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A facsoportokkal övezett füves terület közepén egy kék zubbonyba és nadrágba öltözött nő állt.
Barna copfja mozdulatlanul lógott, jóllehet a környező fákat majd kidöntötte a szél. A szeméből
értetlenség sugárzott.

Az  alacsony  dombok  felől  lassú  fanyilak  záporoztak  felé,  melyekre  a  szemközti  fasorból  fürge
fémnyilakkal válaszoltak. A harcoló feleket elrejtették a tereptárgyak.

A nő attól való félelmében, hogy eltalálják, tenyerébe hajtotta az arcát és leguggolt. Minél kisebb
felületet akart hagyni a támadóinak. A suhogás gyorsan elhalt, a csendben kikukucskált az ujjai
között.

Először a füvet pillantotta meg maga alatt, és még valamit. Egy földön fekvő fekete cipős lábat, ami
kék nadrágszárban folytatódott. A lába az idegen cipőjén állt.  Vagyis a cipőjében. Nem értette,
hogyan tölthette ki az idegen lába és az övé ugyanazt a teret.

Rémületében még azt is elfelejtette, hogy egy csatatér kellős közepén van. Hanyatt vágta magát és
felemelte a lábait. A cipője valószínűtlen lassúsággal engedte el az idegenét, mintha a két lábbeli
egymásból szakadt volna ki.

A  nyilak  ismét  záporozni  kezdtek  a  szélviharban.  Valahol  kurjongattak,  máshonnan  énekszó
hallatszott, de hogy melyik merről jött, lehetetlen volt megállapítani.

Ahogy sikerült elszabadulnia, a nő letépte magáról a zubbonyát, összegyűrte és beletemette az arcát.
Sírni szeretett volna, de nem jött könny a szeméből. Amikor elhalt az énekszó, felemelte a fejét. A
tekintete a zubbonyon lévő feliratra esett. Az egybefolyó, kusza minták betűkké álltak össze: Brigitte
Schwarz. Habár nyilvánvaló volt,  hogy ez az ő neve, úgy érezte,  mintha egy másik,  ismeretlen
emberé volna.

Megnézte a cipő gazdáját; kék zubbonyba és nadrágba öltözött nő volt. Kifacsart testhelyzetben
fekve, üveges tekintettel meredt a fűre. A hátából négy fémnyíl állt ki. Az egyik a szív fölött a tolláig
belefúródott a mellkasba, a többinek, valamivel lejjebb, kilátszott a fele.

A halál beállta nyilvánvaló volt, Brigitte mégis ki akarta tapintani az ismeretlen nyakán a pulzust.
Önkéntelenül lehajolt,  ám a kitapintás helyett az ujjai határozott ellenállás mellett elmerültek a
testben.

Felsikoltott, elkapta kezét és ismét elterült.

Az ismeretlen copfját vadul tépte a szél, nyitott zubbonya zászlóként lengett a teste fölött.



Brigitte összeszedte a bátorságát, és alaposabban megnézte a halottat. Az övéhez hasonló öltözék,
kék szem, barna haj. Az arc mintha tükörből nézne vissza rá. Egy szélcsendesebb pillanatban sikerült
kibogarásznia nevét is a zubbonyon: Brigitte Schwarz.

Mire magához tért az újabb rémületből, egy csapat rongyokba öltözött, barnászöld bőrű lény futott
felé.  Két  lábon  jártak  és  két  karjuk  volt,  mint  az  embereknek.  A  fejük  egyszerre  hasonlított
ősemberéhez és brachioszauruszéhoz.  Vaskos,  puha pikkelyes testükön sodrott  levelekből  szőtt,
térdig érő tunikát viseltek.

Brigitte felállt,  és a saját magasságához viszonyította őket.  Az ő százhetven centijénél fél  fejjel
magasabbak voltak.

Az egyik levette válláról könnyű faíját, rámutatott a holttestre és rohanni kezdett felé. Brigitte azt
hitte, itt a vég. Hátat fordított a szauropodának, és a halott árnyékába kuporodott. Már azt hitte,
ennyivel  megússza,  az  idegen  azonban  a  közelben  megtorpant.  A  következő  lépéssel  a  lába
belemerült Brigitte combjába.

Ahogy összeértek, a nő ismét azt a határozott ellenállást érezte, amit a holttest megérintésekor
tapasztalt.  Most  azonban  azon  túl,  hogy  érezte  az  idegen  egész  testét  a  magáéban,  érezte  a
szívverését, a vére száguldását, az adrenalint a vérében, de még a gondolatait is.

