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Lo akkor vette észre a szeme sarkából a vörösen villogó, jelentéktelennek tűnő pontot, amikor a
szőke Gudrun és a szende Murakashi pihenőidejükre hivatkozva elhagyták a vezérlőt. A vörös szín
azonosítatlan járművet jelentett.
Az álom azonnal kiröppent a szeméből. Mit ír elő ilyen esetekre a szabályzat? A rádió látszott a
legkönnyebb megoldásnak, Lo pedig rendszerint lusta volt a bonyolultabb eljárásokhoz. Biztosnak
érezte a sikert.
– Ismeretlen űrhajó, azonosítsa magát – szólt bele a mikrofonba minden általa ismert nyelven.
Mit nem adott volna érte, ha a társai a helyükön ülnek! Akkor kényelmesen hátradőlve csupán
szemlélője lehetne az eseményeknek.
A hívás kiment. Válaszul a csillagok makacsul ismételt üzenetei visszhangoztak a hangszóróból. Lo
várt egy kicsit, azután megismételte a felszólítást.
Még mindig csend volt az éterben.
A következő fokozat a fényrádió – idézte fel a szabályzatot, amit általában lazán kezelt; igyekezett az
előírásait a lehető legtöbb alkalommal és a legsúlyosabban megsérteni anélkül, hogy a felettesei
felfedeznék. Általában sikerült is neki, vagyis így gondolta. Ám most is a szabályzat szerint járt el, ez
pedig csak egyet jelentett, kezdett végre felnőni és megkomolyodni. Épp itt volt az ideje, hiszen a
huszonkilencedik évét taposta.
Annak ellenére, hogy nem látta értelmét a fényrádiózásnak, megnyomta a megfelelő gombokat. A
szabályzat is tévedhet – gondolta magában teljes meggyőződéssel. Még nem hallott olyan esetről,
amikor egy idegen gép a rádiójeleket figyelmen kívül hagyva a fényjelzésekre válaszolt volna. Azt
gyakrabban, hogy menekülőre fogta.
Az  irányított  lézerfény  négy  másodperccel  később  elérte  az  idegent.  A  válasz  természetesen
elmaradt, igazolva Lo álláspontját a fényjelek hatástalanságáról. De nemcsak a válasz maradt el,
hanem a várt menekülés is.
Ekkor  már  a  kíváncsi  navigátor  és  a  szolgálaton  kívüli  másodpilóta  is  a  kínai  mögött  állt.
Tanácstalanul  néztek  össze  a  kommunikációs  tiszttel,  aki  rohanvást  érkezett  a  mellékhelyiség
irányából.
– Értesítem a kapitányt és a bázist – közölte Murakashi.
A másik nevét senki sem tudta, sőt azt sem, hogy a Murakashi a keresztneve, vagy a vezetékneve.
Újabb perc elteltével lihegve befutott a kapitány.
– Az ott! – mutatta Lo Hai.
A  keresőernyőn a  piros  pont  lassan,  egyenletesen mozgott.  Semmi jelét  nem adta  irány-  vagy
sebességváltoztatásnak.
– Mikor észlelték? – kérdezte a kapitány.
–  Pontosan  tizenkét  perce.  A  szabályzat  előírásai  szerint  azonnal  riasztottuk  a  bázist,  és
megkíséreltük a kapcsolatfelvételt. – Lo a bázis alatt azt a helyet értette, ahová tartottak.



– Mutatott ellenséges aktivitást?
– Semmilyen aktivitást nem mutat. Nem felel sem a rádiójeleinkre, sem az irányított fényjelekre.
– Melyik irányból érkezett?
A pilóta a képernyő felső részére mutatott.
– Ebből a térségből. A kiindulási pontot most próbálom meghatározni.
– A külső jegyek alapján meg tudják mondani, mi ez?
Lo közelképre kapcsolt.  A központi  ernyőn megjelent az idegen tárgy stilizált  képe.  Murakashi
lefuttatott néhány ellenőrzést. Az adatsorok a kép mellett futottak le szédítő sebességgel. A művelet
végén sajnálkozva megrázta a fejét.
– Valószínűleg űrhajó, de ez a típus nem szerepel a nyilvántartásban. A külseje és a mérete alapján
nagyobb felderítőgép lehet, esetleg valamilyen személyszállító hajó.
– Biztosan nem harci gép?
– Vizsgálat nélkül nem mondhatok ennél pontosabbat.
– Akkor fogják el, bármi legyen is, és azonosítsák!
A  kapitány  határozott  léptekkel  elsietett,  magára  hagyva  a  pilótát  az  ismeretlen  gép
becserkészésének gondjával. Ennek a sietségnek valójában az volt az oka, hogy fogalma sem volt,
mit kellene tennie, Prescott kapitánynál kevés alkalmatlanabb ember szolgált a hajón.
Lo a következő órában tobzódott a teendőkben, míg álmai szerényen visszavonultak agyának egyik
rejtett  szegletébe.  Szerencséjére  ellentéte  volt  a  hasznavehetetlen  kapitánynak.  Százötvennégy
centiméteres  magassága  –  vagy  ahogy  ő  gúnyolta  magát  –  mélysége  ellentétben  állt  Prescott
szálfatermetével. A természetük is legalább ennyire különbözött. Lo kalandvágyó volt és találékony.
Régóta  szeretett  volna  vadászpilóta  lenni,  ám mindeddig  elutasították  az  áthelyezési  kérelmét.
Előmenetelének gátat szabott az éretlen, sokszor sértő tréfáinak híre. Ez gyorsabban terjedt, mint a
futótűz. De reménykedett, hogy egy szép napon mégis elfelejtik a csintalanságait, mert bár ő volt a
szállítási részleg egyik legnagyobb díszpintye, kiváló pilóta volt, a legjobb a szállítóhajósok között.
