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Első fejezet 
 
Perry Bergman furcsa remegésre ébredt nyugtalan álmából, és rögtön baljós előérzete tá-

madt. A kellemetlen, reszelős hang olyan volt, mint amikor a társai idegeit nem kímélő diák végig-
húzza körmét az iskolai táblán. Azt hitte, álmodik, de hiába kelt föl, a remegés nem szűnt meg, sőt, 
mivel mezítláb állt az acélpadlón, még kellemetlenebbé vált, fogorvosának a fúróját juttatta eszébe. 
Közben a nyugtalanító hangon kívül tisztán hallotta a hajó generátorainak ismerős zúgását, és a lég-
kondicionáló halk, egyenletes neszét is. 

- Mi az ördög ez? - kérdezte fennhangon Bergman, bár senki nem volt a közelben, hogy vá-
laszoljon. Előző este, hosszú és kimerítő utazás után, helikopterrel érkezett a Benthic Explorer fe-
délzetére. Los Angelesből New Yorkba kellett repülnie, és onnan tovább, az Azori-szigetekhez tar-
tozó San Miguelen lévő Ponta Delgadába. Az időzónaváltás és a műszaki problémákról tartott hosz-
szú munkamegbeszélés érthető módon kifárasztotta, nem szívesen kelt föl, és főleg nem a hajótest 
ismeretlen eredetű, csikorgó hanggal párosuló remegése miatt. 

Bergman a falra szerelt telefonért nyúlt, dühösen a parancsnoki hidat hívta. Miközben a vá-
laszra várt, lábujjhegyre állva kinézett lakosztálya kerek ablakán. Százhetven centi magas volt - sa-
ját mércéje szerint középtermetű. Odakint a nap épphogy lebukott a látóhatár alá, a hajó hosszú ár-
nyékot vetett az Atlanti-óceánra, amely úgy nyújtózott nyugatnak, mint hatalmas, durván kikalapált 
ónlemez. A hajó enyhén himbálózott hosszanti tengelye mentén, megadva magát az egymást követő 
hullámok nyomásának. Derűs nyugalom jellemezte a felszínt, odalent azonban, a tenger mélyén lá-
zas tevékenység zajlott. A Benthic Explorert számítógéppel vezérelt hajócsavarjai, az orr- és tat-
részbe szerelt tolóhajtóművei tartották egy helyben az óceánt hosszában kettéosztó, tizenkétezer ki-
lométer hosszú víz alatti hegyvonulatnak, a Középatlanti-hátságnak egy szakasza fölött, amelyet 
élénk vulkáni és szeizmológiai tevékenység jellemez. Egymást követő hatalmas lávafolyamaival, 
óriási gázkitöréseivel és sorozatos kis földrengéseivel a mélybe merült hegylánc maga volt a nyár-
esti nyugalmat árasztó felszín tagadása. 

- Parancsnoki híd - hallotta Bergman a vonal túlsó végéről a fásult, unott hangot. 
- Hol van Jameson kapitány?! - kérdezte idegesen. 
- Ha jól tudom, a kajütjében - válaszolta hajszálnyival óvatosabban az ügyeletes. 
- Mi az ördög ez a remegés?! - követelőzött változatlan hevességgel Bergman. 
- Fogalmam sincs, de biztosan nem a gépházból jön. A fiúk már szóltak volna, ha valami baj 

lenne. Valószínűleg a fúrószerkezet okozza. Kérdezzem meg a fúrómestereket? 
Bergman nem válaszolt, dühösen lecsapta a kagylót. Felháborította, hogy az ügyeletesnek - 

bárki lett légyen is - magától nem jutott eszébe utánanézni annak, hogy mi okozza a különös reme-
gést. Ennyire közömbös, nemtörődöm? Erősen nyugtalanította az elemi szakmai éberségnek ez az 
égbekiáltó hiánya, de úgy döntött, majd később foglalkozik vele. Egyelőre azt tartotta a legfonto-
sabbnak, hogy minél előbb felrántsa a farmerjét, és belebújjon magas nyakú gyapjúpulóverébe. Fö-
lösleges volt neki a figyelmeztetés, anélkül is tudta, hogy a remegést nagy valószínűséggel a fúró-
szerkezet okozza - pontosan a fúrás körüli gondok kényszerítették arra, hogy megtegye a hosszú, 
fárasztó utat, Los Angelesből a hajóra repüljön. 

Bergman tisztában volt azzal, hogy a Benthic Marine sorsa függ a rendkívüli vállalkozás si-
kerétől. Egy magmakamrát akartak megfúrni az Azori-szigetektől nyugatra, a víz alatti hegyláncon, 
anélkül, hogy ezt bárki megrendelte volna. A munkálatok horribilis összegbe kerültek, és a Benthic 
Marine kénytelen volt maga finanszírozni őket. Bergman azzal a szilárd hittel vágott bele a vállal-
kozásba, hogy az eredmény világszerte óriási érdeklődést fog kelteni, ráirányítja a közvélemény fi-
gyelmét a tenger alatti erőforrás-kitermelésre, és az oceanográfiai kutatások élcsapatának tagjává 
teszi a Benthic Marine-t. Sajnos, az eredmények egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött re-
ményt, a munkálatok nem úgy haladtak, ahogyan eltervezte. 

Az öltözködéssel végezve megnézte magát a szűk kajüt sarkában a mosdókagyló fölötti tü-
körben. Pár évvel korábban ez eszébe sem jutott volna, de miután betöltötte a negyvenet, rájött, 
hogy érdekesen zilált, rendezetlen vonásai, amelyek korábban előnyére váltak, ellene fordultak, és 
határozottan öregítik, vagy legalábbis azt a benyomást keltik, mintha örökké fáradt lenne. A haja is 
ritkulni kezdett, egy ideje már csak szemüveggel tudott olvasni, de ellenállhatatlanul megnyerő mo-
solya szerencsére nem hagyta cserben. Bergman büszke volt hófehér, egyenletes fogsorára, amely-
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nek csillogását kiemelte rendszeres napozástól barna bőre. A tükörből visszatekintő arccal megelé-
gedve, kiviharzott a kajütből. A kapitány és az első tiszt ajtaja előtt elhaladva erős késztetést érzett, 
hogy - felháborodását levezetendő - bezörgessen. Tudta, hogy a hajó belsejének egymáshoz kapcso-
lódó fémfelületei megsokszoroznák a zajt, úgyhogy attól a halott is felébredne. A Benthic Marine 
alapítójaként, elnökeként és legnagyobb részvényeseként elvárta, hogy amíg a hajón tartózkodik, 
mindenki ugrásra készen álljon, éberen várja az utasításait. Micsoda dolog az, kérdezte magában, 
hogy csak engem érdekel ez az idegesítő remegés, másnak az eszébe sem jut, hogy utánanézzen? 

A fedélzetre érve Bergman megpróbálta kitalálni, honnan jön a fúró hangjával egybemosó-
dó, különös zaj. A Benthic Explorer százharmincöt méter hosszú volt, a közepén hidat alkotó, több 
emeletes fúrószerkezettel. Búvárkabin, mélytengeri merülőnaszád, távirányítással működtethető 
video- és filmkamerák is tartoztak hozzá. A korszerű felszerelés, kiegészülve a hajó belsejében ki-
épített fejlett laboratóriummal, lehetővé tette a Benthic Marine számára, hogy bonyolult oceanográ-
fiai vizsgálatok, műveletek elvégzésére megbízásokat vállaljon. 

A fúróházhoz közeledett Bergman, amikor nyílott az ajtó, és hatalmas termetű férfi lépett ki 
rajta. Az óriás nagyot nyújtózkodva ásított, majd megigazította kezeslábasának vállpántját, és a fe-
jébe nyomta védősisakját, amelynek az elején nagybetűs felirat hirdette: Művezető. Alvástól elme-
revült mozdulatokkal a forgótányér felé vette az irányt, de az egész hajótestet rázó remegés sem 
tudta rávenni, hogy siessen. 

Bergman ellenben megszaporázta a lépteit, és éppen akkor érte utol a férfit, amikor két fe-
délzeti munkás is csatlakozott hozzá. 

- Körülbelül húsz perce tart, főnök - mondta egyikük, túlkiabálva a mélyfúró berendezés za-
ját. Bergmanról senki nem vett tudomást, mindhárman úgy viselkedtek, mintha ott sem lenne. 

A művezető morgott valamit, vastag védőkesztyűt húzott, és kiballagott a fúróakna fölött át-
ívelő rácsos fémpallóra. Bergmanra mély benyomást tett a hidegvére. A járda keskeny volt, és csak 
alacsony, keskeny korlát védte a rajta állót attól, hogy beleessen a tizenöt méter mélyen sötétlő óce-
ánba. A forgótányért elérve a művezető előrehajolt, és két kézzel a forgó tengelyért nyúlt. Nem 
markolta meg, csak hozzáért, hagyta, hadd forogjon, és a fejét oldalra hajtva, tapintással próbálta 
megállapítani, mi okozhatja a remegést. Mindössze egy-két másodperc kellett neki. 

- Fúrót leállítani! - kiáltotta az óriás. 
Az egyik munkás azonnal a kapcsolótáblához ugrott egy perccel később a forgóasztal halk 

nyikordulással megállt, a remegés abbamaradt, a művezető pedig megfordult, és visszaballagott a 
fedélzetre. 

- A fenébe! Már megint tönkrement a fúrófej! - mondta ingerülten. - Ez viccnek is rossz! 
- Hát még az, hogy az utóbbi négy-öt napban legfeljebb félméternyit haladtunk - válaszolta 

az ott maradt fúrómunkás. 
- Indulás! Húzzák fel a fúrót! - adta ki az utasítást a művezető. 
Erős zúgás hallatszott, ahogy a csörlők megmozdultak, hogy teljesítsék az óriás kívánságát. 
- Honnan tudja, hogy törött a fúró? - kérdezte az újabb zajt túlkiabálva Bergman. 
- Tapasztalatból - válaszolta a magasból lenézve a művezető, és a hajó végébe indult. 
Bergmannak futnia kellett, hogy lépést tudjon tartani vele, mivel az óriás kétszer olyan hosz-

szúakat lépett, mint ő. Közben tovább próbált kérdezősködni, de a művezető vagy nem hallotta, 
vagy egyszerűen nem akart tudomást venni róla. Egy lépcsőhöz érve a fokokat hármasával véve föl-
felé indult, és két szinttel feljebb megállt egy kajüt előtt. MARK DAVIDSON 
MERÜLŐPARANCSNOK, hirdette az ajtóra erősített tábla. A művezető határozottan bekopogott, 
amire először csak néhány köhögés volt a válasz, de aztán elhangzott a belépésre vonatkozó felszó-
lítás. 

Bergman szorosan a művezető nyomában maradt, követte a szűk kajütbe. 
- Rossz hírem van, főnök - kezdte az óriás. - Úgy néz ki, hogy a fúró megint tönkrement. 
- Mennyi az idő? - kérdezte Davidson, és álmosan beletúrt kócos hajába. Atlétatrikóban és 

alsónadrágban ült az ágya szélén, az arca enyhén püffedt volt, a hangja álmos. Anélkül, hogy a vá-
laszt megvárta volna, cigarettáért nyúlt. A kajüt levegője áporodott volt, beleette magát az erős füst-
szag. 

- Hat körül - válaszolta a művezető. 
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- Jézusom - nyögött fel Davidson. Csak ezután vette észre Bergmant, és alaposan meglepő-
dött azon, hogy ott látja. - Perry! Mit keres itt? 

- Nem tudtam aludni a remegéstől. 
- Miféle remegéstől? - kérdezte Davidson, és a művezetőre nézett, aki tágra nyílt szemmel 

meredt Bergmanra. 
- Maga Perry Bergman?! - ámuldozott. 
- Amikor utoljára megnéztem az útlevelemet, az állt benne. - Bergman némi elégtételt érzett, 

látva, milyen kellemetlenül érzi magát az óriás. 
- Elnézést. 
- Felejtse el! - mondta fensőbbséges megbocsátással Bergman. 
- A fúró remegett? - érdeklődött Davidson. 
- Ahogy az előző négy is, sőt kicsit még jobban - válaszolta a művezető. 
- Már csak egy gyémántélű wolframkarbid fejünk van. 
- Nekem mondja? 
- Mennyit haladtak? 
- Tegnap óta nem sokat. Négyszáz méternyi csövet eresztettünk le. Mivel a fenék nagyjából 

háromszáz méternyire van, és nincs rajta üledék, mintegy százméternyire lehetünk bent a sziklában. 
- Ezt magyaráztam tegnap este - fordult Bergmanhoz Davidson. - Négy nappal ezelőttig re-

mekül haladtunk, azóta viszont hiába használtunk el négy fejet, hatvan-nyolcvan centit. 
- Kemény rétegbe ütköztek? - kérdezte Bergman, csak hogy hallassa a hangját. 
- Kemény? Az nem kifejezés! - felelte szarkasztikus nevetés kíséretében a munkavezető. - 

Gyémántbevonatú, egyenesen barázdált fúrófejeket használunk, azokkal sem sokra megyünk! Rá-
adásul a radarvizsgálat kimutatta, hogy még legalább harminc métert kell fúrnunk, ha el akarjuk ér-
ni a magmakamrát. 

- Végzett már a labor az utolsó fúróban talált kőzet vizsgálatával? - kérdezte a művezető. 
- Igen - válaszolta Davidson. - Tad Messenger állítja, hogy nem találkozott még ilyen kőzet-

tel. Kristályos krizolit, de úgy látszik, olyan a rácsszerkezete, mint a gyémánté. Jó volna nagyobb 
mintát szerezni. A tengeri fúrás egyik hátulütője, hogy nem lehet elvezetni a zagyot. Olyan, mintha 
sötétben dolgoznánk. 

- Le tudunk ereszteni egy mintavevőt? - szólt közbe Bergman. 
- Nem sokra mennénk vele, amikor a gyémántfúróval sem boldogulunk. 
- Mi volna, ha összekapcsolnánk a gyémántfejjel? Ha elég nagy, rendesen megvizsgálható 

mintát tudnánk szerezni, esetleg eszünkbe jutna a megoldás. Túl sok pénzt öltünk már ebbe a vál-
lalkozásba, hogy harc nélkül feladjuk. 

Davidson a művezetőre nézett, és mivel az csak a vállát vonogatta, visszafordult 
Bergmanhoz. 

- Maga a főnök. 
- Egyelőre legalábbis. - Bergman nem viccnek szánta a megjegyzést, valóban nem tudta, 

mennyi ideig maradhat vállalatának a főnöke, ha a terv, amelybe belevágott, kudarcba fullad. 
- Rendben van! - Davidson a csikkekkel teli hamutartó szélére rakta a cigarettáját. - Húzzák 

fel a fúrót! 
- A fiúk már nekiláttak - válaszolta a művezető. 
- Vegye ki a raktárból az utolsó fejet! - Davidson a telefonért nyúlt. - Szólok Larry Nelson-

nak, hogy készítse elő a búvárkabint, és tegye vízre a merülőnaszádot. Kicseréljük a fúrót, és meg-
próbálunk nagyobb, kezelhetőbb mintát szerezni. 

- Ajaj! - morogta az óriás, és távozott. 
Bergman is menni akart, de a merülésvezetővel tárgyaló Davidson a kezét feltartva jelezte, 

hogy maradjon. Miután befejezte a beszélgetést, komolyan Bergmanra nézett. 
- Van valami, amit a tegnap esti megbeszélésen nem említettem, de úgy érzem, jó, ha tudja – 

mondta. Bergmannak kiszáradt a szája, és hogy megnedvesítse, nagyot nyelt. Nem tetszett neki 
Davidson hangja, baljósnak találta. 

- Lehet, hogy nincs különösebb jelentősége - folytatta a munkavezető -, de amikor radarral 
megvizsgáltuk ezt a réteget, amelyet most keresztül akarunk fúrni, váratlan dologra bukkantunk. 
Nálam vannak az adatok. Akarja látni őket? 
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- Elég, ha elmondja, miről van szó - válaszolta Bergman. - Majd később megnézem őket. 
- A radarmérések szerint lehetséges, hogy a magmakamra tartalma más, mint amire koráb-

ban gondoltunk. Lehet, hogy nem folyékony. 
- Maga viccel! - Az információ tovább növelte Bergman félelmét. A Benthic Explorer előző 

nyáron véletlenül bukkant a víz alatti hegyre, amelyet most meg akartak fúrni. A fölfedezést az tette 
rendkívül érdekessé, hogy a Közép-atlanti-hátságot korábban alaposan végigvizsgálta a Geosat, az 
amerikai haditengerészetnek az óceán fenekét gravitációs mérésekkel feltérképező műholdja, de ezt 
a hegyet valamiért eltévesztette, nem jelezte. 

Bár a Benthic Explorer mögött hosszú expedíció állt, és a személyzet összes tagja nagyon 
vágyott már haza, mindenki elfogadta a döntést, hogy maradjanak még egy kicsit, vizsgálják meg 
alaposabban a hegyet. A hajó érzékeny szonárjának mérési eredményei ugyanolyan meglepőek vol-
tak, mint magának az óceán mélyén emelkedő hegynek a váratlan felbukkanása. Kiderült ugyanis, 
hogy a hegy nyugodt tűzhányó, amelynek külső burka szokatlanul vékony, és folyékony magja csu-
pán harmincméternyire van a kéreg tetejétől. Ennél is váratlanabb fölfedezésnek bizonyult az a 
tény, hogy a magmakamra tartalmára a földrengéshullámok terjedési sebességének ugyanolyan hir-
telen változása a jellemző, mint a Mohorovičié-felületre, rövid nevén a Mohóra, amely nem teljesen 
összefüggő réteget alkot a földkéreg és a földköpeny között. Mivel még soha, senkinek nem sikerült 
magmát felszínre hoznia a Mohóból, bár az amerikaiak és az oroszok is próbálkoztak vele a hideg-
háború idején, Bergman úgy döntött, megfúrják a hegyet, hátha a Benthic Marine lesz az első a vi-
lágon, amelyik mintát tud szerezni az olvadt anyagból. Úgy okoskodott, hogy az anyag vizsgálata 
nemcsak a föld szerkezetének jobb megértéséhez vihet közel, hanem esetleg pótolhatatlanul fontos 
információkkal is szolgál a keletkezését illetően. Ezek után a Benthic Explorer munkavezetője most 
azt mondja, lehetséges, hogy a kezdeti vizsgálati eredmények tévesek voltak. 

- Az is lehet, hogy a magmakamra üres - jelentette ki Davidson. 
- Üres?! 
- Na jó, nem teljesen - módosított állításán a fúrásvezető. - Lehet benne nagynyomású gáz 

vagy akár gőz is. Tudom, ilyen mélység mellett a radartechnológia nem száz százalékig megbízha-
tó. Sokan mondanák, hogy csak találgatok, túl messzire menő következtetéseket vonok le, de mégis, 
idegesít, hogy a radarmérések eredménye nem egyezik meg a szeizmikus vizsgálatokéval. Nem sze-
retném, ha nagy erőfeszítés árán forró gőzt tudnánk csak a felszínre hozni. Senki sem örülne neki, 
legkevésbé a befektetők. 

Bergman a szája belsejét rágva töprengett azon, amit Davidsontól hallott. Kezdte azt kíván-
ni, hogy bár sose hallott volna a Tengeri Olümposzról, ahogy a hajó személyzete az óceánfenékből 
kiemelkedő, lapos tetejű hegyet elnevezte. 

- Szólt erről dr. Newellnek? - kérdezte. Dr. Suzanne Newell a Benthic Explorer vezető ocea-
nográfusa volt. - Látta a radarmérések adatait? 

- Senki sem látta - válaszolta Davidson. - Én is csak tegnap figyeltem fel rájuk, miközben 
magát vártuk. Ismertetni akartam őket a tegnap esti megbeszélésen, de úgy döntöttem, jobb, ha vá-
rok, és először négyszemközt beszéljük meg a dolgot. Talán még nem tűnt fel, de sajnos, van némi 
gond a legénységgel. Többen úgy gondolják, hogy Don Quijoték vagyunk, olyan ez a fúrás, mintha 
szélmalmot akarnánk megrohamozni lándzsával. Az emberek jó része szeretné, ha abbahagynánk, 
és hazamehetne a családjához, mielőtt vége a nyárnak. Egy szó, mint száz, nem akartam olajat ön-
teni a tűzre. 

Bergman érezte, hogy megroggyan a térde. Davidson székéért nyúlt, elrántotta az asztaltól, 
és nehézkesen lezökkent rá. A szemét dörzsölte - fáradt volt, éhes, és elbizonytalanodott. A legszí-
vesebben felpofozta volna magát, mert bizonytalan adatokra építve kockára tette vállalata jövőjét, 
ugyanakkor úgy érezte, ha újból kellene döntenie, ugyanazt tenné. A fölfedezés egészen váratlan, 
megdöbbentő volt, kényszerítette, hogy így cselekedjen. 

- Hé! Nem akarok vészmadárkodni! - szólt rá Davidson, látva komor ábrázatát. - Azt csinál-
juk, amit mondott. Megpróbálunk pontosabb képet nyerni a kőzetről. Addig is, nincs értelme el-
szontyolodni. 

- Nehéz megállni - válaszolta Bergman. - Főleg, ha arra gondolok, mennyibe kerül a Benthic 
Marine-nek ez a vállalkozás. Talán az lenne a legokosabb, ha gyorsan befejeznénk, és nem szaporí-
tanánk tovább a veszteségeinket. 



 - 6 - 

- Miért nem eszik valamit? - kérdezte a munkavezető. - Üres gyomorral, elkapkodva nem 
érdemes döntést hozni. Szívesen csatlakozom magához, ha vár, amíg lezuhanyozom. Az ördögbe is! 
Hamarosan sokkal tájékozottabbak leszünk, és könnyebben el tudjuk dönteni, mit tegyünk. 

- Mennyi időbe telik, hogy kicseréljék a fúrófejet? - érdeklődött fáradtan Bergman. 
- A merülőnaszád egy órán belül lent lehet, és vele az új fej, meg a szerszámok is. A búvá-

roknak több idő kell, különben keszonbetegséget kapnak, de a fej cseréje gyorsan megy. Két-három 
óra, és készen leszünk. 

Bergman komoly erőfeszítésébe került, hogy felálljon. 
- Szóljon, ha elkészült! - mondta, és az ajtó felé indult. 
- Várjon! - kiáltott utána hirtelen támadt lelkesedéssel Davidson. - Van egy ötletem, talán 

segít. Miért nem megy le maga is a merülőnaszáddal? Suzanne azt mondja, csodaszép odalent. Még 
a naszádvezető, Donald Fuller is, pedig ő haditengerész volt, és nem szeret beszélni, esküszik rá, 
hogy gyönyörű a táj. 

