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Daniel egyik nap még észre sem vette, hogy a világon van, a következőn árgus szemekkel leste a

nő minden mozdulatát. Rejtély, miként került a céghez. Mérget vett volna rá, hogy protekcióval
jutott a köreikbe, mert ordított róla a butaság és a bujaság, s ez a kombináció aligha a legjobb
ajánlólevél az üzleti életben.
A nő észbontó volt.  Százhetven centi magas és karcsú, mint egy minaret. Ragyogó szőkés haja
finoman keretezte ovális  arcát,  valószínűtlenül  kék szeme szinte fénylett.  Rendkívül  vonzó volt,
ugyanakkor  kissé  riasztó  is.  Volt  benne  valami  felsőbbrendűség,  valami  meghatározhatatlan
kívülállás, mintha lenézett volna mindenkit. Butasága ellenére az okos férfiakat szerette, főleg a
magas pozícióban álló fiatalokat gyötörte az ostoba kérdéseivel.
Noha Dan korábban is sokszor belebotlott, hiszen ugyanazon az emeleten dolgoztak, a parti napjáig
a kötelező udvariassági köszönésen kívül nem beszélgettek.
Az alkalmazottakon kívül néhány ügyfél is részt vett az összejövetelen. Az elegáns, sötét öltönyös
férfiak pezsgőspoharat  szorongatva kisebb csoportokban beszélgettek,  míg a nők szintén sötét,
szolid öltözékükkel és visszafogott viselkedésükkel tökéletesen beleolvadtak a társaságba.
Egyetlen nő lógott ki a sorból. Ő volt az. Mélyen kivágott, nagyon rövid piros ruhát viselt. Szoknyája
alól kivillantak formás combjai. Karcsú ujjain aranygyűrűket, bal bokáján vékony aranyláncot hordott.
Öltözéke összhangban állt kacérságával. Lehetetlen volt nem észrevenni. Csípőjének ringása, formás
melleinek domborulatai vonzották a férfiszemet, Danielét különösen, pedig addig a napig egy nő
után sem fordult meg.
A késő délután kora estébe fordult, egyre gyorsabban ürültek a poharak, és fogytak a tálcákról a
sütemények,  szendvicsek.  A  nő  feladata  volt  egy  finomságokkal  megrakodott  zsúrkocsit  tolva
körbejárni és pótolni az étkeket.
A piros ruhát látva Dant különös érzés fogta el. Ahogy a nő közeledett hozzá, egyre inkább erősödött
benne a furcsa zsibongás. Mire mellé ért, beszélgetőpartnerei mind elpártoltak tőle, egyedül állt egy
üres asztal mellett.
– Szendvicset?
– Szalámisat kérek – mondta Daniel, miután közelebbről is alaposan végigmérte a nőt.
Piroska szemei smaragdzölden villogtak a visszafogott világításban.
– Azt hittem, vegetáriánus, mert már csak szójás van – vihogta, mintha azt képzelné, a szalámis
szendvics elfogyása után mindenki automatikusan vegetáriánussá változik.
– Az is jó lesz – bólintott a férfi.
Nem volt igazán éhes, a szójás szendvicsről addig a napig nem is hallott, az orra elé tolt tálcáról
azonban ellenérzés nélkül emelte le a kenyérszeletet. Még maga mellett akarta tartani egy kicsit a
nőt, csak pár szót váltani vele, beszívni az illatát, végigsiklatni a szemeit a kerekded csípőjén, de ő
nem maradt. Búcsúzásul vetett Danre egy csábos pillantást és mosolyogva továbbtolta a zsúrkocsit a
következő csoporthoz.
Dan visszamosolygott rá. Észre sem vette, hogy pillantásával majd’ felfalja. Egészen addig bámulta,
míg egy csoport öltönyös el nem takarta a piros ruháját. Még látta a cipője sarkát, amikor elszántan
beleharapott a kenyérbe.
Amint eltűnt a lábbeli,  egy csapásra lefoszlott  róla a varázslat.  Az étellel  kapcsolatban fel  volt
készülve a legrosszabbra, szerencsére egészen elfogadható íze volt. Kicsit sós, de azért kellemes.
A démon időközben a terem túlsó végébe ért. Egyszer Danre pillantott a tömegen át, ő pedig arra a
pillanatra ismét elolvadt. Már a szójás szendvicset se bánta, csak még egyszer jött volna a közelébe.



De nem jött.
Mielőtt a késő estéből késő éjszaka lett volna, befejeződött a parti. A résztvevők rövid búcsúzás után
szétszéledtek. Dan is kilépett a főkapun.
Az irodaházzal szemben, a terecske túloldalán a kápolna órája éppen akkor ütötte el a tizenegyet. A
férfi megállt a járda szélén és mélyeket lélegzett. Az esőszagú éjszaka kellemes hűvöset lehelt; a
parti cigarettafüsttel terhes áporodottsága után úgy hatott rá, mint fuldoklóra a tiszta oxigén. Rövid
időre meg is részegedett tőle.
Miután  magához  tért,  elegánsan  előhúzta  kulcscsomóját  a  kabátzsebéből,  melyen  egy  kerek
ezüstlemez fityegett. Alig volt nagyobb egy pénzérménél, ám nyomatok helyett mindkét oldalára
barázdákat véstek, ettől ezüstszínű, kicsi hanglemeznek látszott. Habár az övé volt, mióta az eszét
tudta, újként csillogott. Ezért is szerette annyira.
Slusszkulccsal a kezében, egyenes háttal és öles léptekkel elindult a parkoló hátulsó traktusa felé.
Alig hitt a szemének, amikor az ázott földszagú éjszakában felismerte a piros ruhás nőt. Az autója
éppen az övé mellett állt.
A démon lángvörös stólát viselt rövid szoknyája fölött. Feltűnő idegességgel turkált a táskájában.
Dan alig várta, hogy a közelébe érjen és felajánlhassa neki a szolgálatait.
– Elvesztette a kocsikulcsát? – kérdezte.
A nő pillantásától ismét borzongani kezdett.
– Azt hiszem, bent maradt az asztalomon. Már mindent bezártak, vissza se tudok menni érte. Ó, soha
nem jutok haza!
– Ha megengedi, szívesen elviszem – ajánlkozott Dan.
– Jaj,  én igazán nem akarok a terhére lenni.  –  Hamar meggondolta magát.  Káprázatos,  ezúttal
mélykéknek látszó szemeiben kigyúlt a fény, majdhogynem világított. Kézfogásra nyújtotta a jobbját:
– Talán mégis. Thea Matis vagyok.
A következő pillanatban az anyósülésén gubbasztott, karjait fázósan kulcsolta össze mellkasa előtt.
Egy darabig vacogott, majd elkönyörögte Dan kabátját.
– Hová vihetem? – A nő egy külvárosi címet mondott.
Keresztülhajtottak a belvároson. Az utak nagyrészt üresek voltak, sokan már délután elhagyták a
várost. Akik maradtak, bulival vagy alvással töltötték a hosszú hétvégét.
Míg kiértek az elegáns külvárosi házig, alig váltottak néhány szót. A néptelen éjszakában száguldva
Dan már nem emlékezett  az  érzésre,  amit  Thea jelenléte  okozott  az  irodában.  Ahogy a  nő az
anyósülésen kuporgott, lényéből szavak nélkül is gőgösség áradt; a parfümje illata csípte a férfi orrát.
Kevéssel éjfél előtt érkeztek meg.
– Ha már elhozott idáig, jöjjön be. Isteni kávét főzők, meghívhatom? Ez nem az a pocsék irodai lötty,
majd meglátja!
Dan megint elbódult.
– Bemehetek, de előre szólok, hogy nem szeretem a kávét.
– Akkor majd vizet kap.
Thea nevetve elővette a kulcscsomóját, amit állítólag az irodában hagyott, kinyitotta a bejárati ajtót,
és mielőtt eltűnt volna mögötte, még egyszer a férfira mosolygott.
Dan  lezárta  a  kocsiját,  és  felnézett  a  házra.  Két  terebélyes  juharfa  és  négy  gondosan  nyírt
rózsabokor  állt  előtte  szabályos  rendben.  A  homlokzat  beleveszett  a  lombokba.  A  bejárati  ajtó
homályba veszett. A sötétségtől eltekintve kellemes benyomást keltett.
Thea egy utolsó intés után eltűnt az ajtó mögött.
Dan megadóan követte. A folyosón vaksötét volt. Az utcáról beszűrődő félhomályban szerencsére ki
tudta venni és el tudta kerülni a kétoldalt leselkedő lomhegyeket. Pár pillanat alatt átkecmergett
közöttük a nappaliba.
Tévedett, amikor azt hitte, hogy itt nagyobb lesz a rend. A látványtól émelyegni kezdett a gyomra. A
helyiség üvegfelületei átláthatatlanok voltak a kosztól. Az egyik ajtó közepén csintalan gyerekkéz
alkotta kezdetleges tájkép díszlett a külső porrétegbe vésve. Dohos, nehéz szag ült a falak között, és
sehol egy ablak, amit kinyithattak volna, hogy az áporodott levegő kiszellőzzön.