Munkájára soha nem akadt panasz, és minden rosszasága ellenére ő volt az egyetlen, aki még nem
kapott büntetést. Vérbeli pilóta volt.

A szállítóhajó megközelítette a repülő testet. Lo dolga jelentősen könnyebb lett, mióta a bögyös
navigátor és a szende japán soron kívül visszaültek a helyükre, és visszavették a feladat nagyobbik
részét.
A keresőernyőn a gyorsan növekvő piros pont hasáb alakot  öltött,  amint  a lézeres letapogatás
átváltott vizuális szenzorra.
Gudrun, akit Lo magában Brünhildának hívott, aggódni kezdett.
– Nem az a bajba került gép, aminek először hittem – mondta elgondolkodva.
Ez volt az első mondata, mióta útnak indultak. Hogy most minek hitte, nem derült ki.
– Akármi történt vele, régen lehetett – válaszolta neki Murakashi. – A rádiója süket, a biokereső és a
gondolat-receptorok sem jeleznek. Ha volt rajta valaki, már biztosan halott.
Egyre közelebb kerültek az idegen testhez. Az még mindig hallgatott, mint a döglött hal, hiába
könyörgött Murakashi megszakítás nélkül, hogy azonosítsa magát.
A keresőernyőn a forma mellett a színek is kibontakoztak: az idegen hajó teljes felületén matt fehér
volt, felső harmadán sötétkék pöttyözéssel.
Lo Hai megközelítette az űrhajót, felvette a sebességét és még közelebb ment hozzá. A megfelelő
távolságba érve a navigátor kilőtte a rögzítő tappancsokat. A korongok szorosan hozzátapadtak a
másik  gép  oldalához.  Ezután  már  csak  a  vontatókötelek  hosszúságát  kellett  beállítani,  majd
biztonságos közelségbe húzni az idegen testet. Ha valaha leszakadt volna a szállító kapszula, amit
általában vontatni szoktak, azt is így fogták volna be.
A hajó sodródni látszott. Próbaképpen Lo lassított, velük együtt lassult az új rakomány is. A jövevény
motorjának nem volt tolóereje.
A kínai fejében kattogni kezdtek a fogaskerekek. Lehetséges, hogy a hajtóműveket kikapcsolták? A
tehetetlenségéből  ítélve  nagyon valószínű.  Mi  történhetett?  A  legénység elhagyta  a  fedélzetet?



Meghaltak vagy kifogyott az üzemanyag?
Sóváran összedörzsölte a tenyerét. Ha felmehetne rá, ő felfedezné töviről hegyire, de fel ám!

A vontatóűrhajó a bázis irányába fordult.  A furcsa hasáb engedelmesen az oldalára tapadva
úszott a bolygóközi térben. Úgy festett, mint egy hatalmas döglött cápa, melyet még mindig kísér a
hűséges kalauzhal. A hajók között négy erős, űrbéli viszonyokra tervezett vontatókábel feszült. A
kábel erős és hajlékony maradt az iszonyú hidegben.
Lo amúgy is élénk fantáziája magasabb fokozatra kapcsolt. Elgondolkodva bámulta a befogott test
orrát  –  mert  neki  nem  volt  kétsége  afelől,  hogy  űrhajót  lát.  Vagy  ez  a  tatja?  Valójában  a
pilótafülkéből lehetetlen volt megállapítani, melyik vége lóg bele a látószögébe.
Az idegen test  hasábforma volt  lekerekített  élekkel.  Sima felületén nem látszott  egyetlen apró
kitüremkedés, antenna, vagy olyan mélyedés, ami eredetileg is rajta lehetett.
A férfit leginkább az foglalkoztatta, ha az ott kint a hajó orra, hol van róla a vezérlő ablaka? Ez mégis
inkább a tatja  lesz.  Akkor viszont  látszania kellene a hajtóművek gázt,  fényt  vagy bármi mást
kibocsátó nyílásainak. Csakhogy a hajótesten egyetlen nyílás, ablak, vagy akár csak egy vágás vagy
repedés sem látszott. Mintha az egész egyetlen tömb lenne. Lehet, hogy nem is űrhajó, hanem egy
űrhajó elszabadult rakománya?
A műszerek segítségével ellenőrizte a sűrűségét. Egy egész héttized gramm per köbcentiméter.
Nehezebb, mint általában a fa, de könnyebb, mint az alumínium. Belül üreges fém. Talán éppen
olyan szállító kapszula,  amilyet  ők maguk is  vontatni  szoktak,  ezért  nincs és nem is  volt  soha
hajtóműve, azon kívül, mivel vontatmány, nincs szükség kitekintő ablakokra sem. Az is lehet, hogy a
fém belülről átlátszó. Ebben az esetben viszont lehet, hogy mégis űrhajó. Jó, jó, de akkor hol vannak
hajtómű kivezető nyílásai? És máris visszaérkezett ugyanoda, ahonnan elindult.

Az idegent négyórányira találták a Deimos bázistól, mely a Naptól másfél csillagászati egységre,
a Mars felszíne fölött tizenötezer kilométerre, holdnak álcázva rótta köreit.
A hatalmas bázis szabálytalan krumpliformáját a sötétszürke műszikla alatt légmentes és sugárbiztos
szigetelés zárta el a jeges űrtől. Holdnak álcázták, a Mars kisebb holdjának. Ez volt a Föld Védelmi
Erők, vagyis ahogy egymás között hívták, az FVE fellegvára.
Talán elhagyhatta – morfondírozott magában később Lo Hai, még mindig a hiányzó hajtómű kérdését
feszegetve. Ez mindennél jobban izgatta.
Az idegen test egésznek látszott, és eltekintve az apróbb felszíni sérülésektől teljesen épnek tűnt. A
fehér, hószerű felszínbe mikrometeorok szántottak karmolásokat, ettől olyan öregnek látszott, mint
egy aszott múmia.