- Mi lehet olyan nagyszerű egy lapos tetejű, az óceán mélyére süllyedt hegyben? - kérdezte 
Bergman. 

- Én még nem voltam lent - vallotta be Davidson -, de gyanítom, hogy a kőzetalakzatok ér-
dekesek. Tudja, a Közép-atlanti-hátság. Kérdezze meg Newellt és Fullert! Előre lefogadom, hogy 
boldogok lesznek, ha meghallják, hogy újból lemerülhetnek. Azt mondják, elképesztően tiszta oda-
lent a víz, és a halogénlámpák fényénél hatvan-nyolcvan méterre is el lehet látni. 

Bergman erre már nem szólt, csak bólintott. A merülést jó ötletnek tartotta, tudta, hogy elte-
reli a figyelmét az égető problémákról, és úgy érezte, valami hasznosat cselekszik. Annál is inkább 
izgatta a dolog, mivel még csak egyszer ült a merülőnaszádban - Santa Catalina sziget mellett, ami-
kor a Benthic Marine megkapta a szerkezetet -, és az nehezen felejthető, izgalmas élményként ma-
radt meg az emlékezetében. Ha más haszna nem is lesz a dolognak, gondolta, legalább megnézi azt 
a rengeteg gondot, fejtörést okozó hegyet. 

- Kinek szóljak, hogy le akarok menni? - kérdezte. 
- Bízza csak rám! - válaszolta Davidson. Felállt, áthúzta a feje fölött a trikóját. - Beszélek 

Larry Nelsonnal. 
 

Második fejezet 
 
Richard Adams kikapta bő, hosszú alsóját a szekrényéből, majd gyors mozdulattal berúgta 

az ajtaját. Miután eligazította magán a meleg, gyapjú alsó ruhát, kötött sapkát nyomott a fejébe, és a 
kajütjét otthagyva bezörgetett Louis Mazzolához és Michael Donaghue-hoz. Válaszként mindketten 
cifra káromkodások özönét zúdították rá. A szidalmaknak alig maradt élük - elkopott a túl sűrű 
használatban. Adams, Mazzola és Donaghue hivatásos búvár volt, a keményen ivó, a gyertyát 
mindkét végéről égető fajtából. Rendszeresen kockáztatták az életüket, ha szükség volt rá, gondol-
kodás nélkül a mélybe szálltak, hogy sziklákat robbantsanak vagy elkopott fúrófejeket cseréljenek, 
ha éppen arra volt szükség. Mélyvízi robotosoknak szegődtek, vállalták az ezzel járó kockázatot, és 
büszkék is voltak rá. 

Mindhárman az amerikai haditengerészetnél kezdték, a kiképzés alatt hamar összebarátkoz-
tak, és elkötelezett tagjaivá váltak a katonai búvárok közösségének. Szerettek volna bekerülni a Ha-
ditengerészet Fókái néven ismert, különleges búváralakulatba, de vágyuk beteljesületlen maradt, 
mivel a sör és a verekedés iránti olthatatlan vonzalmuk messze fölülmúlta minden társukét. Az, 
hogy mindnek alkoholista, brutális, fafejű, keményen dolgozó, a feleségét rendszeresen verő apja 
volt, magyarázatnak jó volt a viselkedésükre, mentségnek azonban már nem. Eszükbe sem jutott 
bírálni az apjukat, zord, durvasággal teli gyermekkorukat a férfikor szükségszerű előzményének te-
kintették. Még véletlenül sem fordult meg egyiknek a fejében sem a régi, bölcs mondás, miszerint 
nem esik messze az alma a fájától. 

A férfias keménységet mindhárman abszolút, felülmúlhatatlan érdemnek tekintették. Vala-
hányszor bevették magukat egy kocsmába, hogy vég nélkül vedeljenek, könyörtelenül nekimentek 
minden újonnan érkezőnek, ha úgy ítélték meg, hogy kevésbé kemény, mint ők, nincs benne férfias 
tartás. Különösen utálták a testületileg beszarinak tekintett ügyvédeket, a „hájas seggű” katonatisz-
teket, és lenéztek mindenkit, aki valamilyen szempontból nem felelt meg az általuk támasztott kö-
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vetelményeknek. Parázsló gyűlölet élt bennük a homoszexuálisokkal szemben, a hadsereg „Csak 
akkor szólj, ha kérdeznek!” jelszavát pedig nemcsak hogy nevetségesnek tartották, egyenesen sze-
mélyes sértésnek vették. 

Bár a haditengerészetnél sok mindent elnéztek a búvároknak, másoknál jóval több megértés-
re számíthattak, Richard Adams és a haverjai a lazára engedett húrokat is túlfeszítették. Egy forró 
augusztusi délután kedvenc kocsmájukba vonultak San Diego Point Loma negyedében. Kimerítő 
munkanap állt mögöttük, nehéz merüléseik voltak, és néhány kör, az éppen elkezdődött baseball-
bajnokságról folytatott heves vita után felpaprikázva nézték, amint két katona vidáman bevonul, le-
gurítani a torkán egy üveg hideg sört. Később, a hadbíróság előtt határozottan, és egybehangzóan 
vallották, hogy „azok az undorító buzik egymás nadrágjába nyúlkálva élvezkedtek” az egyik hátsó 
bokszban. 

Az, hogy az illetők tisztek voltak, fehérizzásig fokozta a búvárok dühös indulatát, és meg 
sem kérdezték maguktól, mit keresnek a csillagokkal pöffeszkedő szárazföldi patkányok San 
Diegóban, a flotta és a haditengerészet megszentelt birtokán. Richard, a bandavezér ugrott elsőként 
a bokszhoz, és gúnyosan megkérdezte, beszállhat-e az orgiába. A katonák - alapvetően félreértették 
a helyzetet, nem fogták fel, hogy Adams azt szeretné, ha villámgyorsan eltűnnének onnan - vidá-
man nevettek, közölték, hogy szó sincs semmiféle orgiáról, és barátaival együtt meghívták a búvárt 
egy italra. Ezzel végképp kihívták maguk ellen a sorsot. A dolog vége az lett, hogy mindketten a 
Balboa haditengerészeti kórházban kötöttek ki. Adamst és társait a katonai rendőrök bilincsbe verve 
állították elő. A villámgyors ítélkezés eredményeként mindhármuknak távoznia kellett a haditenge-
részettől. Mint kiderült, a két tiszt, pechjükre, a JAG, a katonai ügyészség munkatársa volt. 

- Gyertek már, seggfejek! - kiáltotta Adams, elveszítve amúgy sem túl sok türelmét, és víz-
hatlan, nyomásálló órájára nézett. Tudta, hogy Nelson dühös lesz, ha tovább késnek. Az erősen tor-
zító, minden hangot elszemélytelenítő fedélzeti telefonban is érezni lehetett, hogy türelmetlen, sze-
retné, ha minél előbb készen állnának a merülésre. 

Elsőként Louis Mazzola jött ki a kajütjéből. Majdnem egy fejjel alacsonyabb volt a száz-
nyolcvan centis Adamsnél, aki valahányszor ránézett, önkéntelenül is egy tekegolyóra gondolt. 
Mazzolának húsos arca volt, álmos tekintete, és rövidre nyírt, sötét haja, amely simán borult kerek 
koponyájára. Nyaka mintha nem is lett volna - csuklyásizma minden átmenet nélkül türemkedett ki 
a koponyájából. 

- Minek ez a borzasztó sietség? - kérdezte panaszos hangon. 
- Merülünk - válaszolta Adams. 
- Ez olyan nagy újság? - háborgott tovább Mazzola. Donaghue is megjelent végre. Egyfajta 

átmenetet képezett Adams szíjas soványsága és Mazzola zömöksége között, izmos volt, jó felépíté-
sű. Ugyanolyan gyapjú alsóneműje volt, mint két haverjának, de kötött sapka helyett a Red Sox szí-
neit viselő baseballsapkát hordott, amit hetykén félrecsapott. Chelsea-ből, Massachusettsből szár-
mazott, lelkes drukkere volt a Soxnak és a Bruinsnak. 

Dühös szemrehányásba kezdett, kikérte magának a korai ébresztőt, de Adams meg sem hall-
gatta, a főfedélzetre indult, és utána Mazzola is. Donaghue nem értette a dolgot, de néhány másod-
percnyi bizonytalankodás után engedelmesen követte őket. Már a hajó gyomrába vezető lépcsőn 
jártak, amikor Mazzola fennhangon az előtte haladó Adams után szólt: - Hé! Hoztad a zsugát? 

- Persze! - hangzott a válasz. - És te?! Nálad van a notesz? 
- Baszd meg! - berzenkedett Mazzola. - A legutóbbi négy játszmában én győztem. 
- Mert hagytalak. Ezt hívják beetetésnek. 
- A francba a kártyával - szólt közbe Donaghue. - Nálad vannak a pornómagazinok, 

Mazzola? 
- Gondolod, hogy hajlandó lennék lemerülni nélkülük? Előbb vágatnám le az ujjam. 
- Remélem, jól megnézted, és csajokat hoztál, nem hapsikat - ingerkedett a barátjával 

Donaghue. 
Mazzola megtorpant, de olyan hirtelen, hogy Donaghue beleütközött. 
- Miről beszélsz?! - mordult fel dühösen. 
- Biztosan szeretném tudni, hogy jó magazinokat hoztál - magyarázta kaján vigyorral az áb-

rázatán Donaghue. - Lehet, hogy kölcsönkérem őket, és nem szeretnék szőrös faszikat bámulni. 
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Mazzola keze előrevágódott, megmarkolta Donaghue mellén az inget, mire az bal kézzel el-
kapta a támadó alsókarját, jobbját pedig keményen ökölbe szorította. Ennél tovább azonban nem 
juthattak, mert Adams közbeavatkozott. 

- Hagyjátok már abba, hülyék! - mordult rájuk, és közéjük furakodva villámgyors, felfelé 
irányuló ütéssel félrecsapta Mazzola kezét. Reccsenés hallatszott, a szorosan összezárt ököl tépett 
szövetdarabbal együtt vált el Donaghue ingétől. Mazzola rettentő dühös lett, megpróbálta félreso-
dorni Adamst, és mert nem sikerült, a válla fölött előrenyúlva igyekezett újból elkapni Donaghue-t, 
aki nevetve félreugrott az útból. 

- Mazzola, te seggfej! - kiabálta Adams. - Nem veszed észre, hogy ugrat? Hűtsd már le ma-
gad, a szentségit! 

- Rohadék! - sziszegte Mazzola, és dühösen a piszkálódóhoz vágta a szakadt rongydarabot. 
Donaghue ezen ismét csak jót nevetett. 

- Gyerünk! - szólt rájuk mérgesen Adams, és hátat fordítva nekik, továbbindult. Donaghue 
fölvette az ingéből kiszakított darabot, úgy tett, mintha vissza akarná illeszteni a helyére. Ezt már 
Mazzola sem állta meg nevetés nélkül. Utána mindketten megszaporázták a lépteiket, hogy beérjék 
a jócskán előttük járó Adamst. 

A fedélzetre érve látták, amint a torony daruja sorban húzza ki a furatból a csöveket. 
- Úgy látszik, megint eltört a fúró - jegyezte meg Donaghue, Adams és Mazzola pedig bólin-

tott hozzá. - Legalább tudjuk, mit akarnak. 
A három búvár a merülésirányító kabinba ment, és letelepedett Larry Nelson íróasztalával 

szemben az összecsukható székekre. Mögöttük, a helyiség jobb oldalán, a bejárattól egészen a saro-
kig irányítópult húzódott, tele szám- és mutatós kijelzőkkel, kapcsolókkal, balra pedig a víz alatti 
kamerák kezelőszervei kaptak helyet. Ugyanezen az oldalon volt még egy ablak is, amelyből ponto-
san rá lehetett látni a hajó közepén lévő, a búvárkabin leeresztésére is szolgáló aknára. 

A Benthic Explorert szaturációs merülő rendszerrel látták el, ami azt jelentette, hogy műkö-
dés közben a készülék a lehető legnagyobb mennyiségű inaktív gázt szívta fel, és a búvárok által 
szigorúan betartandó dekompreszsziós idő mindig adott hosszúságú volt, függetlenül attól, hogy 
meddig tartózkodtak a mélyben. A rendszer három, egyenként négy méter átmérőjű és hat és fél 
méter hosszú hengeres dekompressziós kamrából, a DDC-ből állt. A DDC-ket, mint óriási virsliket, 
túlnyomásos zsilipek fogták kötegbe, és választották is el egymástól. Mindegyik hengerben négy 
falra szerelt, lenyitható ágy, több összecsukható asztal, vécé, mosdó és zuhanyozó volt. 

Mindhárom DDC-nek a henger közepe táján volt a bejárata, és az egyik végén a túlnyomá-
sos zsilipje, amelyhez a búvárharang vagy a PTC, az egy személyre méretezett búvárkapszula csat-
lakozhatott. Maga a búvárok életben maradásához szükséges nyomáskiegyenlítés - pluszban és mí-
nuszban egyaránt - a DDC-n belül zajlott. Amikor a szerkezet belsejében uralkodó nyomás elérte a 
kiválasztott mélységét, átmásztak a PTC-be, és az levitte őket a munkahelyükre. Miután megérkez-
tek, kinyitották a kapszula zsilipjét, kiúsztak, és nekiláttak a feladat elvégzésének. Köldökzsinórhoz 
hasonló hosszú kábelen lógtak, amely levegővel, a búvárruha hajszálereiben szétáradó fűtőfolya-
dékkal látta el őket, lehetővé tette, hogy beszélgessenek a hajó fedélzetén maradt irányítókkal, és 
bonyolult érzékelői is voltak, amelyek képet adtak a hozzájuk csatolt személy fizikai állapotáról. 
Mivel a Benthic Explorer búvárjai teljes arcmaszkot viseltek, jól lehetett velük kommunikálni, még 
ha a hangjukat el is torzította a belélegzett hélium-oxigén keverék. Az érzékelők pontos adatokat 
továbbítottak szívverésük és lélegzésük üteméről, és a belélegzett gáz oxigéntartalmáról. 

Nelson anélkül, hogy a munkát egy pillanatra is abbahagyta volna, felpillantott az íróasztala 
mögül, és megvetően szemügyre vette második búvárcsapatát. Képtelen volt megszokni ennek a 
három férfinak az ápolatlanságát, arcátlan, felelősségteljes szakmájukat meghazudtoló viselkedését. 
Azonnal szemet szúrt neki Donaghue hetykén félrecsapott baseballsapkája, szakadt pamutinge, de 
csak nyelt egyet, és nem szólt semmit. Akárcsak a haditengerészet tisztjei, ő is sok olyasmit elviselt 
a mélytengeri búvároktól, amit más beosztottjainak sosem bocsátott volna meg. Egy háromfős - 
ugyanilyen nagyszájú, idegesítő alakokból álló - csapat már beszállt az egyik DDC-be, és elkezdte a 
kompresszálást. Csaknem háromszáz méteres süllyedésnél a művelet idejét inkább napokban, mint-
sem órákban számolták. 

- Sajnálom, hogy fel kellett ébresztenem magukat tündérálmukból - mondta. - Mélyen alud-
hattak, elég hosszú időbe telt, hogy idetaláljanak. 
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- Tudja, a fogselyem használatához idő kell - válaszolta Adams. 
- Nekem meg muszáj volt manikűröznöm - csatlakozott hozzá Mazzola, és lazán, csuklóból 

megrázta a kezét. Donaghue egyelőre nem szólt, csak tettetett értetlenséggel tágra nyitotta a szemét. 
- El ne kezdd! - dörrent rá Mazzola, és fenyegetően rászögezte kimerevített ujját. Donaghue 

nyelt egyet, és csöndben maradt. 
- Na jó! Hallgassanak ide, barmok! - kiabálta Nelson. - Próbálják meg összeszedni magukat! 

Háromszázhuszonöt méter mélyre kell lemenniük, hogy kicseréljék a fúrófejet. 
- Nincs kedve valami újat kitalálni, főnök? - kérdezte éles, szemtelen hangon Adams. - 

Ötödször fordul elő, és ebből háromszor nekünk jutott a megtiszteltetés. Zárjuk le ezt a fejezetet, 
mert kezd unalmassá válni! 

- Pofa be! - mordult fel Nelson. - Lesz újdonság, ne féljenek! Mintavevőt kell tenniük a fú-
rófejre, hogy kideríthessük végre, mi a francot is fúrunk. 

- Így már jobban hangzik - jegyezte meg Adams. 
- Felgyorsítjuk a nyomáskiegyenlítést - folytatta a merülésvezető. - Kaptunk valami főnököt, 

aki minél előbb látni szeretné az eredményt. Megpróbáljuk néhány óra alatt lejuttatni magukat. 
Halljam, hogy érzik magukat, nincsenek-e valakinek ízületi fájdalmai! Nem akarok semmiféle 
macho baromságot. Megértették? 

A három búvár némán bólintott. 
- Mihelyt a konyha feladja, megkapják a kajájukat - közölte Nelson. - Addig is feküdjenek 

le, és kezdjék meg a kompressziót! Nincs ökörködés, verekedés pedig pláne nem! 
- Kártyázni akarunk - mondta Mazzola. 
- Lehet, de csak fekve. És ismétlem: nehogy egymásnak essenek! Ha verekedni támad ked-

vük, azonnal elkobzom a kártyát. Érthetően fogalmaztam? 
Nelson mindhárom búvárnak keményen a szemébe nézett, és azok meglepő szelídséggel le-

sunyták a tekintetüket, eszükbe sem jutott vitatkozni. 
- Nem igazán értem ezt a meglepő csöndet, de úgy veszem, hogy egyetértenek - mondta. - 

Adams, maga lesz a vörös. Donaghue a zöld, Mazzola pedig a harangügyeletes. 
Adams és Donaghue elégedetten felkiáltott, összecsattintotta a tenyerét, miközben Mazzola 

dühösen fújt egyet. A harangügyeletesnek a merülés egész ideje alatt a PTC-ben kellett maradnia, és 
ügyelnie arra, hogy a vörös és zöld búvár köldökzsinórja simán tekeredjen le a dobról, ne keletkez-
zen rajta törés, valamint figyelnie kellett a műszereket. A vízbe nem mehetett ki, csak ha váratlan 
vészhelyzet állt elő, és feltétlenül segítenie kellett a társain. A feladat viszonylag biztonságos volt, 
éppen ezért minden valamirevaló búvár alantasnak érezte, senki nem vállalta szívesen. A vörös és 
zöld megnevezés arra szolgált, hogy a vízben dolgozókat a felszínen maradók pontosan meg tudják 
különböztetni egymástól, elkerüljék a keveredést, ami könnyen előfordulhatott, ha keresztnevükön 
nevezik őket. A Benthic Exploreren a vörös búvár volt a merülő csapat vezetője. 

Nelson kapcsos irattartó táblára erősített lapot vett elő íróasztala egyik fiókjából, és 
Adamsnek adta. - Az ütemterv, vörös! Irány a DDC1! Negyedórán belül el akarom indítani a nyo-
máskiegyenlítést. 

Adams szó nélkül átvette a lapot, és a másik kettő búvárral a nyomában otthagyta az irodát. 
Alig csukták be maguk után az ajtót, Mazzola hangosan dühöngeni kezdett, hogy az utolsó merülé-
sükkor is ő volt a harangügyeletes. 

- A főnök biztosan úgy gondolja, te vagy rá a legalkalmasabb - mondta Adams, és a szeme 
sarkából kajánul Donaghue-ra kacsintott. Tudta, hogy Mazzola nem bírja a csipkelődést, de nem 
volt képes uralkodni magán. Ő következett, neki kellett volna ellátnia a harangügyeletet, és nagyon 
megkönnyebbült, mert megúszta. 

A DDC3 mellett elhaladva mindhárman megálltak egy pillanatra a kis ablaknál, és feltartott 
hüvelykujjal köszöntek a bent lévőknek, akikre, bár előttük jártak, még mindig többnapos nyomás-
kiegyenlítés várt. A mélytengeri búvárok, bár néha egymás torkának ugranak, végső soron igen ösz-
szetartó, szűk közösséget alkotnak. Tisztában vannak azzal, hogy folyamatosan súlyos veszély le-
selkedik rájuk, és tisztelik is érte egymást. A szaturációs merüléssel járó elszigeteltség és veszély 
paradox módon ahhoz hasonlítható, amit a Föld körül keringő űrhajó lakói élnek át. Aki bajba ke-
rül, azt ugyanolyan nehéz kimenteni a mélyből, mint visszahozni a magasból. 
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A DDC1-hez érve Adams szállt be először. Valóságos szertorna-gyakorlat kellett hozzá - 
megmarkolnia a vízszintesen a kerek nyílás fölé erősített rudat, magasan felhúznia a lábát, előre-
nyújtania, és úgy átcsúszni a lyukon. 

A henger belseje spártaian egyszerű volt, szigorú haszonelvűség jellemezte, lakberendezési 
szempontok nem játszottak szerepet a kialakításában. Egyik végében helyezkedtek el a lenyitható 
ágyak, és itt voltak a falból kilógó légmaszkok is. A búváröltözékek - neoprén műgumiból készült 
szkafander, ólomöv, kesztyű és egyéb tartozékok - az ágyak között, jókora kupacban halmozódtak. 
A maszkok a tápvezetékekkel és kommunikációs huzalokkal együtt a kapszulában várták, hogy 
használatba vegyék őket. A DDC másik végén, nyitott fülkében kapott helyet a zuhanyozó, a vécé 
és a mosdó. A szaturációs merülés kollektív munka, aki vállalkozik rá, hangzott az elmélet, az ne 
számítson arra, hogy akár egy pillanatra is egyedül maradhat. 

Mazzola és Donaghue pillanatnyi késlekedés nélkül követte Adamst, az előbbi rögtön a kap-
szulába ment, a társa pedig nekilátott számba venni a padlón heverő holmikat. Adams a Nelsontól 
kapott lapról harsányan olvasta a különböző felszerelési tárgyak nevét, és kipipálta őket, mihelyt 
Mazzola vagy Donaghue visszakiáltott, hogy megvan a tétel. Ami hiányzott, azt a beszállónyílásnál 
készenlétben álló segítőjük azonnal beadta. 

