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Prológus
 

 
Dickeynek sikerült  kibontania a falat.  Egészen megizzadt a műveletben,  bár a hőmérséklet

fagypont körül volt. A védőruha ellenére is megcsapta a kiáramló hőség forró hulláma. Moren és
Todd türelmetlenül toporzékoltak a férfi mögött. Szűk volt a hely, csak egyvalaki tudott dolgozni. A
résen beláttak a feltáruló terembe és elszörnyedtek. Gyanújukat beigazolódni vélték. Átmásztak a
résen és lámpát gyújtottak. A fény virgoncan táncolt a megkeményedett, nyálas vackon, amivel az
idegenfészket  kibélelték.  Dickey  torpant  meg először,  társai  a  lendületük  miatt  nekimentek.  A
kutatócsoport vezetője riadt szemekkel, ujját a szájára téve csendet intett. Tojások között álltak,
melyeket faltól falig ködös derengésbe vont a térdig érő, kékes konzerválófény. Todd lenyomta az
intercom adásgombját és halkan belesuttogott.
- Megtaláltuk a harmadikat! Szóljatok a katonáknak, hogy sürgősen jöjjenek!

- Vettük Todd, indítjuk a csapatot! Tűnjetek el onnan! -  válaszolta a központban várakozó

őrnagy. Személyesen irányította az akciót és most ő is ment, hogy leszámoljon a rohadékokkal. A

férfi körülnézett, a félelem átjárta minden porcikáját. Ritkán szokták az idegenek őrzés nélkül hagyni

a tojásokat.

Dickey  egy  falmélyedésbe  rakta  a  bekapcsolt  irányjeladót  és  hátat  fordítva  a  nyomasztó

környezetnek,  futva  indult  vissza  a  biztonságot  nyújtó  emberlakta  környezetbe.  Durva  csapás

torpantotta meg a lendületében. A feje recsegve levált a nyakáról, a torzó tehetetlenül oldalra dőlt. A

két rémült kisérő döbbenten meredt az óriási idegenre, aki vésztjóslóan eléjük tornyosult. Majdnem

kitöltötte a folyosót. Nagysága hét és nyolc méter között lehetett, súlya elérte a három tonnát.

Rendkívüli  példány  volt  és  főleg  gyilkos  ösztönök  bujkáltak  benne.  Todd  óvatos  lassúsággal

megemelte a csípője mellett csüngő Derettan KX-4-es mini-sugárvetőt. A vezérhím válaszul felhúzta

az  ínyét  és  megmutatta  majd  ötven  centis,  borotvaéles  fogait.  A  férfiak  sisaklámpája  fehéren

megcsillant a fémes állkapcson. Toddról szakadt a víz, amíg sikerült neki vízszintes helyzetbe állítani

a  nagyerejű  fegyvert.  Célzó-kereső  lézerfény  vetült  a  bogár  csökevényes  taréjára.  A  vezérhím

váratlanul meglódult. A két férfi alatt megremegett a sziklás folyosó. Az idegen a pillanat tört része

alatt letarolta a félelemüvöltésben kitörő fickókat. A Derettan feldübörgött Todd markában, de a

lövedékek  ártalmatlanul  lepattogtak  a  védekezően  lehajtott  fejpáncélról.  Recsegtek  a  csontok,

fröcsögött  a vér mindenfelé.  Az üvöltések átmentek halálsikolyba,  majd hörögve elenyésztek.  A

vezérhím  tombolva  szétcincálta  a  birodalmába  bemerészkedőket  és  dühös  sziszegése

diadalvonításba torkollt.  Fölényesen győzött  -  immár sokadszorra -  az emberek felett.  Az,  hogy

valamikor  ő  is  ember  volt  most  egyáltalán  nem  számított.  Közelebb  caplatott  a  pittyegő



irányjeladóhoz.  Félrefordított  fejjel,  érdeklődve  nézte  a  parányi  szerkezetet,  majd  ormótlan

mancsába fogta azt. Másik mancsa karmos ujjhegyével megérintette a kikapcsolót és a pittyegés

abbamaradt.  Ökölbe  szorított  hatalmas  „kezéből"  szilánkokra  morzsolva  szóródott  a  földre  az

összeroncsolt jeladó.

Harcosok  nagyobb  csoportja  nyomakodott  oda  hozzá,  majd  tiszteletteljesen  utat  adtak  a

legfőbb arisztokratának.  A  vezérhím rövid  utasítást  adott  és  kényelmesen visszament  szeretett

királynőjéhez.

Az  idegenek  ellepték  a  folyosót  és  minden  eshetőségre  felkészülve  várták  az  esetleges

támadást. Ami nem történt meg, mert a katonák a jeladó nélkül ítéletnapig tévelyeghettek volna a

barlangrendszerekben, folyosók százaiban. A búvóbarlang tökéletesen ellátta a feladatát, védően

oltalmazva a fészket és a jelentős nagyságú bogárkolóniát.
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Tay főkormányzó szétvetett lábakkal állt a padlóig érő füstüveg ablak előtt és a napfelkeltében

gyönyörködött,  mint  már  annyiszor  a  kinevezése  óta.  Az  Egyesült  Közös  Kormány  tíz

legbefolyásosabb embere közé került, szédítő karriert befutva. A napkorong félig kidugta magát az

óceán idelátszó kéksége mögül, bearanyozva az égboltot. Tay elmosolyodott. Ismét új nap születik. A

várva várt nap huszonhat év elteltével. Huszonhat év! Milyen hosszú időnek tűnik, mégis milyen

gyorsan eltelt! Visszafordult és hivalkodó íróasztalához lépett. Kiszólt titkárnőjének, aki fél percen

belül letette eléje a gőzölgő kávét. A férfi megköszönte a fiatal, jó alakú nőnek a gyorsaságot és

elismerően végigmustrálta hátulról, miközben az csendben elhagyta a szobáját. Ásítva belesüppedt a

kényelmes  bőrfotelbe.  Lassan  kavargatta  az  aromás  italt,  majd  apró  kortyokban  eltüntette  a

csészéből. Elégedetten letette az asztalra és hátradőlt. Szeretett reggelente elmélkedni, ilyenkor

senki sem zavarta. Nyugodtan tudott elmaradt munkáiban haladni, amíg a reggeli műszak be nem

indult. Ezután estig nem volt megállása. Óriási felelősség és gond nehezedett rá, de ő bátran viselte.

