul Mason igazi hivatalnok típus volt. Alacsony, köpcös emberke, zilált hajjal,
amit hiába fésült. Állandó viselet volt nála az öltöny, ami a legújabb divat szerint készült, és az
aktatáska. Egyedül a vastag keretes szemüveg hiányzott róla, de ezt tökéletes látása indokolta.

- Elnézést a késésért, de pocsék idő tombol a Földön, és csak késve tudtunk felszállni – mondta
Perry, miközben leszaladt a lépcsőn. – De most már itt vagyok, úgyhogy lássunk is hozzá.

A tanácstagok elfoglalták helyüket, Perry is az asztalához ment, egy kicsit kifújta magát, majd
belekezdett mondandójába:

- Nos, uraim, mint azt bizonyára tudják, az imént a Földről, a Világtanács üléséről érkeztem. Nem
akarom untatni a társaságot a részletekkel, majd mindenki elolvashatja a jegyzőkönyvet, amit Paul
elküld. Inkább a számunkra fontos két témát emelném ki. Az egyik az űrkalózok tevékenysége, a
másik pedig a távoli támaszpontok személyzeteinek rejtélyes eltűnése. Kezdjük talán a kalózokkal.
Az ülésen megjelent a Fuvarozók egyik képviselője,  és egy elég éles hangú beszédet mondott,
melyben, ha burkoltan is, de felvetette a sztrájk lehetőségét. Mivel mindannyian tudjuk, mivel járna
ez, így ígéretet tettem neki, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, hogy a kalózokat
visszaszorítsuk, úgyhogy, uraim, várom a javaslataikat.

- Nem hinném, hogy sztrájkolni kezdenének – mondta Oldridge. – Ahhoz nem elég bátrak.

- Úgy van. És rengeteg bevételük kiesne, amit nem engedhetnek meg maguknak – tette hozzá
Simmons.

- De viszont még ez is jobb, mintha megölik őket – ellenkezett Kellog. – Én biztosan sztrájkolnék.

- Az lehet, de ha valaki visszalép, lesz száz másik, aki elvégzi a munkát – mondta Oldridge. – És ha
egyszer elveszti a megbízóit, akkor nagyon nehéz lesz azokat visszaszereznie.



- Viszont azt is figyelembe kell vennünk – jegyezte meg Mason –, hogy amennyiben nem lesz
megfelelő biztonság az útvonalakon, akkor egyre kevesebben fogják vállalni, hogy árujukat ilyen
bizonytalan körülmények között szállítsák. És ha nem lesz áru, akkor hiába akarna bárki is szállítani,
nem lesz mit. Ez viszont megbénítja nem csak a kereskedelmet a Föld és a Mars között, hanem a
külső szektorok utánpótlását is. Tehát mindenképpen lépnünk kell.

- Nem akarom kipróbálni, hogy meg merik-e tenni – tette hozzá Perry. – Úgyhogy megoldást kell
találnunk.

- A flotta? – kérdezte Kellog. – Mi a helyzet a flottával?

- Mi van vele? – kérdezett vissza Perry.

- A flotta átvehetné a szállítást.

- Ez nem feladata a flottának – rázta meg a fejét Whigman. – Különben sincs hozzá erőforrásunk.

- A szállítóhajókat átvehetné a fuvarozóktól – mondta Kellog. – Meg a személyzetet is.

- És mit érnénk vele? – kérdezte élesen Whigman. – Ugyanolyan védtelenek lennének, mint most.
Valami más megoldás kell.

- Kísérőegységek? – vetette fel Oldridge.

- Már próbáltuk – mondta Whigman. – Mikor ez a probléma először felmerült, azt javasoltuk a
Fuvarozóknak,  hogy  gyűjtsenek  össze  több  hajót,  és  repüljenek  konvojban.  Ez  katasztrofális
eredményhez vezetett, mert így nem csak egy hajót, hanem egy egész flottát fosztottak ki a kalózok
egyszerre.  Ezután a konvojok mellé  beosztottunk egy-egy fregattot,  hogy lássa el  az  őrző-védő
feladatot, ám ez sem segített. A kalózok felismerték a helyzetet, és egymással összefogva olyan nagy
flottát vetettek be egy-egy alkalommal, amivel egy fregatt nem tudja felvenni a harcot.  Csak a
veszteségeink nőttek.

- Küldjenek oda több hajót – vetette közbe Simmons.

- Ez nem megoldható – mondta Whigman –, főleg nem hosszútávon.