Lo alig várta, hogy kikössenek a bázison. A dokkolás lassú műveletét a szolgálatot időközben átvevő
váltópilóta végezte, így neki most csak a megfigyelő szerepe jutott. Alig bírta kivárni, míg áthaladtak
az ajtó vonalán a fotocellák előtt. A máskor gyorsnak tűnő kapu idegtépő lassúsággal csukódott be
mögöttük. A szállítóhajó leállította a motorjait, úszott még néhány métert a légüres térben, majd a
padló fölött négyméternyire végérvényesen megállt.
A gravitációs motorok és a légkompresszorok csak a kapuk bezárása után kezdtek működni a Hangár
egyik alsóbb emeletén.
A hajók a növekvő gravitációs mezőben lassan leereszkedtek. Földet érésüket hangos koppanás
jelezte. A légnyomás hamarosan a megfelelő értékre emelkedett, kinyíltak a légzsilipek és az utasok
végre kiszállhattak.
A népes fogadóbizottság eltörpült a Hangár méreteihez képest. A negyven méter magas üreg kétszáz
méter mélyen nyúlt be a bázis belsejébe. Szélessége is hasonló volt. A barlangot gigantikus, kétszáz
méter szélesre nyitható ajtó zárta el a világűrtől.
Linda  Prescott,  a  szállítóhajó  kapitányának  nővére  vezette  a  tudósok  csapatát.  Már  messziről
kivirított a tömegből a patyolatfehér köpenyében. Közelebbről felismerhetővé váltak a kapitányra
némileg hasonlító vonások, melyek Lindát annyira nőiessé, sőt széppé tették idősebb kora ellenére.
Szerencsére Linda rátermettségben nagyságrendekkel megelőzte az öccsét.



– Jöjjön! – karolt bele Lo Haiba. Őszbe hajló barna tincsei röpködtek az izgalomtól. – Mesélje el, hol
és hogyan talált rá a kicsikére.
Kicsike? Lo hátranézett a válla fölött. A mögötte tornyosuló tekintélyes törzs mellett a szállítóhajó
szivarja szánalmasnak tűnt. De nem akart vitatkozni egy tudóssal, inkább mindent elmesélt neki,
ahogy  korábban  a  kapitánynak.  Kicsivel  később  megismételte  ugyanezt  a  jelentést  a  pilóták
parancsnokának, végezetül pedig a szobatársának és tréfáiban legfőbb szövetségesének, Stanislaw
Karlowskynak.
A két férfi  a lakosztályukhoz tartozó közös nappaliban tartózkodott.  Ebből a helyiségből nyíltak
kettejük személyes lakrészei, valamint a közös konyha.
Karlowsky  elterpeszkedett  a  kényelmes  halványsárga  kanapén.  Egyik  kezében  sörösüveget
szorongatott, az alján kotyogott még egy kevés alkoholmentes sör, a másik kezével narancssárga
kekszes dobozban turkált.
Lo mezítláb járkált fel-alá a puha, mélyvörös szőnyegen. Szerette, ahogy a talpa alatt besüpped a
vastag textil. Kezében tányért tartott. Néha kiemelt belőle egy-egy falat tésztát az evőpálcikájával és
a szájába gyömöszölte. Tizenkét év kevés volt ahhoz, hogy megbarátkozzon a villával.
– Olyan, mintha legalább ezer éve száguldana az űrben – mondta tele szájjal, miközben azt gondolta,
sodródott. Mostanra meg volt győződve róla, hogy régóta nem működtek a hajtóművei, ha egyáltalán
voltak hajtóművek a hajón. Egyre inkább hitte, hogy ha voltak is valaha, külsőleg csatlakoztak a
törzsre, és egy baleset során hagyta el azokat. Vajon mikor?
Karlowsky mosolyogva hallgatta lakótársát. Hozzászokott Lo képtelen történeteihez, és úgy hitte, ez
is egy újabb mese. Kétségkívül az eddigi legérdekesebb, de mégis csak mese. Végigvágta magát a
heverőn, fejét feltámasztotta egy elnyűtt plüssmackóval, és sekélyes vigyort öltve hallgatta barátja
szavait.
Lo éppen az űrhajót pettyező kék festékről akart beszélni.  Izgatta, hogy vajon a hajótest teljes
felületét  beborította-e,  vagy  valamilyen  jelzést  festettek  vele  az  oldalára.  Ekkor  szólalt  meg  a
személyhívója.
– Lo Hai pilótát várják a bázisparancsnokságon.
– Mit műveltél már megint, te szerencsétlen? – gúnyolódott Stas.
– Én? – adta az ártatlant Lo. Ezúttal valóban ártatlan volt. – Felügyeltem a hajót, ahogy szoktam. Mit
művelhettem volna mást?
– Megint elaludtál a szolgálatban.
– Mondom, hogy nem! Ártatlan vagyok, nézz csak rám! – Szemeit kerekre nyitotta, így valóban
ártatlannak látszott. – Különben is, százszor elaludtam már a szolgálatban, és sohasem vettek elő
miatta. Te is elalszol az unalomtól, mégse frocliznak.
– Akkor valami nő van a dologban. Lilian bepanaszolt, mert túl szende voltál vele. Jaj, ez a Lo Hai
olyan mimóza – utánozta nyafogva a lányt.
– Menj már! Lilian teljesen elégedett velem.
Ekkor eszébe jutott,  hogy aznap délután találkozója lett volna vele.  A nagy izgalmak közepette
teljesen kiment a fejéből. Mit fog ezért kapni?!
– Te is beújíthatnál végre egy barátnőt. Egy rendeset.
– Ráérek – legyintett a lengyel és az iménti gondolatmenetét folytatta. – Lehetséges, hogy az idegen
gép befogása volt szabálytalan. Azok ott fönt mindig kitalálnak valamit. Betartottad a szabályzat
minden pontját?