Nyolcszáz négyzetméteres lakosztálya az irodával együtt csendes maradt, őt ritkábban merték

zavarni. Az E.K.K. négyes épületegyüttesének legszebbik, legfényűzőbb felhőkarcolójának ötvenedik

emeletén terült  el  szűkebbik birodalma. A szinten csak bizottsági  társa lakott  még, és az őket

kiszolgáló  titkári  és  irodai  apparátus.  Igaz,  hogy  őket  elszeparálták  a  két  "nagyágyútól".

Gondolataiba  diszkréten  belecsipogott  az  asztali  vidifon.  Sóhajtva  nyúlt  utána  és  a  harminc

centiméteres képernyőn megjelent titkárnőjének csinos arca.

- Elnézést uram a zavarásért, de megjöttek a kért akták! A 310-esnek éppen most hozták a

legfontosabb kiegészítőit. Bevigyem, vagy várjak vele? - mosolygott kedvesen a nő.

-  Hozza  csak  be  nyugodtan  Gladys,  úgy  látszik,  ez  a  nap  korán  kezdődik!  -  bólintott

beleegyezően a férfi és tűnődve megvakarta szőkésbarna, hullámos haját. Kikapcsolta a vidifont és



várakozott.  A titkárnő nesztelenül  közlekedett  és két vaskos paksamétát tett  le eléje.  Meg egy

pompásan kinéző, illatozó sonkás szendvicset. Tay felnevetett.

-  Köszönöm,  hogy  aggódik  az  egészségemért!  Most  kivételesen  elfogadom!  -  nyúlt  a

szendvicshez és éhesen beleharapott.

Gladys  a  jól  végzett  munka  örömével  eltelve  magára  hagyta  főnökét,  aki  elkomorodva

belelapozott az iratcsomóba.
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Thomas Howell kijött barátnőjével a holomoziból. Átölelve egymást sétálni indultak. Élvezték az

együttlétet és a férfi szabadságának utolsó napját. Délelőtt bevásároltak, délután a tengerparton

hancúroztak. Fürödtek, napoztak, vitorláztak. Estére házibulit terveztek egy úszómedencés villában,

amit Howell bérelt ki két hétre, amíg tart a vakáció.

- Ígértél nekem valamit! - kezdte újra a szőke lány. A férfi nemtetszése jeléül megcsóválta a

fejét.

- Nem megy Susan! Ha elkapnak, nagyon ráfázhatok! Még le is csukhatnak érte! Ezt akarod?

- Dehogy akarom! Te ígérted meg, hogy beviszel az E.K.K. katonai központjába éjszaka! Tessék,

vigyél!  Még  nincs  éjszaka  csak  este!  Most  is  jó  lesz!  -  durcáskodott  a  lány,  és  megsértődve

elhúzódott a fiútól.

-  Tudod,  hogy  akkor  ittas  voltam!  Olyankor  minden hülyeség kicsúszik  az  ember  száján!

Veszélyes  dolog  ez!  Az  őrök  nagyon  profik!  Általában  veterán  kommandósok  vigyáznak  az

épületekre! Nem szeretnék velük sem ujjat húzni! - mentegetődzött Howell elkeseredetten. Elúszni

látszott az estére tervezett dugi-bugi parti.

- Kivel nem szeretnél még? - kérdezte kíváncsian Susan.

- A Dort Bummléval kicsim! Éjszaka általában harci androidok őrzik a Kormány épületeit. Ők

nem ciciznek  senkivel!  Először  lőnek,  és  azután  kérdeznek!  -  bökte  ki  a  srác.  Előkotort  egy

rágógumit. Bekapta, majd megkésve kérdőn nézett a lányra. A szőkeség akaratosan igent intett.

Howell kelletlenül elővett még egyet és átadta a lánynak. Az édesség rögtön eltűnt az érzéki vörös

ajkak között.

- De izgi lenne! A testőrgárdát élőben még nem láttam! - ujjongott Susan. Nem félt. Azt hitte

nem eshet bántódása a nagy demokráciában, főleg egy ilyen talpraesett fickó mellett, mint Tom.

-  Brávó fiam,  ügyes  vagy!  Megszerezted magadnak a  legjobb esti  stresszes  programot!  -

korholta magát idegesen. Látta, hogy nem tud kibújni vállalt kötelezettsége alól - a lány haragja

nélkül. Ez a harag pedig az esti kamatyolás elvonását jelentette. Pedig ő mindenáron ágyba akart

bújni ezzel a szépséggel!

- Na gyere, beviszlek! - döntötte el - bánja a fene alapon - a fiú. - Egyet viszont meg kell



ígérned! Mindent úgy és akkor csinálsz, amit, és amikor mondom! Ha nem, akkor otthagylak! -

fenyegette meg óvatosan a lányt. Susan kipirult arccal, csillogó szemekkel bólintott.

- Úgy lesz Tom! Nagyon köszönöm! Nem bánod meg! - simogatta meg az arcát.

- Remélem! - dörmögte a srác bosszúsan, hogy most sem tudott nemet mondani.

Légitaxiba szálltak és Howell utasította az automatát, hogy hová vigye őket. Mágneskártyájával

igazolta magát és kifizette a fuvarköltséget. Elindultak. Csúcsforgalom volt a levegőben. Mindenféle

járművek repkedtek látszólagos összevisszaságban, de nagyon is szervezett keretek között.

Robusztus  rendőrgépek járőröztek  lustán  felettük,  figyelve  a  világ  és  a  Föld  fővárosának

nyüzsgő életét. Lustaságuk látszólagos volt, a szükséges esetben nagyon is fürgék tudtak lenni.

Kevesebb, mint tíz perc alatt megérkeztek. Még az erős forgalom sem akadályozta őket túlságosan.

A kijelölt területnél szálltak le.