A holttest arccal a szauropodák felé feküdt. Fagyott tekintetből halál sugárzott, az idegen mégis attól
tartott, hogy felpattan, és kárt tesz valamelyikükben. A lények körbeállták, egy újabb láb merült
Brigitte szellemtestébe. Vérgőztől zavaros gondolatai tovább korbácsolták a nő félelmét.

Az egyik megböködte az íjával a halottat. Meggyőződvén, hogy már nem él, énekelni kezdett. A
többiek csatlakoztak hozzá. A vérgőz lassan leolvadt az agyukról, helyét a szánakozás és a bűntudat
vette át.

Brigitte  megvilágosodott.  Rossz  időben volt  rossz  helyen.  Ki  tudja  miért,  a  kijelölt  biztonságos
helyszín  helyett  egy  játékcsata  kellős  közepére  pottyant.  A  nyilak,  melyek  a  távolság  miatt
semmiképp nem tehettek volna kárt az ellenfélben, még azelőtt végeztek vele, hogy felfogta volna,
hol van. A harc elülte után a szauropodák rátaláltak a testére, és mivel mást már nem tehettek,
halotti énekkel elbúcsúztatták.

Egyvalami azonban nem volt világos. Ha a teste halott, hogy lehet ő még mindig itt?

Lo Hai egy kiégett mező közepén toporgott, Stanislaw Karlowsky gondtalanul heverészett mellette a
porban. Ahogy a parancsnok körbenézett,  Thea Matist fedezte fel  a mező és a kopasz erdősáv
határán. A nő a kezében tartott sálat és a környező bokrok csupasz ágait vizsgálta.

– Hol a raktár? – mordult fel Karlowsky.

Lo bosszúsan fordult felé.

– Hallgass már! Gondolkodom.

– És min, ha szabad kérdeznem?

– Titok.



– Mindig ez van. Te kérdezősködhetsz, én meg hallgassak.

– Úgysem érdekel a válasz.

– Dehogynem! Ha kedvemre való.

– Ez a válasz nem volna a kedvedre, úgyhogy hagyj békén.

– Jól van, tégy, amit akarsz, én addig máshol érdeklődöm.

Hátrafeszítette a csuklóját és a szájához emelte.

– Daniel, földet értünk, de van egy kis gond. Meg tudod mondani, hol a fenében vagyunk? Arról volt
szó, hogy a város közepére teszel le.

A választ Lo is jól hallotta és igencsak meglepődött rajta.

– Hogy hol vagytok? Én is épp ezt akartam kérdezni. A földet érést követően azonnal be kellett volna
jelentkeznetek. Tizenkilenc órája kereslek benneteket – harsogta idegesen a pilóta.

A lengyel felcsattant.

– Hogyhogy tizenkilenc órája? Egy pillanattal ezelőtt huppantunk le ide… Valami mezőre. Körben
fák, a távolban mintha tornyokat látnék. Be tudsz mérni?

– Persze – mondta Dan, majd halkan káromkodni kezdett, végül nagyot sóhajtott. – Mégsem. Valami
árnyékolja a felszínt.

– Árnyékol? A jeleinket?

–  Ahogy mondom. És most  már nemcsak a  jeleket,  hanem a látképet  is.  Már a  kamerák sem
működnek.

– A következő a rádiójel lesz, ugye? Csak hogy zavartalanul cicázhass a kis feleségeddel.

Lo összeszorított szájjal elfordult Karlowskytól. Rosszat sejtett.
– Eddig csak te jelentkeztél be – sóhajtott ismét Dan.

– Velem van Lo és Thea.

Egy pillanatig csend volt az éterben.

– És Brigitte?

– Még keressük.

Brigitte egy nagy kőre telepedett, és félórája a szauropodákat figyelte. Még mindig énekeltek a
teste fölött. Letérdeltek és felálltak, íjaikat pattogtatták, néha kórusban szavaltak. Csattogtak és
mormogtak, olykor üvöltöttek és nyerítettek.

Negyedórája a szemközti facsoportból rongyos emberfélék szivárogtak elő. Kettő közülük elrohant,



hatan viszont maradtak és csatlakoztak a gyíkfélékhez. A saját nyelvükön énekeltek, közben gyakran
nézegettek a hátuk mögé.

A nő már rég megbocsátott nekik, és ha el tudta volna mondani, megtette volna, csak hagyják már
abba a hangoskodást. A teste halálát fel sem fogta.