A lakás belülről bontásra érett romhalmazra hasonlított. A vezetékeket kitépték a falból, a csupasz
drótok bánatosan kandikáltak ki a feketén tátongó lyukakból. A ragasztó sok helyen eleresztette az
alaposan megtépázott, mocskos tapétacsíkokat, sőt néhol a vakolat is hiányzott a falakról.
A nappaliban leírhatatlan rendetlenség uralkodott. Egymásra dobált foszló ruhák és szemét fogadta.
A bútorok még elfogadható állapotban voltak, de vastagon belepte őket a por. A nő ragaszkodott
hozzá, hogy megkínálja valamivel, ő azonban leülni sem bírt ebben a retkes putriban, nemhogy
elfogadjon bármit.
– Bocsásson meg ezért a kis rumliért! Tudja, épp most újítják fel a hálószobámat, és… – kezdte Thea
a szabadkozást,  de nem fejezte be.  Valószínűleg ő is érezte,  hogy ekkora rendetlenségre nincs
mentség.
A ház Dant egy másikra emlékeztette,  amely a nagyszülei  szomszédságában állt.  A környékbeli
gyerekekkel  gyakran  játszottak  az  életveszélyes  épület  földszintjén,  habár  ezt  a  nagyszülők  a
leghatározottabban megtiltották.
Újra érezte a gerince mentén végigfutó bizsergést. Akkor régen hárman voltak, telve a tizenkét
évesek leküzdhetetlen kalandvágyával.
A kapu nyikorgása síró kismacskára emlékeztetett.  Odabent kísérteties félhomály uralkodott,  és
amikor  az  egyik  fiú  rémtörténetet  kezdett  mesélni,  felállt  a  szőr  a  karjukon.  A  padló  minden
lépésüknél  sűrű porfelhőt  eregetett  magából,  az  emeletre  vezető korhadt  lépcsőfokok recsegve
roppantak össze a lábuk alatt. A zsalutáblák kifordultak a kereteikből, csupán a szentlélek tartotta
őket. A fel-feltámadó szélrohamok alatt olyan panaszosan nyikorogtak rozsdás vasaikon, ahogy csak
a holt lelkek siránkozhatnak a pokolban.
Noha a szél átfújt a házon, fullasztó penészszag ülte meg. A sarkokban patkányok motoztak, és a
legkisebb fuvallat is idegtépő zajokat keltett a ház mélyén. Félelmetes hely volt az, nem is jártak oda
másért, mint borzongani.
Thea lakásában ugyanaz a kísérteties balsejtelem fogta el, mint gyermekkora ódon házában. Még a
szellemeket  is  látni  vélte.  Abban  a  másik  házban  minden  nappal  egyre  beljebb  és  beljebb
merészkedett, Thea házroncsából az első pillanatban menekülni akart. Már a kilincsen volt a keze,
ám újra a hatalmába kerítette a különös, semmihez sem fogható érzés. Az ágyéka bizsergett, a
koponyáját pedig mintha Thea Matis fényképével tapétázták volna ki.
A nő az egyik fotelből áthajigálta a ruhákat egy másikba, és leültette a vendégét. Dan úgy rogyott le,
mint akinek kihúzták a lába alól a talajt.
Thea kiment a konyhába egy pohár vízért. Dan állva fogadta, mert a pillanatnyi távolléte kitörölte őt
a fejéből. Most megint úgy tervezte, hogy udvariassági korty nélkül leteszi a poharat és hazamegy,
mielőtt komolyabb betegséget szedne össze ezen a nyomortanyán. Thea azonban beszélni kezdett,
ettől  ismét  elbizonytalanodott.  Megadóan  ereszkedett  vissza  a  mocskos  fotelbe,  közben  azon
aggódott, vajon a tisztító el fog-e boldogulni a most szerzett foltokkal.
– Az édesanyám balesetben meghalt, még egészen kicsi voltam. Alig emlékszem rá. Az apám nevelt
fel, pedig nem lett volna kötelessége.
Dant kezdte irritálni a nő negédessége. És mi az, hogy az apának nem kötelessége felnevelni a saját
lányát? A nő még beszélt, de ő már nem hallotta a szavait. Szeretett volna felállni és hazaindulni, ám
mielőtt megtehette volna, kibírhatatlan fáradtság tört rá. Le kellett csuknia a szemét egy pillanatra.
Talán el is szunnyadt, mert arra riadt, hogy álmodik.
Felnézve Theát látta a szemközti fotelben ülni. Szótlanul bámul rá. Még mindig a rövid, piros ruhát
viselte,  de  már  egyáltalán  nem  emlékeztetett  utcanőre  vagy  bártündérre.  Felsőbbrendű
arckifejezéssel  ült  ott,  mint  egy  királynő,  aki  az  alattvalóját  mustrálja.
Dan zavarodottan elnézést kért, szédelegve felállt és kitámolygott az ajtón. Nem tartóztatták.
Eső áztatta a kertvárosi fákat. Daniel mélyet szippantott a párától terhes levegőből. Úgy érezte,
hetek óta először tette ki a lábát a dohos, poros házból. Sétálni szeretett volna, hogy kitisztítsa az
elméjét és kinyújtóztassa elgémberedett tagjait.
Egy  közelben  tanyázó  koldus  kiszemelte  magának,  és  egy  szál  cigivel  a  kezében,  tántorogva
megindult  a kocsija felé.  Dan érezte,  hogy tüzet akar kérni tőle.  Mivel egyetlen idegszála sem



kívánta a találkozást a mocskos és minden bizonnyal részeg csavargóval,  beszállt a kocsiba, és
lehúzta az ablakot. De hiába áradt be a friss levegő, ha lehet fokozni, még kábultabbnak érezte
magát. A koldus közben elérte a hátsó lökhárítót és már nyitotta volna a száját, hogy tüzet kérjen.
Dan ekkor lépett a gázra.
A toprongyos felrántotta tépett szemöldökét, megbámulta a távolodó járművet, aztán vállat vont és
visszacammogott a szállására.
Dan részegnek érezte magát, noha még életében nem ivott alkoholt. Az arcába vágó szél ellenére
alig tudta nyitva tartani a szemét. Azt sem tudta, hová parkolt le, és félálomban lépett be a lakása
ajtaján is.
A kakukkos óra akkor kezdte el kakukkolni a kilencet. Ez kicsit felrázta, de épp csak annyi időre, míg
megtalálta az ágyát.
Fényes délben, gyűrött öltönyben ébredt fel. Először a karját emelte fel, hogy megnézze, mennyi az
idő. A karórája fél egyet mutatott.
Elképedve támaszkodott a könyökére. Kilencnél később sosem ébredt, főleg nem utcai ruhában.
Zavarában megkocogtatta a számlapot. A másodpercmutató szorgalmasan rótta a köröket a számok
között.  Ezután azt  hitte,  siet.  Felült,  majd mikor megszűnt a szédülése,  felállt  és kiballagott  a
konyhába. Hiába, a falióra ott is fél egyet mutatott. Nagy zavarában ellenőrizte a lakásban található
összes órát. Mindegyiken fél egy volt.
Gondolatban végigment az előző napján, közben lezuhanyozott és átöltözött. Az esti parti ugyan
elhúzódott,  csakhogy  ez  havonta  legalább  egyszer  előfordult.  Alkoholt  nem  ivott,  megrögzött
antialkoholista.  Az  előző  esti  letaglózó  fáradtsága  nyomtalanul  elmúlt.  Kitűnően  érzi  magát,  a
betegségek messzire elkerülik.
Idáig jutott a gondolataiban, mikor az előszobai kakukkos óra elütötte az egyet. Ideje volt enni
valamit. Kimasírozott a konyhába, feltette a tésztavizet, és bedugott a mikroba egy doboz instant
levest.
Mialatt a keze dolgozott, az agya minduntalan visszakanyarodott az előző éjszaka eseményeihez. A
parti után hazavitte a piros ruhás nőt – Thea Matist, aki vízzel kínálta. Altató volt benne? Mindegy,
letette udvariassági korty nélkül. Ebben biztos volt, de a többiben?
Nyugtalanul ült le az ebédje mellé. Egyre azon tűnődött, milyen szokatlan dolog történt még vele.
Máskor jó étvággyal falatozott volna, most alig ment le pár falat a torkán.
Thea Matis az egyetlen, akit máskor nem ejtett útba, tehát logikusnak látszik, hogy a történtek vele
függnek össze.
Ahogy felidézte a nőt, újra beléhasított a leküzdhetetlen vágy. Ehhez foghatót tegnap este érzett
először. Noha Thea messze volt, a jelenléte egyszeriben tapintható lett. A felkorbácsolódott heves
érzelmektől elvesztette az önuralmát. A kezében megremegett a leveseskanál, a leves az utolsó
cseppig visszacsurgott a tányérba.
Szenvedett. Zsigerein energiahullámok futottak át, gyomrára bilincs zárult, torka összeszűkült, a
lábaiból elszállt az erő. Egyik kezével a kanalat markolászta, képtelen volt elengedni. A másikkal az
asztallapba kapaszkodott, mert úgy érezte, ha nem teszi, felemelkedik a levegőbe. Képtelen volt
bármi  másra  gondolni,  mint  Theára.  Leküzdhetetlen,  ugyanakkor  megmagyarázhatatlan  vágyat
érzett iránta.
Néhány perc múltán elcsitultak az érzelmei. Elmúlt a különös vonzalom, csak az éhség maradt.
Gondolatait félresöpörve türelmetlenül belekanalazott a levesbe. Az étel jéghidegre hűlt. Morogva
melegítette fel újra, ám alig kezdett neki a spagettinek, kiesett a kezéből a villa.
Az előszobában a kakukkos óra kettőt kakukkolt. Ez önmagában kevés volt ahhoz, hogy elmenjen az
étvágya, csakhogy megint eszébe jutott a tegnap este. A nővel tizenegy után indult el, ám amikor
belépett a lakása ajtaján, az óra mindössze kilencet kakukkolt.
Felpattant, és újra ellenőrizte az összes órát. A konyhában a falióra, a szobában az ébresztőóra, a
rádió órája, a karórája és természetesen a kakukkos óra tökéletes szinkronban járt.
Eszelősen kapta fel a telefont, és sorra hívta a barátai otthoni számát. Úgy érezte, ha nem beszélhet
valakivel, menten megőrül. Az a nő! Mit művelt vele? Több számot is feltárcsázott egymás után, de