– Igen – töprengett Lo. Így is emlékezett. – Betartottam, bármekkora marhaság volt.
Karlowsky nevetve rázta a fejét,  jelezve,  hogy nem hisz neki.  Vihogás közben intett  felé,  hogy
igyekezzen, mert várják. Meg volt győződve Lo bűnösségéről. Egy ilyen alak, mint ő, csakis bajba
keverheti magát. Valójában a rossz tréfák szülőatyja sosem Lo volt, hanem ő, de ezt senki kedvéért
nem ismerte volna be.
Lo kapkodva zoknit, cipőt húzott, karjára kapta a zubbonyát és kilépett a fényárban úszó folyosóra.
Az ajtó hangtalanul csúszott be előtte a falba, és záródott vissza mögötte.
Az  első  métereket  futva  tette  meg  a  személyi  szállásától  a  mozgójárdáig.  A  nyomában  futó



légáramlat  meglebbentette  a  mennyezetről  dúsan  lecsüngő  élő  kúszónövények  indáinak  sűrű
szövevényét.  A  bázis  negyedik  szintjén  járt,  a  személyzet  lakrészei  között.  Az  alatta  található
szinteken már csak a külső dokkok, illetve a gravitációs és mágneses erőteret gerjesztő gépek
emeletei rejtőztek.
A  lakószinten  a  folyosók  bonyolult  rendszert  alkottak.  A  lakásokat  hatos  tömbökbe  rendezték,
minden tizenkettedik tömbben kantin, élelmiszer-elosztó és egy mosoda foglalt helyet. A tömbök
egymástól  főképp a  jelzéseikben tértek el,  máskülönben eléggé egyformára sikeredtek.  Csak a
kiszolgáló  egységek  különböző  elrendezése,  és  a  mindenfelé  fellelhető  útjelző  táblák  adtak
támpontot a tájékozódáshoz.
A falakra kúszónövényeket futtattak, előttük alacsonyabb fák, bokrok álltak, a járdák mellé pedig
színpompás virágokat ültettek. A lakótömbök között tíz méter széles átjárókat hagytak, ennek kilenc
tizedét a növények foglalták el.
A  férfi  a  lakótömböket  maga mögött  hagyva széles  térségbe jutott.  Itt  a  magasság kibővült  a
szórakoztatószint galériájával, ahová széles mozgólépcsőkön lehetett feljutni. A galériáról is sűrű
csomókban lógott alá a sokféle kúszónövény.
Az a mozgójárda, amin továbbindult, a lépcsők mögött kezdődött és a lakószint központján keresztül
annak másik végébe vezetett. A mozgójárdán is futott, míg el nem érte a központban a Fehér liftet. A
hét színnel jelölt lift közvetlenül a bázisparancsnokságra, a hold keskenyebb végébe vitt, a maradék
nyolc, számmal jelölt a holdacska többi ötvennégy szintje között közlekedett. A parancsnokságot Lo
szállásáról csak a Fehérrel lehetett elérni, a többi kiinduló állomása a Hangárban, a kutatóállomás
szintjein, illetve az élelmiszerközpont emeletén volt.
A liftek körzetében lelépett a mozgójárdáról, jobbra átvágott az álló járdán, át a kis parkon, majd egy
másik álló járdán. Gondosan ápolt növények takarásában, két általánosan használt felvonó között
találta meg a Fehér liftet. Türelmetlenül megnyomta a hívógombot, közben azon töprengett, mit
akarhatnak tőle?
A kabinra várva üdvözölte egyik arra járó cimboráját, aki a közelmúltban gyakran volt ugratásainak
célpontja. A másik megvető pillantásokkal fogadta az üdvözlést. Nem köszönt vissza. A lift ajtaja
némán kinyílt és két tudós lépett ki rajta. Lo találkozott velük a szállítóhajó megérkezésekor, ám ők
nem  emlékeztek  rá,  üdvözlés  nélkül  mentek  el  mellette.  Máskor  talán  zavarta  volna  Lót  az
udvariasság teljes hiánya, most azonban másféle gondok kötötték le.
A gyorsjáratú lift hangtalanul suhant a parancsnoki hídig.
Magas, inas, sötétbarna bőrű férfi várt rá az FVE sötétkék egyenruhájában. Zubbonyát kigombolva
hordta,  vállig  érő  fekete  haja  kifésülhetetlen  rasztákba rendeződött.  Szigorú tekintete  láttán  a
pilótának inába szállt a bátorsága.
A  fekete  férfi  a  bázisparancsnokság  toborzótisztje,  Frederick  Crux  volt,  a  szervezet  egyetlen
harmadik generációs tagja. Lo Hait is ő találta meg néhány éve. A kapcsolatuk akkor megszűnt,
egészen eddig a napig nem is találkoztak.
A toborzótiszt szeme fehérje úgy világított ki étcsokoládé-barna arcából, mint a csillagok az űr fekete
hátteréből.
– Erre – mutatta előzékenyen az utat.
Bevezette a belső biztonsági zónába, ahová csak a megfelelő kártyával rendelkezők léphettek be.
Lónak volt ugyan kártyája, de azzal legfeljebb a legénységi helyiségekig mehetett. Az útikalauza
előzékenyen kinyitotta neki a bejáratot a sajátjával.
Mielőtt  az ajtó hangtalanul becsusszant előttük a falba, Lo megpillantotta a tükörképét.  Lenőtt
sötétbarna haja finom vonású, fiatal arcot keretezett. Kínainak ható arcberendezése az évek során
rengeteget változott, mostanra inkább kínai-európai keveréknek látszott. A bőre is sokat világosodott.
Liliantól tudta, hogy a nők jóképűnek tartják, habár ebben mindig is kételkedett.