A négyoldalas lista végéhez érve Adams a hüvelykujját feltartva jelzett a merülésvezetőnek, 
aki a mennyezetre erősített videokamera segítségével figyelte őket. 

- O.K., vörös búvár - szólt vissza rádión Nelson. - Csukja be az ajtót, és készüljenek fel a 
kompresszióra! 

Adams szó nélkül engedelmeskedett, és abban a pillanatban magasnyomású gáz áradt be szi-
szegve a kabinba, a nyomásmérő mutatója pedig egyenletesen megindult fölfelé. A három búvár 
elégedetten végigdőlt a lenyitható ágyakon. Adams a zsebébe nyúlt, és egy pakli elnyűtt kártyát vett 
elő. 

 
Harmadik fejezet 

 
Bergman meleg alsó fölé vett gesztenyebarna tréningruhában lépett ki a fedélzetre. Az öltö-

zéket Davidson javasolta, mondván, ő is ilyet viselt, amikor utoljára lemerült. Odalent kevés a hely, 
magyarázta, és minél lezserebb a ruha, annál kényelmesebben érzi magát az ember. Aki nem akar 
megfázni, az jól teszi, ha rétegesen öltözködik - a víz jó, ha négyfokos, és fölösleges túl sokat paza-
rolni az akkumulátorok erejéből a ruha fűtésére. 

Bergman félve tette meg az első néhány lépést, mivel a padozat résein át tisztán látta a mint-
egy tizenöt méternyi mélyben az óceánfelszínt. A víz szürkészöld volt, puszta ránézésre is hidegnek 
tetszett. Kellemes meleg ölelte körül a testét, mégis megborzongott. A baljós előérzet, amellyel éb-
redt, visszatért, és libabőrössé tette. Nem volt klausztrofóbiája, ennek ellenére kellemetlenül érezte 
magát olyan szűk, zárt helyeken, mint amilyen a búvárkabin. Ijesztő gyerekkori emléke volt a báty-
jával esténként, vagy felkelés előtt a takaró alatti bújócskázás az ágyban. A bátyja ahelyett, hogy 
lerántotta volna a takarót, rászorította, és örökkévalóságnak tetsző másodpercekig nem engedte ki 
alóla. Még felnőttkorában is előfordult, hogy azt álmodta, fuldoklik, képtelen szabadulni a puha, 
meleg sötétségből. 

Megállt, és a hajó tatjában kitámasztott kis merülőnaszádra nézett. A jármű sodronykötele-
ken lógott; egy darukar lendíti majd a víz fölé, és biztosan megtartva lassan leereszti a mélybe. 
Munkások serege rajzott körülötte, mint kaptár körül a méhek, mindenki lázas sietséggel végezte a 
dolgát. Bergman ismerte annyira a merülés szabályait, hogy tudja, az utolsó ellenőrzéseket végzik. 

Most, hogy a szárazon is látta a merülőnaszádot, megkönnyebbült, számottevően enyhült a 
klausztrofóbiája. A jármű sokkal nagyobb volt, mint amilyennek a vízben látszott, nagyobb a leg-
több hasonló rendeltetésű berendezésnél. Tizenöt méter hosszú volt, négy méter hosszúságú ke-
reszttartó csatlakozott hozzá, és megnyugtatóan zömöknek tűnt, mint egy jócskán felfújt, üvegszálas 
hólyag. Négy domború, húsz centi vastag üvegablak biztosította a megfelelő kilátást, egy-egy pár 
mindkét oldalon. Hidraulikus, az orr-rész alatt egyelőre összecsukva kiágazó manipulátorkarjai ha-
talmas rákhoz tették hasonlatossá. A jármű teste élénkvörösre volt festve, és nagy fehér betűkkel 
írták rá a tengerek görög istenétől kölcsönzött nevét: Oceanus. 

- Ugye milyen helyes darab? - kérdezte hátulról egy hang. 
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Bergman megfordult, és Davidsonnal találta szemközt magát. 
- Talán legjobb lenne, ha mégsem mennék le - válaszolta, igyekezve, hogy a hangja köny-

nyed, természetes legyen. 
- Miért? 
- Nem szeretnék útban lenni. Segíteni jöttem, nem pedig, hogy bárkit is akadályozzak. A pa-

rancsnok biztosan nem örül, ha megtudja, hogy kap egy turistát. 
- Ugyan már! - söpörte félre a kifogást Davidson. - Fuller és Suzanne is teljesen lázba jött, 

amikor megtudta, hogy velük megy. Nem egészen húsz perce beszéltem velük. Látja azt az alakot 
az állványzaton? Fuller ellenőrzi, hogy nincs-e gond a felfüggesztéssel. Jól tudom, hogy még sosem 
találkoztak? 

Bergman arra nézett, amerre Davidson mereven előre nyújtott ujja mutatott. Donald Fuller 
fényesre borotvált fejű, vékony, nyílegyenes bajuszú, keményen dagadó izomkötegekkel teli afro-
amerikai volt. Keményre vasalt, sötétkék overallt viselt vállpánttal és ragyogóan fényes kitűzővel, 
amelyen fel volt tüntetve a neve és a beosztása. A távolság ellenére meg lehetett állapítani, hogy 
kemény, katonás alkat, és ezt támasztotta alá mély, erős baritonja, határozott, ellentmondást nem 
tűrő hanghordozása is. Bár sokan vették körül, elég volt egyetlen pillantást vetni rá, hogy biztosan 
meg lehessen állapítani, ki irányítja a tatban zajló műveletet. 

- Jöjjön! - mondta a válaszra időt sem hagyva Donaldson. - Hadd mutassam be! 
Bergman vonakodva követte - belátta, hogy túl messzire ment, és már csak jelentős tekin-

télyvesztés árán úszhatná meg, hogy az Oceanus utasaként alámerüljön. Mélyen a zsigereiben gyö-
kerező félelmét bevallva visszakozhatna csak, gondolta, és rögtön ki is zárta ezt a lehetőséget. 
Élénken élt még benne első merülésének izgalmas emléke, pedig akkor, Santa Catalina mellett min-
dössze harminc mélységig ereszkedtek le. 

Miután meggyőződött arról, hogy a tartókötelek a helyükön vannak, a kábeleket megfelelő-
en csatlakoztatták a merülőnaszádhoz, Fuller leugrott az állványzatról, és öles léptekkel elindult 
körbejárni a merülőnaszádot. Természetesen tisztában volt azzal, hogy a merülés előtti ellenőrzés a 
felszínen maradók feladata és felelőssége, ennek ellenére alaposan megvizsgált minden csatlako-
zást. Már a hajó végénél járt, amikor Davidson és Bergman utolérte. 

Miután megtudta a merülőparancsnoktól, hogy a Benthic Marine elnökével áll szemben, 
Fuller keményen összeütötte a bokáját, tisztelgett, Bergman pedig anélkül, hogy átgondolta volna, 
mit tesz, önkéntelenül meg akarta ismételni a mozdulatot. A gond csupán az volt, hogy sosem gya-
korolta, és mielőtt befejezte volna, már érezte is, hogy szánalmasra sikerült. 

- Örülök, hogy megismerhetem, uram - mondta feszesen Fuller. Mereven kihúzta magát, 
mint aki nyársat nyelt, a száját összeszorította, az orrcimpája enyhén remegett. Bergman csak nézte, 
és egy öldöklő csatába induló harcos jutott eszébe róla. 

- Én is - felelte, és rögtön az Oceanusra mutatott. - Nem akarom zavarni. 
- Szó sincs róla, uram! - válaszolta feszesen Fuller. 
- A legszívesebben a merülést is kihagynám - folytatta Bergman. - Attól tartok, hogy csak 

útban leszek. Valójában... 
- Szó sincs róla, hogy bárkit is akadályozna, uram - vágott közbe Fuller. 
- Gondolom, hogy rengeteg dolguk lesz - tartott ki Bergman. - Nem szeretném elvonni a fi-

gyelmét a munkájáról. 
- Bármi történjen is körülöttem, uram, csak arra figyelek! - jelentette ki határozottan, mély 

meggyőződéssel Fuller. 
- Ez igazán dicséretes. Ennek ellenére, csöppet sem sértődöm meg, ha itt hagynak. Éppen el-

lenkezőleg, tökéletesen megértem. 
- Szeretném megmutatni, mire képes a hajó, uram! 
- Köszönöm - mondta Bergman, rájőve, hogy tisztességgel nem menekülhet az elhamarko-

dottan vállalt feladattól. 
- Szolgálatára, uram! - mondta feszesen Fuller. 
- Nem kell uramoznia - figyelmeztette Bergman. 
- Igenis, uram! - válaszolta gondolkodás nélkül Fuller, de rögtön rájött, mit is mondott, és 

széles mosollyal kijavította magát: - Értettem, Mr. Bergman. 
- Szólítson nyugodtan Perrynek! 
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- Igenis, uram! - felelte Fuller, és rádöbbenve újabb botlására, másodszor is elmosolyodott. - 
Nehéz változtatni a szokásaimon. 

- Veszem észre. Ugye a hadseregnél kezdte? - kérdezte Bergman. 
- Igen. Huszonöt évet szolgáltam tengeralattjárón. 
- Tiszt volt? 
- Parancsnokként szereltem le. 
Bergman tekintete a merülőnaszádra vándorolt - már megbékélt azzal, hogy nem ússza meg 

az expedíciót, és szeretett volna bizonyosságot szerezni arról, hogy nem fenyegeti veszély. - Hogy 
szuperál az Oceanus? 

- Tökéletes - válaszolta gondolkodás nélkül Fuller. 
- Szóval jó kis hajó? - Bergman lazán megpaskolta az enyhén domborodó testet. 
- A legjobb. Sokat kipróbáltam már, de ennél jobbal nem találkoztam - jelentette ki mély 

meggyőződéssel Fuller. 
- Komolyan gondolja, vagy csak a hazafias hite mondatja magával? 
- Szó sincs róla! Először is, mélyebbre tud merülni, mint bármelyik hajó, amit eddig kipró-

báltam. Hatezerötszáz méterig szól a merülési engedélye, és hivatalosan tízezer méterig törésbiztos, 
de azt gondolom, hogyha megpróbálnánk, egyetlen hajszálrepedés nélkül leereszkedhetnénk vele a 
Marianna-árok aljára. 

Bergman nem válaszolt, csak hatalmasat nyelt - a törésbiztosságra tett utalás rögtön feltá-
masztotta benne korábbi félelmeit. 

- Mi volna, ha tartana egy kis idegenvezetést Perrynek? Hátha nem emlékszik már az ada-
tokra - szólt közbe Davidson. 

- Egy pillanat! - válaszolta Fuller, és a tenyeréből tölcsért csinálva odakiáltott az egyik el-
lenőrzést végző munkásnak: - Belülről is megnézték a kamerákat? 

- Igen! - érkezett rögtön a válasz. 
Fuller hátat fordított a merülőnaszádnak, és újból kizárólag Bergmanra összpontosított. - A 

hajó hatvannyolc tonna súlyú, kétfőnyi személyzet, két megfigyelő és hat utas fér el benne kényel-
mesen - kezdett bele a bonyolult szerkezet ismertetésébe. - Búvárokat tudunk a vízbe bocsátani, és 
szükség esetén összekapcsolódhatunk a DDC-kkel. Az autonóm létfenntartó rendszer tartalékai két-
száztizenhat órára elegendők, az áramellátást ezüst-cink elemek biztosítják. A nagy teljesítményű 
hajócsavar biztos előrehaladást tesz lehetővé, és a manőverezőképességet tovább növelik a nyomó-
gombos irányítókarral működtethető, változtatható szögállású kis tolóhajtóművek. Rövid hatósuga-
rú, erősen fókuszált szonárral, tömör közegben is hatásos radarral, protonmagnetométerrel és ter-
misztorokkal vagyunk felszerelve. A rögzítő-berendezéseink a legkorszerűbb, szilikonrásegítős 
kamkorderek. FM-en üzemelő rádió és víz alatti UQC telefon biztosítja, hogy állandó kapcsolatban 
legyünk a fentiekkel. 

Fuller kis szünetet tartott, tekintete közben fürgén végigsiklott a merülőnaszád csillogó, fé-
nyes felületén. - Azt hiszem, a legfontosabbakat elmondtam. Mire kíváncsiak még? 

- Egyelőre ennyi is elég - válaszolta sietve Bergman. Gyorsan le akarta zárni a témát, félt at-
tól, hogy Fuller esetleg visszakérdez, és kiderül, hogy az egész monológból csupán egyetlen dolgot 
jegyzett meg, azt, hogy a naszád tízezer méter mélységig törésbiztos. 

- Az Oceanus vízre bocsátásra kész - hallatszott egy érdes hang az egyik fedélzeti hangszó-
róból. 

Fuller a hajótól távolabb terelte Davidsont és Bergmant. A daru működésbe lépett, a sodro-
nyok megfeszültek, és a merülőnaszád teste elvált a fedélzettől. Éles csikordulás hallatszott, miköz-
ben a darukar kifelé fordult, a víz fölé vitte a kötelein enyhén himbálózó hajót, és lassan ereszteni 
kezdte a víz felé. 

- Á, itt is a doktor! - kiáltott fel Davidson. 
Bergman először csak a fejét akarta hátrafordítani, hogy szemügyre vegye a Benthic Explo-

rer belsejéből előbukkanó alakot, de gyorsan meggondolta magát, és egész testével hátrafordult. 
Korábban egyszer találkozott csak Suzanne Newell-lel, amikor megismerte az Olympuson 

végzett szeizmológiai mérések adatait, de az még Los Angelesben történt, ahol bármerre nézett is, 
szebbnél szebb embereket látott. Az Atlanti-óceán közepén azonban, a Benthic Explorer sivár fe-
délzetén, majd száz mogorva férfi közt a lány üdítően friss jelenségként hatott - hamvas liliom sok 
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kemény, elszáradt gally között. Húszas évei második felében járt, a mozgása eleven volt, alakja kar-
csú, sportos. Ugyanolyan kezeslábast viselt, mint Fuller, de a testét körülölelő szövet lágy hullám-
zása egészen másfajta üzenetet közvetített, mint a feketéé. Sötétkék, aranyhímzéses baseballsapká-
ját - Benthic Explorer, hirdette a felirat - hetykén a feje búbján viselte, hátul, a műanyag pánt fölött 
dús, gesztenyebarna lófarok türemkedett ki alóla. 

A három férfit megpillantva, Suzanne vidáman integetett, és egyenesen feléjük indult. 
Bergman megkövülten figyelte a közeledő alakot, és a szája is elnyílt a csodálkozástól. 

- Ugye nem rossz? - kérdezte főnöke elképedését látva Davidson. 
- Egész csinos - ismerte be Bergman. 
- Pár nap múlva nézze meg! Minél tovább vagyunk itt, annál vonzóbb. Nem sok óceánkutató 

geográfusnak van ilyen alakja. 
- Nem sokat ismerek közülük - felelte Bergman, és hirtelen arra gondolt, hogy talán mégsem 

lesz olyan szörnyű a merülés. 
- Kár, hogy nem orvos - dörmögte halkan Davidson. - Szívesen csináltatnék vele egy sérv-

vizsgálatot. 
- Ha megengedik - szólt közbe Fuller -, megyek, folytatom az ellenőrzést. 
- Hogyne! - vágta rá sietve a merülőparancsnok. - Mihelyt itt lesznek, szólok, hogy a fúrót és 

a mintavevőt tegyék rá a tálcára. 
- Rendben, uram! - A naszádparancsnok feszesen tisztelgett, és a hajó oldalához erősített 

palló szélére lépve a lassan lefelé ereszkedő hajót kezdte figyelni. 
- Egy kicsit merev, de tökéletesen végzi a dolgát - mondta Davidson, miután hallótávolságon 

kívülre távolodott tőlük. 
Bergman nem is hallotta, mit mondott - képtelen volt levenni a tekintetét Suzanne 

Newellről. A lány léptei üdítően feszesek, ruganyosak voltak, a mosolya barátságos, kedves. Bal 
kezét könyökben behajlítva két vastag könyvet szorított a melléhez. 

- Perry Bergman! - kiáltott fel, amikor hozzájuk ért, és köszönésre nyújtotta szabad jobb ke-
zét. - Örültem, amikor hallottam, hogy megérkezett, és még jobban annak, hogy velünk tart. Hogy 
érzi magát? Kipihente már a hosszú repülést? 

- Köszönöm, tulajdonképpen egész jól vagyok - válaszolta az oceanográfussal kezet rázva 
Bergman. Közben öntudatlan mozdulattal a hajához nyúlt, hogy megbizonyosodjon róla, eltakarja-e 
a feje búbján éktelenkedő szerencsére még nem túl feltűnő - kopaszodó foltot, és érdeklődéssel 
nyugtázta, hogy Suzanne fogsora legalább olyan hófehér, fényesen villogó, mint az övé. 

- Los Angeles óta, sajnos, nem találkoztunk, pedig szerettem volna, ha tudja, mennyire örü-
lök, hogy visszarendelte a Benthic Explorert az Olympushoz. 

- Kedves, hogy ezt mondja. - Bergman mosolyt erőltetett az arcára, és közben teljesen elme-
rült Suzanne szemének tanulmányozásában. Bármennyire igyekezett is azonban, nem tudta eldönte-
ni, hogy kék-e avagy zöld. - Szeretném azonban, ha eredményesebben menne a fúrás. 

- Igazán sajnálom, hogy annyi baj van vele, de ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, 
hogy néha önző módon még örülök is a fennakadásoknak. Csodálatos odalent, és minél több baj van 
a fúrással, annál többször láthatom azt a mesés tájat. Tehát ne számítson arra, hogy panaszkodni fo-
gok! 

- Örülök, hogy legalább maga boldog - válaszolta Bergman. - Mi olyan csodálatos abban a 
hegyben? 

- A geológiai formák - mondta gondolkodás nélkül Suzanne. - Tudja, mik azok a bazaltgá-
tak? 

- Nem igazán - vallotta be Bergman. - Legfeljebb annyit, hogy bazaltból vannak. - Zavartan 
nevetett, és közben eldöntötte magában, hogy a lány szeme alapvetően világoskék, csak a környe-
zet, a szélesen, mozdulatlanul elterülő óceán varázsol belé egyfajta enyhe zöldes árnyalatot. A 
sminkje is nagyon tetszett, mélyen egyetértett azzal, hogy csupán leheletnyi rúzst használ. A koz-
metikumok örök, kimeríthetetlen vitatémát jelentettek Bergman és felesége számára. Az asszony 
egy nagy filmstúdió vezető sminkmestere volt, és férje nem kis bánatára nagyon erősen festette ma-
gát, sőt, lányaikat is megfertőzte - tizenegy és tizenhárom évesek voltak -, lelkesen követték mind-
ketten anyjuk példáját. A túlzott arcfestés szűnni nem akaró viták tárgya lett, és Bergmannak - ezt ő 
is tudta - nem sok esélye volt, hogy győztesen kerüljön ki belőlük. 
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-A bazaltgátak valóban bazaltból vannak - mondta szélesen fénylő mosollyal Suzanne. - Ké-
regmozgások hozzák létre őket, átpréselve a vékony hasadékokon az olvadt bazaltot. Attól olyan 
megejtők, hogy némelyik egészen úgy néz ki, mintha emberi kéz alkotta volna. Majd meglátja! 

- Elnézést, hogy közbeszólok! - kapcsolódott be a beszélgetésbe a vizsgálatot befejezve visz-
szatérő Fuller. - Az Oceanus készen áll a merülésre, ideje beszállnunk. Akármilyen nyugodt is a víz, 
nem tanácsos sokáig darun, a hajótest közelében tartani. 

- Értettem, uram! - vágta rá Suzanne, és feszesen tisztelgett is hozzá, de közben a szája sar-
kában ott bujkált egy halvány félmosoly. Fuller arcán látszott, hogy nem vevő rá - tisztában volt az-
zal, hogy a lány, ha szelíden is, de ugratja. 

Suzanne oldalra lépett, széles mozdulattal jelezte Bergmannak, hogy menjen csak előre. 
Bergman elindult, de alig tett meg egy lépést, a gerincébe hasító fájdalmas remegést érezve megállt. 
Bármennyire igyekezett meggyőzni magát arról, hogy a merülőnaszád tökéletesen biztonságos, hiá-
ba ébresztett benne kellemes bizsergést a gondolat, hogy Suzanne közelében lehet, a merüléstől va-
ló félelmén nem tudott úrrá lenni. Valahonnan az agysejtjei mélyéről ordító hang azt harsogta, hogy 
őrült, ha hagyja bezárni magát egy szűk, az óceán mélyére merülő hajótestbe. 

- Egy pillanat! Meddig leszünk lent? - kérdezte. 
- Néhány órát - válaszolta Fuller -, illetve, amíg akarja. Rendszerint addig maradunk, amíg a 

búvárok. 
- Miért kérdezi? - fordult Bergmanhoz Suzanne. 
- Mert... - lázasan próbált valamilyen elfogadható magyarázattal előállni. - Mert föl kell hív-

nom az irodámat. 
- Vasárnap?! - csodálkozott a lány. - Ilyenkor is van ügyelet? 
Bergman zavarba jött, érezte, hogy elvörösödik. A New Yorkból az Azori-szigetekre tartó 

hosszú repülőút alatt cserbenhagyta az időérzéke, már azt sem tudta, milyen nap van. Kényszeredett 
nevetéssel a fejéhez kapott. - Elfelejtettem, hogy vasárnap van. Korai Alzheimer-kór - mondta. 

- Gyerünk! - adta ki az utasítást Fuller, és a korláthoz lépve elindult a hajótestből leágazó, 
víz fölé nyúló lépcsőn. 

Bergman a lépcsőfokokat egyesével véve követte, közben nevetségesen gyávának érezte 
magát. Jobb meggyőződése ellenére egyszer a korlát fölé hajolt, és megdöbbent azon, hogy milyen 
vadul mozog, hullámzik odalent az első ránézésre nyugodtnak tűnő tenger. 

A palló egészen az Oceanus beszállónyílásához vezetett. A naszád teste már a víz alatt volt, 
csupán a beszállóakna ágaskodott ki belőle. Bergman némi nehézség árán átpréselte magát a résen, 
és az acéllétra jéghideg fokaihoz simulva lemászott. 