mindenhol csak az üzenetrögzítők jelentkeztek.
Mikor rájött, hogy senki nincs otthon a hívottak közül, kétségbeesésében kirohant a folyosóra. A
lépcsőfordulóban enyelgő párt kis híján feldöntötte. Eszelős iramban vágtatott tovább az utcára.
Az égen a nap ugyanúgy sütött, mint máskor. Az emberek ugyanúgy jártak-keltek az utcán, még a
forgalom is a megszokott sűrűségű volt. A változatlanság lehiggasztotta.
Csak  valami  elmezavar  keríthette  hatalmába,  ezért  rosszul  hallotta  az  órát.  Lehet,  hogy
tulajdonképpen  éjfél  volt,  de  ő  a  fáradtságtól  csak  az  utolsó  kilenc  kakukkolást  hallotta  a
tizenkettőből. Csakis így történhetett.
Hamar  elmaradt  mellőle  a  pánik,  a  parkba  a  sport  kedvéért  ment  ki.  Néhány  kör  futás  után
hazaindult. Teljesen megnyugodott. Hogyan is hihette, hogy tizenegykor indult el az irodából, de
kilenckor lépett be az ajtón, mikor az teljes képtelenség! A délig tartó pihenőt pedig egyszeri,
megismételhetetlen esetnek tekintette.
A sarkon vett napilapot a hóna alá csapva felszaladt a lépcsőn. Kedvenc foteljébe telepedett és egy
finom tea mellett belelapozott az újságba.
Bosszúsan nyugtázta, hogy ezeket a híreket tegnap már elolvasta. Előre lapozott, és megnézte a
dátumot. A cím alatt a péntekit olvasta.
Dühösen vágta le a lapot. A marhák a tegnapi számot sózták rám! – gondolta mérgesen.
El is felejtette volna az egészet, ha nem akarta volna megnézni a kedvenc csillagászatról szóló
műsorát. Fél négykor bekapcsolta a tévét, ám a jelzett időben egy történelmi tényfeltáró sorozat
epizódját  kezdték  sugározni  a  náci  Németország  utolsó  napjairól.  A  csillagászati  műsor
figyelmeztetés  nélkül  elmaradt.
Még ment a főcím, Dan már a műsorújságot ellenőrizte. Örömmel nyugtázta, hogy jól gondolta,
szombatra azt a csillagászati műsort hirdették meg, amit meg akart nézni.
Fellapozta a pénteki oldalt,  közben még ki is nevette magát érte. Egy perccel később azonban
lehervadt az arcáról a mosoly. A pénteki programban pontosan fél négykor kezdődött a tévéjében
éppen látható sorozat.
Kapcsolgatni kezdte a készüléket, miközben egyre idegesebben böngészte a műsorújság pénteki
oldalát.  Lapozás közben több helyen elszakította a  vékony papírt.  Attól  remegett  a  keze,  hogy
minden csatornán a péntekinek megfelelő műsort adták.
Még reménykedett, hátha csak rossz tréfa az egész, ahogy azonban végiggondolta az ébredése óta
eltelt eseményeket, elbizonytalanodott. Talán mégsem a program a hibás, hanem ő? De akkor miért
emlékszik a tegnapi péntekre? Tényleg elmezavarban szenved?
Leszaladt a kocsijához. Lázasan keresett benne valamit, ami az elmúlt pénteki nap bizonyítéka lehet.
Hosszas kutatás után a kesztyűtartóban ráakadt egy délutáni kiadású újságra. A parti előtt vette az
irodaház előtti újságos bódéban.
Semmitmondó híreket olvasott, majdnem pontosan ugyanazokat, amiket a délben vásárolt lap írt.
Csakhogy ez lehetetlen!
Tegnap péntek volt, tehát ma szombatnak kell lennie – gondolta magabiztosan.
Érezte,  hogy rendkívüli  dolog történik vele.  Mindenképpen utána akart  járni  a dolognak,  ezért
visszament az utcára, és találomra elindult a városközpont irányába. A sarkon álló telefonfülkéből
felhívta a tudakozót, és az aznapi dátum felől érdeklődött.
– 1998. szeptember tizenkettedike, péntek.
– Ez biztos?
–  Természetesen –  hangzott  a  kissé  ingerült  felelet.  Aznap feltehetőleg  nem Dan volt  az  első
futóbolond, aki a tudakozón vezette le a feszültségét.
Nem, ma nem lehet péntek! Lehetetlen, hogy péntek legyen, mert péntek tegnap volt. Ma szombat
van. Tegnap húzták a lottót… – csapongtak a gondolatai. Őrült ötlete támadt. Fellapozta az esti
újságban a kihúzott hat számot. – Mi történne, ha megjátszanám ezeket? A nyeremény nem feltűnő,
mindössze nyolcszázezer. Valaki meg is nyerte. Lehetséges, hogy én?
Az órájára nézett.
Fél óra van hátra a tétek zárásáig, ha valóban péntek van – gondolta elszántan. – Ilyen lehetőségem



nem lesz több. Viszont tisztességtelenség visszaélni a helyzettel. Másrészről meg lehetetlen, hogy
péntek legyen, tehát nincs esélyem, hogy nyerjek – ugráltak tovább a gondolatai.
További találgatások helyett beszaladt a sarki trafikba, és kitöltött néhány szelvényt. A telitalálathoz
hasonló számokat ikszelt be, a legutolsóra bejelölte az újságban megjelenteket.
A  sorban  állva  kiszúrt  pár  magazint  a  fal  melletti  gondolán.  Ufológiával  és  más  haszontalan
tudománnyal  voltak tele.  Máskor megvetéssel  nézte volna,  de most  pont  ezekre volt  szüksége.
Mindegyikből leemelt egyet. Hitte, hogy az egyikben észszerű magyarázat lesz a mai nap rejtélyére.
Már nem csodálkozott,  amikor a  pultnál  ülő  idősebb nő szó nélkül  átvette  a  szelvényeit,  és  a
visszakapott igazoláson a pénteki dátum szerepelt.
Ahogy múlt a terven felüli nap, kezdett végleg megnyugodni. Még nem tért napirendre fölötte, de
már  nem  is  zavarta  annyira.  Visszamászott  a  hetediken  lévő  a  lakásába,  elterpeszkedett  egy
kényelmes fotelben az ablak előtt és fellapozta az első újságot. Egyik cikket a másik után futotta át,
de még csak hasonló esetre sem akadt, mint amit ő maga élt meg tegnap. Vagy ma.
Egyáltalán, történt vele valami? Nem csupán a képzelete játszik vele? Nem lehet, hogy a tegnapi
péntek valójában nem is történt meg, hogy csak álmodta az egészet? Azután felvillant előtte Thea
Matis mélyen kivágott piros ruhája. Emlékei az előző napról, amely ugyanúgy péntek volt, mint a mai,
olyan valóságosak voltak, hogy minden bizonnyal megtörténtek.
Kezdte végre felfogni, hogy valamilyen ismeretlen erő hatására egy napot újraélhet, bár abban már
nem volt biztos, hogy ez a nap minden következmény nélkül múlik el.
Hat körül vette a kezébe az utolsó magazint. Fáradt volt az elődjeiben olvasott sokféle badarságtól,
ebbe már bele sem akart lapozni. Különös késztetést érzett mégis a kinyitására.
Az egészet gyorsan átnézte, az utolsó oldalaknál állt csak meg. A cikk címe Kiesett idő volt. Három
olvasó foglalta össze benne a saját élményeit. Dan izgatott lett.
Az írásban szereplő három eset közül csak az egyik mutatott némi hasonlóságot a vele történtekkel.
Mesélője, egy fiatal nő a körzeti áruházból hazafelé tartva furcsa fényeket látott az úton. Kiszállt a
kocsiból, erre még élesen emlékezett. Arra már csak halványan, hogy egy magas szőke férfi állt a
fények mellett. A kocsijában tért magához. Otthon a fehérneműjét kifordítva találta magán, holott az
áruházból elindulva még minden rendben volt. Egy fölösleges ruhadarabot is viselt, amilyet sem
otthon  nem  tartott,  sem  az  áruházban  nem  látott.  A  hazaindulás  és  a  megérkezés  hat  óra
különbséggel történt, ő azonban hat órával később ért haza, mint kellett volna.
Dan máskor gúnyosan nevetett volna a történeten, hiszen ordított belőle a hazugság. De most? Egyik
percben  felfogta  és  megértette,  hogy  egy  napot  újraélhet,  a  másikban  elutasította,  mint
megfellebbezhetetlen fizikai képtelenséget.
Makacssága oda vezetett, hogy felhívta a munkahelyét. A saját közvetlen számát tárcsázta. Mikor
végre abbamaradt a csengés, és beszélni kezdett valaki a vonal másik végén, meghűlt benne a vér.
Bárki vette fel a kagylót, kétségtelenül az ő hangján szólalt meg.
Miután rémülten lecsapta a telefont, eszébe jutott, mennyire bosszantotta tegnap ez a hívás. Egy
fontos ügyfél jelentkezését várta, és amikor végre megcsörrent a készülék, az ügyfél helyett egy
tréfás kedvű huligán zaklatta. Vagyis mégsem, hiszen ő maga volt. Nem igazán értette, mert ha a
telefont ő vette fel tegnap késő délután, és a hívó is ő volt, mégpedig ma délután, akkor...
Kész téboly – gondolta. Kezdett komolyan kételkedni az elmeállapota épségében.
Kint besötétedett, Dan azonban alig érezte az idő múlását. Újra felerősödtek a kétségei. Már nem is
bolondnak  érezte  magát,  hanem becsapottnak  és  kijátszottnak.  Lassan  hinni  kezdett  az  imént
olvasottakban. És tudni akarta az okot, miért éppen vele és miért éppen ez történt.
Mi történt tulajdonképpen? Történt valami egyáltalán?
Gondolataiba mélyedve ült egy hosszú óráig. Thea Matis szerepe kulcsfontosságú, ennyiben volt
biztos.  Hiába  erőltette  az  agyát,  nem  talált  magyarázatot.  Thea  házában,  a  fotelben  mintha
megszakadt volna az élete, és csak egy későbbi – korábbi? – pontból indult újra. Bódultsága még a
hazaérése után sem múlt el. Kilenc órakor. Csakhogy tizenegykor indult el Theával az első ülésen a
város túlsó végébe, és majdnem éjfélkor érkezett meg oda. Nem áll össze, hiába minden.

Tízkor a kakukkos óra riasztotta fel.