Az  Egyesült  Közös  Kormány  felhőkbe  nyúló,  monumentális  épületei  lenyűgöző  látványt

nyújtottak. Nappali fényben, teljes kivilágításban fürödtek.

- Gyalog megyünk tovább? - kérdezte Susan feleslegesen, mert a fiú ekkor ruganyosan kiugrott

a taxiból. Válaszra sem méltatta a lányt, míg ő még egyszer meg nem kérdezte.

-Persze, hogy gyalog. Mit vártál, hogy mozgójárdát tesznek le a kedvedért? Repülési tilalom

van az E.K.K. kormányépületei körüli öt kilométeres távolságban. A tiltást megszegőket börtönnel

jutalmazzák! De el kell mondjam, hogy a légelhárításunk is igen fejlett! Aki a felszólítás ellenére sem

száll le, vagy fordul vissza, azt kíméletlenül lelövik! Bár mostanában prenon-erőtérrel mindenkit a

földre tudnak kényszeríteni! Fejlődik a technika kicsim!

- És a fejesek Tom? Ők is gyalogolnak?

- Nem Susan. Ők kivételek! Mit gondolsz egy kormánytag, szenátor vagy tábornok napi tíz

kilométert gyalogol oda-vissza?

- Bocs Tom, hülye kérdés volt. Nem akarok buta libának látszani, de ezekről keveset tudok! -

válaszolta megszeppenve a lány, látva barátja egyre növekvő ingerültségét.

Sétáltak. A tér szines szökőkutak százaival volt  tele.  Körülöttük tízezernyi turista és helyi

bámészkodó nyüzsgött.

Kellemes,  meleg  mediterrán  este  volt.  A  szél  enyhén  lengedezett,  hűsítően  birizgálva  az

arcukat. Kultúrált büfék és falatozók várták az éhes és szomjas emberek rohamait. Felszálltak egy

légpárnás "sziszegőre" és néhány perc múlva a négy főépület közelében mászkálhattak. Az épületek

előtt  kétszáz  méterrel  erőtérkordont  vontak,  amit  figyelmeztető  táblákkal,  villogó  vörös  fényű



figyelmeztetésekkel megspékeltek. Maga az erőtér kék és sárga szinű, koherens, vibráló sugarakból

állt. A külső sárga sugár csak kábítólökést adott. A belső kék viszont halálos mértékű volt.

Susan  szemei  hatalmasra  tágultak  ezek  hallatára.  Az  épületek  és  az  erőtér  között  állig

felfegyverzett androidok cirkáltak. A lány rettegve kapaszkodott bele Tomba.

- Ezek ekkorák? - kérdezte bágyadt hangon. A fiú bólintott.

- Általában 190 és 220 centiméter közötti a magasságuk. Vállaik pingpongasztal szélességűek.

Csak hogy tudd: a bicepszük 70-80-as!

- Állatok! - tört ki a heveny elismerés a lányból. Kacéran végigmérte a hozzájuk legközelebb

levő jóképű androidot.

- A micsodájuk mekkora? - kérdezte elmélázva.

- A mijük? - lepődött meg Tom.

-  Hát  tudod!  A  kukijuk,  pélójuk,  fütyijük,  himbi-limbijük,  rakétájuk,  bőrpisztolyuk!  Hogy

mondjam még?

- Sehogy! - sóhajtott a fiú. - Fogalmam sincs róla! Ha annyira érdekel, akkor eredj és kérdezd

meg tőle! Lehet, hogy meg is mutatja! Esetleg leteper és itt a flaszteron a magáévá tesz!

- Na de Tom! - háborodott fel Susan. - Nagyon közönséges vagy! Ne legyél féltékeny, te vagy az

esetem!

-  Egy nagy fenét  vagyok féltékeny Susan!  Csak nem érdekel  a  Dort  Bummle tagjainak a

brokimérete! Ennyi volt, mehetünk haza!

- Dehogy megyünk! - rántotta meg a szőkeség akaratosan a haját. - Most már mindenképpen be

akarok jutni! Ha be tudsz vinni, akkor vigyél be és ne akarj gyáván megfutamodni!

A férfi csúnya szitkot morzsolt szét a fogai között. Kénytelen volt engedelmeskedni, annál is

inkább, mert ő is kíváncsi volt a tudására. Ki tudja-e játszani a bonyolult védelmi berendezéseket és

az  elit  testőrgárdát?  Eddig  ez  még  senkinek  sem  sikerült.  Ő  viszont  érezte,  hogy  képes  a

lehetetlenre, mert tanulmányai során felfedezett egy kiskaput, ami által - kis szerencsével - gond

nélkül be-illetve kijuthat.

- Gyere velem, megkerüljük az épületeket! - húzta maga után a szépséget, aki elcsodálkozott a

fiúban végbemenő változásokon. Az eddigi beszari alak helyébe hűvös, magabiztos, kiképzett katona

került, aki bátran belevág bármilyen akcióba.

- Hátulról könnyebb? - kérdezte Susan és igyekezett lépést tartani a férfivel.

- Kevesebb az őr és van egy hiányossága a rendszernek! Van egy "kiskapu"! - súgta a fülébe



hozzá hajolva Tom. - Hangosan ne beszélj, az androidok hallása sokkal tökéletesebb, mint nekünk!

Idő előtt  lelepleznének!  Nézd,  hogy figyel  minket  az  a  fickó,  akit  TE bikának néztél!  Egészen

bekanosodott a látványodtól! Magadnak kerested a bajt! Remélem nem fog minket követni hátra!

Susan megijedt.  A  marcona android  közelebb lépett  hozzájuk,  szemei  vörösen felizzottak.

Valószinűtlenül széles vállai, erőtől duzzadó izmai félelmetessé tették. Szürkésfekete egyenruhája

méretre  szabott  volt,  rajta  az  E.K.K.  Különleges  Erők  Főparancsnokságának  jelzéseivel.  Tom

hadnagyi stráfokat fedezett fel rajta a tiszti piros csíkokon. Nagyerejű, korszerű energiafegyvert, két

pisztolyt, egy vibrációs kést és jónéhány titkos, érdekes szerkezetet viselt, melyeket Tom nem ismert,

de nem kételkedett a hatékonyságukban.