A hajó belseje szűknek tetszett, ahogy azt Davidson e1őre megmondta, és körbenézve erő-
sen kételkedni kezdett benne, hogy elegendő-e tíz ember számára. Úgy össze lesznek préselve, mint 
a szardíniák, gondolta. A szűkösség érzetét tovább fokozta, hogy a falakat sűrűn beborították a kü-
lönböző vezetékek, műszerek, kapcsolók. Nem akadt rajtuk egyetlen négyzetcentiméternyi szabad 
terület sem. A négy ablak szinte elveszett a bonyolult elektronikus berendezések között. Az egyedü-
li pozitívumnak az látszott, hogy tiszta volt odabent a levegő. Valahonnan a háttérből jól lehetet hal-
lani a ventilátor egyenletes duruzsolását. 

Fuller a hajó bal oldalába kalauzolta Bergmant, egy alacsony, közvetlenül a parancsnoki 
szék mögött álló karosszékhez. A parancsnok fotelje előtt monitorok sorakoztak, amelyekre a szá-
mítógépek vetítették ki a tengerfenék virtuális képét, megkönnyítve ezzel a helyzetmeghatározást és 
a navigálást. Fuller rádión tartotta a kapcsolatot Larry Nelsonnal, miközben ellenőrizte a műszere-
ket, berendezéseket. 

Bergman tisztán hallotta, amint becsapódott a naszád ajtaja, és az éles kattanást is, amint rá-
tolták a reteszt. Pár pillanattal később Suzanne bukkant fel frissen, fürgén, és átadta Bergmannak a 
mászás közben is szorongatott két jókora kötetet. 

- Magának hoztam - magyarázta. - A vastagabbik az óceán élővilágáról szól, a másik geoló-
giai atlasz. Gondoltam, nem árt, ha ismerkedik egy kicsit azzal, amit majd látunk. Így legalább nem 
marad ideje unatkozni. 

- Nagyon kedves - köszönte meg a figyelmességet Bergman, és nem világosította fel a lányt 
arról, hogy sokkal jobban izgul annál, semhogy egy pillanatig is unatkozzon. Ugyanolyan érzés ke-
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rítette hatalmába, mint általában repülőgépen, felszállás előtt, amikor arra gondolt, hogy következő 
néhány perce jó eséllyel akár az utolsó is lehet. 

Suzanne a Fuller melletti ülést foglalta el, azonnal az előtte sorakozó kapcsolókért nyúlt, és 
hangosan tájékoztatta a parancsnokot arról, hogy mit csinál, milyen eredménnyel. Elég volt csak 
egy kicsit odafigyelni rájuk, hogy meg lehessen állapítani: összeszokott csapatot alkotnak. Ahogy a 
lány egymás után bekapcsolta a rábízott műszereket, különös, Bergmant a második világháborús, 
tengeralattjárókon játszódó filmekre emlékeztető hangok támadtak. 

Újból megborzongott, behunyta a szemét, és megpróbálta elűzni magától gyermekkori rossz 
emlékeit. Hiába erőlködött azonban, nem ment, úgyhogy egy idő után fel is hagyott vele. Az ablak 
felé fordult, és igyekezett megérteni, miért érzi úgy, hogy a rövid, rutinszerű merülésre vállalkozva 
élete legrosszabb döntését hozta meg. Tudta, hogy félelmének nincs semmilyen racionális alapja, 
mivel profik társaságában van, a búvárnaszád pedig - mint azt a legutóbbi költséges felülvizsgálat is 
igazolta - tökéletesen biztonságos. 

Bergman rémülten összerándult, meglátva a váratlanul felbukkanó, maszkos arcot. Halkan, 
szánalmasan fel is kiáltott, és csak azután tudatosodott benne, hogy az egyik, búváröltözékben el-
lenőrzést végző munkást látja. Néhány pillanattal később egy másik békaember is felbukkant, és a 
páros groteszk vízi balettet előadva leválasztotta a naszádról a felszínre vezető kábeleket. Miután 
végeztek, egyikük kétszer-háromszor megdöngette a falat, jelezve, hogy az Oceanust semmi nem 
köti már a hajóhoz. 

- Jelzést vettem - szólt bele a mikrofonba Fuller. - Kérek engedélyt eltávolodni a hajótól. 
- Engedély megadva - hallatszott rögtön a hangszóróból egy gépies hang. 
Az addig tapasztalt passzív, enyhe himbálózáson kívül Bergman egy új, határozottabb, line-

áris mozgást is érzékelt, és orrát az ablakhoz szorítva látta, amint a Benthic Explorer alja lassan ki-
úszik a látóteréből. Miután eltűnt, lefelé fordította a tekintetét, a mélybe, ahová készültek. A kintről 
beeső fény furcsán megtört, éles határvonal nélkül fokozatosan elenyészett a víz felső rétegeiben, 
azt az érzést ébresztve benne, hogy a végtelen űrbe néz. 

Bergman kellemetlen borzongással vette tudomásul, hogy olyan gyámoltalan, sebezhető, 
akár egy gyermek. Büszkeség és ostobaság keverékével hagyta belekényszeríteni magát egy idegen, 
ellenséges közegbe, ahol már nem lehetett ura a sorsának. Bár nem volt vallásos, imádkozni kezdett, 
hogy a víz alatti kirándulás rövid, nyugodt és biztonságos legyen. 

 
Negyedik fejezet 

 
- Nincs kapcsolat - válaszolta Suzanne Fullernek arra a kérdésére, hogy a szonár jelez-e va-

lamilyen váratlan akadályt az Oceanus süllyedésének útjában. Bár nyílt vízen voltak, a merülés előt-
ti ellenőrzés jórészt azt szolgálta, hogy megbizonyosodjanak arról, nem került-e hirtelen alájuk egy 
másik tengeralattjáró. 

Fuller a rádió mikrofonjáért nyúlt, és figyelmeztette a merülési központban ügyeletet teljesí-
tő Larry Nelsont: - Eltávolodtunk a hajótól. Oxigén bekapcsolva, gázmosó működik, a hajó lezárva, 
víz alatti telefon üzemképes, a terep tiszta. Kérek engedélyt a lemerülésre. 

- Az irányjeladó bekapcsolva? - kérdezett vissza Nelson. 
- Igen. 
- Az engedélyt megadom. A furat szájáig háromszázharmincnégy méter a távolság. Jó merü-

lést! 
- Roger! - zárta le Fuller a rádiósok megszokott kifejezésével a beszélgetést. 
Már éppen a helyére akarta akasztani a mikrofont, amikor Nelson visszaszólt: -A DDC las-

san eléri a megfelelő mélységet, úgyhogy a harang is mindjárt indul. A búvárok fél órán belül a 
helyszínen lesznek. 

- Várunk. Vége - búcsúzott el ismét Fuller, és a mikrofont a helyére akasztva kiadta a paran-
csot: - Merülés! Fő ballaszttartályokat kinyitni. 

Suzanne előrehajolva felső állásba tolt egy kapcsolót. - Tartályok kinyitva - közölte hango-
san, érthetően, hogy még véletlenül se lehessen közöttük semmilyen félreértés, Fuller pedig rögtön 
a hajónaplóért nyúlt, és beleírt valamit. 
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Mint mikor egyszerre több zuhanyt is kinyitnak, olyan hanggal áramlott be az Atlanti-óceán 
hideg vize az Oceanus tartályaiba. A hajó fajsúlya egy perc alatt sokszorosára nőtt, és lassan süly-
lyedni kezdett. 

A következő néhány percben Fuller és Suzanne is nagyon el volt foglalva, figyelmüket töké-
letesen lekötötte a feladat, hogy megbizonyosodjanak arról, a fedélzeti rendszerek tökéletesen mű-
ködnek. Beszélgetésük a legszűkebb szakzsargonra korlátozódott, miközben másodszor is végigfu-
tottak az ellenőrzési listán. A naszád merülési sebessége közben fokozatosan percenkénti harminc 
méterre növekedett. 

Bergman az ablakon kifelé bámulva próbálta lekötni magát. A naszádot kezdetben körülöle-
lő zöldeskék szín fokozatosan mély indigóba fordult, öt perccel később már csak akkor látott hal-
vány, kékes derengést, ha fölfelé nézett. Ha lefelé fordította a tekintetét, áthatolhatatlan feketeségbe 
ütközött. A kinti, láthatatlan világgal éles kontrasztot alkotva az Oceanus belseje monitorok és ki-
jelzők hideg fényében fürdött. 

- Mintha kicsit orrnehezek lennénk - mondta Suzanne, miután végzett a gondjára bízott mű-
szerek ellenőrzésével. 

- Szerintem is - értett egyet Fuller. - Egyenlítse ki Mr. Bergmant! 
A lány feltolt egy újabb kapcsolót, mire halk, surrogó hang hallatszott. 
Bergman kettejük között előrehajolva megkérdezte: - Mit jelent az, hogy egyenlítsen ki? - A 

hangja önmaga számára is nevetségesen vékonynak, bátortalannak tűnt. Hogy megnedvesítse kiszá-
radt torkát, nagyot nyelt. 

- Szükség szerint változtatni tudjuk a hajó súlyelosztását - felelte Suzanne. -A rendszer olaj-
jal van feltöltve, és most egy részét hátrapumpáltam, hogy meglegyen az egyensúly. 

- Aha - nyugtázta szimplán a választ Bergman, és visszahúzódva hátradőlt a fotelben. Mér-
nök lévén rögtön megértette, miről van szó, nem igényelt bővebb magyarázatot, és örült, mert se a 
lány, se Fuller nem tett megjegyzést szembeszökő félelmére, amitől pedig - személyét nevetségesen 
túlértékelve - meglehetősen tartott. 

A lány az ellensúlyt elegendőnek tartva leállította az olajszivattyút, és Bergmanra nézett. 
Szerette volna, ha minél kellemesebben érzi magát, mert úgy tervezte, hogy a hajóra visszatérve 
megkéri, engedélyezze a kifejezetten kutatási célból végrehajtott merüléseket. Mark Davidsonnal 
már többször megpróbált beszélni, de eredménytelenül, és eddig csak akkor merülhetett le, ha ki 
kellett cserélni egy tönkrement fúrófejet. 

Suzanne-t erősen nyugtalanította a hajó legénysége körében terjedő pletyka, miszerint a mű-
szaki problémák miatt hamarosan befejezik a fúrást, és anélkül kell otthagynia az óceán mélyén 
magasodó Olympust, hogy közelebbről, alaposabban is megnézhetné. Nem szerette volna, hogy ez 
bekövetkezzék, és nem csupán szakmai megfontolásokból. Mielőtt elindult az expedícióra, remé-
nyei szerint sikerült végleg lezárnia egy feltörekvő színészhez fűződő, egészségtelenül zaklatott vi-
szonyát, és egyelőre nem akart visszatérni Los Angelesbe. Perry Bergman váratlan megjelenését a 
hajón égből hullott, váratlan lehetőségnek tekintette, és feltétlenül élni akart az alkalommal, hogy 
elé tárja elképzeléseit. 

- Jól érzi magát? - kérdezte. 
- Soha jobban egész életemben - felelte Bergman. Suzanne érezte hangjában a gúnyt, de mo-

solyt erőltetett az arcára. A körülmények nem úgy alakultak, mint remélte. A Benthic Marine elnö-
ke feszült volt, elfehéredő ujjakkal markolta a fotel karfáját, mintha attól félne, hogy kiesik belőle. 
A könyvek, amelyeket nagy erőfeszítés árán magával cipelt, hogy lekösse valamivel, összecsukva 
hevertek mellette a padlón. 

Suzanne néhány másodpercig elgondolkodva tanulmányozta Bergmant, aki eközben min-
denfelé nézett, csak éppen rá nem. Megpróbálta, de nem tudta eldönteni, hogy Bergman merevsége 
a naszádtól való félelméből fakad, vagy elválaszthatatlan része az egyéniségének. Már hat hónappal 
korábban is, amikor először találkoztak, az volt a benyomása róla, hogy különc, hiú, ideges termé-
szetű ember. 

Akkor sem lett volna az esete, ha nem olyan alacsony, hogy sportcipőben is ágaskodás nél-
kül a szemébe tudjon nézni. Annak ellenére azonban, hogy nem sok közös vonás akadt bennük - 
Bergman mérnökből lett vállalkozó, ő pedig tudós volt -, Suzanne remélte, hogy hajlandó lesz meg-
hallgatni, és átgondolni az érveit. Végül is korábbi kérésére pozitívan reagált, visszaküldte a 
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Benthic Explorert az Olympushoz, még ha csak azért is, hogy megfúrják a feltételezett 
magmakamrát. 

Az Olympus már csaknem egy éve erősen foglalkoztatta Suzanne-t, azóta, hogy egyszer 
unalmában bekapcsolta a kikötőbe tartó Benthic Explorer letapogató szonárját, és tudomást szerzett 
a létezéséről. Kezdetben csak azért érdeklődött iránta, mert nem értette, hogy nem vett észre a 
Geosat egy ekkora, nyilvánvalóan kialudt tűzhányót. Most már azonban, négy merüléssel a háta 
mögött a víz alatti hegy különös, lapos tetőből kiemelkedő geológiai alakzatai is izgatták. Különö-
sen azért, mert nem tudta alaposabban megvizsgálni őket, csupán a furatszáj közelében lévőket volt 
alkalma szemügyre venni. A legérdekesebb momentumra akkor bukkant rá, amikor meg akarta ha-
tározni a törött fúrófejjel a felszínre került kőzetdarab korát. 

Suzanne számára saját felfedezése meglepőbb és sokkal izgalmasabb volt, mint az a körül-
mény, hogy a kőzet szokatlanul kemény. A hegynek a Közép-atlanti-hátság fő vonulatához viszo-
nyított elhelyezkedéséből arra következtetett, hogy a minta nagyjából hétszázezer éves lesz, ám ki-
derült, hogy annál jóval régebbi, nagyjából négymilliárd éves! 

Tisztában lévén azzal, hogy a szárazföldön, illetve az óceán mélyén talált legrégibb kőzetek 
is jóval fiatalabbak ennél, Suzanne kezdetben arra gondolt, hogy vagy a kormeghatározó műszer 
hibásodott meg, vagy ő követett el valamilyen ostoba, primitív hibát a művelet során. Mivel nem 
akart nevetségessé válni kollégái előtt, úgy döntött, hogy megtartja magának az eredményt, nem 
szól róla senkinek. 

Rendkívüli odafigyeléssel, sokórás, kemény munkával újrakalibrálta a műszert, és többször 
is megismételte a vizsgálatot. Megdöbbenésére az eredmények között mindössze három-
négyszázmillió évnyi eltérés volt. Változatlanul a készülék hibájára gyanakodva Suzanne szólt Tad 
Messengernek, a vezető labortechnikusnak, hogy végezze el ő a hitelesítést, és amikor ezek után 
újabb vizsgálatot végzett, az eredmény mindössze néhány millió évvel tért el az előzőektől. Nem 
értette ugyan, mi történt, de változatlanul nem hitt az adatoknak, és úgy döntött, hogy Los Angeles-
ben, az egyetem berendezésein megismétli a mérést. Addig is a mintákat gondosan elzárta a szekré-
nyébe, és megpróbált józan, tárgyilagos maradni, tartózkodni az elsietett véleményalkotástól, ám 
ezzel együtt hallatlanul megnőtt benne az érdeklődés az Olympus iránt. 

- Hátul a termoszban van meleg kávé, ha netán inni akar - mondta Bergmannak. - Szívesen 
kiszolgálom. 

- Jobban örülnék, ha a helyén maradna, és figyelné a műszereket. 
- Donald, mi volna, ha felgyújtanánk egy pillanatra a külső reflektorokat? - kérdezte 

Suzanne Fullertől. 
- Csak százötven méternél tartunk, itt még nincs különösebb látnivaló. 
- Mr. Bergmannak ez az első igazi, nyílt óceáni merülése - vitatkozott a lány. - Megnézhetné 

a planktonokat. 
- Szólítsanak csak Perrynek! - javasolta az elnök. - Nincs sok értelme a formális udvariasko-

dásnak, miközben úgy össze vagyunk itt szorítva, mint szardíniák a konzervdobozban. 
Suzanne mosolyogva nyugtázta a felszólítást, és közben csak azt bánta, hogy Bergman 

szemmel láthatóan csöppet sem élvezi az utazást. 
- Donald, legyen jó, és kapcsolja fel a reflektorokat! - fordult ismét a parancsnokhoz. 
Fuller ezúttal már nem tett ellenvetést, előrehajolt, és feltolta a bal oldali reflektorok kapcso-

lóját. Bergman csodálkozva nézett ki az ablakon. 
- Mintha havazna - mondta. 
- Planktonok billiói - magyarázta Suzanne. - Mivel még az epipelagikus övezetben vagyunk, 

nagy valószínűséggel fotoszintézisre képes phyto-, vagyis növényi planktonok. A kék és zöld algá-
val együtt ezek alkotják az óceáni élelmiszerláncolat kezdetét. 

- Nagyon érdekes - felelte szárazon Bergman. 
Fuller kikapcsolta a reflektorokat, és halkan odasúgta Suzanne-nek: - Ezért nem érdemes pa-

zarolni a drága áramot. 
Az újból beállt sötétségben Bergman halvány, neonra emlékeztető zöld és sárga villanásokra 

lett figyelmes, és megkérdezte a lánytól, hogy mi okozza a jelenséget. 
- Biolumineszcencia. 
- A planktonok okozzák? 
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- Lehetséges. Ha igen, akkor ostoros véglények, de elképzelhető, hogy apró rákok vagy ép-
pen halak. Tettem egy sárga könyvjelzőt ahhoz a részhez, ahol a biolumineszcenciáról esik szó. 

Bergman bólintott, de mozdulatlan maradt, nem nyúlt a lábánál heverő könyvért. 
Hát, ez nem jött be, gondolta leverten Suzanne. Reménye, hogy sikerül elszórakoztatnia 

Bergmant, erősen alábbhagyott. 
- Oceanus, itt a Benthic Eaplorer - hallatszott az egyik hangszóróból Nelson hangja. - Ötven 

amperrel két percig álljatok be kétszázhetven fokra! 
- Roger! - Fuller az irányítókarral azonnal megváltoztatta a süllyedés szögét, a javasolt ötven 

amperre állította a hajócsavarnak juttatott áram erősségét, és lelkiismeretesen bejegyezte a művele-
teket a naplóba. 

- Larry iránymeghatározást végzett, és azért kapcsoltatta be a hajócsavart, hogy amikor leér-
kezünk, pontosan a furat fölött legyünk - magyarázta Suzanne. - Olyan ez, mintha siklórepüléssel 
közelítenénk meg a célt. 

- Mit csinálunk, amíg megérkeznek a búvárok? - kérdezte Bergman. - Ülünk, és malmo-
zunk? 

- Nem egészen - a lány elmosolyodott, és nem túl meggyőzően nevetett is hozzá. - Kipakol-
juk a fúrófejet, és a szerszámokat, aztán továbbindulunk. Húsz-harminc percünk lesz arra, hogy kö-
rülnézzünk egy kicsit odalenn. Azt hiszem, az egész dolognak azt a részét fogja a leginkább élvezni. 

- Már alig várom! - felelte Bergman azon a gúnyos hangon, amelytől Suzanne már előre félt. 
- Nem akarom, hogy miattam bármi szokatlant tegyenek! Végezzék csak a munkájukat úgy, mint 
mindig! Ne akarjanak ámulatba ejteni, mert már így is abban vagyok! 

A szonár egyenletes, monoton sípolása hirtelen megváltozott. Már közel jártak a fenékhez, 
és a hanghullámok egybefüggő, szilárd felületről kezdtek visszaverődni. A műszerfal közepén lévő 
kis képernyőn feltűnt a furatszáj, és a fentről feléje kígyózó cső. Fuller, hogy a süllyedés sebességét 
csökkentse, kinyomta a tartályokból a víz egy részét, és úgy állította be a súlyt, hogy a naszád sem-
leges helyzetbe jutva lebegni tudjon. 

Miközben a parancsnok elmerült a munkában, Suzanne hátranyúlt, és bekapcsolta a kis CD-
lejátszót, amelynek fontos szerepet szánt gondosan kimunkált tervében. A hajó belsejében Sztra-
vinszkij Tavaszi áldozatának hangjai áradtak szét, Fuller pedig, mintha csak a zene megbeszélt jel 
lett volna, előrenyúlt, és bekapcsolta a kinti reflektorokat. 

Bergman kinézett az ablakon, és a szeme tágra nyílt, elkerekedett a csodálkozástól. A sűrű 
havazásra emlékeztető planktonfelhőnek már nyoma sem volt, a víz tisztasága messze felülmúlta 
képzeletét. Száz méternyire is ellátott, és attól, ami elébe tárult, ámulatában eltátotta a száját. Lapos, 
kiemelkedő formák nélküli tengerfenékre számított, olyanra, amilyet Los Angeles közelében, Santa 
Catalinánál látott. Ehelyett valami egészen megdöbbentő látványban volt része: hatalmas, sötétszür-
ke, lapos tetejű oszlopalakzatok nőttek ki a tengerfenékből, álltak sűrűn egymás mellett, mint egy 
gigászi orgona sípjai. Nem tudta megállapítani, hol kezdődnek és meddig tartanak, ameddig csak 
ellátott, mindenhol ott voltak. Néhány hosszú farkú, dülledt szemű hal úszkált közöttük lustán, né-
melyiken legyezőkorallok, ostorállatok hajladoztak, ahogy éppen a mélytengeri áramlatok mozgat-
ták őket. 

- Jóságos isten! - kiáltott fel Bergman elképedve. A látvány, és a hozzá társuló drámai zene 
valósággal megbabonázta. 

- Ugye milyen csodálatos? - kérdezte Suzanne. A Bergmanból kirobbant kiáltás felbátorítot-
ta, kedvező jelnek vélte. 

- Úgy néz ki, mint valami ősi templom! - ámuldozott tovább Bergman. 
- Vagy mondjuk Atlantisz - vetette föl Suzanne, megpróbálva a lehető legtöbbet kihozni a 

szituációból. 
- Igen! Mint Atlantisz! Jézusom! - lelkesedett Bergman. - El tudja képzelni, mit szólnának a 

turisták, ha lehoznánk őket ide, és elmondanánk, hogy ez volt Atlantisz? Valóságos aranybánya! 
Suzanne megköszörülte a torkát. A legkevésbé sem vágyott arra, hogy turisták hada árassza 

el csodálatos tenger alatti hegyét, ugyanakkor nagyon örült Bergman elragadtatásának. Végre akadt 
valami, ami lelkesedést váltott ki belőle! 