Addigra a terv elkészült a fejében: kocsiba száll és elhajt a vállalati parkolóhoz. Kivárja, míg a
tegnapi énje találkozik a nővel, azután követi a saját kocsiját, és az alkalmas pillanatban színre lép.
Talán még a koldust is kivallatja.
Miközben  kulcsokkal  a  kezében  nekivágott  terve  megvalósításának,  a  helyzet  abszurditásán
mosolygott. Micsoda nevetséges ötlet önmaga után kémkedni! Annyi ellenérzés azért nem volt benne,
hogy lemondjon róla.
A vállalati  parkolóban sötét helyet keresett,  ahol feltűnés nélkül szemmel tarthatta a bejáratot,
mégis jól látta az eseményeket. Miután megtalálta, leállította a motort, és az órájára nézett. Még
több mint félóra volt tizenegyig.
Álmosság ellen bekapcsolta a rádiót. Sokáig keresgélt, majd kedvére való zene híján kikapcsolta.
Háromnegyed tizenegy felé mozgást látott  a szeme sarkából.  Amennyire tudott,  előre hajolt  és
kinézett. Csak egy locsos kóbor kutya ólálkodott a kocsija elejénél. Ezután sokáig nem történt semmi.
Majdnem elnyomta a buzgóság, mire a piros ruhás nő tizenegy előtt pár perccel végre megjelent a
kapuban. Sokáig álldogált ott, és úgy viselkedett, mintha beszélgetett volna valakivel. Daniel hiába
meresztette a szemét, senkit nem látott a közelében, csak a nőt, amint bólogatott valakinek, aztán a
diskurzust befejezve elsietett a parkoló hátsó része felé.
Pontban tizenegy órakor lépett ki a kapun a tegnapi énje. Megállt, nagyokat szippantott a levegőből,
csak ezután nyúlt be a zsebébe a kulcsaiért.
Ahogy magát figyelte, úgy érezte, moziban ül, és egy filmet néz egy ismeretlen életéről. Pontosabban
egy olyan valakiéről, aki szintén Daniel Norton. Az ő arcát viselte, az ő munkahelyén dolgozott,
csakhogy ezzel a férfivel még soha életében nem találkozott. Felfordult a gyomra a látványtól.
Még nem mert megmozdulni, mert elárulta volna a hollétét, és ezt mindenképpen el akarta kerülni.
Inkább nézte tovább az élet játszotta filmet, és próbálta visszanyerni a nyugalmát.
Thea az autója közelében lelassított. Szinte settenkedve közelítette meg, és mintha megint beszélt
volna valakihez. Amennyire mert, Daniel előrehajolt és körbepillantott. Ha volt is valaki a közelben,
jóval az érkezése előtt bújhatott a kocsik közé. Mióta itt állt, nem jött senki, a nő mégis beszélgetett
valakivel.
Ezalatt a tegnapi énje Thea mellé ért. A nő teátrális mozdulattal kotorászni kezdett a táskájában, és
megismétlődött az esti jelenet. A piros ruhás szirén beszállt hozzá, majd az ezüst Honda elhajtott.
Dan még maradt, hiszen tudta, hová mennek. Még várt valamire. Nem hiába.
A parkoló autók közül magas, koromfekete férfi bújt ki. Cigarettára gyújtott, majd elégedett képpel,
már-már vigyorogva körülnézett. Dan érezte, a férfi tudja, hogy ott van. Amikor felé fordult, még
intett is neki,  majd jól  láthatóan leejtett valamit.  Végül beszállt  egy sötét színű autóba és ő is
elhajtott. Miután a kocsi eltűnt a kanyarban, Dan kiszállt, és megkereste a fekete férfi szemetét.
Először csak egy összegyűrt  cigarettásdobozt  talált,  azután meglátott  egy sáros papírlapot  egy
pocsolya mellett. A rajta lévő írás elolvasásához kevés volt a gyér lámpafény. Gondosan összehajtotta
a fecnit, és a kabátzsebébe dugta azzal, hogy majd később, világosabb helyen alaposabban megnézi.
Visszaszállt a kocsijába, és a tegnapi énje után hajtott.
Az útra megint nem emlékezett, az ösztönei vezették, ennek ellenére hamar utolérte az autóját.
Hamarosan bekanyarodott Thea külvárosi háza elé.
Már egyáltalán nem zavarta, sőt élvezte, hogy önmaga után kémkedik. Leparkolt a közelben és ismét
várt egy keveset. Közben látta tegnapi önmagát a kocsiból kiszállni. Önkívületben követte a nőt,
közben a nagy várakozásban a mai énje elbóbiskolt.
Arra riadt fel, hogy a parkolóbeli fekete férfi kopogtat az ablakán.
– Maga aztán az észlény! Otthagytam egy címet, mert azt hittem, érdekli, mi folyik itt – dohogott. A
haragja megjátszottnak tűnt.
– Érdekel – mondta Daniel és kiszállt a kocsiból.
Elővette a papírt, amit az utcai lámpa fényénél már el tudott olvasni. A cím emlékei szerint a város
másik végében volt.  Visszaszállt,  és indulni  akart.  A fekete férfi  az anyósülésen ült,  noha nem
hallotta, hogy beszállt volna. Egy hosszú percig bámultak egymásra, aztán a férfi megkérdezte:
– Megyünk vagy maradunk? Esetleg vezessek én?



– Megyek már!
A rossz érzései visszatértek. Már megint mi folyik itt? Ez a férfi űzi vele a gonosz tréfát? Néha lopva
rápillantott, a fekete viszont nyíltan bámulta őt. Az arcáról hiányzott az az elszánt romlottság, amire
Dan számított. A kormos szemek mosolyogtak, majdhogynem nevettek.
Csendben  hajtottak  végig  a  városon,  Daniel  az  utat  is  alig  látta.  Azon  tűnődött,  hogyan
szabadulhatna meg a férfitől. De ha megteszi, ki ad magyarázatot a rejtélyekre?
Egyszer eltévedt, vészjósló méretű útitársának kellett visszavezetnie a helyes irányba. Az út vége
felé mert ismét szólalni.
– Tulajdonképpen hová megyünk?
– Oda, ahol válaszolnak a kérdéseire. Ha érdemes rá.
Ettől nem lett okosabb. Vezetett hát tovább és gondolkozott.
Miért engem választottak? Fiatal vagyok, most töltöttem be a huszonnégyet. Egészséges vagyok és...
A szerveimet akarják elrabolni? De ezt már tegnap – ma éjjel – megtehették volna. Vagy akkor még
nem volt biztos, hogy tényleg kell valakinek a vesém? Netalán a pasas valamilyen kémszervezet tagja?
Mindkét válasz sántít, mert nem magyarázza meg, hogyan jutottam a plusz naphoz.
– Itt álljon meg! – szólt a fekete egy, a tegnapihoz kísértetiesen hasonlító háznál. Dan remélte, hogy
belülről egyáltalán nem hasonlít rá.
Mire a kocsi motorja leállt, az idegen a kaput nyitotta. Dan követte egy darabig, de a kocsi elejénél
megtorpant  és  alaposan  szemügyre  vette  a  házat.  Bár  jól  nézett  ki,  belülről  lehetett  annyira
lerobbant, mint a tegnap esti. Az ablakok sötéten hunyorogtak.
Ekkor újra megérezte a nőt. Tudta, hogy bent vár rá. Teljesen megbénult, ám az érzés ezúttal csak
rövid ideig tartott. Szemernyi kétsége sem volt afelől, hogy be kell mennie.
Lassan megindult a bejárat felé. A semmiből egy, a tegnapihoz a megszólalásig hasonló részeg
hajléktalan épp akkor ért oda hozzá, mikor rálépett a legalsó lépcsőfokra. Megállt  mellette,  és
tolakodóan bámult rá.
– Hé, haver! Adjál tüzet – mondta akadozó nyelvvel. Szájából rothadt fogak bűze és italszag áradt.
– Nem dohányzom.
Dan visszanyelte a hányingerét és gyorsabbra fogta az iramot. Négy nagy lépéssel elérte a bejáratot
és magára csukta az ajtót. A csavargó dühösen kiabált valamit utána, de azt már nem hallotta.
Helyére kattant a zár, és körülvette a sötétség.
A keze villanykapcsoló után tapogatott az ajtó mellett, ahol minden rendes házban lenni szokott egy
villanykapcsoló, kivéve itt. Arra gondolt, bárcsak kigyulladna a megfelelő ajtó mögött egy lámpa! A
fény kiszűrődne az ajtó alatti résen, és rávezetné a helyes útra. Kívánsága szinte azonnal teljesült,
vékony fénycsík jelent meg alig három méterre előtte.
Lassan, tapogatózva közelítette meg. Félt, hogy beleütközik egy asztalba, vagy egy székbe, egyelőre
azonban semmilyen bútordarab nem állt az útjába.
A fénycsík fölött megtorpant és találomra kinyúlt előre. A kezébe akadt kilincset izgatottan nyomta le.

A szoba fényárban úszott, a közepén kopott zöld színű kanapé állt. Egy idősebb szőke férfi, egy
középkorú  szőke  nő  és  egy  fiatal  barna  hajú  férfi  ült  rajta  hétköznapi  ruhában.  Fekete  bőrű
útikalauza az elsötétített ablaknál állva sutyorgott az irodabeli szőke nővel. Ahogy Dan kinyitotta az
ajtót, minden szempár rászegeződött.
– Lépjen be! – mondta az idősebb férfi és felállt a kanapéról.
Danre váratlanul rátört a zsibbadás, és a következő óráról nem maradtak emlékei. Mintha repült
volna,  majd  a  kanapén fekve  tért  magához.  Kimerültséget  érzett.  A  fekete  férfi  fölé  hajolt  és
megpaskolta az arcát.
– Ébredjen!
– Mi történt?
– Részt vett egy vizsgán.
Gyorsan kitisztult a feje annyira, hogy tudja, hol van és miért, azt viszont nem is sejtette, kik ezek az
emberek.
– Miféle vizsgán? Kik maguk, és mit akarnak tőlem?



Bosszúsan felült és óvatosan megmasszírozta a tarkóját ott, ahol még érezte a zsibbadást.
– Mielőtt válaszolok, kérdezek valamit – szólt a legidősebb férfi. Csupasz álla szinte táncolt beszéd
közben. Most az ajtónak támaszkodott. – Nem szeretném, ha azt hinné, hogy tudatlannak tartjuk, de
néhány dolgot szeretnénk tisztázni. Ön szerint kik lakják a Naprendszert?
Dan értetlen arckifejezését látva a férfi megpróbált segíteni neki.
– Naprendszer, Föld, kik lakják?
– Emberek – mondta Dan.
– Emberek… – ízlelgette a szót a férfi a nyelve hegyén. Szemlátomást más a válaszra számított. –
Sohasem érezte, hogy ön nem tartozik ezek közé az emberek közé?
– Talán. Gyerekfejjel.
– Mostanában volt olyan érzése, hogy egyre jobban kilóg a sorból?
– Kilógok? Ezt hogy érti?
– Így nem jutunk előre – vágott közbe a fiatal férfi a kanapén –, és kevés időnk. Tudjuk, hogy a
véleményed rendszerint különbözött másokétól, és felfedeztél magadban olyan képességeket, amiket
másokban nem. Sokszor érezted úgy, mintha egy másik bolygóról származnál, igaz?
Dan nyelt egyet. El kellett ismernie, a férfinak igaza van.
– Néha – ismerte be. – De másokkal is előfordul ilyesmi.
Elhallgatott, mert úgy érezte, ha a képzelődőkhöz tartozna, lefekvéshez készülődne a szobájában.
– Mit gondol, sokan vannak, akik éppen ennyire másnak érzik magukat, mint ön? – kérdezősködött
tovább az idősebb férfi.
– Lehetnek páran.
A férfi arca végre felderült, noha a ráncai még nem simultak ki teljesen.
– Lehetségesnek tartja, hogy ezek a… nevezzük őket kívülállóknak… szóval ezek a kívülállók titkos
szervezetbe tömörültek…
– Lehetséges, bár még nem hallottam róluk.
– …és hogy ennek a szervezetnek nem a Földön van a székhelye?
– Nem a Földön? Hol máshol lenne? A tengerek mélyén? Vagy egy barlangban a föld alatt? – A férfi
mutatóujjával felfelé bökött. – Úgy érti, egy hegy tetején?
A többiek mosolyogva rázták a fejüket. Módfelett mulattatta őket Dan értetlensége.
– Ezek a helyek valamilyen értelemben mind a Földön vannak. Úgy gondoltam, hogy a Földön kívül.
Odafent.
– Kizárt!
– És még ez nevezi magát kívülállónak – nyihogott fel a barna hajú kölyök a kanapé sarkán. – Ne légy
már ilyen földhöz ragadt! Mindig a másképp gondolkodók juttatták előbbre a világot. Képzeld el,
mire lennének képesek, ha összefognának. Akár még egy űrbéli bázist is fel tudnának építeni.
Dan ismét belátta, hogy ebből a nézőpontból tényleg létezhet az a bázis.
Az idősebb férfi szavak helyett az összeráncolt homlokával és szúrós pillantásával utasította rendre a
közbeszólót, majd ismét Danhez fordult.
– Ott tartottunk, hogy lehet odafent egy űrbázis. Mivel foglalkoznak egy ilyen helyen?
Dan először azt akarta válaszolni, hogy fogalma sincs, de meggondolta magát.
– Mivel mostanában keveset hallani a csillagháborús fegyverkezésről, valószínűtlen, hogy a Földet
akarnák megtámadni.  Gondolom,  ha okos emberekből  verbuválják a  legénységet,  kutatómunkát
végeznek, de nem tudom, miféle kutatásokat lehet az űrben végezni.
Az idős férfi homlokán kisimult az utolsó ránc is.
–  Hallotta  már  az  árnyékkormányról  szóló  szenzációs  pletykákat?  Hogy  ez  egy  fölöttes  szerv,
amelynek minden földi kormány, királyság és diktatúra az alárendeltje? Ön szerint létezhet egy ilyen
szervezet, amely… talán a hatalomért, talán valami másért cserébe megvédi a Földet minden külső
támadástól?
– Végül is létezhet. Elméletben… igen, el tudom képzelni.
– A valóságban gondoltam.
– A valóságban? Kizárt – rázta a fejét Daniel.