Világos, körcikk alakú terembe jutottak. Körben a falak mentén kúszónövények kapaszkodtak felfelé
a sziklaszerű falakon. Valahol víz csobogott. A terem közepén fehér, kényelmesnek látszó kanapék
várták a fáradt utazókat.
Lo tudta, hogy ezt a termet a messziről jött idegenek számára tartják fenn, ezerszer látta a folyosón



a bázis nevezetes helyeit bemutató képek között. Kezdetben sok időt töltött a nézegetésükkel, de az
már rég volt. Észrevétlenül elmúlt az újdonság varázsa, ahogy lassanként megszokta a bázist.
Újabb ajtó nyílt ki; széles, sejtelmesen megvilágított folyosón siettek végig. A falakat naprendszeren
kívüli lakott bolygók mennyezettől a padlóig beborító képei díszítették, illetve azoknak a fajoknak a
hologramjai, melyekkel az FVE rendszeres kapcsolatot tartott fenn. Az egyik bolygó kék volt, mint a
Föld, a másik zöldes, mint a türkiz, a harmadik sárga a felszínét borító sivatagtól, ám a legszebb az a
világ  volt,  amit  szinte  teljesen  elborított  a  jég,  csak  az  egyenlítője  körül  maradt  egy
sárgás-barnás-zöldes sáv. Lo először azt hitte, itt élnek a lakók, de már az első földön kívüli földrajz
órán kiderült, mekkorát tévedett. A lakók a sarkvidékek környékén, mélyen a felszín alatt éltek. A
felolvadt sávban a szélsőséges viszonyok miatt képtelen fennmaradni a magasabb rendű élet.
Az idegen fajok is sokfélék voltak. Akadt köztük alacsony termetű, nagy, fekete szemű, a másik meg
mintha ember lenne. A harmadik rovarszerű, csupasz, sötét bőrű, a mellette lévő megint emberhez
hasonlított, habár a homlokuk sokkal magasabbnak látszott az emberénél, és hajuk se volt sok.
Lo a rövid lábain alig tudta követni a langaléta tisztet. Fred céltudatosan és igen gyorsan bevezette a
központi terembe, ahol már türelmetlenül vártak rájuk.
A központi terem nagy, jellegtelen tanácsterem volt, közepén félköríves fehér asztallal. Ismerős és
ismeretlen arcok ülték körül. Linda Prescott idősebb szőke férfi balján feszengett, jobbjára az imént
érkezett Fred furakodott be. A szőke férfi mellett napbarnított bőrű, vénségesen vén öregember
inkább feküdt, mint ült a székében. A másik szélen sötétbarna hajú, madárarcú, vézna kamasz fiú
vihogott a kézfeje mögé bújva.
Lónak  egy  széket  helyeztek  el  az  U  alakú  asztal  szárai  közé,  szemben  az  öt  vezetővel.  Fred
rámutatott,  ő pedig engedelmesen helyet foglalt rajta. A fejében kerge gondolatok rohangáltak.
Vajon milyen kihágást követett el, amiért ilyen magas rangú vezetők vonják felelősségre? Habár az a
vihogó kölyök sehogy sem illet a többi komoly képű közé.
– Ön Lo Hai szállítóhajó-pilóta? – kérdezte Linda. Úgy tett, mintha először találkoznának.
– Igen.
Az  FVE-nél  nem volt  szokás  katonásan  viselkedni,  így  nem mondta  hozzá  a  válaszához,  hogy
asszonyom.
– Engedje meg,  hogy bemutassam a bizottságot:  engem már ismer –  folytatta  Linda.  –  Walter
Heinrich, a felderítők parancsnoka – mutatott a mellette ülő idősebb szőke férfira.
– Üdvözlöm! – szólt udvariasan Lo Hai. A férfi válaszul kurtán biccentett.
– Frederick Crux, szállítási főkoordinátor és toborzótiszt, a másik szélén Lars Kovalsky, kiváló fiatal
navigátorunk, és ő – mutatott a másik idős férfira – Juan Anton Ramirez.
– A főparancsnok személyesen – kotnyeleskedett Lars.
Ha azt akarta elérni, hogy a vendégük még kényelmetlenebbül érezze magát, sikerült. Lo most már
komolyan feszengett.  A főparancsnok nem szokott leereszkedni az egyszerű pilótákhoz. Félelme
ellenére  mindenkit  udvariasan  üdvözölt,  noha  belül  robbanni  vágyott,  akár  a  túlérett  pöfeteg.
Kivonult  ellene a  teljes  toborzókar  és  a  vezetőség.  Tényleg elkövetett  valamit?  Kényelmetlenül
fészkelődött a székében, amely egyébiránt a legkényelmesebb szék volt a bázison. Ha nem térnek
azonnal a lényegre…
– Gondolom, kíváncsi, miért kérettük ide – érdeklődött Ramirez parancsnok.
– Igen – mondta Lo türelmetlenül.
Próbálta figyelmen kívül hagyni az agyában pattogó bolhákat.
– Kevés az időnk, ezért a közepén kezdem – szólt megint Linda. – Ön volt az, aki befogta ma az
idegen űrhajót. Igaz?
– Igen – mondta Lo kissé megkönnyebbülten, bár a bolhák még mindig mozgolódtak a fejében. Tehát
az idegen űrhajó az oka. Ez a bolondos Karlowsky teljesen összezavarta.
– Mondja el nekünk még egyszer részletesen, hogyan történt!
Lo részletes vallomást tett a műszerfalra borulástól kezdve a Hangárba való megérkezéséig. Úgy
gondolta,  jobb  lesz,  ha  mindent  őszintén  bevall.  Nem  hallgatta  el  még  azt  sem,  hogy  kicsit
elálmodozott a szolgálatban. Az asztal túloldalán ülők közbeszólás nélkül várták ki a beszámolója



végét.