- Az áramlás sebessége nem egészen nyolc csomó - szólt bele a mikrofonba Fuller. - Köze-
ledünk a furatszájhoz. Fúrófej kirakásához felkészülni! 
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A figyelmeztetés hallatán Suzanne azonnal visszaváltott a másodtiszt szerepébe, és elkezdte 
végrehajtani a manipulátorkarok üzemkész állapotba helyezéséhez szükséges műveleteket. Fuller 
mesteri módon, zökkenőmentesen a sziklafenékre eresztette az Oceanust, és miközben a lány bein-
dította a fúrófejet és a szerszámokat a hajótestből kitolható tálcáról leemelő szerkezetet, beszélt 
Nelsonnal: 

- A fenéken vagyunk. Megkezdtük a kirakodást. 
- Roger - válaszolta a merülésvezető. - Gyanítottam, mihelyt meghallottam Suzanne zenéjét. 

Ez az egyetlen CD-je? 
- Nem, de ez illik a legjobban a környezethez - szólt közbe a lány. 
- Ha lesznek még merülések, kapsz tőlem néhány new age-eset. Nem bírom a klasszikuso-

kat. 
- Jól látom, hogy az egész bazalt? - érdeklődött Bergman. 
- Szerintem is az - válaszolta Suzanne. - Hallott már az Óriások Útjáról? 
- Nem. Mi az? 
- Egy természetes, víz alatti sziklaalakzat Írország északi partja mentén - magyarázta a lány. 

- Nagyjából ehhez hasonlít. 
- Mekkora ennek a hegynek a teteje? 
- Mint körülbelül négy futballpálya. Sajnos, csak találgatni tudok, még nem volt elég időnk 

ahhoz, hogy normálisan feltérképezzük a terepet. 
- Pedig azt hiszem, nem ártana. 
Talált! - mondta magában Suzanne, és nem kis erőfeszítésébe került, hogy ne kezdjen el ki-

abálni, ne kérdezze meg harsányan Nelsont és Fullert, hogy hallották-e Bergman megjegyzését. 
- Mindenhol olyan a tető, mint itt? - érdeklődött tovább az elnök. 
- Nem teljesen - felelte a lány. - Azon a kis területen, amelyet már sikerült megnézni, akad-

nak kevésbé izgalmas, ha úgy tetszik, szokványos lávaalakzatok is. Az előző merülés során láttunk 
valamit, ami haránttörésnek nézett ki, de visszahívtak bennünket, mielőtt alaposabban megvizsgál-
hattuk volna. Egy szó mint száz, a hegy nagy része még feltáratlan, nem is tudjuk, hogyan néz ki. 

- Merre van az a törés? - kérdezte Bergman. 
- Nyugatra innen. Pontosan abban az irányban, amerre néz. Látja azt a különösen magas osz-

lopsort? 
- Azt hiszem, igen. - Bergman egészen hozzányomta az arcát a vastag plexihez, hogy a 

merülőnaszád mögé lásson, és a látótér peremén meg is pillantotta az oszlopokat. - Van valami kü-
lönleges jelentősége az ilyen haránttörésnek? 

- De mennyire! - válaszolta Suzanne. - A Középatlanti-hátság mentén elég sok akad, de 
ilyen messze a hegyvonulattól, és ráadásul egy feltehetően öreg, rég kialudt vulkán kellős közepén 
egészen rendkívüli. 

- Menjünk, nézzük meg! - javasolta Bergman. - Elképesztő ez a hely! 
Suzanne arca sugárzott a diadalmas örömtől, és Fuller sem állta meg, hogy halványan el ne 

mosolyodjon. Együtt érzett a lánnyal, tudta, mi a terve, de nem igazán bízott a sikerében, és most 
örült, hogy tévedett. 

Suzanne-nek mindössze néhány perc kellett hozzá, hogy kiürítse a merülőparancsnok által 
megpakolt tálcát. Miután mindent szépen, katonás rendben odakészített a furatszáj mellé, visszahúz-
ta, nyugalmi állapotba helyezte a manipulátorkarokat. 

- Ezzel megvolnánk - mondta, és kikapcsolta a hidraulikát. 
- Oceanus a felszínnek! - szólt bele Fuller a mikrofonba. - A rakomány már a helyén van. 

Hogyan állnak a búvárok? 
- A nyomáskiegyenlítés végénél tartanak - válaszolta a Benthic Explorer fedélzetéről Nel-

son. -A harang nemsokára indul. Harminc, plusz-mínusz öt perc múlva odalent lesznek. 
- Roger! További folyamatos tájékoztatást kérek. Nyugatra indulunk, megnézni a legutóbb 

felfedezett törést. 
- Üzenetet vettem. Majd szólok, ha a harang elválik a DDC-től, és akkor is, ha eléri a száz-

ötven métert, hogy legyen időtök visszaállni a helyetekre. 
- Roger! - nyugtázta a Nelson által mondottakat Fuller, és a helyére akasztotta a mikrofont. 

Az irányítókart finoman elmozdítva ötven amperre növelte a hajtóművet mozgató áram erejét, mes-
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terien eltávolodott a furatszájtól, és előremenetbe kapcsolt. Az Oceanus a sziklapaddal párhuzamo-
san, egyenletesen elindult. 

- Gyanítom, hogy ez itt az eredeti köpenynek egy darabja - magyarázta Suzanne -, de hogy a 
láva hogyan, miért szilárdult meg éppen így, függőleges alakzatokat létrehozva, arról fogalmam 
sincs. Úgy néznek ki, mintha óriási kristályok lennének. 

- Tetszik az ötlet, hogy ez Atlantisz - mondta Bergman, és arcát egy pillanatra sem vette el 
az ablaktól. 

- Közeledünk a töréshez - figyelmeztette őket Fuller. 
- Ott lesz, azon az oszlopsoron túl - tette hozzá Suzanne az elnök kedvéért. 
Fuller csökkentette a tolóerőt, és mire a peremhez értek, a naszád egészen lelassult. 
- Ezt nevezem! - kiáltott fel önkéntelenül is Bergman. - Jó meredek! 
- Nem haránttörés - állapította meg Suzanne, miután alaposabban szemügyre vette az alakza-

tot. - Még csak nem is hasonlít tektonikus árokra. A másik fala ugyanilyen meredek. 
- Mi a fene az a tektonikus árok? - érdeklődött Bergman. 
- Mélyedés, amely úgy keletkezik, hogy a kőzet egy darabon elválik a környezetétől, és 

megsüllyed - magyarázta Suzanne. - Víz alatti hegyek tetején azonban nem szokott előfordulni. 
- Leginkább egy hatalmas négyszögletes lyukra hasonlít. Mi a véleménye? Lehet vagy ötven 

méter hosszú, és tizenöt méter széles - próbálta megbecsülni a mélyedés nagyságát Bergman. 
- Körülbelül - értett egyet a lány. 
- Hihetetlen! Mintha valaki óriás késsel kivágott volna egy darabot a hegyből, úgy, ahogy a 

dinnyét meglékelik. 
Hogy lenézhessenek a gigászi lyukba, Fuller a közepe fölé manőverezett az Oceanusszal. 
- Nem látom az alját - mondta Bergman. 
- Én sem - csatlakozott hozzá Suzanne. 
- És a szonár sem - jelentette be Fuller, és az akusztikus mélységmérőhöz csatlakoztatott 

képernyőre mutatott. Jelnek nyoma sem volt rajta, mintha az Oceanus feneketlenül mély akna fölött 
lebegett volna. 

- Uram-atyám! - döbbent meg Suzanne. Hiába próbálta, képtelen volt megérteni, mi történt. 
Fuller megütögette a monitort, de hiába, a jel hiányát nem érintkezési hiba okozta. 
- Különös. Gondolod, hogy elromlott? - kérdezte a lány. 
- Nem tudom - válaszolta Fuller, és megpróbált módosítani a beállításon. 
- Egy pillanat! - szólt feszülten Bergman. - Ugye nem belőlem akarnak bolondot csinálni? 
- Próbáld meg, hátha az oldalszonárral megy! - mondta az elnökről egy pillanatra megfeled-

kezve Suzanne. 
- Ugyanolyan használhatatlan - válaszolta Fuller. - Hibásak az adatai, hacsak nem akarjuk 

elhinni, hogy az akna mindössze másfél-két méter mély. Mert azt mutatja. 
- Egyértelmű, hogy sokkal mélyebb. 
- Hát persze! 
- Hé, hagyják már abba! - szólt bele a beszélgetésbe ismét Bergman. -A végén egészen meg-

rémítenek. 
- Eszünk ágában sincs - mondta egy pillanatra feléje nézve Suzanne. - Egyszerűen nem ért-

jük, mi történt a műszereinkkel. 
- Szerintem valahol kell itt lennie egy óriási hőmérsékleti gradiensnek - mondta Fuller. - Va-

lami zavarja a szonárt, de annyira, hogy teljesen használhatatlan. 
- Megkérhetném, hogy mindezt érthetően is elmondja? - kérdezte Bergman. 
- Olyan rétegek határán, amelyeknek a hőmérséklete között nagy a különbség, a hanghul-

lámok irányt változtatnak, élesen megtörnek - magyarázta Suzanne. - Szerintünk itt is valami ilyes-
miről lehet szó. 

- Ahhoz, hogy mélyebbre lássunk, három-öt méterrel lejjebb kell ereszkednünk - tette hozzá 
Fuller. - Hogy sikerüljön, megnövelem a súlyt, de előbb megfelelő irányba állítom a hajót. 

Rögtön munkához is látott: az elülső tolóhajtóművek segítségével úgy állította be a 
merülőnaszádot, hogy hossztengelye párhuzamos legyen az aknáéval, majd vizet szivattyúzott a ha-
jótestbe, amitől lassan süllyedni kezdtek. 
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- Nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás - mondta Bergman, idegesen hol az oldalszonár 
képernyőjére, hol az ablakra nézve. 

- Felszíni irányítás az Oceanusnak! - hallották a figyelmeztetést az egyik hangszóróból. -A 
harang most válik el a DDC-től. A búvárok tíz perc múlva százötven méter mélyen lesznek. 

- Roger, felszíni irányítás - szólt bele a mikrofonba Fuller. - Körülbelül harminc méterre va-
gyunk a furattól. Egy hőmérsékleti gradiensnek akarunk utánanézni. Lehet, hogy néha meg fog sza-
kadni a kapcsolat, de mire a búvárok leérnek, a helyünkön leszünk. 

- Rendben - válaszolta Nelson. 
- Nézzék, hogy csillog a fal! - figyelmeztette a két férfit Suzanne, miközben a naszád a ha-

talmas lyuk pereme alá süllyedt. - Tökéletesen sima. Mintha obszidiánból lenne. 
- Menjünk inkább vissza a furathoz! - javasolta Bergman. 
- Lehet, hogy ez maga a kráter? - kérdezte halvány mosollyal a szája szögletében Fuller. 
- Elképzelhető - felelte nevetve a lány. - Bár én még sosem hallottam tökéletesen sima, le-

gyalult kalderáról. - Újból fölnevetett. - Nem tehetek róla, az Utazás a föld középpontjába jut 
eszembe róla Verne Gyulától. 

- Hogyhogy? - érdeklődött Fuller. 
- Nem olvastad? 
- Nem szoktam regényeket olvasni. 
- Elnézést, egészen megfeledkeztem róla. A lényege, hogy a főszereplő egy kialudt vulkán 

kürtőjén át jut le egy idegen, ismeretlen világba. 
Fuller, tekintetét a termisztor kijelzőjére szögezve, a fejét rázta. - Időpocsékolás - mondta. - 

Ezért nem olvasok regényeket. Ha belegondolok, hány szaklapot kellene félreraknom miattuk... 
Suzanne válaszolni akart, de meggondolta magát. Elég régen ismerték már egymást, de nem 

értette, miért utasítja el olyan mereven Fuller az írói fantázia termékeit, sőt, általában a művészete-
ket. 

- Nem akarok alkalmatlankodni - kezdte Bergman -, de... 
De nem volt rá alkalma, hogy befejezze az elkezdett mondatot. A naszád egyik pillanatról a 

másikra olyan gyors süllyedésbe kezdet, hogy Fuller rémülten felkiáltott: - Magasságos isten! 
Bergman elfehéredett ujjpercekkel markolta a fotelje karfáját. A zuhanás megrémisztette, de 

még jobban a parancsnokra csöppet sem jellemző heves kitörés. Ha már a mindig nyugodt Donald 
Fuller is kiabál, gondolta, akkor tényleg veszélyes a helyzet. 

- Ellensúly le! - kiáltotta újból Fuller. A naszád süllyedése érezhetően lassult, pár másodperc 
múlva meg is állt, majd - újabb ballaszttartályok kiürítése után - a hajó lassan emelkedni kezdet. 
Fuller az orrfúvókák üzemben tartásával stabilizálta a helyzetüket, nehogy véletlenül a meredek ak-
na falához csapódjanak. 

- Mi történt?! - kérdezte Bergman, miután összeszedte magát annyira, hogy megjött a hang-
ja. 

- Valamiért elveszítettük a felhajtóerőt - válaszolta Suzanne. 
- Ha úgy tetszik, valamitől nehezebbé váltunk, a víz pedig könnyebbé - bonyolította kissé a 

választ Fuller, tekintetét a műszerekre szögezve. 
- Ezt hogy érti? - kérdezte Bergman. 
- Úgy, hogy mivel a mi súlyunk semmiképp sem változhatott, valóban a víz vált ritkábbá, 

könnyebb fajsúlyúvá körülöttünk. - Fuller az egyik kijelzőre mutatott. - Átléptük a feltételezett 
hőhatárt, ráadásul a változás ellenkező irányú, mint amire számítottunk. A kinti hőmérséklet az 
egyik pillanatról a másikra majdnem harmincnyolc Celsius-fokkal emelkedett! 

- Gyerünk innen! - szakadt fel a rémült kiáltás Bergmanból. 
- Éppen azt akarom! - válaszolta tőle szokatlanul érdesen Fuller. Magához rántotta az UQC 

mikrofonját, és a Benthic Explorert hívta. Mivel nem kapott választ, gyorsan visszanyomta a tokjá-
ba. - Nem jutnak el hozzánk a hanghullámok. 

- Mi ez?! Valami hanghullámokat elnyelő fekete lyuk?! - háborgott Bergman. 
- Jelez a szonár! - kiáltott fel Suzanne. - Ez nem lehet igaz! Tízezer méter mélységet mutat. 
- Miért ne lehetne annyi? - kérdezte inkább csak magától Fuller, és egy gombnyomással 

pontosabbra állította a műszert. A folyadékkristályos kijelzőn a 10 137-es szám jelent meg. 
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- Hagyják! Felejtsék el! - tiltakozott Bergman. - Nem mehetnénk gyorsabban? - Az Oceanus 
egyenletesen emelkedett ugyan, de csak csigalassúsággal. 

- Még egyszer sem fordult elő, hogy baj lett volna vele - mondta elégedetlenül Fuller. 
- Lehet, hogy magmavezetékbe jutottunk - találgatott Suzanne. - Igencsak mély, hogy meny-

nyire, arról fogalmam sincs, és meleg benne a víz. Minden jel szerint közel vagyunk a lávához. - 
Előrehajolt, hogy jobban kilásson az ablakon. 

- Kikapcsolná a zenét?! - fordult hozzá Bergman. Sztravinszkij műve már a végső crescen-
dóig jutott, és kezdett az idegeire menni. 

- A fenébe! Nézzék a bazaltréteget! Rézsútossá vált! - kiabálta izgatottan, a kérésről tudo-
mást sem véve Suzanne. - Ilyenről még nem is hallottam! Lehet, hogy igazából nem is bazalt, ha-
nem gabbró! 

- Azt hiszem, ideje, hogy átvegyem a parancsnokságot! - jelentette ki leplezetlen felháboro-
dással Bergman. Elege volt abból, hogy figyelmen kívül hagyják, tudomást sem vesznek róla. - 
Azonnal fel akarok szállni! 

Suzanne megpördült, de csak annyi ideje maradt, hogy kinyissa a száját. Mielőtt egyetlen 
hang is elhagyhatta volna a torkát, erős, mély hangú remegés rázta meg a merülőnaszádot. Hogy ki 
ne essen a foteljéből, a lány kénytelen volt vadul megmarkolni a karfát. A hajó belsejében a rögzí-
tetlen tárgyak ijesztő sebességgel kezdtek záporozni körülöttük - kávéscsésze tört szét darabokra a 
padozathoz csapódva, és darabjai - asztalról leesett tollakkal vegyesen - szerteszét cikáztak. Közben 
mély, távoli morajlásra emlékeztető hang töltötte be a kabint. 

A remegés majdnem egy percig tartott. Közben egyikük sem szólalt meg, csak Bergman szá-
ját hagyta el artikulálatlan kiáltás, miközben az összes vér kifutott az arcából. 

- Mi volt ez? - kérdezte Fuller, miután vége szakadt a megdöbbentő élménynek, és villám-
gyorsan körbehordozta tekintetét a műszereken. 

- Nem vagyok biztos benne - válaszolta Suzanne -, de gyanítom, hogy jókora erejű földren-
gés. A Közép-atlanti hátságon elég gyakran előfordul. 

- Földrengés! - kiáltott fel rémülten Bergman. 
- Lehetséges, hogy a tűzhányó kezd életre kelni. Mi volna, ha közelebbről is megnéznénk? 
- Ajjaj! - nyögött fel Fuller. - Baj van! 
- Mi a gond? - A parancsnokhoz hasonlóan Suzanne is villámgyorsan körbehordozta pillan-

tását a műszereken, és úgy látta, hogy mindegyik elfogadható értéket mutat. 
- Az akusztikus mélységmérő! - felelte Fuller, rá csöppet sem jellemző izgatottsággal. 
Suzanne tekintete a két elülső ülés között, a padozat közelében lévő kijelzőre ugrott, és látta, 

hogy a mutató riasztó gyorsasággal halad lefelé. 
- Mi ez? Lávakitörés?! 
- Nem! - kiabálta Fuller. - Mi süllyedünk, pedig kidobtam az összes ballasztot! Nem tudom, 

micsoda, de valami lehúz bennünket! 
- Mi van a nyomásjelzővel?! Mozdulatlan! - válaszolta értetlenül a lány. - Hogy süllyedhet-

nénk? 
- Lehet, hogy elromlott! Egész biztos, hogy süllyedünk! Nézz csak ki az ablakon! 
Suzanne oldalra kapta a fejét, és rögtön igazat adott Fullernek. Valóban süllyedtek - a köze-

lükben lévő sziklafal sebesen felfelé mozgott. 
- Felfújom a tartályokat! - kiáltotta Fuller. - Ekkora mélységben nem sokat használ, de job-

bat nem tudok! 
A nagynyomású levegő süvítése mintegy húsz másodpercre nyomta csak el Sztravinszkij 

zenéjének a hangját ekkora mélységben - a tartalék levegőtartályok hamar kiürültek. Az eredmény 
nulla volt, a naszád süllyedésének sebessége semmit sem változott. 

- Csináljon már valamit! - üvöltötte magából kikelve Bergman. 
- Nem megy! - válaszolta Fuller. - A naszád irányíthatatlan! 
 

Ötödik fejezet 
 
Mark Davidson majd meghalt, úgy szeretett volna rágyújtani. Szenvedélyes dohányos volt, 

de nem okozott neki gondot a leszokás - hetente megtette. A legjobban akkor vágyott a cigarettára, 
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ha pihent, ha dolgozott, vagy ha izgult, márpedig most rettentő izgatott volt. A mélytengeri munká-
latokat mindig nagyon komolyan vette - tapasztalatból tudta, hogy sosem lehet biztosra menni, sok-
szor csak egy pillanat műve, és bekövetkezik a katasztrófa. 

Felnézett az irányító központ falán lévő jókora órára, amelynek hosszú, egyenletesen mozgó 
másodpercmutatója ijesztő elevenséggel figyelmeztetett az idő múlására. Az Oceanusszal tizenkét 
perce szakadt meg a kapcsolat, és ez azzal együtt is soknak tűnt, hogy Fuller előre szólt, lehetnek 
kimaradások. Larry Nelson utolsó üzenetére sem érkezett még válasz, amely arról szólt, hogy a bú-
várok százötven méter mélyre jutottak. 

A merülőparancsnok tekintete a hanyagul az irányító központ asztalára dobott Marlborós 
dobozra vándorolt. A kínok kínját átélve tudta csak megállni, hogy ne kapjon utána, és ne gyújtson 
rá egy cigarettára. Csupán kis mértékben könnyített a helyzetén, hogy nemrég a hajó összes közös 
helyiségében dohányzási tilalmat vezettek be, és Jameson kapitány mereven ragaszkodott minden-
fajta szabály, előírás betartásához. 

Davidson némi erőfeszítés árán elfordult a cigarettától, és körbenézett. A központban teljes 
volt a nyugalom, de ez csak tovább növelte benne a feszültséget. Larry Nelson nyugodtan figyelte a 
monitorokat Peter Rosenthal, a szonár kezelője társaságában. Mögöttük két technikus a merülési 
rendszer kijelzőit ellenőrizte, és bár tekintetük ide-oda ugrált a DDC-k és a búvárharang belső nyo-
mását jelző mutatók között, a tartásuk ernyedt, testük mozdulatlan volt. 

Szemben velük a csörlőkezelő olyan magas széken ült az ablaknál, hogy könnyen ráláthas-
son a központi aknára. Keze mozdulatlanul az irányítókaron nyugodott. Odakint a búvárharang te-
tőbilincséhez erősített kábel a megengedhető legnagyobb sebességgel tekeredett le a dobról. Mellet-
te vastag, passzív cső bukott a víz alá - abban voltak a nagynyomású gázt, meleg vizet továbbító, 
illetve a kommunikációs vezetékek. 

A központ túlsó végében Jameson kapitány elmélyülten piszkálta éppen a fogát egy fogvá-
jóval. Előtte a híd meghosszabbításának is tekinthető irányítópult húzódott keresztbe. Bár a hajó-
csavarok és a finom irányváltoztatáshoz szükséges fúvókák működését alapvetően számítógép vezé-
relte, a kapitány bármikor közbeavatkozhatott, és kezébe vehette az irányítást. 

- A fenébe! - Davidson a pultra vágta a már hosszabb ideje öntudatlanul morzsolgatott tollat, 
és felállt. - Hol tartanak a búvárok? 