Az emberfélék ugyanabba a modern embertípusba tartoztak, mint Brigitte. A lányok hátul copfba
kötötték a hajukat, nyakukban üveggyöngy láncot hordtak. A fiúk négy tincsbe fonták a hajukat,
bokájukon és  combjukon két  széles  és  öt-nyolc  vékonyabb bőrszíj  feszült.  Ha farmert  és  pólót
vesznek fel, akármelyik huszonegyedik századi nagyvárosban elvegyülhettek volna.

Nagy sokára visszatért a két futár egy hangtalan, lebegő járművön, amit egy ősz szakállú, hosszú,
ősz hajú öregember vezetett. Világos ingje és bőszárú nadrágja fölött barna kalózkabátot viselt.
Ráncai nagyon öregnek mutatták, de a tartása, léptei fiatalemberre utaltak.

Kétmillió évet utaztak vissza az időben. Mindenki ezt mantrázta, úgyhogy a végén Brigitte is meg
volt győződve róla, hogy a Földön legfeljebb kőkorszaki előembereket fognak találni. Ha szerencséje
van, épp a szeme előtt ejtenek el egy mamutot. Ehhez képest fejlett technikát látott, valamint két
értelmes fajt. Az egyik a titokzatos első generáció lehet, a másik egy hüllőfaj. Vagy bennszülöttek,
vagy egy betelepült faj egyedei.

Az öreg a nagyobb gyerekekkel felrakatta a holttestet a járműre. A gyíkfélék eközben hátrahúzódtak
a fasorhoz, ahonnan nemrég előjöttek, és csak nézői voltak az eseménynek. Brigittét érdekelte, hová
viszik egykori porhüvelyét, ezért átült a kőről a platóra. Az öreg ellenőrizte a testet, hogy él-e még,
eközben összeért a karja a nő szellemtestével.

A férfi érzékelte a jelenlétet. A keze megállt a levegőben, és amikor egy pillanatra ismét összeértek,
elmosolyodott.

Mielőtt  visszaszállt  volna  a  járműre,  szétparancsolta  a  fiatalokat:  a  szauropodáknak  a  távolba
mutatott, míg az emberfiakat az érkezése irányába küldte. A két futárt felültette maga mellé, és
elindultak.

A gyíkfélék már megindultak a fedezékük felé, de most megálltak és addig bámulták a száraz fű
fölött suhanó járművet, míg el nem tűnt a szemük elől.

– Átkutattuk a környéket, Brigittének nincs nyoma – jelentette Lo az űrhajóban maradtaknak. –
Nyilván máshol ért földet. Elindulunk a város felé. Valószínűleg az utcákat járja és vár ránk, vagy a
megbeszélt helyre fog jönni. Tudjátok már, miért szóródtunk széjjel?

– Keressük az okát – mondta közömbösen Sharin Lapna.

– Ez milyen kedves – vigyorgott Karlowsky. – A végén megérjük, hogy szívességet tesz nekünk.

– Nem fog – dünnyögte Thea és megindult arra, amerre a lengyel a tornyokat látta.

Karlowsky az előbbi gúnyos hangnemben folytatta:

– A barátnőd is milyen aranyos ma! Esküszöm, ha így folytatja, a végére egészen belém szeret.

Lo nevetni kezdett, bár majd szétvetette az aggodalom. Thea a földet érés pillanatától fogva még a



szokottnál is visszafogottabban viselkedett,  sőt,  egyenesen haragos volt.  Vajon Brigitte eltűnése
aggasztja, vagy van még itt valami?

– Reménykedj csak! Mióta lerombolta a Kis Hangárt, engem is hanyagol. Csak ez a Sharina
Lapna, csak ő létezik. Több mint ötven éve vagyok kapcsolatban vele, mégis újra meg újra rá kell
jönnöm, hogy nem ismerem. Eseményeket látok az életéből, de úgy hiszem, ezek igazából nem az ő
élete eseményei, hanem az enyémek. Pontosabban olyasmik, amik egykor velem is megestek máshol,
más körülmények között. Olyasmik, amiket fel tudok fogni. Közben vigyáz, nehogy eláruljon valamit,
ami szerinte nem közönség elé való. A valódi Thea Matis élete mindig is rejtve maradt előttem. Csak
annyi bizonyos, hogy fenemód ragaszkodik hozzánk.

Karlowsky a karjánál megragadta Lót és szelíden visszatartotta. A hangját lehalkította, nehogy az
elöl menetelő Thea meghallja őket.

– Tudom, hogy mostanában alig beszélgetünk. Eltávolodtunk egymástól.

Lo rezzenéstelenül  nézett  a  lengyelre.  Remélte,  hogy a  régi  szép idők felemlegetésén túl  más
közlendője is van.