A hadnagy elmosolyodott,  majd  elismerően csettintett.  Megvetően hátat  fordított  a  sietve

távozó párosnak. Azért kiváncsiságát kielégítve hátulról is megszemlélte a gyönyörű Susant.

- Mit bámul ez rajtam? - kérdezte dühösen a lány, mikor távolabb kerültek a mesterséges

embertől. Megborzongott. Olyan félelmetesen nézett! Azok a vöröslő szemek! Mintha nem is ember

lenne!

- Hát nem is egészen az! - bólintott a fiú. - Egyébként infralátásra kapcsolt, ugyanis így átlátott

a  ruhádon!  Ennivaló  a  tested,  neki  is  tetszettél!  Akár  randit  is  megbeszélhettél  volna  vele  a

szolgálata végén! Akkor megláthattad volna a "micsodáját" akcióban! Biztosan lenyűgözött volna

téged!

-  Undok szemét vagy Tom! -  bökte ki  felháborodva a lány.  -  Nem óhajtok vele közelebbi

kapcsolatba  kerülni!  Egyébként  sem szép  dolog  ennek az  androidnak ilyet  tenni!  Ez  zaklatás!

Panaszt tehetnék a parancsnokságán!

- Ne csacsiskodj, ennek semmi értelme! Olyan, mintha szél ellen pisálnál! Meddő és felesleges

panaszkodni! Kinevetnek és elküldenek a búsba! ...Itt vagyunk! Örülnék, ha legalább két percig

csendben maradnál! Nem akarom, hogy az egész őrség ide csődüljön!

Az épületek hátoldalainál álltak. A tömeg itt nem volt olyan nagy. Az erőterek halk búgása ott

vibrált előttük. Arcukat sárgára festette a lüktető energia. Pont egy személyi belépőkapunál álltak,

amelyen vörös tiltófelírat  hirdette,  hogy két  méteren belül  megközelíteni  tilos  és életveszélyes.

Android  jelenleg nem lebzselt  a  közelben.  Howell  villámgyorsan előhúzott  egy  általa  preparált

belépőkártyát és a kapuhoz lépve a megadott nyílásba dugta. Két másodpercig nem történt semmi,

azután...

Kivilágított folyosó nyílt az erőtéren egészen az épületig és az ott lévő újabb ajtóig. A férfi



kézen fogta a lányt, majd mögéje lépve a hátához simult. Maga előtt tolta át a megdöbbent Susant. A

bioszenzor  így  egy  embert  érzékelt  és  nem indította  be  a  riasztót.  Mihelyest  átértek,  Howell

előrelépett és sietős tempóra kényszerítette a szőkeséget.

- Ez volt a könnyebbik lépcső! Most jön a neheze! Ne félj, felkészültem! - biztatta barátnőjét,

aki hirtelen belátta, hogy milyen veszélyes vállalkozásba sodorta bele Tomot, és nem utólsósorban

saját magát. Vonakodva követte a férfit, akit átjárt az izgalom kellemes borzongása.

Odaértek a második ajtóhoz. Howellnek izzadt a tenyere, amint az újabb erőpróbához elővette

a  mesterséges  bőrmintát.  A  számítógép  ujjlenyomatigazoltatást  végzett  és  a  férfi  az  érzékeny

fémlemezre rakta a kért ujj mintáit. Össze-vissza mind a tizet. Zöldes fény villant, az ajtó nesztelenül

feltárult előttük. Beléptek. Volt egy testhőmérsékletszámláló is, amiről Tom nem tudott. Belistázta a

két személyt, és ezt a két adatot továbbította a biztonsági központba, ahol jelenleg senki sem figyelt

fel erre. Vészjelzést nem adott, hiszen érvényes kártyával és kóddal történt a bejutás. Csak ezen

apróság miatt kezelte fontosabban ezt a tényt.

Tágas folyosóra érkeztek. Végigmentek rajta és egy újabb ajtóhoz értek.

- Retinaletapogatás! Kérjük, nézzen bele a készülékbe! - mondta a falból egy kellemes női hang.

Susan végképp kiborult, de a férfi keményen megszorította a karját és komoran ránézett.

- Nyugodj meg végre! - suttogta a fülébe figyelmeztetően.

Zsebéből előkapott egy picike szelencét, felnyitotta és kivett két kocsonyás szemet. Susan a

szája elé rakta az egyik kezét, hogy elfojtsa kitörni készülő sikolyát. A férfi a letapogató nézőkéjéhez

tette a két látószervet, és az addig vörös készenléti fény megnyugtató zöldre változott..

-  Köszönöm  Preddigen  kormányzó!  Beléphet  az  A4-es  szektorba!  -  mondta  a  női  hang

szenvtelenül és az ajtó engedelmesen kitárult. Tom elrakta segédeszközeit és átlépte a küszöböt.

Útja ismét a következő ajtóig tartott.

- Lehelletminta vétel! Kérjük lehelljen rá az analizátorra! - folytatta az előző női hang. Tom

sietve húzta elő zsebéből a kis üvegcsét. Lecsavarta a kupakját és felhajtotta a tartalmát. Kissé

fintorgott,  de a másik decis üveget is  a szájára emelte.  Könnybe lábadt szemmel lihegett rá a

mikrofonhoz hasonlító fekete gombra.

-  Köszönöm  Preddigen  kormányzó!  Kérjük,  hogy  az  épületben  tartózkodása  során  ne

fogyasszon alkoholt! További ittas megjelenése a belépési engedélye visszavonását eredményezheti!

Kérjük, hogy a laboratóriumi szektorok elérése előtt végezze el a hanganalízist is!

A mikrofon kinn maradt, Tom pedig lázasan előkotorta mini-diktafonját és a szerkezet elé



tartva bekapcsolta.

- Preddigen kormányzó! 18-7688221! Nyissa ki az ajtót! - reccsent a készülékből az erőteljes

hang.

- Köszönjük kormányzó úr! Belépése engedélyezve az E.K.K. központi épületébe!