- Most jutottak túl a kétszázhárom méteren, uram - válaszolta a csörlőkezelő. 
- Próbálja meg újból az Oceanust! - szólt Nelsonnak a merülőparancsnok, és idegesen fel-alá 

kezdett járkálni. Görcs szorította össze a gyomrát, és az érzés pillanatról pillanatra rosszabbodott. 
Dühös szemrehányást tett magának, mert rábeszélte Perry Bergmant, hogy vegyen részt a merülés-
ben. Tudta, hogy mennyire érdekli dr. Newellt a víz alatti hegy, és azt is, szeretné, ha engedélyez-
nék a kizárólag kutatási célokat szolgáló merüléseket, és attól tartott, az elnök megnyerése érdeké-
ben valami veszélyes vállalkozásba fog. Esetleg ráveszi Fullert, hogy olyasmit csináljon, amit nor-
mális körülmények között nem tenne. 

Davidson tudta, hogy ha más nem is, de Suzanne képes rá, hogy eltérítse a szabályoktól az 
egyébként végtelenül fegyelmezett egykori haditengerészt. 

Megborzongott, mert arra gondolt, mi lesz, ha a naszád beszorul egy résbe, valamilyen köze-
lebbről megvizsgálni akart hasadékba. Majdnem ez történt az Alvin nevű búvárhajóval is a szintén a 
Közép-atlanti-hátsághoz tartozó Woods Hole-nál, nem messze attól a ponttól, ahol most ők tartóz-
kodtak. 

- Még mindig nincs válasz - közölte Nelson, néhány sikertelen hívási kísérlet után. 
- A szonár mit jelez? - kérdezte Davidson a kezelőtől. 
- Semmit. A fenékhidrofonok se. Nagyon erős lehet az a hőmérsékleti gradiens. Mintha az 

óceán fenekére zuhantak volna. 
A merülőparancsnok pillanatra abbahagyta a járkálást, és a faliórára nézett. - Mikor volt az a 

lökés? 
- Több volt az sima lökésnél - válaszolta Larry Nelson. - Tad Messenger a Richter-skála sze-

rinti 4,4-es erősséget mért. 
- Tudom - egy köteg cső szanaszét gurult a fedélzeten. - Nekünk is erős volt, úgyhogy oda-

lent pláne az lehetett. Mikor volt? 
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Nelson a naplóra nézett. - Majdnem négy perce. Gondolja, hogy amiatt nem tudunk kapcso-
latba lépni az Oceanusszal? 

Davidson válasz nélkül hagyta a kérdést. Nem volt ugyan babonás, de nem szerette hango-
san kimondani a félelmét - mintha attól tartott volna, hogy akkor könnyebben beigazolódnak. Való-
ban arra gondolt, hogy a 4,4-es erősségű földrengés esetleg kimozdított a helyéről egy sziklát, és az 
foglyul ejtette az Oceanust. Egy ilyen katasztrófa könnyen bekövetkezhetett, ha dr. Newell sürgeté-
sére Fuller levitte a hajót egy szűk hasadékba. 

- Hadd beszéljek a búvárokkal! - mondta, és Nelsonhoz lépve kézbe vette a mikrofont. Mi-
közben a mondandóját fogalmazta, az egyik képernyőn felülnézetben feltűnt a három férfi feje tete-
je, és a nézőpont miatt groteszkül megrövidült teste. 

 
- A francba, ember! - kiáltott fel fájdalmasan Donaghue. - Tökön rúgtál! - Hangja a laikus 

számára értelmezhetetlen zörejek, sípolások közül tört fel. A torzulást a nitrogén helyett belélegzett 
hélium idézte elő. 

Háromszázhúsz méter mélységnek megfelelő nyomáson a nitrogén altató és érzéstelenítő 
szerként funkcionál, ezért héliummal kell helyettesíteni, amely azonban jelentősen elváltoztatja be-
lélegzőjének a hangját. A búvárok már megszokták. Nem zavarta őket, hogy a hangjuk leginkább 
Donald kacsáéra emlékeztet, annak örültek, hogy tökéletesen megértik egymást. 

- Ha zavar, vidd arrébb a töködet! - válaszolta Adams. - Alig tudom felhúzni ezt a rohadt 
uszonyt. 

Mindhárom búvár a mindössze két és fél méter átmérőjű harangban volt már, velük a teljes 
felszerelés, több száz méternyi összetekert kábel és a munkájukhoz szükséges eszközök. 

- Még hogy én vigyem arrébb! - háborgott Donaghue. - Mit szeretnél? Talán menjek ki, 
hogy több helyed legyen? 

A harang tetején, a halszemoptikás videokamera mellett lévő hangszóró halk recsegéssel 
életre kelt. A búvárok tudták, hogy folyamatosan figyelik őket, de ettől csöppet sem feszélyezték 
magukat. 

- Figyelem, emberek! - szólt rájuk Davidson. A három férfiétól eltérően az ő hangja normá-
lisan csengett. - Itt a műveleti főnök. 

-A rohadt életbe! - kiáltott fel Adams, miután alaposabban megnézte a felhúzási kísérletek-
nek makacsul ellenálló uszonyt. - Nem csoda, hogy nem jön rám, amikor a tiéd! - mondta 
Donaghue-nak, és alaposan fejbe is csapta az uszonnyal. Donaghue-t csak azért zavarta az ütés, 
mert kedvenc Red Sox feliratú baseballsapkája leesett, és a kiszálláshoz használt cső alján kötött ki. 

- Hé, senki se mozduljon! - kiáltotta. - Mazzola, vedd fel a sapkám! Nem akarom, hogy vi-
zes legyen. - Donaghue már magára húzta neoprén öltözékét, felcsatolta a nehéz övet, így szóba 
sem jöhetett, hogy maga hajoljon le a sokra tartott fejfedőért. 

- Uraim! - szólt rájuk ismét, az előzőnél hangosabban és parancsolóbban Davidson. 
- Baszd meg! - kiabált vissza neki Mazzola. - Búvár vagyok, nem a rabszolgád! 
- Figyeljetek már ide, állatok! - harsant fel a kis hangszóróból Nelson hangja. - Mr. 

Davidson mondani akar valamit, úgyhogy pofa be! 
Adams előbb Donaghue kezébe nyomta az uszonyt, és csak aztán fordult a kamera felé. - 

Rendben van. Hallgatjuk - felelte. 
- Egy pillanat! - szólt vissza Nelson. - Bekapcsoljuk a zajszűrőt, hogy értsük is, amit mon-

danak. 
Adams rögtön kihasználta a pillanatnyi szünetet, és odaszólt Donaghue-nak: - Kérem az 

uszonyomat! 
- Azt akarod mondani, hogy nem a sajátomat vettem fel? 
- Pontosan. Mivel a sajátod a kezedben van, nem lehet a lábadon, te tökkelütött! 
Donaghue az uszonyt a hóna alá szorítva nehézkesen leguggolt, kibújt a rajta lévőkből, 

Adams pedig rosszalló fejcsóválással rögtön magához ragadta őket. A következő pillanatokban 
egymást lökdösve mindketten egyszerre próbálták felhúzni a sajátjukat. 

- Kész, emberek! - szólalt meg ismét Nelson. - Bekapcsoltuk a zajszűrőt, úgyhogy hagyják 
abba a szarakodást, és figyeljenek! Adom Mr. Davidsont! 
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A búvárok nem fárasztották magukat azzal, hogy fölnézzenek - nekidőltek a PTC homorú 
falának, és unott képet vágtak. 

- Már egy ideje nem tudjuk elérni UQC-n az Oceanust, és a szonár sem érzékeli - kezdte a 
merülőparancsnok. - Arra számítunk, hogy maguk esetleg meglátják. Ha nem lesz ott a furatszájnál, 
amikor megérkeznek, azonnal szóljanak, és majd eldöntjük, hogyan tovább! Megértették? 

- Igen - válaszolta Adams. - Folytathatjuk az előkészületeket? 
- Tessék! - mondta Davidson, és szétkapcsolt. 
Adams és Donaghue végre rájött a megoldásra: tőlük szokatlan figyelmességgel vigyáztak 

rá, hogy ne lökjék meg a másikat, és így mindketten fel tudták húzni az uszonyukat. Miközben 
Adams belebújt szabályozható nyomású mellényébe és magára csatolta a súlyokat, Donaghue azzal 
is megpróbálkozott, hogy visszaszerezze a sapkáját, de nem érte el. 

Öt perccel később a csörlőkezelő közölte, hogy túljutottak a háromszáz méteren, ezután a 
süllyedés sebessége számottevően csökkent. Miközben Adams és Donaghue félrehúzódva várt, 
Mazzola elkezdte kibontani a kábeleket. Harangügyeletesként neki kellett társai után eresztenie 
őket, és gondoskodni arról, hogy meg ne törjenek. 

- Bekapcsolom a külső világítást! - figyelmeztette a Benthic Explorer fedélzetéről a búváro-
kat Nelson. Adams és Donaghue úgy helyezkedett, hogy ki tudjon nézni a két kis, egymással szem-
ben lévő ablakon, Mazzola azonban elfoglaltabb volt annál, semhogy csatlakozhasson hozzájuk. 

- Látom a feneket - jelentette Adams. 
- Én is - csatlakozott hozzá Donaghue. 
Az egyetlen tartókábelen lógó búvárharang lassan forgott, de mozgását behatárolták a kü-

lönböző vezetékek. Néhány fordulatot tett csak az egyik irányba, majd megfordult, és visszafelé 
kezdett pörögni. Miután túljutott a háromszázhúsz méter mélységen és megállt, a forgás is abbama-
radt, de csak azután, hogy a búvárok körbe tudtak nézni. 

Mivel a harang négy méterrel a víz alatti hegy egyik kiemelkedő része fölött volt, a búvárok 
a külső reflektorok fényében viszonylag nagy területet tudtak áttekinteni. Csupán nyugat felé volt 
korlátozott a kilátás, mivel ott egymáshoz kapcsolódó oszlopokat utánzó sziklaalakzat állta útját a 
tekintetüknek. 

- Látod a tengeralattjárót? - kérdezte Donaghue-tól Adams. 
- Nem. A fúrót és a szerszámokat viszont igen. Rendesen kikészítették őket. 
Adams elfordult az ablaktól, és a kamerába nézett. 
- Nem látjuk az Oceanust, de biztos, hogy itt volt - jelentette. 
- Ha így van, módosul a feladat - közölte Nelson. - Mr. Davidson azt akarja, hogy vörös és 

zöld induljon el nyugat felé. Látják ott azt a gátat? 
- Mi a fene az a gát? - kérdezte Adams. 
- Biztos valami fal vagy szikla - válaszolta Donaghue. 
- Lehet. - Adams ismét a fal felé fordult. 
- Mr. Davidson üzeni, hogy menjenek fölé - folytatta Nelson. - Milyen magas a haranghoz 

képest? 
- Nagyjából egy vonalban vagyunk a tetejével - jelentette Adams. 
- Menjenek oda, és nézzenek körül, hátha meglátják a naszádot! Mr. Davidson arra gyanak-

szik, hogy beszorult valahová. Vigyázzanak a hőmérsékletre! Valószínű, hogy erős gradiens van a 
környéken. 

- Úgy lesz. 
- Ne felejtsék, hogy csak három méterrel mehetnek a harang fölé! Nem akarunk újabb bo-

nyodalmat. Világos? 
- Mint a vakablak - válaszolta Adams. Néha már idegesítette, hogy Nelson minden egyes 

merülésnél szó szerint elismétli ugyanazt. 
- Harangügyeletes! - szólt Mazzolának a merülésvezető. - Másfél százalék oxigénre és 

nyolcvannyolc és fél százalék héliumra állítsa be a levegőt! Értette? 
- Igen. 
- Még valamit! Vörös és zöld, felejtsék el, hogy machók, és legyenek óvatosak! 
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- Értettük! - Adams a videokamera kedvéért feltartotta kimerevített hüvelykujját, ugyanak-
kor elutasító képpel odaszólt Donaghue-nak: - Ennyi erővel a srácának is mondhatja ezt, mielőtt ki-
küldi játszani az autópálya közepére. 

Donaghue bólintott ugyan, de igazából nem tudott figyelni arra, amit hallott. A feladat kriti-
kus pontjához érkeztek, és minden figyelmét lekötötte, hogy biztonságosan magára csatolja az 
életbenmaradáshoz szükséges vezetékeket, kábeleket. Miután végzett, Mazzola átnyújtotta neki a 
narancssárga, üvegszálas sisakba szerelt maszkot. Donaghue a hóna alá csapta, és várta, hogy a tár-
sa is elkészüljön. Hiába volt tapasztalt búvár, közvetlenül a vízbe szállás előtt még mindig borsózott 
a háta az izgalomtól. 

Adams gyorsan befejezte az öltözködést, két vízhatlan lámpát vett elő, kipróbálta őket, és 
miután meggyőződött arról, hogy működnek, az egyiket odaadta Donaghue-nak. Biccentett, és 
majdnem teljesen egyszerre fölvették a sisakjukat. 

Az első, amit a csapok kinyitása után ellenőriztek, a levegőutánpótlás volt, és utána jött csak 
a ruhájukat fűtő meleg víz, amely nélkül a nem egészen háromfokos vízben menthetetlenül elpusz-
tultak volna. Végül a mikrofonkábelt és az érzékelőket próbálták ki, és amikor ezzel is végeztek. 
Mazzola engedélyt kért az irányítóközponttól a vízbe szállásra. 

- Engedélyezem! - szólt vissza Nelson. - Nyissa ki a zsilipet! 
Mazzola némi nehézség és sok nyögés árán bepréselte zömök testét a nyílásba. 
-A sapkám! - kiáltott utána Donaghue, de a hangját elnyomta a kilélegzett levegő surrogása. 
Miután Mazzola felnyújtotta neki, óvatosan a harang belsejében sorakozó akasztók egyikére 

tette. Óriási becsben tartotta a rikítóan vörös fejfedőt, és nem vallotta be senkinek, hogy többet je-
lent számára kedvenc csapatára emlékeztető relikviánál - szerencsét hozó kabalának tekinti. 

Mazzola kinyitotta a reteszt, és erőlködve függőleges helyzetbe állította, a cső falához rögzí-
tette az ajtót. Az áttetsző, kékeszöld víz fenyegető gyorsasággal emelkedett a csőben, és mindhárom 
búvár megkönnyebbülve felsóhajtott, amikor néhány centiméter után megállt. Tudták, hogy ez fog 
történni, de azt is, hogy ha mégsem, akkor nincs hova menekülniük. 

Adams a hüvelykujját feltartva elbúcsúzott Mazzolától, és óvatosan a zsilipbe ereszkedett. 
Minden alkalommal, valahányszor kijutott a szűk búvárharangból, úgy érezte magát, mint 

aki újjászületett. Mámorító érzés fogta el, élvezte a hirtelen visszanyert szabadságot. A víz hidege 
nem zavarta, mivel csak kesztyűbe bújtatott keze érezte valamelyest. Hozzálátott, hogy a mellény 
szelepeivel a szabad mozgáshoz szükséges értékre állítsa a testére ható felhajtóerőt, és közben meg-
pillantott egy sötét, a búvárharang fénykörének peremén haladó árnyékot. Nem a búvárharangtól 
származott, hanem egy foszforeszkáló szemű cápától. A hatalmas hal hosszúsága több mint kétsze-
rese volt a búvárharang átmérőjének. 

- Társaságot kaptunk - mondta nyugodtan Adams. - Dobd le a botomat, és szólj Michaelnek, 
hogy ő is hozza a magáét! - Számtalan ötletes cápariasztó eszköz közül válogathatott volna, de a 
legtöbbre az egyszerű, egy méter hosszú fémrudat tartotta. Többször is tapasztalta már, hogy a ra-
gadozók rettegnek tőle, fejvesztve menekülnek akkor is, ha csak feléjük bök. Egy pillanatra meg-
fordult ugyan a fejében, hogy talán nem mindegyik, esetleg akadnak köztük kivételek, de gyorsan el 
is hessegette magától a gondolatot azzal, hogy bizonyos mélységhatár alatt semmi nem biztos, nincs 
az az eszköz, amely tökéletes sértetlenséget szavatol. 

Néhány másodperccel később a bot hangtalanul a sziklához koppant, és Donaghue lába is 
megjelent a zsilipnyílásban. Miután a feje túljutott a lyukon, a két búvár összenézett. Adams a köz-
ben közelebb úszó, és már tisztán látszó cápára mutatott. 

- Csak egy grönlandi - szólt bele a gégemikrofonba, amelyből előbb a búvárharangba, majd 
onnan egy másik kábelen át Donaghue-hoz is eljutott a hangja. Megnyugodott, mivel az állat hatal-
mas volt ugyan, de nem veszélyes. Adams már találkozott ilyennel, azt is tudta, hogy lustasága, bé-
kés természete miatt alvó cápának is nevezik. 

Megvárta, hogy társa beállítsa magának a felhajtóerőt, és csak aztán mutatott a sziklafal felé. 
Donaghue bólintott, és elindultak. Bal kezükben a lámpával, jobbjukban a fémbottal egyenletes 
ütemben haladtak, és mivel gyakorlott úszók voltak, viszonylag hamar megtették a rövid távolságot. 
Gondosan ügyeltek, hogy ne kapkodjanak, mozdulataik egyenletesek legyenek, mert tudták, hogy 
különben hamar elfogy az erejük. A csaknem harminc atmoszférás nyomáson a puszta lélegzés is 
meglehetősen sok energiát emésztett fel. 
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A búvárharangban maradt Mazzola nagy odafigyeléssel eresztette utánuk a kábeleket. Vi-
gyáznia kellett, hogy ne akadályozza őket a mozgásban, ugyanakkor túl lazára sem engedhette a ve-
zetékeket, mert félő volt, hogy összegabalyodnak. A harangügyeletesnek addig volt a legtöbb dolga, 
amíg a kint tartózkodók célba érve el nem kezdték a munkát. Miközben a kábeleket csévélte, 
Mazzola a nyomásmérő mutatóját és az oxigénkoncentráció értékét jelző digitális műszert is figyel-
te. Ezen felül rá hárult még a kapcsolattartás mindkét búvárral és a felszíni irányítóközponttal. Hogy 
a keze szabad maradjon, fülhallgatót viselt, amelytől görbe huzalon kis mikrofon ágazott le a szájá-
hoz. 

Odakint a két búvár a sziklafal fölé érve megállt. Ekkora távolságra a búvárharang reflekto-
rainak a fénye már halvány volt, ezért Adams kézmozdulatára mindketten bekapcsolták a lámpáju-
kat. 

Mögöttük a fényesen kivilágított harang úgy nézett ki, mint egy sziklás bolygófelszínre 
ereszkedett űrjármű. Tetejéből buborékok tömege tört elő, és emelkedett fortyogva a felszín felé. 
Koromfekete sötétség tátongott a két búvár előtt, csak akkor láttak némi derengést, ha fölfelé, a fel-
szín irányába néztek. Félni nem féltek ugyan, de azért a gondolataik mélyén csak ott motoszkált, 
hogy valahol a hátuk mögött egy hatalmas cápa úszkál szabadon. Elemlámpáik fénye szánalmasan 
kicsi, tizenkettő-tizenöt méter hosszú rést tudott csak ütni a sötétség áthatolhatatlannak tetsző falá-
ba. 

- A peremen túl meredek lejtő van. Nem tudom, meddig tart - jelentette Adams. 
Mazzola haladéktalanul megismételte az információt. Bár az irányítóközpont és a búvárok 

között szabad kommunikációt lehetővé tevő összeköttetés volt, Nelson ragaszkodott hozzá, hogy 
közvetítőként a harangügyeletes is részt vegyen a beszélgetésekben. A hélium hangtorzító hatása és 
a légzés zaja együttesen nagyon megnehezítette, hogy a felszínen maradottak értsék a lentiek sza-
vát, és még zajszűrő közbeiktatása esetén is fennállt annak a lehetősége, hogy elvész valamilyen 
fontos információ. A torz beszédhez a felszínieknél jobban hozzászokott harangügyeletes közbeik-
tatására éppen azért volt szükség, hogy ez ne fordulhasson elő. 

- Vörös búvár! Az irányítás azt kérdezi, látják-e az Oceanust - továbbította a legfrissebb 
üzenetet Mazzola. 

- Negatív! - válaszolta Adams. 
- Hasadékot, rést? 
- Egyelőre azt sem, de mindjárt lejjebb ereszkedünk. 
Adams és Donaghue túlúszott a peremen, és óvatosan elindult lefelé a sziklafal mentén. 
- Sima, akár az üveg - közvetített Adams. Donaghue bólintott, és kis darabon végighúzta a 

kesztyűjét a falon. 
- Már csak harminc méter vezetéketek van! - figyelmeztette őket Mazzola. Leemelte a két 

utolsó karikát a tartóról, és előre káromkodott amiatt, hogy hamarosan az egész köteget vissza kell 
csévélnie. Ritkán fordult elő, hogy a vízben tartózkodók ilyen messze eltávolodtak a harangtól, és 
természetesen, amilyen szerencséje van, neki jutott a megtiszteltetés, hogy e kivételes alkalomkor 
ellássa a harangügyeletet. 

Adams hirtelen megállt, a karját elkapva Donaghue-t is megállította, és a csuklójára erősített 
hőmérőre mutatott. Donaghue megnézte, és rögtön ellenőrizte is a sajátján, hogy megfelelően mű-
ködik-e. 

- Megváltozott a hőmérséklet - jelentette Adams. - Majdnem harmincnyolc fokkal melegebb 
lett. Kapcsold ki a meleg vizet! 

- Hülyéskedsz, vörös? - kérdezte megütközve Mazzola. 
- Michael hőmérője is ugyanazt mutatja - válaszolta Adams. - Mintha egy forró vízzel teli 

vezetékben lennénk. 
Korábban egyenesen lefelé irányította elemlámpája fénycsóváját, de miközben beszélt, kör-

behordozta, és a bevilágított terület határán, szemben azzal, amelyik mentén haladtak, halványan 
látott egy másik falat. 

- Hé! Úgy néz ki, valami jókora hasadékban vagyunk - jelentette. - Alig látom a másik olda-
lát. Körülbelül tizenöt méter széles. 

Donaghue megveregette a vállát. - Ott is egy - mondta, és balra mutatott. 
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- Igen - értett egyet Adams. Megfordult, és ellenkező irányba világított az elemlámpájával. - 
Szögletes kanyon lehet, de nem látom a negyedik oldalát - számolt be a tapasztalatáról. 