Lo az arcokat figyelte. Várakozásával ellentétben egyikük sem ráncolta össze a homlokát, amikor az
álmodozásáról  beszélt.  Sőt,  Lars  Kovalsky  el  is  mosolyodott.  Ramirez  ugyancsak  megenyhülni
látszott. Crux félrenézett, válla furcsán rázkódott. Arcát a tenyerébe temette főleg az után, hogy Lo
megemlítette az irányító személyzet által  olvasott,  kevésbé irodalmi műveket.  Valószínűleg nem
akart nyíltan röhögni egy ilyen horderejű jelentés közben. Ez felbátorította Lót.
Tömören, talán öt percig beszélt.  Ez a rövid idő elegendőnek bizonyult az események részletes
elmondására. Amikor elhallgatott, öt barátságos szempár szegeződött rá.
– Tisztában vagyunk a szállítóhajón teljesített szolgálat nehézségeivel, kár volt mentegetőznie – szólt
Linda. Ő is alig tudta visszafogni a nevetést. A társaihoz fordult: – Elfogadjuk a jelentését?
– Elfogadom – hangzott fel az öt egybehangzó válasz.
Linda felsóhajtott.
– Itt van előttem néhány áthelyezési kérelme. Fenntartja ezeket?
Lo Hai alig hitt a fülének. Át akarják helyezni? Hiszen ez nagyszerű! Vadászpilóta lesz? Na végre!
Egy pillanatra még Karlowsky irigységtől sárga képe is felvillant előtte. A tíz perccel korábban érzett
páni félelme elillant, mint a reggeli köd, még emléket se hagyott maga után.
Igyekezett palástolni az izgalmát, ami most még kevésbé sikerült, mint az előbbi mentegetőzése
során.
– Fenntartom.
– Az idegen űrhajó felderítéséhez szükségünk van egy tapasztalt pilótára. Vállalja, hogy részt vesz a
kutatócsoport munkájában, mint vezető pilóta?
Lo megint alig hitt a fülének. Ezúttal azonban majd’ szétrobbant a méregtől. Hogy ő kutató legyen?
Elolvasták egyáltalán az áthelyezési kérelmeit? Vadászpilóta akart lenni, betolakodókat feltartóztatni,
idegeneket kísérgetni, meg amit még a vadászpilóták szoktak. Most jött rá, hogy ezeket is csak a
bajtársai elbeszéléséből tudja, a pontos munkaköri leírásnak sosem nézett utána.
A felajánlott lehetőség kétségkívüli előrelépés volt, nem is kicsi, de ő repülni akart. Azt sem tudta,
hogyan fogjon hozzá a kutatáshoz. Hol volt már a sóvárgó tenyérdörzsöléstől, amikor még friss volt a
lelkesedése! Másrészről viszont felderíteni egy űrhajót,  amit eddig még senki nem látott,  óriási
kalandot jelentett, Lo Hai pedig nem volt szűkében a kalandvágynak.
–  A munka azonnal  indul.  Ha mégsem vállalná,  a  posztot  Stanislaw Karlowsky számára fogjuk
felajánlani.
– Vállalom! – vágta rá Lo villámgyorsan.
Még mit nem? Nem hagyhatja, hogy szobatársa és barátja elhalássza előle ezt a feladatot. Még akkor
sem, ha csalódott volt, amiért nem vadászpilótává nevezték ki. Nem hagyhatta, hogy Karlowsky
előrelépjen, miközben ő lemarad. Karlowsky úgysem alkalmas egy ekkora feladat elvégzésére. Nem
mintha magát alkalmasabbnak tartotta volna.
– Rendben. Itt az utasítása, nézze át gondosan, és eszerint járjon el.
Linda Prescott átnyújtott egy hajlékony fehér lapot.
– A jelentéseit ide írja be, valamint innen olvashatja el az új utasításokat. Most elmehet – dörögte
mély hangján Walter Heinrich, aki eddig komor arckifejezéssel hallgatott.
Lo felállt, elköszönt és elhagyta a tanácstermet. Átvágott a folyosón, a várószobába érve azonban
megtorpant. Lecsapta az egyik fotelbe a lapot, mert az utasítások a legkevésbé sem érdekelték. A
szöveg elolvasása helyett a zsebeiben kezdett kotorászni.
Rövid kutatás  után előhalászott  zubbonya bal  felső  zsebéből  egy szögletes  műanyag lapocskát.
Alaposan megszemlélte, és csalódottan vette tudomásul, hogy változatlan maradt. Éppen el akarta
tenni, amikor a lapocska felfénylett. Újra a szeme elé emelte.
Boldogan  figyelte,  amint  a  szállítók  tevekaravánja  ködbe  burkolózott  rajta.  Az  állatok  helyén
napkorong fénylett fel, mely fokozatosan halványulva sárga bolygóvá alakult. Ezzel egy időben a
hátsó  oldalon  a  mágnescsík  zöldből  arannyá  változott.  Megdöntötte,  hogy  jobban  lássa  a  vég
selyemről az általa talált űrhajóra váltó hologramot. Elégedettsége határtalan volt.
Zsebre vágta a kártyát, és euforikus hangulatban rohant tovább a liftekhez. Siettében a fotelben



felejtette  a  noteszt.  Megérzésére  hallgatva  már  a  Zöld  liftben  állt,  amikor  eszébe  jutottak  az
utasítások. A nagy sietségben az bizony kiment a fejéből. Az ajtó már kezdett becsukódni.
Kipréselte magát az egyre szűkebbre zsugorodó nyíláson, és visszarohant a fotelhez. Felkapta a
noteszt. Belepillantva rájött, hogy valóban ezzel kellett volna kezdenie. A Piros lifttel kellett mennie.
Míg a kabin száguldott a maga útján, a lapot böngészte.