- Lesz még valamilyen próba? - kérdezte súgva a lány.

- Remélem, hogy nem! - vonta meg a vállát a férfi. - Ha igen, akkor elbuktuk a partit!

Hatalmas  előcsarnokba  jutottak,  ahonnan  mindenfelé  lépcsősorok  és  liftek  ágaztak  el.  A

csarnok  közepén  körkörös  információspult  ácsorgott  üresen.  Kényelmes  ülőalkalmatosságok

sorakoztak  példás  rendben,  csábítva  az  elhelyezkedésre.  Hangulatfények  égtek,  sejtelmes

félhomályba  burkolva  a  termet.  Láthatóan  egyedül  voltak.  Körbesétáltak  és  megnéztek  mindent.

- Honnan szedted ezt a belépőkártyát? Loptad? - kérdezte izgatottan Susan.

- Részben igen, részben magam csináltam! - büszkélkedett Tom.

- Kitől loptad? Preddigen kormányzótól? - folytatta kíváncsian a lány.

-  Emlékszel  a  tavalyi  tanfolyamomra?  Sikerült  hozzáférnem  az  adatállományhoz!  Ez  a

Preddigen tűnt a legjobbnak mind közül! Alkoholista és nem túl ismert figura. Hamarosan menesztik

a testülettől. Azonos a vércsoportunk és az RH faktorunk. Ujjlenyomatairól másolatot készíttettem,

és  mesterséges  bőrrel  legyártattam.  A  retinamásolatát  ugyanilyen  mesterséges  szemgolyóval

pótoltam.

- És a lehelletanalízis?

- Dupla vagy semmi alapon próbálkoztam! - húzta fel a vállát Tom. - Tudtam róla, hogy whisky

és  rumkedvelő.  Ezért  ittam  meg  egy-egy  decit  mindkettőből,  mielőtt  belelihegtem  volna  a

mikrofonba. Hangmásolatot meg nem volt nehéz szereznem.

- Te zseni vagy Tom! - nézett elismerően barátjára a lány.

-  Ugyan Susan, csak az eszemet használtam! -  mosolygott a férfi.  –  Gyere,  nézzünk szét!

Legalább egy-két órát itt kell töltenünk, különben gyanússá válhatunk a biztonsági rendszernek!

 

 

*****

 

 

Gene Rolen rettenetesen félt. Iszonyodott a rá váró borzalomtól. Az idegentől. Szíve úgy kalapált,



hogy majd kiugrott a helyéről. A cella sötétje félelmetes volt, bár egyelőre nem rejtőzködött és

tekergődzött a közelében semmi.

Halálraítélt volt. Többszörös gyilkosságért - amit előre megfontoltan követett el - zárták be . A

bíróság jogerősen kimondta felette a legsúlyosabb ítéletet. A fegyházból átvitték a siralomházba,

ahol  két  hetet  töltött  el.  Minden reggel  verejtékben fürödve  riadt  fel  és  figyelte  a  beszűrődő

hangokat. Ez a két hét maga volt a pokol. Várta melyik pirkadat lesz az utolsó, mikor jönnek érte,

hogy a vesztőhelyre vigyék. Nem jöttek érte. Másokat elvittek, őt nem. Örült a váratlan haladéknak,

bár a helyzetet nem értette. A halálbüntetéssel nem szoktak heteket várni, általában pár nap alatt

elintézik az ürgéket.

Azután hónapok múlva - mikor egészen jól megszokta az új életet - pontban este nyolckor nyílt

az ajtaja és marcona fickók léptek be a cellájába. Társai értő, beszédes szemekkel bámultak rá.

Megértette, hogy nincs tovább. A félelemtől remegve követte őreit, akik indulás előtt elektronikus

bilincset raktak rá. Áthaladtak a kivilágított főfolyosón és a főkapuhoz tartottak.

Rolen  fellélegzett.  Nem  akarják  kivégezni,  valahová  viszik.  De  hová?  Ekkor  nézte  meg

alaposabban őreit. Négy Dort Bummle android tornyosult föléje, pedig ő is jókora darab fickó volt a

189 centiméteres magasságával és százkilós csupaizom testsúlyával. Karcsú, fekete repülőbe ültek

be, melynek oldalán ott díszelgett az E.K.K. domború nyomatos címere, alatta pedig a speciális

testőrgárda egyszerű, ám félelmet keltő jelzése.

Rolen  ekkor  jött  rá,  hogy  óriási  bajban  van.  A  siralomházban  szóbeszéd  terjengett

halálraítéltekről, akiket ugyanúgy elvittek, mint őt, és nem kerültek vissza. Soha senki nem látta őket

többé. Ez pedig rosszat jelentett.

A repülő könnyedén felemelkedett és halk zúgásába halk sivítás is vegyült. Gyorsan haladtak. A

férfi magában számolta a perceket és hatig jutott el, amikor a gép fékezett és leszállni készült.

Gondolatban képzeletbeli vonalakat húzott az Eupolisi Központi Fegyintézet és az elért cél között.

Ennyi  idő  alatt  az  E.K.K.  székháza  és  az  űrkikötő  jöhetett  számításba.  Az  első  lehetőség tűnt

valószinűbbnek. És veszélyesebbnek.

Leszállás után kituszkolták a gépből és beültették egy kötöttpályás kisbuszféleségbe. Több

biztonsági kapun is  áthaladtak,  melyeket androidok őriztek.  Most már tudta a férfi,  hogy hová

csöppent,  csak azt nem, hogy miért.  Utuk végén liftbe szálltak és egy ragyogóan megvilágított

karbol- és fertőtlenítőszagú folyosóra léptek. Szinte sütött a fehér falakból áradó tisztaság. Rolent a

szag kórházi élményeire emlékeztette. Vonakodva követte őreit, akik megérezve a rab vonakodását



elektronikus vezetőpórázra tették, és maguk után vonszolták. Nyílt  egy kétszárnyas ajtó és egy

orvosi köpenyt viselő szakállas férfi  nézett ki  rajta.  Rolent vizsgálódva végigmérte, szája széles

ragadozómosolyra nyílt. Az elítéltet betuszkolták a műszerekkel telezsúfolt szobába és az ott levő

kényelmetlen ágyra bilincselték.