- Hé! Süllyedünk! - kiáltotta hirtelen, döbbent hangon Donaghue. 
Adams a mellette lévő fal felé kapta a fejét, és látta, hogy igazat mond. Valóban süllyedtek, 

és gyorsabban, mint azt lehetségesnek hitte. A víz ellenállása mintha megszűnt volna körülöttük. 
Néhány erőteljeset rúgtak, hogy visszaszerezzék az elveszített magasságot, de megdöbbené-

sükre az erőfeszítésnek nem lett eredménye, tovább süllyedtek. Félelemmel vegyes értetlenséggel, 
szinte egyszerre rántották meg a légszelepet, és fújták fel teljesen a mellényüket. Mivel ezzel sem 
érték el a kívánt hatást, leoldották magukról a nehezékként használt övet, és eldobták fémrúdjaikat, 
hogy annyival is könnyebbek legyenek. Közben tovább hajtották magukat, és végül, nagy erőfeszí-
tés árán, sikerült lelassulniuk, majd meg is állniuk. 

Adams a magasba mutatott, és miután Donaghue helyeslően bólintott, fölfelé indultak. Bár-
mennyire nehezükre esett is a lélegzés, minden erejüket összeszedve, keményen hajtották magukat. 
A különös, megmagyarázhatatlan süllyedés nagyon megijesztette őket, és hogy még rosszabb le-
gyen a helyzet, a védőruha ellenére is érezték, hogy szokatlanul meleg körülöttük a víz. 

A két búvár már a szikla pereménél kapaszkodott, amikor messziről induló lökéshullámot, 
erős remegést érzékeltek. A nehéz lélegzés és vele párhuzamosan az erős úszás már eléggé kifárasz-
totta őket, úgyhogy néhány másodpercre teljesen összezavarodtak. A remegés hasonló volt ahhoz, 
mint amit a búvárharangban, ereszkedés közben tapasztaltak, csak sokkal erősebb volt. Víz alatti 
földrengés, gondolták szinte egyszerre, és érezték, hogy ha nem is az epicentrumában, de ahhoz na-
gyon közel vannak. 

Mazzola a társainál jobban megszenvedte a lökést. Éppen az egyik kábelt markolta, amikor 
érezte, és gyorsan el kellett engednie, nehogy a rándulás hozzácsapja a búvárharang belsejében szép 
számmal sorakozó kemény tárgyak valamelyikéhez. 

Adams magához tért, és mélyen szedte a lélegzetet, de minden egyes levegővétel külön fáj-
dalmat okozott neki, mert a lökéshullám megroppantotta a mellkasát. Tapasztalt búvárként az első 
dolga volt, hogy megkeresse a társát, és rémisztő másodpercekre a szívverése is megállt, mert hiába 
fordult körbe, sehol sem látta Donaghue-t. Csak amikor lefelé nézett, akkor pillantotta meg a ne-
hézkes kapálózással felfelé törekvő alakot. Érte nyúlt, hogy segítsen neki, és mihelyt egymásba 
kapcsolódott a kezük, érezte, hogy ismét süllyednek, mégpedig igen gyorsan. 

Mivel semmilyen módon sem csökkenthették tovább a súlyukat, kénytelenek voltak a ke-
zükre és a lábukra hagyatkozni, minden erejüket összeszedve megpróbálták fölfelé hajtani magukat. 
Hogy ne akadályozzák őket a mozgásban, lámpáikat is eleresztették, de azzal sem értek semmit. 
Nemhogy feljebb jutottak volna, magát a süllyedést sem tudták megállítani. A sziklafalhoz csapód-
tak, zuhanásuk gyorsult, a mélység ellenállhatatlanul, egyre növekvő erővel szippantotta magába 
őket. 

A búvárharangban ugyanekkor Mazzolának sikerült visszanyernie az egyensúlyát, és az erős 
rántás után ellazult kábelért kapott. Gyorsan hurokba tekerte, de mielőtt rá tudta volna rakni a dob-
ra, a vezeték nagyot rándulva kiegyenesedett és megfeszült. Először megpróbálta visszatartani, de 
gyorsan letett róla. A kábel olyan gyorsan tekeredett, hogy biztos volt benne, ha belekapaszkodik, 
kirántja a búvárharangból. 

Káromkodva ugrott félre az útból, és egyebet nem tudott tenni, mint hogy tágra nyílt szem-
mel nézte a rohamosan fogyó vezetékeket. Olyan volt, mintha Adamst és Donaghue-t egy óriási hal 
kapta volna be, és száguldott volna el velük, horgászzsinórként maga után rántva a kábeleket is. 

- Jól van, harangügyeletes? - hallotta Nelson hangját a hangszóróból. 
- Igen, de itt valami szörnyű nagy baj van! - kiáltotta vissza. - A kábelek száz kilométeres 

sebességgel fogynak! 
- Látjuk a monitoron - közölte idegesen a merülőparancsnok. - Nem tudja megállítani őket? 
- Hogyan?! - kérdezte a végsőkig elkeseredve, megbicsakló hangon Mazzola. A kábeldobok-

ra nézett, amelyeken már alig volt vezeték. Megmerevedett, azt sem tudta, mire számítson. Az utol-
só méterek is letekeredtek, a kábelek egy pillanatra megfeszültek, majd Mazzola legnagyobb rémü-
letére kiszakadtak a helyükről, és eltűntek a vízben. 

- Jóságos isten! - kiáltotta, és a tekintetét a nyílásra szögezve a levegőcsap után tapogatózott, 
hogy elzárja. 
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- Mi történt?! - harsant fel a harangban Nelson parancsoló hangja. 
- Nem tudom! - ordította Mazzola. Hogy még rosszabb legyen a helyzet, a mély morajlással 

kísért remegés újra elkezdődött. A búvárharang átvette, és úgy viselkedett, mint a megvadult óriás 
kezébe került sószóró. Mazzola segítségért kiabált, és mintha lett is volna foganatja a kérésnek, a 
remegés valamivel alább hagyott. Támadt azonban helyette egy ijesztő, sistergő hang, és erős, a ha-
rang ablakain beáradó vörös fény. 

Mazzola elengedte az addig görcsösen markolt vezetéket, az egyik ablak felé pördült, és at-
tól, amit látott, újból megfagyott ereiben a vér. A sziklafal felől, amelyet társai nemrég vizsgáltak, 
szürrealista rémálomba illő, vörösen izzó lávafolyam tartott felé. A pereme szikrázott, fortyogott, 
párafelhőt okádott, forró gőzzé változtatva maga előtt a jéghideg vizet. 

Miután magához tért annyira, hogy meg tudott szólalni, Mazzola a búvárharang tetejére sze-
relt kamera felé rántotta a fejét. 

- Vigyenek fel! - üvöltötte. - Egy átkozott vulkán tetején ülök! 
 
Az irányítóközpontban tartózkodók némán meredtek maguk elé, elnémította őket a megdöb-

benés. Egyedül a búvárharang tartókötelét föltekerő motor zúgása törte meg a csendet. Nem sokkal 
korábban - miután rájöttek, hogy valami szörnyű, érthetetlen katasztrófa folytán egyszerre két bú-
várt is elvesztettek - még óriási zaj, felfordulás volt odabent, és csak aztán állt be a döbbent csönd. 
A jelenlévőket csupán az vigasztalta valamelyest, hogy a harmadik búvárt nem érte baj, és már úton 
volt felfelé. 

Davidson idegesen nagyot szívott a Marlborójából. Az új szabályokat figyelmen kívül hagy-
va reflexszerűen kapott a cigarettáért a katasztrófa első pillanataiban, és azóta folyamatosan, egyiket 
a másik után szívta. Nemcsak a százmillió dollárt érő merülőnaszádot veszítette el két nagy tudású 
szakemberrel együtt, és hozzá két tapasztalt mélytengeri búvárt, hanem a Benthic Marine elnökét is. 
Bárcsak ne bátorította volna Perry Bergmant a merülésre. Ha másért nem is, de azért, hogy beszállt 
a merülőnaszádba, egyedül ő volt a felelős. 

- Most mi az ördögöt csinálunk? - kérdezte döbbenten, tétován Larry Nelson. Még ő is do-
hányzott, pedig hat hónappal korábban örökre abbahagyta. Merülésvezetőként szintén felelősnek 
érezte magát a tragikus végkifejletért. 

Davidson nem válaszolt, csak egy hatalmasat sóhajtott. Gyöngének, tehetetlennek érezte 
magát. Pályafutása során egyetlen embert sem veszített még, pedig már a Perzsa-öbölben is 
merülőparancsnok volt, a Sivatagi Vihar idején. Most pedig egyszerre ötöt, olyan sokat, hogy gon-
dolni sem mert rá. 

- A harang százötven méternél tart - mondta a csörlőkezelő anélkül, hogy személy szerint 
bárkinek is címezte volna. 

- Mi lehet vajon a furattal? - találgatott fennhangon Nelson. 
Davidson akkorát szívott a cigarettájába, hogy majdnem megégette a körmét, dühösen el-

nyomta, és rögtön rágyújtott egy másikra. 
- A kamerák leengedéséhez felkészülni! - adta ki az utasítást. - Meg kell néznünk, hogy egy-

általán mi történik odalent. 
- Mazzola elég világosan elmondta - szólalt meg remegő hangon Nelson. - Miután elkezdtük 

felcsévélni, beszámolt róla, hogy az egész hegytető egy merő olvadt, fortyogó láva. A gerinc mögül 
bugyog elő. Azóta is egyfolytában földlökéseket észlelünk. Működő vulkán tetején ülünk. Biztos 
vagy benne, hogy be akarsz pillantani abba a pokolba? 

- Látni akarom - felelte lassan Davidson -, és rögzíteni is, hogy milyen. Biztos vagyok ben-
ne, hogy komoly vizsgálat kezdődik, szükség lesz minden adatra, információra. Látni akarom annak 
a kanyonnak, vagy lyuknak a környékét is, amelyben az Oceanus eltűnt. Meg akarok bizonyosodni 
arról, hogy lehetetlen... - Nem fejezte be a mondatot. A lelke mélyén biztos volt abban, hogy re-
ménytelen próbálkozás lenne megkísérelni a mentést. Donald Fuller, közvetlenül a kitörés előtt, 
vulkáni kürtőbe ejtette a merülőnaszádot. 

- Tulajdonképpen igazad van - értett egyet Nelson. - Szólok, hogy készítsék elő a kamerákat. 
De mi legyen a fúrással? Remélem, ha a vulkán megnyugszik, akkor sem akarsz leküldeni egy 
újabb csapatot. 
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- Dehogy! - válaszolta szenvedélyesen Davidson. - Semmi kedvem tovább fúrni ezt az átko-
zott hegyet, és különösen úgy nem, hogy már Perry Bergman sincs velünk. Az ő hülye szenvedélye 
volt, nem az enyém. Ha a felvételek megerősítik, hogy a lyuk tele van lávával, és nem találjuk 
semmi nyomát az Oceanusnak, itt hagyjuk ezt az átkozott helyet. 

- Így már más - mondta elégedetten Nelson, és rögtön fel is állt. - Utánanézek, hol tartanak, 
és amilyen gyorsan csak lehet, leengedem a kamerákat. 

- Kösz - felelte Davidson, és előrehajolva a tenyerébe temette az arcát. Soha életében nem 
érezte még olyan nyomorultul magát. 

 
Hatodik fejezet 

 
Elsőként Suzanne tért magához a zuhanás okozta rémületből. - Azt hiszem, megálltunk - 

mondta tétován. - Hála istennek! 
A merülőnaszád három rémült utasa számára örökkévalóságnak tűnt, amíg a rejtélyes akná-

ban zuhantak. Mintha az óceán aljába vágott óriási lefolyó szippantotta volna magába őket. A szá-
guldás közben az Oceanus tökéletesen irányíthatatlanná vált, bármit tett is Donald Fuller, nem rea-
gált rá. 

Kezdetben függőlegesen zuhantak, egy idő után azonban átmentek dugóhúzóba, és többször 
hozzáütődtek a sziklafalhoz. A külső reflektorok már az egyik kezdeti becsapódásnál összetörtek, 
rögtön utána hangos reccsenéssel leszakadt a jobb oldali vezérsík is. 

A rémület e meghatározhatatlan hosszúságú ideje alatt egyedül Bergmanból szakadt fel kiál-
tás, de ő is rögtön elnémult, megértve, hogy tökéletesen kilátástalan a helyzetük. Tehetetlenül, tágra 
nyílt szemmel nézte csupán, hogyan pörögnek a mélységmérő kijelzőjének tárcsái. Az egyes és tí-
zes helyi érték kereke olyan gyors volt, hogy a számok teljesen egybemosódtak, nem lehetett elol-
vasni őket. Hatezerhétszáz méterhez közeledve Bergman gondolatait már csak az óceánok mélyére 
süllyedt járművekről készült, nem sokkal korábban olvasott statisztika megdöbbentő adatai töltötték 
ki. 

- Azt hiszem, nem is mozdulunk - tette hozzá Suzanne, és suttogva megkérdezte: - Mi tör-
ténhetett? Lehet, hogy a fenéken vagyunk? Nem éreztem becsapódást. 

Egyikük sem mozdult, mintha féltek volna, hogy elmúlik a váratlanul jött, de nagyon jóleső 
nyugalom. Lassan, aprókat lélegeztek, és mindhármuk homlokán verejtékcsöppek fénylettek. Kezük 
elfehéredve markolta az ülések karfáját, mintha attól féltek volna, hogy a zuhanás bármelyik pilla-
natban folytatódhat. 

- Szerintem is megálltunk, de nézzük, mit mutat a mélységmérő! - mondta kiszáradt torok-
kal, reszelős hangon Fuller. 

Mindhárman a tekintetüket néhány pillanattal korábban még ellenállhatatlanul fogva tartó 
műszerre pillantottak. A tárcsák ismét forogtak, előbb csak lassan, majd egyre gyorsabban, de már a 
másik irányba. 

- Nem érzékelek semmilyen mozgást - szólt csodálkozva Suzanne, és mélyen kifújva tüdejé-
ből a levegőt, megpróbálta ellazítani az izmait. A két férfi azonnal követte a példáját. 

- Én sem - ismerte be Fuller. - De nézd csak! A számláló megőrült. 
A kerekek forgása ugyanolyan gyors, a leolvasást lehetetlenné tevő volt, mint az imént. 
Suzanne lassan, óvatosan hajolt előre, mintha attól félt volna, hogy a naszád egyensúlya haj-

szálon függ, és ha heves mozdulatot tesz, kibillenti a helyéből. Megpróbált kinézni az ablakon, de 
csupán saját arcát látta tükröződni az üvegen. Mivel a külső reflektorok az ütközés miatt felmondták 
a szolgálatot, az ablak elsötétült, csak a benti fényt verte vissza. 

- Mi történik? - kérdezte Bergman. 
- Mi sem tudunk jobbat, mint találgatni - válaszolta Suzanne, és mély lélegzetet vett. Lassan 

kezdte összeszedni magát. 
- A mélységmérő szerint emelkedünk - közölte Fuller, és sietve ellenőrizte a többi műszert 

is. A föltehetően a nagy vízmélység okozta torzítás miatt nehezen értelmezhető jeleket látott, és fő-
leg a szonár monitorján. Az oldalsó kamerák valamivel több információval szolgáltak, de igazából 
azokon sem lehetett kiigazodni. A homályos kép azt jelezte, hogy a merülőnaszád nyugodtan fek-
szik, tökéletesen sima talajon. Fuller pillantása visszatért a mélységmérőhöz. Elképedt, mivel a 
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számok fogyása azt bizonyította, hogy emelkednek, mégpedig jóval gyorsabban, mint korábban. 
Kinyitotta a ballaszt-tartályokat, de nem ért el vele semmit. Megpróbálkozott a merülőszárnyakkal 
is, és be akarta indítani a hajtószerkezetet, de egyik sem reagált az utasításokra. Az emelkedés 
ugyanakkor - legalábbis a kijelző szerint - rendületlenül folytatódott. 

- Gyorsulunk! - figyelmeztette Suzanne. - Ha így megy tovább, pár perc múlva a felszínen 
leszünk. 

- Alig várom - mondta óriási megkönnyebbüléssel Bergman. 
- Remélem, nem a Benthic Explorer alatt bukkanunk fel - jegyezte meg a lány. - Az bizony 

elég kellemetlen következménnyel járna. 
Mindhárom szempár a mélységmérő kijelzőjére tapadt. Az visszafelé pörgetve a számokat, 

elhagyta a háromszázas, majd a százötvenes értéket. Mikor a harmincon is túljutott, Fuller idegesen 
megszólalt: - Kapaszkodjanak! Nagy ugrás lesz! 

- Ezt hogy érti?! - kiabálta Bergman. Megrémült, mert kihallotta Fuller hangjából az elkese-
redést. 

- Úgy, hogy magasan a víz fölé lökődünk! - magyarázta Suzanne, és rögtön meg is ismételte 
a figyelmeztetést: - Kapaszkodjunk! 

Vadul markolták foteljeik karját - közben a számtárcsák egybemosódó kattogása már-már 
fülsiketítővé vált -, és felkészültek a gyors közegváltásból fakadó heves rándulásra. A mélységmérő 
azonban, a nulla értéket elérve, hirtelen megállt. 

Rögtön utána mély, szörcsögő hang hallatszott a hajó belsejéből, majd viszonylagos csönd 
támadt. Azért nem teljes, mert a szellőztető berendezés halkan surrogott, és a hajtószerkezet duru-
zsolását is hallani lehetett. 

Csaknem egy perc telt el anélkül, hogy mozgásnak a legcsekélyebb jelét tapasztalták volna. 
Bergman szólalt meg először: - Mi történt? 
- Ennyi ideig nem maradhattunk a levegőben - felelte tétován Suzanne. 
Mindhárman lazítottak a fogásukon, és az ablak felé fordultak, de továbbra sem láttak sem-

mit, az üvegen túl koromsötét volt. 
- Mi az ördög?! - dörmögte Fuller, és visszafordult a műszerekhez. Mivel a szonár monitor-

jain érthetetlen, elektrosztatikus kisülésekre emlékeztető jelek cikáztak csupán, kikapcsolta a készü-
léket, és a hajtószerkezetet is leállította, hogy megszűnjön az idegesítő duruzsolás. 

- Tőlem ne kérdezd! - mondta Suzanne, miután találkozott a tekintetük. - Fogalmam sincs 
róla, mint neked. 

- Ha valóban feljutottunk, hogy lehet ilyen sötét? - kérdezte Bergman. 
- Ennek az egésznek semmi értelme! - mondta Fuller, visszanézve a műszerekre. Előrehajolt, 

bekapcsolta a hajtószerkezetet, és az morogni is kezdett, de mozgást továbbra se lehetett érzékelni. 
- Mondja már el valaki, mi történt! - követelte Bergman. Az euforikus öröm, amely pár pil-

lanattal korábban szétáradt benne, megszűnt, miután rájött, hogy nem lehetnek a felszínen. 
- Nem tudjuk - vallotta be Suzanne. 
-A propeller szabadon pörög, nincs ellenállás - közölte Fuller, és leállította a motort. A du-

ruzsolás másodszor is megszűnt, csupán a szellőztetőrendszer neszét lehetett hallani. - Szerintem a 
levegőben vagyunk. 

- Hogy lehetnénk ott? - kérdezte Suzanne. - Teljes a sötétség, és még csak nem is himbáló-
zunk. 

- Semmi egyéb magyarázatot nem tudok arra, hogy nem működik a szonár, és a propeller 
szabadon pörög - válaszolta Fuller. - Nézd! A külső hőmérséklet húsz fokot emelkedett. Egész biz-
tos, hogy a levegőben vagyunk. 

- Ha ezt nevezik feltámadásnak, én köszönöm, nem kérek belőle - jegyezte meg Bergman. 
- Komolyan azt akarod mondani, hogy teljesen kiemelkedtünk a vízből? - Suzanne hangján 

érződött, hogy változatlanul nem hiszi, amit hallott. 
- Tudom, hogy őrültségnek hangzik - mondta Fuller -, de nincs más magyarázatom a történ-

tekre, beleértve azt is, hogy a víz alatti telefon szintén nem működik. - Hogy még biztosabb legyen 
a dolgában, kipróbálta a rádiót is, és az ugyancsak süketnek bizonyult. 
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- Ha szárazra kerültünk, hogyhogy nem borulunk oldalra? - kérdezte Suzanne. - A hajó szi-
var alakú. Ha szilárd talaj lenne alattunk, el kellene dőlnie, mivel nem teljesen egyenletes a súlyel-
osztása. 

- Igazad van - ismerte el Fuller. - A gond csupán az, hogy nincs rá magyarázatom. 
A lány felnyitotta az üléseik közé beszorított rekeszt, elemlámpát vett elő, és bekapcsolva az 

ablakra irányította. A fénycsóva durva szemcsés, krémszínű masszáról verődött vissza. 
- Most már legalább azt tudjuk, hogy miért nem dőltünk oldalra - mondta. - Globigerinás 

iszapban csücsülünk. 
- Érthetőbben! - szólt rá Bergman, és előredőlt, hogy jobban lásson. 
- A globigerinás iszap a legáltalánosabb óceáni üledék. Nagyrészt a foraminifera nevű 

planktonfajta kiürült vázaiból tevődik össze. 
- Hogy lehetünk egyszerre az óceán fenekén és a levegőben? 
- Jó kérdés! - kapcsolódott a beszélgetésbe Fuller. - Lehetetlen, de ha mégis, akkor fogal-

mam sincs róla, hogyan. 
- Ráadásul a Közép-atlanti-hátsághoz ilyen közel nem fordulhat elő ez a fajta iszap - mondta 

Suzanne. - Mélytengeri síkságokon szokott csak lerakódni. Érthetetlen! 
- Képtelenség! - indulatoskodott Fuller. - Ez az egész nagyon nem tetszik nekem. Akárhol 

vagyunk is, beszorultunk. 
- Elképzelhető, hogy teljesen betemet bennünket az üledék? - Bergman tétován merte csak 

ezt kérdezni - arra gondolt, hogy ha igaz, akkor jobb, ha nem tudja. 
- Nem! - válaszolta határozottan Fuller. - Akkor ugyanis a propeller nem pörgött volna sza-

badon. 
Néhány perces csönd támadt, amelyet végül Bergman tört meg: - Lehet, hogy a hegy belse-

jében vagyunk? 
Fuller és Suzanne csaknem egyszerre kapta a Benthic Marine elnöke felé a fejét. 
- Ezt meg hogy érti?! - kérdezte dühösen Fuller. 
- Hé! Álljon meg a menet! Csak fölvetettem egy ötletet - mentegetőzött Bergman. - Mark 

ma délelőtt mondta, hogy van néhány radarmérési adata, amelyek szerint elképzelhető, hogy nem 
olvadt láva, hanem gáz tölti ki a hegy belsejét. 