Karlowsky kényszeredetten nyögdécselt, láthatóan nehezére esett beszélni.

– El kell neked mondanom valamit… Már vagy tíz éve történt, mikor a fiai – intett Thea felé –
felbukkantak a  Holdon.  Egyik éjjel  furcsát  álmodtam. Azt  hiszem, akkoriban tényleg szerelmes
voltam belé. Minden gondolatom körülötte forgott… Ez nem is tartozik ide, csak a bizonyítványomat
magyarázom.
– Ha fontos, térj a tárgyra, ha pedig nem…
Karlowsky durván félbeszakította:

– Fontos. De nem tudom, hogy mondjam el.

– Thea Matisszal álmodtál. Innen folytasd!

– Álmodtam, igen. De nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert ki vesz engem komolyan?
Még én se magamat. Na, szóval, azt álmodtam, hogy ez a nő egy biológiai laborban tesz-vesz. Tanul,
kísérletezik,  olvas,  dühöng,  kutat  valamit.  Nagyon  fontos  lehetett  neki,  mert  éveken  keresztül
folytatta.

Lo bólogatott.

– Párszor kérte, hogy a büntetését laborban tölthesse le. Néha elolvasott ezt-azt, talán rá is ragadt
egy kevés tudás, de kétlem, hogy sokra ment vele.

Karlowsky megrázta a fejét.

– Kevés tudás? Komplett genetikai kutatásokat folytatott osztódó sejtekkel.

– Álmodban – szögezte le Lo.

– Tudom, hogy hangzik ez pont az én számból, de higgy nekem! Álmomban láttam, ez igaz, csakhogy
nem vagyok teljesen hülye. Együtt dolgoztam vele több mint negyven évig. Néha beszélgettünk is,
bármilyen furcsa ez neked. Az elejtett megjegyzéseiből lassan összeraktam a teljes képet: ez a nő itt



nálunk, a mi eszközeinkkel, a mi tudósainkat kihasználva tett valamit. Remélem, nem ellenünk. A
laborban a szemed előtt hozta létre a gyerekeit.

– Ezt láttad álmodban.

Karlowsky elengedte a füle mellett a megjegyzést.

– Dan és a másik öt egy petri csészében fogant, ahogy az álmomban láttam. Dan esetében idegen
örökítő anyagot használt, a többinél…

Lo egészen közel húzta magához Karlowskyt.

– Minden gyerekének Argass Shémann az apja – súgta a fülébe. – Triansz-arkassi keverékek. Az
elsőnél még csak azt akarta tudni, létrehozható-e ilyen egyed. Az utolsónál már határozott célja volt.

A lengyelnek kikerekedtek a szemei. Lo a mutatóujját a szájára téve csendre intette egykori barátját.

– Egyelőre elégedjünk meg ennyivel – súgta, majd hozzátette: – Nemsokára úgyis kiderül minden.

–Jól van, értem. A gyerekei nem is annyira fontosak, de egyvalamit akkor is el kell mondanom.
Álmomban tudtam Theáról még valamit. Sokat kutatott, néha bakot is lőtt. Egy ilyen alkalommal azt
mondta  mérgében,  hogy  ezt  még  tudta  Németországban.  Úgy  tudtam,  sosem  járt  német
nyelvterületen, mégis tökéletes németséggel beszélt. Szerinted mit jelent ez?

Lo megállt és mélyen Karlowsky szemébe nézett.

– Magad mondtad az imént, hogy álmodtad ezeket. Te is tudod, milyen csalókák az álmok.

– Biztos, hogy csak álom volt?

Mielőtt elment, az egyik fiú letakarta a fészer közepén álló asztalra fektetett holttestet. A vékony
leplen átsejlettek az arcvonások és a ruha színfoltjai: a zubbony kékje, az ing fehérje, az alvad vér
barnásvöröse. A gyilkos nyílvesszőket kihúzták és a lepel tetejére, a mellkas fölé helyezték.

Brigitte a fészerben őgyelgett. Félhomályban találgatta a falra akasztott szerszámok funkcióját: ez
ásó lehet, ez gereblye. A ház körül kiskertet látott, gondosak kapált ágyásokat, termő gyümölcsfákat,
szénakazlat, tehát logikusnak tűnt, hogy lesznek itt kerti szerszámok.