A  férfi  zakatoló  szívvel,  megbűvölve  bámulta  a  vele  szembeni  tartályban  mozdulatlanul

várakozó  arctámadót.  A  különleges  savas  folyadék  lelassította  a  pókszerű  lény  életfunkcióit.

Rolennek nem voltak többé illúziói a sorsát illetően. Nagyon félt. Egyszer mindenképpen meg kell

halni. De nem így!

-  A francba veletek! - kiáltott fel dühösen. - Nyírjatok ki, oké! Lehet, hogy megérdemlem!

Szánom-bánom bűneimet! Rohadékok! Szerintetek ez megfelel az embertársaitok iránti kíméletnek

és érzésnek?

- Csend legyen! Az elítélt nem beszél! Nincsennek jogai, és nem számít embernek! - reccsent rá

az android altiszt.

-  Ugyan már seggfej!  Nekem te nem szabod meg, hogy mikor pofázzak! Különben is  mit

csinálsz,  lelősz? -  kötekedett nagyképűen Rolen. Az altiszt  felemelte bal  kezét és a benne lévő

ostorszerű botot könnyedén a férfi nyakához érintette. Rolen szemei kifordultak, teste elernyedt.

Elájult.

Néhány magasrangú kormányhivatalnok élén Tay lépett be az orvosi szobába. Nem zavartatta

magát,  fesztelenül  elhelyezkedett  az  egyetlen  valamirevaló  székben.  Bonner  kormányzó  egy

vitrinnek dőlt, melyben műszerek sorakoztak példás rendben. A szakállas doktor kissé megrettenve

tüsténkedett az arctámadó előkészítésén. Ritkán látogatták meg kis birodalmában ilyen magasrangú

személyek.

- Nyugodtan csinálja csak Kramer, ne zavartassa magát miattunk! - bátorította Tay. A doki

zavartan bólintott és láthatóan lecsillapodott. Egy kis csappal óvatosan leeresztette a tárolóból a

savat, és megvárta, míg az ocsmány lény lassan megmozdítja a lábait.

- Csinálják meg az erőteret, nehogy a "kedveskénk" véletlenül minket pécézzen ki! - folytatta az

androidokat utasítva a főkormányzó. A katonák tüstént nekiláttak a bakok felállításának. Két perc

múlva halkan búgva feszült a lüktető energia az ágy és a tároló között. Rolen lassan ébredezett, majd

látva siralmas helyzetét azonnal magához tért.

- Ne csinálják ezt, kérem! Uraim ne hagyják ezt a mocskot rám mászni! KÉREM!! Lőjenek le,

akasszanak fel, vagy bármit, csak ne ezt az undok irtózatot!



Tay bólintott az orvosnak, aki távirányítóval kinyitotta a tároló ajtaját.

Az arctámadót a váratlan lehetőség megriasztotta.  Néhány másodpercig feszülten lapult  a

hátsó üvegfalhoz tapadva. Mivel nem érte bántódás, merészen előjött és hosszú, izmos farkával

kicsapott a tárolóból. Ezt sem követte megtorlás, ezért felbátorodva fürgén kiugrott az ágyra. Rolen

a félelemtől  eszelősen rángatódzni  kezdett  és ezzel  felkeltette az idegen peterakó figyelmét.  A

pókszörny érezte tehetetlen prédája vonaglását és villámgyorsan a férfi fejére tapadt.

Tay felállt a székről és közelebb lépett, hogy mindent részletesen meg tudjon figyelni. Rolen

ide-oda rángatta a fejét, de az arctámadó bilincsként kulcsolta át nyolc ízelt lábával a gyilkos fejét és

sikamlós  tojócsövét  a  férfi  szájába  erőltette.  Hosszú  farkát  rátekerte  az  erőlködő  torokra  és

megszorította. Rolen lassan elernyedt.

 

 

 

*****

 

 

Tom és Susan kiszállt a liftből és álmélkodva nézegette a laborszint vakító fehérségét. Sivárnak

tűnt a folyosó, amit a mattzöldre festett ajtók némiképp enyhítettek. Minden csendes és kihalt volt.

Találomra  benyitottak  az  egyik  ajtón.  Beléptek  a  hatalmas  helyiségbe,  ahol  automatikusan

bekapcsoltak a törtfehér fényű mennyezeti lámpák. Mindenhol hipermodern, vadonatúj műszerek és

ismeretlen  rendeltetésű  gépek  álltak.  A  terem hátsó  traktusát  két  krómacél  boncasztal  uralta,

bántóan csillogva a világításban.

- Gyerünk innen a fenébe, én félek! - rázkódott össze a lány, és közelebb húzódott barátjához.

-  Azt hiszem én is félek! -  bólintott Tom. -  Mi a francnak a székházba ilyen jól felszerelt

laboratórium? Mit csinálnak itt? Kíváncsi lennék mit boncolnak itt fel!

- Hát én nem! Kérlek, menjünk innen! - könyörgött Susan.

- Jó, menjünk. - adta meg magát a férfi. Kiléptek a teremből, mire odabent kikapcsoltak a

lámpák. Tom halkan csukta be az ajtót. Visszaindultak a liftekhez. Beszélgetés ütötte meg a fülüket

az egyik szobából.  Tom ösztönösen benyitott az ellentétes oldalon levő ajtón, de a lábai földbe

gyökereztek az eléje táruló látványtól. Susan a válla mellett nézett be, és szemei elkerekedtek a

rémülettől.



Látták a rabruhás, ágyra kötözött illetőt, az arcára tapadt idegennel. Látták a Dort Bummle

testőreit és a magasrangú kormánytisztviselőket, akik analitikusan figyelték a megalázó műveletet.

A nyíló ajtóra mindenki odakapta a fejét. Az androidok szemeiben elszánt határozottság villant,

kezeik késedelem nélkül csúsztak a fegyverekre.

- Kapják el őket, de élve! - dörögte mély basszusán Tay.