- Miért?

- Mert annak ellenére, hogy a Fuvarozók konvojokba tömörülnek, még mindig rengetegen vannak
– magyarázta Whigman. – Ha mindegyik mellé csak egy néhány hadihajóból álló flottát osztanánk be,
akkor  sem  maradna  egyetlen  épkézláb  hadihajó  az  egész  Naprendszerben.  És  az  Űrflottának
rengeteg más dolga van ezen kívül. Nincs más megoldás, mint hogy felszámoljuk az űrkalózokat.

- Igen, ez valóban megoldás lenne – értett egyet Oldridge.

- De ennek nem kellene mindig így lennie – erősködött tovább Simmons. – Előbb-utóbb csak
elfogynának  ezek  az  elvetemült  gazemberek,  és  akkor  visszatérhetne  minden  a  normális
kerékvágásba.

-  Ne legyen naiv,  Jack –szólalt  meg Korov csendesen.  –  Egyébként  Max pontosan ugyanezt
javasolta, csak drasztikusabb eszközökkel.

- Nem érti a lényeget, Simmons. Az Űrflotta nem abból áll, hogy megépítünk egy csomó űrhajót,
aztán azok összevissza repkednek az űrben – kezdte emelt hangon Whigman, aki elhatározta, hogy



beolvas a kutatási vezetőnek. – A flotta hajói egy bonyolult rendszer szerint járőrtevékenységet
látnak  el  az  egész  naprendszer  területén,  hogy  jelenlétükkel  megpróbálják  a  biztonságérzetet
növelni, és elrettenteni a bűnözőket. Ha ezt a járőrtevékenységet megszüntetjük, az beláthatatlan
következményekkel járna az összes lakott térségre nézve.

- Úgy látszik azonban, hogy vannak még hiányosságok, különben a kalózok nem lennének – vágott
vissza Simmons.

- Nem mondtam, hogy tökéletes a rendszer. De akkor sem az a megoldás, amit ön javasol.

- Uraim, higgadjanak le – állította meg a kibontakozó vitát Perry. – Mit javasol, Max?

- Szerintem fel kellene kutatnunk őket, és megsemmisíteni a bázisaikat – ismételte meg iménti
ötletét Whigman.

- És hogy képzeli ezt? – kérdezte Perry.

-  Mi  sem  egyszerűbb  ennél  –  vágott  közbe  Mason.  –  Mindenki  tudja,  hogy  a  kalózok  az
aszteroidák között bujkálnak. Odamennek egy csatahajóval és kifüstölik őket.

- Paul… – kezdte Perry.

-  És melyik aszteroidával  kezdjük,  Paul? –  kérdezte Whigman.  Kezdett  elege lenni  a civilek
okoskodásából. – Vagy robbantsuk fel mindet? Olvasszuk össze egyetlen hatalmas tömbbe?

- Én…csak… – hebegte Mason.

- Maga csak… nem tudja, mit beszél – mondta ingerülten Whigman. – Az aszteroidaövben több tíz-
vagy százezer aszteroida van. Bármelyiken lehetnek.

- Sőt, nem csak, hogy lehetnek, hanem információink szerint vannak is – szólalt meg ismét a
főként passzívan üldögélő Korov.

- Ezt hogy érti? – kérdezte Kellog.

-  A kalózoknak több bázisuk is  van,  szerte az aszteroidamezőben, és azon kívül.  Ezeknek a
pozíciója nem csak előttünk van titokban,  mert  egymás helyzetéről  sem tudnak.  A felderítésük
szintén akkora erőforrásokat vonnának el más feladatoktól, hogy nem éri meg.

- De akkor mégis hogyan hajtják végre szervezetten a rajtaütéseiket?

- Nos, igen, ez felettébb érdekes – mondta Korov. – Azonban nagyon egyszerű a megoldás. Van
egy bázisuk. Egy olyan bázis, amiről senki nem tud, aminek létezéséről semmi bizonyítékunk nincs.

- Akkor honnan tudja, hogy létezik?

- Mert léteznie kell. Minden ezt bizonyítja. Ez a bázis tartja a kapcsolatot az összes többivel,
összehangolja a támadásokat, és ami a legfontosabb, itt tartózkodik a szervezet vezetője is.

-  Ha ennyi  mindent  tud róluk,  akkor  azt  is  tudja,  hogy mi  a  pozíciója  ennek a  különleges
aszteroidának? – kérdezte Oldridge.