Hat órával később cifrán káromkodva elátkozta a teljes vezérkart a felmenőikkel együtt. Csak
magában  mert  dühöngeni,  ám  morgással  kísért  fintorai  nem  hagytak  kétséget  érzelmei  felől.
Pilótaként a talált űrhajó repülési tulajdonságait kellett volna vizsgálnia. Ennek azonban volt egy
nagy akadálya, mégpedig az, hogy nem tudott bemenni az űrhajóba.
A felületét borító fehér, matt korrózióréteg egyenletesen oszlott el, így minden alatta lévő alkatrészt
vagy ajtót eltakart. Ha hozzá akartak férni a rejtőzködő bejárathoz – ha ugyan volt ilyen –, először le
kellett kaparni a teljes felszínt.
Lónak jobb híján be kellett  segítenie  a  külső munkálatokba.  Így történt,  hogy órákkal  később,
kezében a könnyű csiszológéppel sokadszorra mormolta el magában a szidalmakat. Ez erőt adott
neki a további munkához. Karjai azonban lassan elzsibbadtak a rezgéstől, és a fejében is egyre
dühösebben duruzsolt a sosem volt méhraj.  Úgy zsongott,  hogy azt hitte,  menten szétrobban a
koponyája, és az agysejtjei millió darabban gurulnak szét a Hangár padlóján.
Akkor sem érzett elégedettséget, amikor megszemlélte aznapi munkáját. A korrózióréteget az elmúlt
hat órában három négyzetméternyi felületen sikerült letakarítania. Az eredmény azért tetszett neki.
Az előbukkanó szürke felület tükörsima volt és tükröző.
Tehát mégis fémből van.
A lehullott anyagból Linda mintát vett, hogy megállapítsa, miből készült.
Noha Lo dühöngött, amiért segédmunkát bíztak rá, az űrrepülő felszínét kapargatva, a felületet
centiről centire tisztítgatva érdekes felfedezéseket is tett.  Rájött,  hogy a test elképzelhetetlenül
régen volt a világűrben, sokkal régebben, mint elsőre gondolta. Megszámlálhatatlan felületi karcolás
volt rajta. Vajon miféle fémből készült?
A korrózió oxigén és valamilyen fém vegyülete, ezt ő is tudta. Ahhoz, hogy ezen a rendkívül kemény
felületen a vastag réteg kialakulhasson, nagyon sokáig kellett oxigéndús helyen tartózkodnia. Ez az
elem viszont általában csak vegyületeiben fordul elő. Akkor hol alakult ki mégis a vastag réteg?
Talán hosszabb ideig tartózkodott egy oxigénben bővelkedő bolygó légkörében?
Vajon mi történhetett? Valaki egy avítt ócskasággal indult útnak, és menet közben kifogyott az
üzemanyaga? Vagy lezuhant egy kietlen bolygón, azután évekig várta a szabadulást? Vajon mennyi
idő után sikerült megjavítani?
Újabb két óra múlva Lo már nem érezte a karjait. A csiszológép rezgése behatolt a zsigereibe,
mindene vibrált. Az utolsó szünet előtt megszédült, le kellett ülnie.
Senki nem mondta neki, hogy álljon fel és dolgozzon tovább. A csapat többi tagja is a kimerültség
határán állt, észre sem vették, hogy egyikük abbahagyta a munkát. Lo megkönnyebbült Roland Hess,
a váltótárs láttán, aki végre takarodót fújt.
Fáradtan vánszorgott el a kijáratig. Itt újabb meglepetés várta: nem tudott közvetlenül eljutni a
szállására. Megint kiderült, hogy elhanyagolta az utasításokat. Ó, az az átkozott önfejűsége!
Fáradtan vette elő az elektronikus noteszt. A javasolt útirány szerint a Piros lifttel vissza kellett
mennie a bázisparancsnokságra, majd onnan a Fehérrel a lakószintre.
A lelkesedése észrevétlenül illant el. Azt várta, hogy lemegy a Hangárba, ahol már nyitott űrhajóval
várják. Belép és szinte azonnal világrengető felfedezéseket tesz. Megállapítja, hogy a hajó ezer éve
repül, a Naprendszer peremvidékéről származik, vagy a központi fekete lyuk mellől, valamint a teljes
személyzet ott tolong az ajtóban, hogy kiszabadítóját ünnepelje…
Gyerekes álmainak beteljesedése helyett naphosszat a burkolatot csiszolta a többiekkel együtt. Linda
és Nikola Franco többször leállították a munkát, hogy újra meg újra elvégezzék az elvégezhető
méréseket.
Este fáradtságára hivatkozva Lo lemondta a randevút a szépséges Liliannal. A nő a múlthoz tartozott,



nem érdekelte többé. Sokkal inkább az, ami másnap várja az űrhajóban. Meg volt győződve róla,
hogy a következő napon végre megteszi azokat a világrengető felfedezéseket.

Egy héttel később az ismeretlen űrrepülő még mindig hallgatott, és semmi nem utalt arra, hogy
valaha is feltárja a titkait. A felületét védő korróziórétegtől megszabadítva hamiskás hunyorgással
várta a sorsát. A reggeli munkakezdő értekezlet előtt vetettek rá egy érzelmekkel teli pillantást,
aztán a Hangár sarkába telepített asztal mellé telepedve Linda Prescott elkezdte a beszámolót,
melyet a bázisparancsnokságokra is közvetítettek.
– A tárgy méretei: negyvenhét méter hosszú, nyolc és fél méter széles, nyolc méter magas, szögletes
törzsű, élein lekerített kialakítású. A felületét átlagosan fél centiméter vastagon rendkívül erős és
ellenálló korrózióréteg borította. Az elmúlt hét végére sikerült teljesen megtisztítani. A visszamaradó
felület gyémántkeménységű és kivételesen ellenálló,  egyenletesen sima, négy helyen enyhébben
sérült. A sérülések főleg felületi horzsolások, egy helyen kisebb horpadás látszik.