-  Kifelé!  -  lökte hátra Tom a lányt  és visszarántotta az ajtót,  majd zsákmányolt  kártyáját

végighúzta a zár konzolján. Vörös fény villant az ajtó négy szélén, a reteszek a helyükre csattantak.

Rohantak vissza a liftekhez -  egyelőre megmenekültek,  legalábbis  haladékot  nyertek.  Mögöttük

recsegett az ajtó, majd éktelen robajjal száz darabra hullva vágódott ki a folyosóra.

- Szállj be a liftbe és ne nézz hátra! - lökte meg Susant a férfi. Meg sem nézte, hogy elesett-e.

Előkapott egy picike rombolófegyvert. Design 4-es tipusú puhagolyós pisztoly volt, összeépítve egy

Mark 3-as impulzusvetővel,  ami kábítólövések leadására volt  képes. Nem nagy valami egy állig

felfegyverzett androiddal szemben, de szakértő kezekben aranyat érhet. Howell szakértő volt. Két

marokra kapta az " öszvért", ahogy ő nevezte a pisztolyát és lőtt. A tűvékony impulzus lelassította a

félelmetes katonát, aki így nem tudott megfelelően célozni. Energiavetője mégis életre kelt és a férfi

mellett  ütött  félméteres lyukat  a  falban.  Tom egyelőre nem akarta megölni  az androidot,  csak

harcképtelenné tenni. A puhagolyókkal szétlőtte a katona térdeit és az magatehetetlenül a padlóra

rogyott. Hátra sem nézve dobta magát hanyatt a liftbe, miközben csattogó pisztolya összes töltényét

a folyosóra kilépő három androidba eresztette. Már nem számított, hogy pusztít, hogy öl. Az életét

féltette és legfőképpen Susanét, akit ő vitt bele a veszélybe.

A  liftajtók  bezáródtak  és  ők  elindultak  lefelé.  Fejük  felett  dübörögve  szétszakadtak  a

nyílászárók  és  a  falak.  A  nagyerejű  rombolótöltetek  ökölnyi  lyukakat  ütöttek  a  lambériázott

szárnyakon.

- A kurva életbe, élve akarom őket! - hallották a főkormányzó hangját.

Döccenés nélkül érkeztek le a földszintre. Tom maga után húzta a remegő lányt. Átrohantak a

termen. Vöröslő szemű árny vált el a faltól és lőtt. Susan a földre bukott. A férfi dühös ordítással

viszonozta az android tüzét és a körkörös információs pult mögé bújt.

Mindenfelől léptek közeledtek. Howell tudta, hogy lebukott, elkapták. Mégsem adta fel. Összes

töltényét  kilőtte  az  androidokra.  Az  utólsó  előttinél  kapta  a  nyakába  a  bénítósugarat.  Érzékei

eltompultak, izmai elernyedtek. Lassan lecsúszott a szék mellé. Felnézve utólsó pillantásával még

látta a föléje hajló androidokat, és köztük a főkormányzó mosolygó arcát. Elájult.



 

 

*****

 

 

- Mi legyen velük? - kérdezte Bonner az ágyon fekvő két fiatalt nézve. Egyelőre ájultak voltak,

még tartott a bénítósugár hatása.

- Nem tudom. - sóhajtott tanácstalanul Tay. - Igazság szerint likvidáltatni kellene mindkettőt,

mert túl sokat láttak! A jóérzésem azonban küzd ez ellen! Kiderítették már, hogy kik ők?

- Folyamatban van a keresés. - bólintott Bonner. - Rögtön itt lesz a jelentés róluk. Azért ez nem

semmi!  Okos  fickó  lehet,  szépen  kijátszotta  a  biztonsági  rendszereket!  Látszott,  felkészült  a

behatolásra! A kérdés csak az, hogy virtusból, vagy szabotázscélból hatolt be ide?

-  Szerintem heccből  csinálta!  -  vélekedett  fejét  vakargatva  Tay.  -  Emellett  szól,  hogy  a

barátnőjével jött, nem pedig egyedül! Ha más célja lett volna, akkor nem kockáztatja a lány testi

épségét. Igaz, hogy fegyver volt nála...a helyében én is használtam volna!

Android altiszt lépett be a szobába és udvariasan átadott a főkormányzónak néhány fényképes

papírlapot. Tay kíváncsian átfutotta őket és a megdöbbenéstől lehuppant az egyik fotelbe.

- Thomas Howell és Susan Hutter! A francba! Ez Kevin elveszett fia lehet! - mondta sápadtan a

férfi.

- Micsoda véletlen! - lepődött meg Bonner is. Rábámult az ágyon fekvő, lassan ébredező fiúra.

- Ezért volt olyan ismerős! Kiköpött apja! - sóhajtott Tay. Érdekes módon a felismerés nemhogy

megnyugtatta  volna,  hanem méginkább nyugtalanná tette.  Emlékezetébe idéződött  a  huszonhat

évvel ezelőtti ígérete, amit Kevinnek és Maxnak tett. Párhuzamot vont a reggel kapott jelentéssel.

Ebben a klónozott testek felügyeletével megbízott orvos értesítette, hogy a szóban forgó testek

alkalmassá váltak élet hordozására - készen álltak a transzponálásra. Mi lehet velük ennyi idő eltelte

után? Élnek-e még? És itt jön a legfontosabb kérdés: Vissza akarnak-e térni emberi testükbe? És ha

nem, akkor mi legyen a továbbiakban?

- Legjobb lesz, ha mindezt titokban tartjuk! - határozta el Tay, és segített Howellnek felülni. A

fiú a fejét fájlalta és szédült.

- Nyugi Tom, ez természetes! A kábítósugár utóhatása! - nézett rá a férfi, majd visszafordult és

segített a lánynak is. A szőkeség ijedten bámulta a két férfit. Nagyon félt. Sejtette, hogy nem fog



dícséretet kapni ezért az illegális behatolásért.

- Nem érzem jól magam! - bökte ki nagy nehezen, és gyönyörű szemeit Tayre függesztette.

- Örüljön szépségem, hogy ennyivel megúszta! - dörrent rá Bonner harciasan.