Odakint  sötétedett,  a  nagyajtót  az  öreg  bereteszelte  a  gyerekek  mögött.  Árnyak  rejtőztek  a
sarkokban  és  a  hordók  mögött.  Brigitte  magányos  volt,  mert  tudta,  hogy  az  árnyak  üresek.
Elvesztette az időérzékét és bár kétségbeesetten próbálta memorizálni  a  történések időrendjét,
egyre több fehér foltot talált benne. Felszállt a lebegő kocsira, azután már csak a ház bejáratát látta.
Hol volt a kettő között? Nyilvánvalóan a kocsin, méghozzá az árnyékok nyúlását tekintve elég sokáig,
mégsem emlékezett rá, ahogy arra sem, mikor és hogyan jutott be a fészerbe.

Ugyanilyen értelmetlen volt, ahogy most az öreg megjelent előtte a semmiből. Világos ruházatot
viselt a barna kabát nélkül, nadrágot és térdig érő, derekán ráncolt ingszerűséget. Lámpát gyújtott,
azután a bal karját előrenyújtva a levegőt kezdte tapogatni, mint egy vak. Ugyanazt a hangsort
ismételgette, ami száraz köhintések sorozatának hangzott.

Brigitte tett egy kört, és megpróbálta felmérni a helyzet veszélyességét. Arra jutott, hogy már úgyis



halott, tehát a férfi aligha ölheti meg. Másrészt viszont ő az egyetlen, aki érzékeli a jelenlétét, így
akár segíthet is neki.

Az öreg mellett megállt. Az azonnal abbahagyta a köhécselést és felé fordította az arcát. Ezúttal csak
a kezét nyújtotta az egész karja helyett. Tenyerét felfelé fordította és várt.

Brigitte félt. Hosszas gondolkodás után felemelte a jobbját és a felkínált tenyérre helyezte.

Azt hitte, úgy fognak beszélgetni, ahogy hangokkal szokás, egyikük feltesz egy kérdést valamilyen
nyelven, a másik válaszol rá. Ehelyett egy kép jelent meg Brigitte fejében: a mező, a háborúsdit
játszó fiatalok és a baleset. Egy semmiből feltűnő test, amit azonnal átlyuggatnak a nyílvesszők.
Eltartott egy darabig, míg megértette, az öreg azt akarja tudni, hogyan került oda.

Elkapta  a  kezét  és  ismét  megkerülte  a  holttestet.  Időre  volt  szüksége,  hogy  először  magának
válaszolja meg a kérdést.

Utolsó emlékeinek egyike egy ovális fehér asztal mellől származott. Harmincnál is többen ülték
körül. Az asztalon sárga és zöld palackok, átlátszó üvegpoharak sorakoztak a töltöttség különböző
fokozataiban.  Süteményes  tálak  csokoládés  bonbonokkal  és  gyümölcsös  falatkákkal.  Tálcán
szendvicsek,  gyümölcsök.  Valaki  poharat  emelt  és  tósztot  mondott  a  sikeres  küldetésre.  Erre  itt.
A szőke, nevetséges szamuráj kontyot viselő főparancsnok vibráló hologramja az asztalfőn beszélt:

– Több évtizedes kutatás előzte meg ezt a napot és ezt a küldetést, ami nem más, mint a múltunk
felderítése,  őseink,  az  első  generációs  emberiség  megtalálása.  Tizenöt  nő  és  ugyanennyi  férfi
vállalkozott erre az útra. Harminc bátor ember, ti, akik itt összegyűltetek. De e bátorság mit sem
érne Thea Matis, földönkívüli barátunk segítsége nélkül.

Thea Brigittével szemben ült, és a beszéd alatt merőn bámulta őt. De nemcsak a külsejét, Brigitte
érezte, hogy a gondolatait, egész belsőjét vizsgálja. Átlátszónak érezte magát, és hogy megnehezítse
az arkassi dolgát, felidézett egy játékot, melyet gyakran játszott Dannel.

Lepedőt csavartak magukra tóga gyanánt, táncoltak, kergetőztek, a férfi Szapphót idézett. Brigitte
csupán néhány sorra emlékezett. Most ebbe kapaszkodott:

…
szép leány: mert ha ruhádra nézek,
akkor is reszket, gyönyörömre szívem.
Egykoron szórtam magam is szidalmat
Aphroditéra,

most pedig kérem, szavamért kegyét ne
vonja meg tőlem, de kiért leginkább
vágyom én, hozza el újra, hozzon téged ölembe.
(Szapphó: Gongülához, Devecseri Gábor fordítása)

Az öreg feltartott tenyérrel várakozott, ám Brigitte még nem állt készen. Zavaros volt a feje, az
emlékei nyúlósan csordogáltak.