Egyre határozottabban az volt az érzése, hogy ezek itt csőbe akarják húzni.
– Miért? – felhősödött el újra az idős férfi homloka.
– Azt mondta az előbb, hogy a szervezet a Földet védelmezi, igaz? – Az öregember bólintott. – Ha a
Földet, mint bolygót védelmezi, szükségesnek látom, hogy ennek a szervezetnek legyenek Földön
kívüli bázisai. Úgy gondolom, ha az emberiség egy része el tudná hagyni a Földet, hogy bázist
építsen, sokkal messzebb tekintene ennél az aprócska sárgolyónál a Tejútrendszer peremén. Tehát
kétlem, hogy egy ekkora erejű szervezetet érdekelné a hatalom egy ilyen jelentéktelen helyen. De
nem hiszem,  hogy az  a  szervezet  képes lenne földön kívüli  bázisokat  építeni.  Ezáltal  képtelen
országokat sakkban tartani.
Mire kimondta, maga is érezte, hogy eltért a témától. Az idegenek nem vették zokon.
– Miért ne lenne képes rá? Hiszen az előbb már majdnem elfogadta a létezését.
Dan erőltetett nyugalma kezdett szertefoszlani.
– Mert a földi technikával lehetetlen fejlett űrbéli bázisokat létrehozni – vágta oda ingerülten. – Még
akkor sem, ha az ellenkezőjét akarja elhitetni velem.
A férfi  mosolyogva rázta a fejét.  Dan szavain mulatott,  vagy az indulatain,  esetleg mindkettőn
egyszerre.
– Mondják már meg, mi folyik itt! – fakadt ki Daniel.
Vallatói továbbra is várakozón méregették.
– Azt szeretnénk, hogy maga jöjjön rá.
A férfi fejében fény gyúlt. Azt hitte, megfejtette a titkukat.
– Várjunk csak! Azt akarják mondani, hogy magukat az a bizonyos földön kívüli szervezet küldte, ami
nem létezhet, mert nem létezik hozzá a megfelelő technikai tudás?
A vallatóknak felderült az arca. Ezt látva Dannek is.
– Szóval mégis létezik az árnyékkormány? Mennyit hallottam róla! És maguk a tagjai?
Úgy látszott, végre elhiszi a meséjüket.
–  Létezik  valami,  amit  jobb  híján  akár  árnyékkormánynak  is  lehet  nevezni,  mert  még  a  mi
szervezetünkben is vannak vezetők – szólalt meg a fekete. – Csakhogy egyikünk sem tartozik a
Vezetőséghez, és a Vezetőség sosem parancsolt a földi kormányoknak.
Dan kezdte elveszíteni a fonalat. Ez az öt negyedórája arról győzködi, hogy létezik egy kormányok
fölött álló, önjelölt zsenikből létrehozott szerv. Már majdnem elhitte, erre megint az ellenkezőjét
mondják. Ember legyen a talpán, aki el tud igazodni rajtuk!
– Ha nem az árnyékkormánynak dolgoznak, kik maguk és mit akarnak tőlem?
– Itt most az a kérdés, hogy maga mit akar.
– Hogy én mit akarok? Egyetlen dolgot. Valaki mondja meg végre, miért játsszák velem ezt a furcsa
játékot.  Titokzatoskodnak,  képtelen  dolgokról  faggatnak,  egymásnak  ellentmondó  állításokkal
bombáznak, de hogy miért raboltak el tegnap, és miért vagyok itt, még senki sem mondta el – emelte
fel ismét a hangját.
–  Ha elmondjuk,  amit  hallani  akar,  nincs  visszaút.  Megfelelt  az  elvárásainknak,  ezért  szívesen
dolgoznánk magával, ám mielőtt továbbmennénk, döntenie kell. Vagy vállalja, hogy az elvárásaink
szerint  cselekszik,  vagy kilép azon az ajtón,  amelyiken bejött,  és  úgy vesszük,  hogy soha nem
találkoztunk. Habár a mi részünkről nagy veszteség lenne, elfogadjuk a döntését.
Ez egyre titokzatosabb. Vajon mire akarják rávenni? Csak nem?!
– Hogyan döntsek, ha azt sem tudom, miről van szó? Törvénytelen dologba akarnak belerángatni? –
kérdezte gyanakodva.
– Semmi törvénytelen nincs a dologban, de egyáltalán nem veszélytelen. Mindazonáltal a feladat az
ön igényeinek teljesen megfelel, és maximálisan kielégíti az érdeklődését. Kiélheti a kalandvágyát,
rengeteg új ismerősre tehet szert. Szükség van a gyors döntési képességére, az éles eszére...
– Ne hízelegjen, hanem nyíltan mondja meg, mit akar tőlem!
Vallatói  azonban  még  mindig  húzták  az  időt.  Széles  mosolyra  húzták  a  szájukat,  és  remekül
szórakoztak Dan fokozódó dühén.
– Vállalja, vagy sem?



– Mit?
–  Azzal  az  információval,  amit  hallani  szeretne,  nem  hagyhatjuk  futni,  mert  azzal  veszélybe
sodornánk a szervezetet.
Dannek kezdett derengeni, mire megy ki a játék. Szó sincs valódi gyilkos szándékokról. Ezek itt egy
toborzó  bizottság  tagjai,  akik  most  a  vállalkozó  szellemét  tesztelik.  Úgy  döntött,  igent  mond,
legfeljebb később valamilyen színlelt ürüggyel kibújik a kötelezettség alól, ha mégsem lenne ínyére a
szervezet. Azért még szabódott egy kicsit, mert furcsa érzése támadt. Mintha ezeket az embereket
már látta volna.
–  Ígérem,  hallgatok.  Mellesleg  ki  is  törölhetik  az  agyamat,  mint  ahogy  korábban  többször  is
megtették. Mert megtették, igaz?
– Igaz – bólintott rá az idősebb férfi, igazolva Dan sejtését.
– Rendben van, vállalom, akármivel bízzanak meg, kivéve a gyilkosságot – sóhajtott beleegyezően. –
Abba akkor se megyek bele, ha most rögtön megölnek, csak mondják már el végre, mi folyik itt!
Hogy lehet ma péntek, amikor nekem tegnap is péntek volt.
A fekete férfi felnevetett.
–  Hibáztunk.  A  tegnapi  péntekhez  képest  valójában  két  héttel  vagy  öregebb  a  mai  pénteken,
azazhogy szombaton,  mert már elmúlt  éjfél  –  tért  át  a bizalmaskodásra.  –  Apró számítási  hiba
csúszott az időeltolásba, s lám, máris egy nappal előbb sikerült hazaérned. Úgy tudom, máris a
magad hasznára fordítottad a helyzetet.
– Én? Hogyan?
– Nyertél egy kalap pénzt a lottón. Habár… nagy kérdés, mire fogod felhasználni, ha nekünk dolgozol.
– Úgy érti, az árnyékkormánynak?
– A Föld Védelmi Erőknek.
Egy újabb információ,  ami sehová sem illik!  A Föld Védelmi Erőkről  eddig egyetlen hang sem
hangzott el.
– Mi az a Föld Védelmi Erők? Valami titkos szervezet?
– Titkos és nagyon régi. Mindent tudni fogsz, amint felszabadítod a tudatodat. Az összes adatot
feltöltöttünk, neked már csak aktiválnod kell.  Tegnap éjjel  kéthetes képességvizsgálat-sorozaton
estél  át,  az  elmúlt  félórában  pedig  betápláltuk  az  agyadba  a  megfelelő  adatokat.  Ha  nemmel
válaszoltál volna, az egészet töröljük, ahogy az eddigi találkozásainkat is elfelejttettük veled.
Dan a fekete arckifejezéséből úgy látta, most végre komolyan veszik.
– Mit tápláltak az agyamba?
– Alapinformációkat.  Segítenek eldönteni,  hogy mit kezdj a felkínált  lehetőségekkel,  melyeket a
képességeid alapján választunk ki a számodra. Egy kiadós alvás elég lesz a tudás aktiválásához.
–  Nagyon  ködös  az  egész.  Azt  mondja,  a  szervezet  nagyon  régi.  Mégis  mennyire  régi?
Harminc-negyvenéves?
– A Föld Védelmi Erők tizennyolcezer éve létezik.
– Hány… ezer éve? Ezt nem értettem pontosan.
– Nagyon is jól értetted.
– De… lehetetlen, hiszen az emberi civilizáció mindössze hatezer, sőt a legmerészebb számítások
szerint is csak nyolcezer éves. Vagy rosszul tudom?
– Minden kérdésére ott van a válasz a fejedben. Holnap reggel mindent világossá válik.
A fekete férfi a könyökénél fogva húzni kezdte kifelé, ő azonban nem hagyta magát lerázni. Még nem.
– Hadd kérdezzek egy utolsót! Miért tették fel nekem ezeket az egymásnak ellentmondó, logikátlan
kérdéseket?
– Miért? – nevetett a barna hajú férfi. – Fél óránk volt, hogy kicsikarjuk belőled a beleegyező választ.
Persze… egyenesen is  rákérdezhettünk volna,  de ha te rögtön igent  mondasz,  mit  csinálunk a
maradék huszonkilenc percben?
Az öt idegen furcsa hangzású nyelven beszélgetni kezdett. Dan búcsúzóul vetett egy pillantást az
irodabeli szőke nőre, aki egészen más volt, mint az általa ismert személy. Nyoma sem volt rajta
nyegleségnek,  vagy  butaságnak,  még  csak  buja  sem  volt.  Ez  alkalommal  értelmesebbnek  és



felsőbbrendűbbnek látszott a társainál. Megjelenését semmiképpen nem mondta volna vonzónak,
sokkal inkább kívülállónak, mintha nem is nő lett volna, hanem egy nemtelen tárgy. Kívülálló volt a
kívülállók között.
A fekete kivonszolta Dant az utcára és magára hagyta. Ő még sokáig állt egy lámpa fényoszlopában a
gondolataiba  mélyedve.  Csak  akkor  szállt  be  a  kocsijába,  amikor  a  részeg  elindult  felé  egy
cigarettáért. Zavarában megint elfelejtette, hogyan keveredett haza.