- Az én hibám! - szólalt meg Howell elkínzottan. - Kár volt vagánykodnom Susan előtt, hogy

képes vagyok bejutni  a  székházba.  Ő nem tehet  semmiről,  kérem, engedjék el  és  csak engem

vonjanak felelősségre!

- Ez nem olyan egyszerű Tom! - ült le melléje Tay. - Ezernyi szabályt megsértettél és áthágtál!

Más  személyazonosságát  használtad  fel  a  bejutáshoz!  Apropó!  Harris  kérlek,  nézz  utána

Preddigennek  és  mihamarabb  függeszd  fel!  Az  én  utasításomra!  Indulj  azonnal!

- Megyek Roni! - lépett az ajtó felé a magas, vékony férfi - Beküldjem az őrséget?

- Felesleges! - legyintett Tay. - Tom nem fog nekem ugrani, enélkül is elég nagy szarban van!

Igaz fiú?

-  Igen uram! -  biccentett sóhajtva Howell.  -  Esztelenség lenne belekevernem magam még

jobban a trutyiba!

Bonner megnyugodva lépett ki a helyiségből, ám két androidot - sosem lehet tudni alapon - az

ajtó elé állított.

- Ismer engem uram? - kérdezte udvariasan a fiú.

- Apádat ismertem, egy időben alatta is szolgáltam. - kerülte ki a kérdést Tay. Susan is teljesen

magához  tért,  és  érdeklődve  hallgatta  a  beszélgetést.  -  Nagyon  jó  vezető  volt,  igazságos  és

melegszivű.

-  Hogyan halt meg az apám? - sóhajtott fel Tom és szürkészöld szemét belemélyeztette a

főkormányzóéba.

- Nem halt meg, legalábbis a tudtommal nem. Valószinűleg még mindig él és visszavágyik a

Földre!

- Hogy lehet ez? - suttogta döbbenten Tom. - És ha igen, akkor miért nem jött vissza? Vagy

maguk miért nem hozták vissza?

- Rendben van fiú, elmesélek néhány dolgot! Egy feltétellel! Ezek szigorúan titkos államtitkok,

senkinek se adhatjátok tovább! Megígéritek?

A két fiatal összenézett és bólintott.

-  Ha  mégis  elmondjátok  bárkinek  ezeket,  akkor  az  illető  is  és  ti  is  halottak  vagytok!  -

keményedett meg Tay hangja. A lány gyönyörű szemeiben határtalan rémület tükröződött.



Tay ezt látva magában elmosolyodott és nekikezdett a történetnek. Mindent elmesélt, amit

szükségesnek  tartott.  A  küldetést,  a  Lendart,  a  PORTEMIS  katasztrófáját  és  a  halálos  kórral

megfertőzött embereket. Legvégül említette a tudatátmentést, mint utólsó menekülési esélyt - ami

tökéletesen sikerült.

- Úristen! Apám huszonhat éve idegenként él a Lendar egyik barlangjában? Ez hihetetlen és

groteszk! Szerencsétlenek!

- Undorító! - tette hozzá Susan, de a fiú gyilkos pillantása belefojtotta a továbbiakat.

- Klónoztuk őket és az új testük megfelelően kifejlődött és alkalmassá vált a visszamentésre!

Ma reggel kaptam a jelentést róla! Kíváncsi vagy rá? Elnézést, kíváncsiak vagytok?

- Én igen! - szögezte le határozottan Tom. A lány bizonytalankodott. Nem tudta, hogy viseli el

majd a létfenntartó folyadékokban úszkáló testek látványát. Mindkét férfi sürgetően bámulta. Érezte,

hogy döntenie kell.

- Én is megyek! - húzta ki magát, és felállt. Tom megkönnyebbült - Tay nemkülönben.

 

 

*****

 

 

Greg Wilson néhány percig meredten bámulta a Lionita rendszer tündöklő, központi égitestjét. A

fényszűrő acélüveg ablakok sziporkázó szikrázássá tompították a Nap bántóan erős sugarait. Hátat

fordított a látványnak és sürgetően figyelte a technikusát, aki azon iparkodott, hogy mielőbb befogja

a menekülő hajót.

- Meg van uram! - kiáltott fel lelkesen a fiatal férfi. - Az ötödik bolygó, a KX-47-es mögött

bújkál! Elcsíptem a fázisjelét!

- Nagyszerű Pamar! - dícsérte meg őt Wilson. - Megkerüljük a rendszert és hátulról csapunk le

rájuk, szokás szerint! Innen várnak minket, nem a túloldalról!

-  Mit  szállít  az  a  hajó  uram? -  kérdezte  a  technikus,  miközben betáplálta  az  adatokat  a

számítógépbe.

- Pontosan nem tudom! -  húzta össze szemöldökét a parancsnok. -  Alkatrészeket, aranyat,

plutóniumot,  meg egyéb csecsebecséket!  Mind értékes,  jó  minőségű áruk!  Kellenek nekünk!  A

feketepiacon milliókat érnek! Lecsapunk rájuk, megszerezzük a szajrét és milliomosként távozunk!



Sima ügy lesz, rutinrepülés! Szóljon mindenkinek, hogy készüljenek fel a támadásra!

- Máris uram! - válaszolta lelkesen Pamar és rácsapott a riadógombra. A legénységi szállásokon

felbődültek a  szirénák,  a  kalózok hada perceken belül  felfegyverkezett  és  elfoglalták a  kijelölt

helyüket.  Wilson  ismét  az  ablakokon  nézett  kifelé,  és  elismerően  figyelte  hajójának  taktikus

manőverezését. - El kell ismernem, hogy ügyes a fickó! - gondolta technikusa munkáját bírálva a

parancsnok.

Szívét büszkeség dagasztotta. Az E.K.K. katonai erőfeszítései ellenére újra és újra sikerült egy-

egy kereskedelmi hajót kifosztania. A személyzettel végeztek, az üres hajót felrobbantották. Mostani

útjukon is  kikerültek három őrhajót.  Azok a balfácánok nem vették őket észre.  Szerencsére.  A

múltkor épphogycsak sikerült elkerülniük a végzetes találkozást egy arra kóborló csatacirkálóval.