Az indítás pillanatában megingott. Ott álltak harmincketten az arkassi vezérhajó vezérlőjében. Thea
a parancsnoki székben ült, Dan a pilótáéban, egy sosem látott arkassi férfi a navigátoréban, Lo Hai,
a Hold minden idők legsikeresebb parancsnoka a széksor legszélén. A többiek, ahogy ő is, a székek



mögött sorakoztak. Az arcokon feszült várakozást, türelmetlenséget látott. Egyedül ő félt.

Repültek  a  hetek,  és  az  űrhajó  egyre  messzebb  került  a  jelentől.  Falták  az  évezredeket,
mindegyikben tettek rövidebb-hosszabb sétákat. A személyzet történész része szorgosan jegyzetelte
az eseményeket, elveszettnek hitt évszámokat. Háborúkat filmeztek le, találmányokat szereztek meg,
műalkotásokat mentettek ki. Olykor hazaugrottak a leletekkel, egyszer még turistákat is hoztak a
bázisról.

Látták a dél-afrikai  csatát,  az  emberszerű,  mégis  idegen Atonasz összeaszott  szürke holttestét,
feltérképezték  az  embernemesítő  telepeket,  a  kutató-  és  bányászbázisokat,  megcsodálták  a
leszállópályák építését, melyekből csupán egy maradt a jövőbeli Földön.

Fedélzeti idő szerint 9 hónap 13 nap alatt lejegyezték a második generációsok teljes történelmét.
További 4 hónap kellett az amerikai népcsoport „visszafejtéséhez”, ahogy a történészek fogalmaztak.
Brigitte ez idő alatt mélyálomban volt, nem ismerte pontosan a végeredményt, abban azonban biztos
volt, hogy emiatt vannak most itt.

Ez volt az utolsó lehetőség a múlt tanulmányozására, hiszen a küldetés pár nap múlva lezárul.
Akármit találnak, azt a következő csoport fogja lekövetni. Egyelőre minden a tervek szerint haladt,
joggal bíztak a sikerben.

Mindig  reggel  indultak,  és  a  jövő  nézőpontjából  még  ugyanazon  a  délutánon  vissza  is  értek,
bármennyi időt töltöttek a múltban. Thea Matis és kétfős csapata ügyesen manipulálták az időt.

A visszatérők minden alkalommal leellenőrizték, hogy a múltbéli tevékenységükkel megváltoztatták-
e  a  jövőt.  A  kutatások  gyorsan  és  zökkenőmentesen,  valamint  a  korabeli  emberiség  számára
észrevétlenül zajlottak. Hála a magas szintű álcázási technológiának, az utolsó visszatérésig ember
és eseményveszteség nélkül úszták meg a szemlélődést.

Brigitte harmadszorra kerülte meg az asztalt. Az öregnél megállt és ismét ráhelyezte a kezét a
kinyújtott tenyérre.

A legénység nagyobbik része mélyálomban pihent az űrhajó hátsó traktusában. Gil Nix, az idegesítő
Karlowsky, Lo, a hallgatag Thea, a rajongásig imádott Dan és ő a vezérlőben az unalomig ismételt
feladatokat beszélték át.

– Most is csak nézelődni indulunk – mondta Lo. – Elvegyülünk az őslakosok között, megfigyeljük a
technikát,  sétálunk  a  piacon.  A  templomnál  legfeljebb  az  építészetet  nézzétek,  a  vallás
tanulmányozása  a  következő  csoport  feladata.  Sokadszorra  csináljuk,  mindenki  tudja  a  dolgát.

Dan és Gilbert Nix kivételével bementek a transzporter szobába, a következő pillanatban pedig…

Most az öreg kapta el a kezét. Ösztönösen felfelé nézett, ahol az űrhajót sejtette, de ott csak a fészer
lécekkel borított mennyezete sötétlett.

Thea, Lo és Karlowsky a helyieken látott öltözet másolatát viselték: alacsony, henger formájú
kalapjuk tetején kétoldalt lecsüngő fehér sálat, melyet az álluk alatt keresztben a hátukra vetettek.
Térdig  érő  ingszerűséget:  Thea  világoskéket,  a  férfiak  világos  tejeskávé  színűt,  valamint
világosbarna nadrágot bőrcsizmával. A férfiak ezen kívül apró gyümölcsökkel teli  fonott kosarat
cipeltek a vállukon. Thea nyakában több szálból font üveggyöngy lánc lógott, a kalapja alól göndör
fürtök kandikáltak ki. Egészében véve úgy festett, mint egy hercegnő.