Másnap reggel pokoli fejfájással ébredt. Éjjeli kalandját rossz álomnak hitte, ugyanakkor biztos
volt  benne,  hogy  megtörtént.  Kábultan  kotorászott  fájdalomcsillapító  után  a  fürdőszoba
szekrényében, amikor beléhasított a felismerés. Tegnap azt mondták, reggel emlékezni fog mindenre,
amit az agyába tápláltak. És mire emlékszik? Semmire. Vagy mégis?
Megkérdezte önmagától, vajon a Föld Védelmi Erők valóban létezik-e? Erre azonnal válaszolt is
magának: igen. Azután azt kérdezte, mire jó egy ilyen titkos szervezet? Erre is tudta a választ.
Megvédeni a Földet mindenféle külső és belső támadás ellen úgy,  hogy közben a földlakók ne
szerezzenek róla tudomást.
Külső, és belső támadás? Kik támadnak kívülről? Földön kívüli életformák.
Micsoda? Földönkívüliek? Hiszen nem is… De. Mégis.
Fel tudta sorolni, mikor és hol támadtak ebben az évben. Meg az előzőben. Meg az azt megelőzőben.
Fel tudta sorolni az összes ellenük intézett hadműveletet, sőt még azt is, melyik földrészt melyik faj
akarja megszerezni, illetve mely baráti fajokat hagytak letelepedni a bolygón.
A sok információtól megtántorodott, és egyensúlyát vesztve a zuhanyfülke falának esett. A váratlan
súlytól kifordult plexi hatalmas döndüléssel a fejére esett. Ezzel a balesettel a korábbinál sokkal
intenzívebb fejfájást szerzett be magának, pedig az már az ütés előtt is rettenetesen sajgott.
Nagy nehezen kikecmeregett az átlátszó műanyaglap alól, remegő kézzel bevette az aszpirint, és
visszafeküdt arra várva, hogy elmúljon a fájdalma. Estig fel sem ébredt, és mikor kinyitotta a szemét,
újra kínozni kezdték a kérdések.
Miért éppen őt választották? Hiába kutatott az elméjében, erre hiányzott a válasz.
Régebben különlegesnek érezte magát, mint minden kisfiú. Kívülállónak, mint Superman, és voltak
vad álmai is, hogy ő lesz az emberiség megmentője, vagy valami óriási hőstettet fog végrehajtani,
amiről mindenki tudni fog. Az éjjeli történések után azonban biztos lehetett abban, hogy bármit tesz,
hallgatnia kell róla.
A vallatói is tudtak az álmairól, sőt valósággal beleláttak a fejébe. Kalandvágy és jó képességek.
Emiatt választották ki? És hogyan találtak rá? Be kellett látnia, egy olyan csapatnak, amely képes
játszani az idővel, nem tarthatott sokáig.
A rá váró lehetőségek izgatták leginkább. Eszerint lehet pilóta vagy valamilyen fegyver kezelője, bár
ez elég ködös volt. Fegyverek? Lézer- és plazmaágyú, és még jó néhány érthetetlen ábra és kép
jelent meg a fejében. Pilóta szeretne lenni, gyerekkora óta ez volt minden vágya, és már azt is tudta,
hogy kiképzés következik.
Ezután a vallatóit vette sorra, habár csak a szőke nő érdekelte igazán. A Thea Matis az igazi neve. Ő
lesz a közvetlen felettese, ha pilóta lesz. Kissé barátságtalan, de nagyon érti a dolgát. A többiek
inkább szervezéssel foglalkoznak, velük ritkán fog kapcsolatba kerülni. Frederick Crux, a fekete bőrű
férfi toborzótiszt és szállítási főkoordinátor, amiről fogalma sem volt, mi lehet. Lars Alden a fiatal
férfi, vele fog legtöbbször összefutni, mert navigátor. Az idősebb szőke Roland Agady pszichológus,
és  a  másik  nő  Renate  Schmidt,  a  pilóták  egyik  elméleti  kiképzője,  civilben  egy  egyetemen
történészprofesszor.
A lakóhelyét megtarthatja, de bármikor útra készen kell állnia. A feladatait egy közeli űrállomáson
adják meg. Néhány hétig csak megfigyelő lehet, azután később, ha bizonyítja a rátermettségét, saját
űrkorongot kap.
Idáig jutott a gondolatmenetében, amikor csörögni kezdett a telefon. Az irodából hívták. Csakhogy
aznap már egészen biztosan szombat volt, és szombaton sosem dolgoznak. Főleg nem este.
Tévedett.  Egy elrontott jelentésről beszéltek a vonalban. Nem mintha soha nem hibázott volna,
mégis meglepte a tévedés lehetősége.



– Be tudna ugrani, hogy tisztázzuk? Valószínűleg csak rosszul értelmeztünk valamit, de jobb lenne
személyesen megbeszélni…
– Megyek.
Felvette a kedvenc világosszürke és nagyon elegáns öltönyét.
Eddig tartott hát dicsőséges szereplésem a Smith és Társánál – gondolta, és nagyon sajnálta magát.
Biztos volt benne, hogy kirúgják. Mi másért hívták volna be a munkahelyére a húsvét előtti szombat
késő délutánján?
Mielőtt kilépett a folyosóra, visszapillantott a lakására. Lehet, hogy ettől a helytől is el kell búcsúznia?
Ettől talán mégsem, hiszen megnyerte a lottó-főnyereményt.
Nehéz szívvel vonszolta el magát a lifthez. Türelmetlenül beszállt a kocsijába, és alig várta, hogy
megtudja, mi történt valójában.
A motor csak harmadjára indult be. A rosszul indult nap rosszul látszott befejeződni.

Fél órával később a Smith és Társa teljesen üres parkolójába befordult az ezüst Honda. Az iroda
kettős üvegajtaja zárva volt. Ahogy a portás meglátta Dant, felkelt a székéből és kinyitotta neki az
egyik üvegszárnyat.
– Az első emeleten várják, az elnöki titkárságon – mondta.
Dan szótlanul ment fel a lépcsőn. Torkában dobogott a szíve, és remegtek a lábai. Valami nem volt
rendjén. Azon már nem csodálkozott, hogy a folyosón Thea Matissal találkozott össze. Azt hitte, érte
jött, ám a nő szótlanul ment el mellette, karján magas iratcsomót egyensúlyozva. Ezúttal a kihívó
piros ruhája helyett egy hétköznapibbat viselt, de az se takart belőle sokkal többet.
Tényleg hiba volt a jelentésben? – tűnődött egyre idegesebben. Még egyetlen jelentést sem szúrt el.
Ez lenne az első.
Az elnöki titkárságon hárman ültek a fal mellett, szemben a zord tekintetű, öregedő titkárnővel. Dan
udvariasan odaköszönt neki. A nő fel sem nézett, ahogy az utolsó üres székre mutatott. Azonnal
folytatta a gépelést, mintha halaszthatatlan volna.
A másik három halálra vált várakozóval egyszerre kerültek a céghez, úgy másfél évvel ezelőtt. A két
távolabb ülő suttogva beszélgetett.
– Mi ez az elrontott jelentés? – morogta a szemüveges, aki mellesleg lángvörös hajú volt.
– Téged is ezzel a szöveggel hívtak ide? – dörmögte a sötétebb vörös hajú.
Dan már nyitotta a száját, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez, ekkor azonban kinyílt az elnöki iroda
ajtaja. A kilincs belső szárát egy idegen férfi fogta.
– Uraim, fáradjanak be!
A négy férfi felállt és abban a sorrendben, ahogy ültek, bemasíroztak az irodába.