- Helyesen fogalmazott, Charles, ez egy nagyon különleges aszteroida. Egy dolgot ugyanis még
nem mondtam el maguknak róla. Ez az aszteroida képes helyzetének megváltoztatására, mivel a



kalózok egy kissé átalakították. Ennek következtében sohasem lehet tudni, hogy pontosan hol van.

- Akkor hogyan fogjuk megtalálni?

- Rengeteg ötletem van ezzel kapcsolatban – mondta Korov –, azonban én egy beépített ügynök
használatát tartom a legjobb megoldásnak.

- Egy kém? – kérdezte Perry.

- Nos, én jobban szeretem a beépített ügynök elnevezést, de…igen, egy kém.

- És hogy tudja ezt a kémet bejuttatni egy olyan helyre, aminek a pozícióját nem is ismeri? –
kérdezte Mason.

- Természetesen nem oda fogom bejuttatni, hanem csak a szervezetbe. Onnantól kezdve az ő
ügyességére  van  bízva,  hogy  a  ranglétrán  feljebb  jutva  bekerüljön  azok  közé,  akik  ezen  az
aszteroidán dolgoznak. Ha pedig ott  lesz,  akkor megadhatja nekünk a tartózkodási  helyét és a
várható útvonalat. Akkor pedig Max barátunk lecsap rájuk, és megsemmisíti. Utána már csak a
szintén innen megszerzett információk alapján fel kell göngyölítenünk a hálózatot.

- Ez rengeteg időt vesz igénybe – állapította meg Simmons.

- Meglehet. De ez a legbiztosabb módszer.

- Mi van, ha lelepleződik az emberünk?

- Akkor valószínűleg megölik, és mi kezdhetjük elölről az egészet – mondta nyugodt hangon Korov.
– De ennek kicsi az esélye. Kiváló embereink vannak ilyen célokra.

- Mindez szépen hangzik, és remélem ugyanilyen szépen is fog működni. Mihelyt itt végeztünk,
Ivan, azonnal fogjon hozzá a kivitelezéshez – mondta Perry.

- Igen, uram. Már tudom is, hogy kit fogok küldeni.

- Akkor ezt meg is beszéltük. Egyetértenek önök is, uraim? – kérdezte Perry a jelenlévőket. Mikor
mindenkitől elhangzott a helyeslés, így folytatta – Következő problémánk a rejtélyes eltűnésekkel
kapcsolatos. Max, felvázolná a helyzetet?

- Uraim, szerintem az eseményeket mindenki ismeri közülünk, de azért röviden összefoglalnám
azokat. Az első eset közel két éve történt. Egy újonnan felépített aszteroida-övezetbeli kutatóállomás
legénysége szőrén-szálán eltűnt. Mivel sokáig egyedülálló volt, ezért egy idő után elterelődött róla a
figyelem. A következő esetig majdnem egy teljes évet kellett várni. Ekkor a Szaturnusz Titán nevű
holdján lévő kutatóállomás második személyzete jutott hasonló sorsra. Mivel sokan emlékeztek még
az előző esetre, így ismét napirendre került a téma, ám a nyomozás eredménytelenül zárult. Azóta
újabb esetek történtek, a legutóbbi éppen pár napja a Tritonon. Az eseteket összekötik az azonos
körülmények és a végeredmény: néhány fős személyzettel működő távoli kolóniák a célpontjai az
ismeretleneknek,  és  az  akció  végeztével  nyomok  nélkül  távoznak  és  magukkal  viszik  a  teljes
személyzetet. Röviden ennyi.

- Köszönöm, Max – mondta Perry. – Ivan, a nyomozásról ejtenél pár szót?

- Nem szívesen mondok ilyet, de a nyomozás egyhelyben toporog – kezdte Korov, és látszott rajta,
hogy valóban bosszantja a sikertelenség. – Számos emberem dolgozik az ügyön, néhányan még az



alvilágba is beépültek, ám pillanatnyilag semmilyen eredményt nem tudunk felmutatni. Nyomok a
helyszíneken nincsenek, a megtámadott épületekben dulakodásnak, harcnak semmi jele nincs, sehol
egy vérnyom, egy karcolás.  Az automata megfigyelőrendszereknek sem vesszük semmi hasznát,
ugyanis a háttértárak teljesen megsemmisültek. Ez utóbbit valószínűleg valami nagy energiájú EM
impulzus okozhatta. Ennyi, többet most nem tudok mondani.