Ami  távolról  városi  tornyok  erdejének  látszott,  közelről  őrtornyokkal  sűrűn  megtűzdelt,
végeláthatatlan,  vaskos  vályogfal  volt  az  út  nélküli  pusztaságban.  A  legközelebbi  torony  alatti
átjáróban hat  bőrmellényes  férfi  álldogált.  Nevetgéltek,  beszélgettek,  de  a  vidámságuk mögött
feszültség bujkált. Lándzsaszerű fegyvereiket a falhoz támasztották. Egy hetedik, kamaszkorú fiú
heverészett mellettük. Ez lehetett a fegyverekre felvigyázó őrtanonc.

– Bárki bemehet – állapította meg Karlowsky, miután végignézték, ahogy egy hozzájuk hasonló
kereskedőcsapat átsétált a 4 méter széles fal alatt.

Lo előre engedte Theát.

Az  őrök  zavartalanul  beszélgettek  kattogó-susogó  nyelvükön,  miközben  fél  szemmel  a  kapun
áthaladó hármast kísérték.

A fal túloldalán folytatódott a síkság. Bent még hidegebb volt, mint kívül, pedig ott is fáztak.

Karlowsky lehajtott fejjel gyalogolt el a széles földút kanyarulatáig. Onnan mert csak visszanézni; a
tíz méter magas fal tetején sétálgató őrjáratot figyelte. Egy idősebb pár talpalt utánuk nyikorgó
kerekű  kiskocsival,  azok  mögött  üres  volt  az  út.  Látván,  hogy  az  őrök  nem törődnek  sem az
öregekkel, sem velük, vigyorogva menetelt tovább.

Mikor a falat eltakarta a lombját vesztett erdő, Lo odahúzódott a nőhöz.

– Mióta földet értünk, fura érzésem van.

Thea bólintott.

– Figyel minket, én is érzem. Nem tudom, ki az, csak azt, hogy szemmel tart.

Karlowsky két lépéssel beérte őket.

– Ki figyel és kit?

Lo felsóhajtott:

– Te az őröket. A végén még feltűnsz nekik.

Nemsokára belefutottak egy szembejövő csoportba. Ember ember után sorjázott végeláthatatlanul.
Némelyik  üres  kosárral  tartott  hazafelé,  ám  a  többség  roskadásig  megrakott  mamut  vontatta
szekereket, vagy lebegő, platós gépjárműveket kísért. Egész családok meneteltek kifelé a városból.

– A tél elől menekülnek – magyarázta Thea, miután felsegített egy nagyobbacska lányt az út széléről.

– Honnan tudja? – kérdezte Karlowsky Lótól, miután a nő hallótávolságon kívülre került.

– Amikor hozzáért a gyerekhez, kiolvasta az agyából.

A lengyel megrázta magát.

– Te is képes vagy ilyesmire?



– Nem. Sajnos.

Hamarosan egy másik, az előzőnél valamivel alacsonyabb rönkfal állta útjukat. Ezen is ugyanolyan
könnyedén  átjutottak,  mint  az  előzőn.  Befelé  bárkit  beengedtek,  kifelé  azonban  már  meg-
megállította az őrség az embereket, főleg a menekülőket. Az egyiket csak kikérdezték, másokat
félreállítottak és ízekre szedték a csomagjaikat, mielőtt továbbengedték őket.

Thea egyenesen előre nézett,  Lo a  szeme sarkából  figyelte  az  eseményeket,  Karlowsky nyíltan
megbámult  egy  csapat  őrt,  amint  egy  csupa  nőből  álló  családot  vegzáltak.  Az  egyik  martalóc
haragosan nézett rá, és intett az állával, hogy kíváncsiskodás helyett menjenek, míg szépen vannak.

A kapu előtti  tér  után széles,  kőkockákból  kirakott  sugárúton indultak  el  a  központ  felé.  Úgy
beszélték meg, ha elszakadnának egymástól, az út végén lévő tér egyik üres épületében találkoznak.
Lo bízott benne, hogy Brigitte már vár rájuk. A külső fal óta gyötrő rossz előérzetét egyelőre sikerült
elhessegetnie.

Az út két oldalán mészkővel burkolt, egyszerű vonalú, kétszintes házak sorakoztak. A homlokzatok
osztott síküveg ablakai helyenként a teljes falat beborították. Az ajtók az udvarokra nyíltak, az
üvegfelületüket durva deszkákból ácsolt külső kapuk védték. A kertek örökzöldjei satnyák voltak, a
fű  sok  helyen  kiégett  vagy  kifagyott.  A  helyiek  nem  ismerték  a  kerítést.  A  kerteket  egyben
gyalogútnak is használták, a kifagyott zöldségágyások között ott tekeregtek a háztól házig vezető
keskeny ösvények.