Az  iroda  berendezése  olyan  fényűző  volt,  hogy  azt  lehetetlen  lett  volna  fokozni  a  jó  ízlés
határának átlépése nélkül. Thomas Smith, az elnök eddig a hatalmas biedermeier íróasztal mögött
terpeszkedett, most felállt és előrejött. Hájas testét elegáns halszálkás öltöny fedte, inge hanyagul
gyűrött  volt,  a  nyakánál  kigombolva hordta.  Nyakkendője egy iratcsomó tetején,  az  íróasztalon
árválkodott.
Az elnök kimérten végigvizslatott négy megszeppent alkalmazottján. Szája lassan mosolyra húzódott.
– Itt vannak az én jómadaraim – csicseregte. – Elszúrtuk a jelentést, mi?
– Uram, én nem tudom, hogy történhetett, mindent ellenőriztünk… – kezdte a lángvörös hajú, akinek
a fekete keretes szemüvege mellé szolgalelke is volt. Valószínűleg mindig gondolkodás nélkül kért
bocsánatot.
– Nocsak, tényleg elszúrt egy jelentést? – nevetett a főnök. – Ezt majd egy másik alkalommal elmeséli,
most viszont elnézést kérek, amiért ezzel a kissé morbid indokkal kérettem ide magukat. Csak így
lehettem biztos, hogy azonnal iderohannak. Nem akartam tegnap az ünnepséget megzavarni… No,
hol kezdjem. A céget átszervezzük.
Helyben vagyunk – gondolta Dan.
– Tudják, a Smith és Társa mindig középvonalbeli kereskedelmi cég volt, épphogy közepes forgalmat
bonyolítottunk. Nem volt az életem, de eladni sem akartam soha. Ha akartam volna, is, kinek? Pang
a cégpiac. Most azonban kaptam egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Lassan elérem azt a kort, amikor



egy férfi legszívesebben a családjának szentelné az életét… Ezek a feleségem szavai… Meg kell
érteniük, miért döntöttem így!
– Eladja a céget, uram? – kérdezte a vörös hajú.
–  Eladni?  Dehogy.  Miért  adnám  el?  Az  a  helyzet,  hogy  tegnap  a  parti  előtt  kaptam  egy
visszautasíthatatlan ajánlatot a kereskedelmi tevékenységünkre vonatkozóan. Folyamatosan kellene
nagyobb mennyiségű aranyat szállítanunk a most fejlődésnek indult számítástechnikai ipar számára.
A forrásokat ismerjük, ugye? – vigyorgott a fiatalokra jelentőségteljesen. – Nos, mit gondolnak?
Belevágjunk?
– Ez az évszázad üzlete! – vélte óvatosan a vörös hajú.
– Én is így gondolom. Ne nézzenek már ilyen riadtan! Ha elfogadjuk az ajánlatot, létre kell hoznunk
egy  leányvállalatot  a  nemesfém-kereskedelem lebonyolítására.  Azért  vannak  itt,  mert  magukra
akarom építeni az új részleget.
Dan nem könnyebbült meg úgy a főnöke szavaitól, mint három társa. Jobb lett volna, ha kirúgja,
akkor kevésbé érezte volna magát kellemetlenül. Iskolásévei alatt mindvégig egy ekkora lehetőségre
vágyott, de most, hogy az ölébe hullott a vágyott karrier, gyűlölte és úgy érezte, visszatartja a
nagyobb karriertől. A ma reggel megnyílt vadonatúj, égi távlatok után egy földi kereskedelmi cég
leányvállalatát megalakítani inkább nyűgöt jelentett, mint örömöt.
Míg a másik három elárasztotta ötletekkel a főnököt, ő csendben visszahúzódott. Smith legyintett a
lelkes alkalmazottjaira, helyettük Danhez fordult.
– Mr. Norton! Maga melyik szerepet vállalná szívesen?
Daniel hebegni kezdett.
– Ó, hát… Olyan váratlanul jött ez a lehetőség…
A nagyfőnök még mindig remek hangulatban volt, és úgy gondolta, hogy Dan is, ezért szélesen
mosolygott a férfi félreértett zavarán.
– Ugyan már, ne szerénykedjen! Magának szántam a vállalat elnöki posztját. Mi lesz, elfogadja, vagy
keressek valaki mást?
Ekkor lépett be Thea Matis, karján egy másik iratcsomót egyensúlyozva. A papírhalmot óvatosan az
asztalra tette, majd a kávéfőzőhöz lépett.
– Kinek adhatok egy koffeinmentest? – csilingelte.
Négy nekem hangzott el, egyedül Dan nem kért.
– Nos? – szegezte újra a kérdést Daniel mellének az elnök. – Thea lenne a titkárnője.
Thea Danre mosolygott, és miközben bólintani látszott, egy tálcát egyensúlyozva kiosztotta a négy
adag kávét.
– Bízzon bennem, ez a nő igazi gyöngyszem.
Danielnek fogalma sem volt, mire gondolt a főnöke, de hogy nem a nő idomaira, abban biztos volt.
Ahogy Theára nézett, a nő ismét bólintott egyet.
– Rendben, vállalom – nyögte a férfi, bár aligha volt meggyőződve a válasza helyességéről.
– A végén maga tesz nekem szívességet – vigyorgott az elnök. – Na, ne vágjon már ilyen riadt képet,
csak vicceltem. Hát akkor üdvözlöm önt a Smith és Társa Nemesfém-kereskedelmi Társaságnál.
Kérem, szólítson Thomasnak.
– Nagyon örvendek, Thomas!
Mind megrázták Thomas Smith hájas kezét, azután aláírták a Nemesfém-kereskedelmi Társaság
alapító okiratát, amit az előrelátó tulajdonos már kora délelőtt előkészített. Daniel Norton lett a
Társaság elnöke, a vörös hajú a kereskedelmi igazgató, és a másik kettőnek is magas hivatal jutott.
Az aláírást követően Thea egy újabb tálcát varázsolt elő öt pohár pezsgővel. Dan is levett egyet, de
nem ivott bele. Soha nem fogyasztott alkoholt, és az elveit még egy új vállalat elnöki posztjának
kedvéért sem szegte meg.
– Nem is hiszitek fiúk, mekkora öröm ez nekem! Most, hogy az anyavállalat profiljából kikerül a
nemesfém-kereskedelem,  a  maradékkal  magam  is  elboldogulok.  Nem  szívesen  vonultam  volna
nyugdíjba,  mert  mit  kezdtem volna  azzal  a  tenger  sok  szabadidővel?  Jártam volna  golfozni  a
feleségemmel? Allergiás vagyok a sétára, meg a természetre. A feleségemről nem is beszélve. Akkor



inkább a munka! De tudjátok,  én is  öregszem. Gondoltátok volna,  hogy már hatvankilenc éves
vagyok?
A vörös hajú kis híján belefulladt a pezsgőjébe. Gyöngyöző homlokkal, elvörösödve köhögött egy
kicsit, mielőtt megszólalt.
– Hatvankilenc? Negyvenötnek néztelek!
Dan félrenézett, hogy ne lássák a többiek a mosolyát. Még hogy negyvenöt! Azt azonban még ő is
elismerte, hogy Thomas Smith sötétre festett haja és hájtól puffadt, ránctalan arca miatt legalább tíz
évvel fiatalabbnak látszott a koránál.
– Aljas hízelgő! – mondta Smith ellágyulva. A nyilvánvalóan túlzó dicséret láthatóan jólesett neki. –
Ha egy órával korábban mondod, kirúgtalak volna, de ez már Daniel hatásköre…
– Ejnye-bejnye Scott! – vigyorgott Dan, majd Smithhez fordult. – Kívánságod szerint megfeddtem a
beosztottamat.
Erre mindenki nevetni kezdett. Még Scott is, aki ismét elvörösödött, ezúttal a mulatságos szidalmak
miatt.
– Mutattam már az unokáim fényképeit? – kérdezte témát váltva Smits.
A következő percekben egy négyszínű punk frizurát és „gyűlölöm a niggereket” feliratú fekete pólót
viselő tinilányt, egy tündérnek öltöztetett, négyévesforma pufók kislányt, és egy ugyancsak kövér,
Thomasra hasonlító fiatal férfit bámultak.
Dant már az első fotók is hidegen hagyták, az újabbak pedig egyáltalán nem érdekelték. Gondolatai
mindegyre visszakanyarodtak a tegnapi éjszakához.
Minek ez a felhajtás, amikor sokkal izgalmasabb élet vár rá odafent? Noha nem várt választ, mégis
azonnal  megkapta:  amennyiben a  földi  lakhelye  megmarad,  kevesebbszer  kell  űrbéli  bevetésre
mennie,  mintha  az  FVE valamelyik  bázisán  élne.  Helyettük  földi  megbízatásokat  kap,  amelyek
ugyanolyan  fontosak.  Titkos  helyeken  kémkedhet:  beléphet  szupertitkos  katonai  bázisokra,
melyeknek  létezését  a  mindenkori  elnökök  sem  sejtik.
– …mit gondolsz róla, Daniel? – hallotta hirtelen az elnök hangját.
A férfinek felállt a szőr a hátán. Csak most döbbent rá, hogy Thomas percek óta hozzá beszél, ő meg
a  hangját  sem  hallotta  eddig.  Kényszeredetten  rávigyorgott  a  vörös  hajúra.  Ő  válaszképpen
felmutatta az egyik fiúunoka képét, akit természetesen még soha nem látott. Félrecsapott fejjel kérte
újra a vörös hajú segítségét.
– Éppen tegnap beszélgettünk… – kezdte Scott.
Daniel nem tudta meg, miről nem beszélgettek tegnap. Egyrészt, mert általában kerülte a vörös hajú
talpnyalót, másrészt azért, mert rájuk nyitott a férfi, aki félórával korábban betessékelte őket az
irodába. Alig nyikordult meg a kilincs a kezében, minden szempár rászegeződött.
Az érkező is fiatal volt, legfeljebb harmincéves. Daniel megint elcsodálkozott, mint már annyiszor,
hogy  mennyire  alacsonyak  tudnak  lenni  a  férfiak,  ugyanis  ellentétben  az  ő  száznyolcvannyolc
centiméteres magasságával a belépő legfeljebb százhetven lehetett.
Az ismeretlen világoskék szemei hamiskásan csillogtak, arcán kaján félmosoly ragyogott. Elegáns
acélszürke öltönyt viselt vakítóan fehér inggel és bohókás mintájú nyakkendővel.
–  Fiúk  –  kedélyeskedett  Smith.  –  Engedjétek  meg,  hogy  bemutassam  a  barátomat.  Stanislaw
Karlowsky, a Mirage Kaszinó legnépszerűbb humoristája.
Stanislaw Karlowsky megjelenése szinte mindenkiből ugyanazt a kitörő örömet váltotta ki. Kivéve
Dant és Theát, akik egykedvűen fogadták az akkor már teli szájjal vigyorgó humorművészt.
A nő a kávéfőző mellett álldogálva piszkálta hosszú, vörösre lakkozott körmeit.
Dan az ablakhoz húzódott, ott akarta kivárni az ünneplés végét. Unalmában kibámult a városra
ereszkedett  nyúlós  sötétségbe.  Szeme  sarkából  látta  csak,  amint  a  szemközti  templomtorony
villámhárítója magához vonzott  egy ágas-bogas villámot,  azután szakadni kezdett  az eső.  Olyan
sűrűn esett, hogy a parkoló erős fényű lámpái egy pillanat alatt kihunytak. A dörgés a villámlással
egy időben zengett fel akkora hangerővel, mintha a világ akarna összedőlni körülöttük.
– Daniel, kérlek! – szólt megint az elnök. A férfinek ezúttal sikerült ébernek maradni. – Szakítanál
egy kis időt Stasra? Szeretné a pénzét valami értelmes dologba befektetni, ezért a tanácsomat kérte.