A korrózióréteg nagyrészt  alumíniumból  van.  A benne kötött  oxigént kivonva a tisztasága 99,6
százalékos. A fennmaradó 0,4 százalék fele-fele arányban magnézium, valamint egy ismeretlen fém.
A  fémötvözet  rácsszerkezete  jelentősen  eltér  a  Földön  megszokottól.  Az  alumíniumrészecskék
tizennyolcasával  kapcsolódnak  egymáshoz.  Negyven  ilyen  alakzat  fog  körbe  egy-egy
magnéziumatomot,  melyhez  az  ismeretlen  fém  egy-egy  atomja  kapcsolódik.  Ez  a  rendkívüli
rácsszerkezet lehet az oka a fém kivételes ellenállóságának és tartósságának. Azt kell mondanom,
bár a mi burkolatainkban használt fémötvözetek is igen ellenállóak, meg sem közelítik az idegen
fémötvözet keménységét.
A  korrózióréteg  vastagsága  hosszú  időn  át,  valószínűleg  évtizedekig  tartó  oxigéndús  közeget
feltételez.  Egy bolygó felszínén vagy egy oxigénnel  telített  csillagközi  felhőben tartózkodhatott.
Találtunk még kék festéknyomokat, ez feltehetőleg valamikor az egész felületet beborította. A festék
alapanyaga a hagyományosnak mondható polimeren túl főleg alumínium és réz, valamint találtunk
ebben is az ismeretlen fémből. Feltehetően nagyon erős védőréteget képezett. Még egy utolsó és
érdekes észrevétel: az űrhajó a leszállást követően automatikusan átfordult, mintha talpra állt volna
– Linda itt szünetet tartott, hogy akinek van, feltehesse a kérdéseit. Mivel senki nem kérdezett
semmit, a fiatal navigátorhoz fordult. – Lars, te mit tudtál meg?
– Lo Hai, a repülési szakértőnk által megadott irányból és a repülési szögből kiindulva megpróbáltam
meghatározni, honnan érkezett a mi kis madarunk – mondta Lars Kovalsky. A hangja is kamaszos
volt, nemcsak az alakja. Bár már egy hete a fiú mellett dolgozott, Lo most hallotta először hosszan
beszélni. – A kapott számítási adatokat összevetettük az egyik csillagászunkéival. Mindketten arra a
megállapításra jutottunk, hogy a szóba jövő szektorokban nincs olyan bolygó, esetleg gáz- vagy
porfelhő,  ahol  a  korrózióréteg  kialakulhatott.  A  felületet  borító  barázdákból  egyébként  is  azt
következtettük ki,  hogy a  múltban legalább négy alkalommal  érte  nagyobb becsapódás,  emiatt
jelentősen módosulhatott a pályája,  akár mind a négyszer.  Mindent összevetve kimondhatjuk, a
kiindulási helye meghatározhatatlan. Még csak valószínűsíteni sem tudjuk. A hajótest legalább egy
anyagot tartalmaz, amely a Galaktikában biztosan nem fordul elő. Feltételezhető, hogy esetleg a
Tejútrendszer határain túlról érkezett, bár ezt még elhamarkodottnak érzem kimondani. A lényeg
röviden: nem tudom, honnan jött.
Szavait némán fogadták.
– Anna Ivanovna, mire jutott?
Szőke, testes, idősebb nő emelkedett szólásra. Lehajtott fejét egy pillanatra sem emelte fel, míg az
előre leírt szövegét fel nem olvasta.
–  A  kettőszáznyolcvannégy  baráti  faj  közül  hatvankettőt  sikerült  elérnem.  A  hajót  a  megadott
paraméterek alapján egyik sem tudta azonosítani. Az ismeretlen fémet egyedül az erraiak ismerik, ők
amtikornak nevezik. Egy Galaktikán túli gömbhalmazban találtak rá. A felhasználás módjáról nem
adtak tájékoztatást. Mivel idegen írásjeleket nem találtunk, a nyelvi elemzés későbbre marad.
– És te, Nikola? Mit mutat az átvilágítás?
Linda fáradt hangja előrevetítette az eredménytelenséget.



Nikola Franco teljesen egyforma képeket mutogatott.
– A burkolat minden sugarat elnyel. Ez a radarral végzett vizsgálat eredménye. Teljesen üres. Ez az
ultrahangos letapogatásé, ez is üres. A következő képnél a gammasugarakkal próbáltam belelátni,
megint semmi. Ez az ionsugaras pásztázás eredménye. A látvány ugyanaz. Ez az infravörös és ez az
ultraviola  tartományban  készült  kép.  Mintha  az  előzőket  mutogatnám.  Foglaljam  össze?
Átláthatatlan.
–  Várható  volt,  amennyiben  hozzánk  hasonló  jellegű  életforma  megvédésére  épült  –  mondta
nyugodtan Linda Prescott. – Tartsunk ma szünetet, és holnap kipihenten, új ötletektől telve kezdjük
elölről a kicsike vizsgálatát. Jó pihenést mindenkinek!
Lo Hai az idegen gépet bámulta. Még mindig nem értette, miért hívja Linda kicsikének. A nyolc
méter magas szürke hasáb újként csillogott a mennyezetről lelógó hatalmas lámpák fényében. A gép
mögött a Hangár óriási, üres csarnoka feketébe hajló félelmetes sötétségbe veszett.
Kifelé menet Lónak Stanislaw Karlowsky, a tréfamester kedvenc mondása jutott az eszébe, amely
nyeglén ugyan, de annál pontosabban jellemezte az eddig elért eredményeiket: kevés, mint csigában
a kilométer.