Az oromzatokról mállott a festék, a fagerendák elszürkültek, repedéseikből elhagyott madárfészkek
építőanyaga és finom fapor hullott. A szomorú, elhagyatott környék üres volt, két siető helyin kívül
senkit nem láttak.

Olyan hamar lett reggel, hogy Brigitte megijedt a fénytől. Fent könyökölt a félkör alakú tető alatt egy
széles, erős gerendán. Azon merengett, hogyan jutott fel ide létra nélkül.

Odalent az öreg lepelbe csavarta a holttestét és a két fiatal fiúval, akik az imént érkeztek, felrakatta
a lebegő járművére. Miután mindenki kiment, a nő leugrott a padlóra és kisétált a szabadba. A
gyerekek körülugrálták  a  férfit,  aki  viszont  a  környéket  vizslatta.  Tekintete  megakadt  a  közeli
facsoportnál. Úgy nézte, mintha látna ott valamit.

A szél zúgott és dörgött, félő volt, hogy feldönti a járművet és az embereket. Port szórt a szemekbe,
elhomályosította az eget, a néha átfutó fellegekből gyorsan elolvadó hózáporokkal szórta meg a
környéket.

Brigitte felült a holttest mellé, és végre szemügyre vette az épületet. Egyszerű, négyoldalú dombház
volt  füves tetővel.  Az egyik oldalon a fészer szélesre tárt,  durva deszkákból ácsolt  kétszárnyas
kapuja, a másikon a lakás ugyanilyen bejárata. A maradék két oldalra nem látott rá, és mivel idegen
volt számára az itteni életforma, találgatni sem mert.

Karnyújtásnyira ritkás facsoport állt. Ezt nézte az imént az öreg, és most Brigitte is mozgást látott
előtte. Meghűlt benne a vér. A fák előterében látszó alaknak csupán a fejét lehetett kivenni. A teste
részecskéi folyamatosan kavarogtak, inkább volt köd, mint szilárd.

Az ijesztő fej valódinak és élőnek látszott. Kerek volt, mint egy labda, szőrtelen; a jellegtelen orr és
beesett áll, a résnyi száj olyan mozdulatlanul ültek rajta, mintha oda lettek volna festve. A szeme
azonban… Brigitte úgy érezte, ha nem volna már halott, most halna meg a rettegéstől. Az idegen



arcának  negyedét  betöltő  mélyzöld  szemekben  két-két  koromfekete  szembogár  ült,  melyek
vízszintesen eltávolodtak és közelítettek egymáshoz, majd összefolytak és újra szétváltak, de most
függőlegesen.

A fiúk is az idegen felé tekingettek, noha ide-oda cikázott a tekintetük a kopasz ágak között. Az
összefolyó szembogarú láthatatlan maradt számukra, bár a jelenlétét ők is megérezték.

A gyerekek a nyakukba húzták a ruhájukat. Borzongtak a hidegtől, az öreg kíméletlen utasításaitól
és most már a félelemtől is. Láthatóan szabadulni akartak az engedelmesség alól a cudar, félelmetes
időben.

Brigitte  emlékezett  előző  estéről,  hogy  a  gyerekek  valamiféle  büntetésüket  töltik  a  férfi
szolgálatában,  aki… nem találta a titulusára a pontos megnevezést.  Talán bölcs,  talán elöljáró,
mindenesetre nagy tekintélyű ember volt.

Végre elindultak. A hangtalan jármű a talaj egyenetlenségeit követve ringott, rángatózott, a szél
vadul fütyült körülöttük. A szakállas és a két fiú elöl szorongott. Az egyik beszélgetni akart, de a
másik lehurrogta, miközben mindegyre hátrafelé mutogatott. Még mindig feszélyezve érezte magát a
holttest miatt.

Brigitte  képtelen  volt  eltépni  a  tekintetét  az  idegen nyughatatlan  szeméről.  Egy  idő  után úgy
tetszett, bármennyit haladtak előre, a jelenség követte őket. Az összefolyó és szétváló szembogarak
kavarogva táncoltak előtte, és hiába próbált megszabadulni tőlük, hiába fordult előre vagy oldalt,
szinte beleégtek a tudatába.

Menekülni akart, ahogy Thea elől is tette oly sokszor. Danre gondolt, a közös játékokra, a versekre, a
szenvedélyre.