Javasoltam neki,  hogy  vegyen  aranybányát,  termelje  ki  a  fémet,  és  mi  megvesszük  tőle,  mint
nyersanyagot. Most csukd be a füled! – Karlowskyhoz fordult: – Meglátod, Daniel Nortonnál keresve
sem találhatsz hozzáértőbbet, ráadásul a legkorrektebb üzletember, akit ismerek.
– Örvendek – vigyorogta Karlowsky a kezét nyújtva.
Dan félve rázta meg. Sokat hallott a „művész” idétlen tréfáiról, ám ezúttal fölöslegesnek bizonyult az
óvatoskodás, a férfi valóban csak baráti jobbot nyújtott.
– Azt hiszem, fiúk, mindent megbeszéltünk és megünnepeltünk – ásított Smith. – Elszaladt az idő,
engem várnak otthon, úgyhogy fejezzük be a mai napot.
A vörös hajú, a szemüveges és a harmadik engedelmesen szedelőzködni kezdtek. Dan is indult volna,
de Karlowsky visszatartotta.
– Beszélhetnénk most azonnal? Még ma elutazom, ezért nagyon fontos lenne…
– Természetesen. Menjünk talán az irodámba.
– A kisasszonyra is szükségem lesz.
Erre Thea is megindult.
Természetesen még elkísérték az elnököt és a három társukat a lifthez. Megvárták, míg a férfiak
beszálltak a kabinba, és az ajtó rájuk zárult.
Dan felemelte a karját, mutatni akarta az utat az irodájához, de amikor megfordult, Karlowsky és
Thea a hátát látta, félúton jártak a férfi mosdó felé.
– Erre… – szólt utánuk.
– Dehogy – vigyorgott Karlowsky.
Dannek megint eszébe villant a tegnapi éjszaka és a reggeli felismerés: a bevetésekre a munkahelye
egyik mosdójából fog indulni.
– Hová mentek?
Thea felfelé bökött a mutatóujjával. Dan döbbenten látta, hogy a lakkozott, vörös karmai eltűntek.
– Fel? A bázisra?
– Hova máshova? Jössz? Nem várok ám órákig! – dohogott Karlowsky.
– És mi lesz a megbeszélésünkkel?
A humorista megtorpant és rámeredt Theára.
– Biztos, hogy ő az? – A nő bólintott.
– Na, barátocskám – fordult Danhez. Annyira közel hajolt az arcához, amennyire csak a termete
engedte, közben mutatóujját a férfi orrának szegezte: – Pilóta akarsz lenni, ugye? Akkor figyelj! Ha
még nem tudnád, ő itt Thea Matis, a főnököd az FVE-nél. Én pedig Stanislaw Karlowsky vagyok, az a
fickó, aki a vizsgáid végéig vigyázni fog rád. Érted?
– Igen – vigyorgott Dan. Mulattatta Karlowsky kioktató stílusa.
– Mégsem vagy teljesen reménytelen. Egyet azonban ne felejts el! Míg tanuló vagy, azt kell tenned,
amit mondok. Ó, és még valami! Odafent a szanszkrit nyelv egy változatát beszéljük. Ott van az is a
fejedben,  habár  beletelik  pár  napba,  amíg  minden  szavunkat  megérted.  Mi  mostantól  a  saját
nyelvünkön beszélünk, ha nem gond – mutatott Theára.
Dan bólintott. Miért lenne gond, hiszen úgyis meg kell tanulnia.
Thea és Stas ismét megindultak a férfi WC felé.
A helyiség szinte  kongott  az  ürességtől.  Nem volt  bent  senki  és  semmi,  még mosdókagyló  és
WC-csésze sem. Volt viszont három átlátszó zuhanykabin-ajtó, amelyek mögül megint csak hiányzott
az ilyen helyeken megszokott berendezés.
Karlowsky  benyitott  az  egyik  fülkébe  és  magára  húzta  az  ajtót.  Alig  csukta  be,  Thea  lépett
ugyanahhoz  az  ajtóhoz.  Ő  is  benyitott  és  becsukta  maga  mögött.  Mielőtt  bezárta  volna,  Dan
bekandikált. Karlowskynak nyoma sem volt odabent.
Most rajta a sor. Mélyet lélegzett és belépett. A helyiség természetesen üres volt. A helyére kattant a
zár, ezután sokáig várta, mi fog történni. Csendben álldogált, de hiába várta az újabb kattanást,
csilingelést vagy különleges érzést. Egy hosszú perccel később valaki kívülről kinyitotta az ajtót.
Kis kör alakú szobát látott maga előtt, a közepén három fotellel. Thea az ajtónyílás mellett állt,
Karlowsky a középső székben ülve mérgesen rázta a fejét. A nő mondott neki valamit, ami leginkább



úgy hangzott, mint egy beszélni tanuló másfél éves kisgyerek gügyögése.
Dan  a  meglepetéstől  mozdulni  sem  tudott.  Thea  megérezte  a  zavarát,  a  csuklójánál  fogva
odarángatta az egyik üres székhez. Dan beleült, ekkor Thea is helyet foglalt a pilóta másik oldalán.
Ahogy leült, mozdulatlanságba meredt.
Karlowsky mondott neki valamit, de a nő a kabinajtóval foglalatoskodott. A férfi legyintett, és Danhez
fordult.  Érthetetlen  szavai  leginkább abbéli  panasznak tűntek,  hogy Theát  semmi sem érdekli.
Amikor rájött, hogy Dan nem érti a mondókáját, arcát a tenyerébe temetve ismét megrázta a fejét,
majd mély sóhajjal kísérve megsimogatta a széke karfájába épített labdányi gömböt.
Dan szemügyre vette a helyiséget. A székekkel szemben hatalmas kitekintő ablakot látott, mögötte
hőn szeretett városát.  Hátul a kabin, ahová megérkezett,  középen pedig a három fotel,  melyek
először egyformának látszottak, ám alaposabban megnézve észrevette, hogy a két szélső karfájából
hiányoznak a gömbök.
Karlowsky ténykedése beindított egy halk motort a lábuk alatt.  Dan érezte, hogy egy járműben
tartózkodik, ami… miféle is? A választ ezúttal is megadta saját magának: háromszemélyes korong
alakú jármű, egyike a naprendszerben történő hosszabb utazásokra tervezett típusoknak.
A motor egyenletes zümmögése távoli méhkasra hasonlított. Dan újra körülnézett, hátha észrevesz
még valamit, ami eddig elkerülte a figyelmét. Hiába, a sima fehér falak üresnek tűntek. Amikor ismét
a panorámaablakra nézett, döbbenten látta, hogy ötvenméternyire száguldottak el egy háztető fölött.
Görcsbe rándult a gyomra a magasságtól.
Már  csak  ez  hiányzott!  –  gondolta  ijedten.  –  Milyen  pilóta  lesz  belőlem,  ha  még  ettől  a  kis
magasságtól is félek?
Ekkor jutott  eszébe, hogy nem kérdezték, Karlowsky mégis tudta,  hogy pilóta akar lenni.  Ezek
tényleg belelátnak a gondolataiba!
Karlowsky komisz hangulatában nyaktörő mutatványba kezdett. Először megpörgette a csészealjat a
tengelye körül, majd megbillentette, és a föld felé kormányozta. Hirtelen felvágott vele, ekkor kis
híján belerohant egy leszálláshoz készülődő utasszállító repülőgépbe.
Erre már Thea is magához tért. Csak egyetlen szót mondott, ami egyetlen Dan által ismert szóra sem
emlékeztetett, mégis megesküdött volna rá, hogy lehülyézte Karlowskyt, aki erre vigyorogni kezdett.
Megint egy hatalmas villám cikázott át a fekete égbolton. Daniel Karlowsky előbbi mutatványától is
majdnem gutaütést kapott, az égig érő fényfa láttán azonban reszketni kezdett a félelemtől. Az út
többi  része  veszélytelen  volt,  hála  Thea  Matisnak,  aki  az  utasszállítóval  történt  kellemetlen
találkozásuk után folyamatosan figyelte Karlowskyt.
A férfi hol simogatta, hol nyomogatta az irányító gömböt, mire függőlegesen emelkedni kezdtek. A
sebesség gyorsan nőtt, nemsokára elnyelte őket a sűrű, átláthatatlan zivatarfelhő. Még abban a
percben kibukkantak a tetején, egy pillanattal később szédítő száguldással hagyták le. Újabb fél perc
múltán a légkört is maguk mögött tudhatták. A kis gép irányt változtatott, méghozzá derékszögben.
Dan csak az elé táruló látvány váratlan megváltozását észlelte a merész manőverből, még a feje sem
billent meg közben.
Jobbról a Föld, balról a telihold tányérja fogta közre a kis űrhajót. Előttük a világűr bársonyán
számtalan apró fénypötty ragyogott. Újabb irányváltás után a Hold kráterektől szabdalt felszíne
került eléjük. Az égitest gyorsan növekedett, nemsokára kitöltötte a panorámaablakot.
Karlowsky arcán továbbra is ott ragyogott a kaján vigyor. Hol Theát, hol Dant bámulta, előre alig
nézett. Kíváncsi volt rá, hogy milyen hatással vannak társaira az ügyes manőverei, de az újonc
inkább a tájat nézte, a nő meg valahova előre bámult, szemei a látható világon túlra tekintettek.
A felszíntől két kilométerre Karlowsky mérsékelte a sebességet, és ismét megváltoztatta a repülési
szöget. Ezúttal a kék bolygó került fölülre, és a Hold a lábuk alá.
Danielnek  eszébe  jutottak  a  Holdon  járt  űrhajósok  felvételei,  melyeken  a  Föld  mindössze
golflabdának látszott. A felszín közeléből felnézve egy óriásira fújt strandlabda méretű golyóbist
látott. A bolygó keleti fele éjszakai homályba borult, a nyugati oldala délutáni fényben fürdött.
Mégis  igaz  lenne,  hogy  az  emberiség  soha  nem  lépett  a  Hold  felszínére?  Hogy  az  egészet
megrendezték? Csak azt nem értem, ha a Holdra szállás hamisítvány volt, és soha nem tette rá a



lábát az ember, én mit keresek itt? – gondolta.
A gép függőlegesen ereszkedni kezdett. A szürke poros felszín után sziklás falú kürtőben süllyedt
tovább,  rövid  idő  múlva  puhán  talajt  ért.  Karlowsky  kikapcsolta  a  meghajtást,  felugrott  és
hátraszaladt.  Thea  komótosan  ballagva  követte.  A  nőt  nézve  Dan  is  észrevette  a  padlóban  a
négyszögletes kijáratot, melyben Karlowsky éppen akkor tűnt el. Thea megfontoltan mászott le a
lyukba.
Dan is odalépett, a köves talaj alig egy méterre volt alatta.