- Nekem nem említette - válaszolta Suzanne. 
- Se magának, se másnak. Nem volt biztos az eredményben, mivel annak a kemény rétegnek 

a felületes vizsgálatából származott, amelyet meg akartunk fúrni. Extrapoláláson alapult, és nekem 
is csak véletlenül hozta szóba. 

- Milyen gáz? - kérdezte Suzanne, közben azon törte a fejét, hogyan lehetséges, hogy az 
óceán mélyén lévő vulkánt nem árasztja el a víz. Geofizikai szempontból elképzelhetetlennek tartot-
ta, bár tudta, hogy a szárazföldön van néhány összerogyott tűzhányó, amelynek a kürtője úgy zárult 
be, hogy alatta megmaradt a kaldera. 

- Azt nem mondta. Gyanítom, hogy vízpárára gondol, amelyet az a fúrást is megnehezítő 
extrakemény kőzetréteg visszatartott. 

- Nem hiszem, hogy az lenne - szólt közbe Fuller. - Hetven fokon semmiképp sem. 
- Földgáz? - vetette fel Bergman. 
- Azt meg én nem tudom elképzelni - felelte Suzanne. - Geológiai mércével mérve, ilyen kö-

zel a Közép-atlanti-hátsághoz, csak fiatal rétegeket lehet találni. Lehetetlen, hogy bárhol ezen a 
környéken kőolaj vagy földgáz előfordulna. 

- Levegő - állt elő az újabb ötlettel Bergman. - Hogy került oda? 
- Reméltem, hogy majd maga megmondja. Maga foglalkozik óceáni geofizikával, nem én. 
- Ha valóban levegő, nincs rá semmilyen magyarázatom. Ilyen egyszerű - jelentette ki a 

lány. 
Némán meredtek egymásra, hirtelen egyikük sem tudta, mit mondjon. 
- Azt hiszem, ki kellene nyitni az ajtót, és körülnézni - vetette fel hosszas hallgatás után 

Suzanne. 
- Kinyitni? Mi van, ha belélegezhetetlen, vagy éppen mérgező a gáz? - kérdezte Fuller. 
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- Nem hiszem, hogy túl sok választási lehetőségünk lenne. A hajóval megszűnt a kapcsolat, 
mozdulni nem tudunk. Olyanok vagyunk, mint a szárazra vetett hal. Tíz napra elegendőek ugyan a 
készleteink, de utána mi lesz? 

- Jobb, ha nem kérdezi - válaszolta idegesen Bergman. - Én is a kinyitásra szavazok. 
- Rendben - mondta érezhető fenntartással Fuller. Felállt, és olyan hirtelen indult el, hogy 

Bergmannak az utolsó pillanatban sikerült csak elhajolnia előle. 
A hajótest közepén lévő létrán felkapaszkodva pár másodpercre megállt, kivárta, hogy 

Suzanne és Perry is odaérjen. 
- Mi volna, ha csak meglazítanád, és nem nyitnád ki? - kérdezte a lány. - Ha van szag, attól 

is bejön. 
- Jó ötlet! - kapott a lehetőségen Fuller, és rögtön el is fordította az ajtó zárszerkezetét mű-

ködtető kereket. A kapcsok lassan visszahúzódtak tokjukba. 
- Nos?! - érdeklődött néhány másodperccel később Suzanne. - Érzel valamit? 
- Csak nyirkosságot - felelte Fuller. - Próba szerencse! 
Egy pillanatra résnyire nyitotta az ajtót, és nagy levegőt vett. 
- Milyen? 
- Normálisnak tetszik - válaszolta megkönnyebbülve a parancsnok. Három centire kitolta az 

ajtót, és szippantott egyet a beáramló nedves levegőből. Meggyőződve arról, hogy pusztán szaglás 
alapján ítélve nem ártalmas, teljesen kinyitotta az ajtót, és a nyílás fölé emelte a fejét. Olyan sósnak 
és nedvesnek érezte a levegőt, amilyen tengerparton szokott lenni apálykor. 

Fuller lassan körbefordult, és a szemét vadul erőltetve próbált tájékozódni. Nem sikerült, a 
sötétség tökéletes volt. Inkább érezte, mint tudta, hogy tágas tér veszi körül. A csönd, az idegen fe-
keteség legalább olyan ijesztő volt, mint amilyen hatalmas. 

Visszahúzódott, elemlámpát kért, Suzanne pedig, miközben odanyújtotta neki, megkérdezte, 
mit lát. 

- A nagy semmit - felelte Fuller. 
Újból kidugta fejét a nyíláson, és körbevilágított. Ameddig csak az elemlámpa fénye elért, 

mindenütt a krémszínű üledék látszott, néhol fordult elő csupán benne egy-egy tükörként viselkedő, 
a sugarat fényesen visszaverő vízcsöpp. 

- Halló! - kiáltotta a tenyeréből formált tölcsért a szájához emelve Fuller. Várt, miközben 
úgy tetszett neki, hogy a naszád orra felől gyönge visszhangot hall. Újabb próbát tett, és úgy szá-
molta, hogy a visszhang két-három másodperccel a kiáltás után jutott vissza hozzá. 

Suzanne és Bergman kérdő pillantást vetett rá, amikor az ajtót becsukva visszatért a hajó 
belsejébe. 

- A legkülönösebb dolog, amivel valaha találkoztam - közölte Fuller. - Valami jókora üreg-
ben vagyunk, ahol nemrég még víz volt. 

- Most viszont levegő - jegyezte meg Suzanne. 
- Igen, és fogalmam sincs, mit gondoljak. Mr. Bergmannak talán igaza van. Valahogyan be-

kerültünk a hegy belsejébe. 
- Perry, az isten szerelmére! - ismételte meg korábbi felszólítását Bergman. - Adja a lámpát! 

Szeretnék körülnézni. - Ügyetlenül felmászott a létrán. Hogy le ne essen, egyik kezével megmarkol-
ta az utolsó fokot, és a lámpát zsebre dugva a másikkal tolta ki a nehéz, ék alakú ajtót. 

- A mindenit! - kiáltott fel, miután Fullerhez hasonlóan körbenézett, és ellenőrizte a vissz-
hangot is. Az ajtót nyitva hagyva visszamászott, és odaadta a lámpát Suzannenek, hogy tegyen ő is 
egy próbát. 

Amikor a lány visszatért, csak néztek egymásra, és a fejüket csóválták. Egyiküknek sem volt 
magyarázata arra, amit tapasztaltak, de mindhárman remélték, hogy a másik kettőnek talán lesz. 

- Gondolom, abban egyetértünk - törte meg a kényelmetlenné vált csöndet Fuller -, hogy 
enyhén szólva is nehéz helyzetben vagyunk. A Benthic Explorerről nem várhatunk segítséget. Ami-
lyen erősek voltak a rengések, a fentiek nyilván azt gondolják, hogy menthetetlenül elvesztünk. Le-
het, hogy leküldik a kamerákat, de nem fognak megtalálni bennünket. Egy szó, mint száz, magunk-
ra maradtunk, összeköttetés nélkül, igen kevés vízzel és élelemmel. Szóval... 

- Szóval mit javasolsz? - kérdezte Suzanne, miután másodpercekig hiába várta a folytatást. 
- Azt, hogy menjünk ki, és nézzünk körül alaposan - mondta Fuller. 
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- Mi van, ha az üreget, bármi legyen is, újból elárasztja a víz? - kérdezte Bergman. 
- Szerintem vállalnunk kell a kockázatot - jelentette ki Fuller. - Ha kell, egyedül is elindulok. 

Döntsék el, hogy akarnak-e velem jönni! 
- Én igen - mondta gondolkodás nélkül Suzanne. - Jobb, mint itt ülni, és nem csinálni sem-

mit. 
- Egyedül én sem maradok - közölte Bergman. 
- Rendben. Van még két elemlámpánk. Vigyük magunkkal őket, de egyszerre csak egyet 

használjunk, hogy tovább kitartsanak! 
- Máris hozom őket - mondta Suzanne. 
Fuller bújt ki először a nyíláson, és a naszád oldalán végigfutó kemény gumibordákba ka-

paszkodva lemászott. Az utolsót elérve megállt, és körbevilágított. Az Oceanus elhelyezkedése 
alapján úgy becsülte, hogy az üledék nyolc-tíz centiméter vastag lehet. 

- Valami baj van? - kérdezte a másodikként előmászó Suzanne, mivel úgy tetszett neki, hogy 
Fuller kissé elbizonytalanodott. 

- Próbálom megsaccolni, milyen mély ez a moslék - válaszolta a férfi, és a bordákba kapasz-
kodva, óvatosan lenyújtotta a jobb lábát. Könnyen belesüppedt az iszapba, és csak amikor a massza 
már a térdéig ért, akkor fogott szilárdabb talajt. 

- Nem lesz kellemes - szólt vissza a többieknek. - Térdig ér. 
- Bízzunk abban, hogy ennél nagyobb gondunk nem lesz - válaszolta Suzanne. 
Néhány pillanattal később mindhárman a vastag üledékben álltak. Sötétség vette körül őket, 

amelyet csak a merülőnaszád nyitott ajtaján kitüremkedő gyönge fény és Fuller elemlámpájának 
sugara tört meg. A másik két lámpa Suzanne-nél és Bergmannál volt, de Fuller utasítását betartva 
nem kapcsolták fel. A csönd teljes volt - hogy takarékoskodjon az akkumulátorokkal, Fuller a hajó 
minden berendezését leállította, így a szellőztető rendszert is. Egyedül a világítás egy részét hagyta 
meg, hogy irányjelzőként szolgáljon, ha netán messzire eltávolodnának a hajótól. 

- Félelmetes ez a hely - mondta megborzongva Suzanne. 
- Enyhén szólva. Mi a terv? - kérdezte Bergman. 
- Beszéljük meg! - ajánlotta Fuller. - Én azt javaslom, hogy induljunk el arra, amerre az 

Oceanus orra mutat. A visszhang alapján úgy vélem, ott találunk legközelebb falat. - Az iránytűjére 
pillantott. - Egyenesen nyugati irányban. 

- Ésszerű ötletnek tűnik - fogadta el az ajánlatot Suzanne. 
- Gyerünk! - csatlakozott Bergman is. 
Fullerrel az élen elindultak. Suzanne ment középen, és Bergman zárta a sort. A vastag iszap-

ban csak nehezen tudtak haladni, a szag is kellemetlen volt. 
Egyikük sem szólalt meg, mindhárman a helyzetük bizonytalanságára gondoltak, és annál 

erősebben, minél jobban eltávolodtak a merülőnaszádtól. Tíz perc után Bergman azt javasolta, áll-
janak meg. Falat még nem találtak, és ettől erősen megingott amúgy sem túl nagy bátorsága. 

- Nehéz lépni ebben a masszában - mondta, óvatosan megkerülve az igazi okot. - És büdös 
is. 

- Mennyit jöhettünk? - kérdezte Suzanne. Akárcsak a férfiak, ő is lihegett az erőfeszítéstől. 
Fuller megfordult, a naszád felé nézett, amely már csak halvány foltként derengett a mindent 

elborító sötétségben. - Nem olyan nagy távolságot - felelte. - Talán ha száz métert. 
- Amilyen fáradt vagyok, lehetne akár egy mérföld is - mondta a lány. 
- Milyen messze lehetünk a faltól? - kérdezte Bergman. Fuller elkiáltotta magát, a visszhan-

got néhány másodperc múlva hallották meg. 
- Azt hiszem, úgy háromszáz méternyire. 
Mindhárman összerándultak, erős, csapkodásra emlékeztető zajt hallva bal felől. Fuller 

gyorsan a hang irányába rántotta az elemlámpát, és a fénykévében egy víz híján elkeseredetten ver-
deső, agonizáló halat pillantottak meg az iszapban. 

- Jézusom! Halálra rémített! - vallotta be Suzanne. Mindkét kezét a mellére szorította, mint-
ha elejét akarná venni, hogy a szíve kiugorjon a helyéről. 

- Engem is - ismerte el Bergman. 
- Teljesen érthető, hogy mindannyian idegesek vagyunk - mondta Fuller. - Ha gondolják, 

menjenek vissza a hajóba! 
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- Maradok! - hárította el az ajánlatot a lány. 
- Én is - jelentette ki Bergman. A gondolat, hogy egyedül kell visszatérnie az üres naszádra, 

jobban megrémisztette, mint az, hogy tovább kell araszolnia előre az iszapban. 
- Akkor gyerünk! - adta ki az indulási parancsot Fuller, és újból a kis csapat élére állt. 
Némán folytatták az utat, és az ismeretlen sötétségbe vezető minden egyes lépés tovább fo-

kozta félelmüket, nyugtalanságukat. Mögöttük a merülőnaszád már teljesen eltűnt a sötétben. Újabb 
tízpercnyi gyaloglás után, amikor már mindhármuk idegei pattanásig feszültek, rémisztő hangot hal-
lottak. 

A csöndet váratlanul szétrobbantó dörej leginkább ágyúlövésre hasonlított. Mozdulatlanná 
merevedtek, lázas igyekezettel próbálták megállapítani, honnan jött a zaj, de a többszörös visszhang 
miatt lehetetlen volt. A következő pillanatban fejvesztve menekültek vissza a merülőnaszád felé. 

Elkeseredett, rémületből fakadó küzdelem volt, őrült erőfeszítés, hogy eljussanak a feltétele-
zett biztonságba. Szerencsétlenségükre a körülmények ellenük voltak, az első nekilódulástól mind-
hárman előrezuhantak, bele a lábukat fogva tartó iszapba. Talpra evickéltek, és újból nekiveselked-
tek, de az eredmény ugyanaz lett. 

Anélkül, hogy összebeszéltek volna, visszafogták magukat, úgy már képesek voltak lépni. 
Néhány percnyi kínos vánszorgás után jöttek csak rá, hogy tökéletesen értelmetlen, amit tesznek, 
nem tudják, mi elől menekülnek, és tulajdonképpen azt sem, hogy hová. Mivel vízbetörésnek, ami-
től öntudatlanul is tartottak, semmi jelét sem tapasztalták, görcsösen zihálva megálltak. 

Addigra az utolsó visszhang is elenyészett, és nyomában átható csönd támadt. A Bergman 
rémálmában vissza-visszatérő puha, mindent elborító sötétség ismét köréjük telepedett. 

Suzanne fölemelte a kezét, és az ujjairól csöpögő, a planktonok kiürült házából és milliárd 
apró tengeri állat ürülékéből képződött masszát nézte. Nagyon szerette volna megtörölni a szemét, 
de nem mert hozzányúlni. Fuller, aki valamivel előttük állt, megfordult, és visszanézett a lányra és 
Bergmanra. Elemlámpája a rákenődött iszap miatt olyan gyengén világított, hogy azok alig látták, 
alakja eltűnt előlük a sötétben, csupán szeme fehérjének a villanása árulta el nekik, hol van. 

- Mi volt ez a robaj? - préselte ki magából nagy nehezen Suzanne a kérdést, és kiköpött va-
lami szemcsés anyagot. Erőt vett magán, úgy döntött, jobb, ha nem gondolkodik azon, mi lehet. 

- Azt hittem, a víz jön vissza - mondta Bergman. 
- Akármi okozta is, a mi szempontunkból óriási a jelentősége - jelentette ki Fuller. 
- Arra gondolsz, hogy a hely, ahol vagyunk, mégsem geológiai képződmény? - kérdezte a 

lány. 
- Pontosan. A hidegháború maradványa lehet, és mivel ismerem az amerikai tengeralattjáró 

flotta titkos adatait, nyugodtan ki merem jelenteni, hogy nem a miénk. Nyilván valamilyen orosz 
létesítmény! 

- Titkos bázis talán? - Bergman körbenézett, és már több volt benne a csodálkozás, mint a 
félelem. 

- Csak arra tudok gondolni. Valószínűleg nukleáris víz alatti létesítmény. 
- Elképzelhető - értett egyet Fullerrel Suzanne. - Ha valóban az, sokkal jobbak az esélyeink, 

mint először gondoltuk. 
- Vagy igen, vagy nem. Először is, csak akkor jelent bármilyen különbséget, ha még van 

személyzete. Ha igen, akkor viszont fölmerül a kérdés, mennyire akarják titokban tartani ennek a 
valaminek a létezését. 

- Látod, erre nem gondoltam - vallotta be a lány. 
- De hát vége a hidegháborúnak - vitatkozott Bergman. - Nem hiszem, hogy bármi okunk 

lenne a félelemre. 
- Az orosz katonák egy része nem úgy gondolja. Tudom, ismerem őket - figyelmeztette 

Fuller. 
- Szerinted mit kellene tennünk? - kérdezte elbizonytalanodva Suzanne. 
- Úgy látszik, a kérdést megoldották helyettünk - mondta Fuller, és a lány és Bergman válla 

fölött előremutatott. - Ott, amerre a robaj előtt mentünk! 
Suzanne és Bergman megpördült, ekkor mintegy négyszáz méterre tőlük lassan kitárult egy 

négyszögletes kapu. Fény tört elő mögüle, és széles pászmában vetődött ki feléjük. Túl messzire 
voltak a nyílástól, hogy láthassák, mi van mögötte, csak azt érzékelték, hogy a fény igen erős. 
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- Ennyit a dilemmánkról, van-e itt személyzet, vagy sem - mondta Fuller. - Egyértelmű, 
hogy nem vagyunk egyedül, már csak az a kérdés, mennyire örülnek nekünk. 

- Gondolja, hogy oda kell mennünk? - kérdezte Bergman. 
- Előbb-utóbb biztosan. Nincs sok választásunk. 
- Miért nem jönnek ide ők, hogy találkozzunk? - vetette fel Suzanne. 
- Jó kérdés! Talán azért, mert másképp tervezik a fogadásunkat. 
- Megint félek. Különös, ijesztő az egész. 
- Én pedig még mindig - ismerte be Bergman. 
- Menjünk, ismerjük meg a fogva tartóinkat! - ajánlotta Fuller. - Bízzunk abban, hogy nem 

tartanak bennünket kémeknek, vagy ha igen, akkor tisztában vannak a Genfi Konvenció előírásai-
val! 

Feszesen kihúzta magát, és a talpa alatt cuppogó iszapról látszólag tudomást sem véve, hatá-
rozott léptekkel, ahogyan egy parancsnokhoz illik, elindult. 

Suzanne és Bergman egy-két pillanatig elbizonytalanodva nézte a nyugalmazott tengerészt, 
de aztán beállt mögé. Egyikük sem szólt, némán evickéltek a térdig érő sűrű masszában a kapu felé. 
Fogalmuk sem volt arról, hogy megkönnyebbülés vár-e rájuk mögötte, vagy újabb megpróbáltatá-
sok, de mint Fuller igen helyesen megállapította, nem volt más választásuk. 

 
Hetedik fejezet 

 
Lassan haladtak, Bergman egyszer el is esett, és belesüllyedt az iszapba. 
- Az első, amit megkövetelek, mihelyt odaérünk, egy jó forró zuhany - mondta, hogy felvi-

dítsa valamelyest a társaságot, de nem volt sikere, senki sem nevetett a megjegyzésen. 
Reménykedtek, hogy ha közelebb érnek a kapuhoz, a félelmeik el fognak oszlani, de erre 

egyelőre várniuk kellett. Senki nem jelent meg üdvözlésükre a küszöbön, és a nyíláson kiáradó fény 
olyan éles volt, hogy nem lehetett mögéje látni. Jószerivel a pászmát is csak úgy tudták nézni, hogy 
a tenyerükkel védték a szemüket. 

Miután elég közel értek, és a részleteket ki tudták venni, látták, hogy az ajtó mintegy fél mé-
ter vastag, és körben, a pereme mentén hatalmas fejű szegecsekkel van megerősítve. Valamilyen 
kamrába vezetett, és enyhén hajlott volt. Nyilvánvalóan úgy tervezték meg, hogy ellenálljon az üre-
get kitöltő víz hatalmas nyomásának. 

A faltól körülbelül nyolc méterre Suzanne és Bergman megtorpant, nem akartak tovább-
menni anélkül, hogy tudták volna, mi vár rájuk. Éberen figyelték a kaput, hátha ad valamilyen ötle-
tet, de csak annyit tudtak megállapítani, hogy mögötte a falak, a padló és a mennyezet is tükörként 
fénylő, rozsdamentes acélból készült. 

Fuller továbbment, és bár nem lépte át a küszöböt, előrehajolt, és a karját védekezésként a 
szeme elé tartva körülnézett. 

- Nos? Mit látsz? - érdeklődött Suzanne. 
- Nagy, szögletes, fémfalú szobát - válaszolta a válla fölött Fuller. - Néhány fényes gömb 

van benne, semmi egyéb. Ajtót sem látok ezen kívül, nem tudom megállapítani, honnan jön a fény. 
- Emberre utaló jel? - kérdezte Bergman. 
- Semmi. Azt hiszem, a gömbök üvegből vannak. Egy-másfél méter lehet az átmérőjük. Jöj-

jenek, nézzék meg őket? 
Bergman a lányra pillantott, és hanyagul vállat vont. Minek halogatni az elkerülhetetlent? 
Suzanne remegve, a karját szorosan maga köré fonva állt. - Azt hittem, ha itt leszünk, jobban 

fogom érezni magam, de nem. Ez nem tenger alatti katonai bázis. Olyan mérnöki alkotás, amihez 
képest a piramisok megépítése gyerekjáték volt. 

- Mégis, mit gondol, mi lehet? - kérdezte Bergman. 
A lány a merülőnaszád felé nézett. Egészen halvány derengést látott csupán, és körülötte tel-

jes feketeséget. - Fogalmam sincs róla - vallotta be őszintén. 
Látva, hogy Suzanne és Bergman a hajó felé figyel, Fuller átlépte a küszöböt, és csupán haj-

szálon múlt, hogy nem esett rögtön hanyatt. A bakancsa talpára ragadt iszap erősen csúszott a sima 
fémen. 
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Miután nem kis nehézség árán visszanyerte az egyensúlyát, újból körülnézett. A szeme már 
alkalmazkodott annyira az erős fényhez, hogy látott is - többek között önmaga számtalan tükörképét 
minden irányban, amerre csak fordult. A falak, a padló és a mennyezet tükörsima volt, úgy tűnt, a 
kaput leszámítva nincs rajtuk semmilyen rés. Fuller alaposan körbenézett, megpróbált rájönni, hon-
nan származhat a helyiséget elárasztó fény, de hiába törte a fejét, nem jutott eszébe semmilyen ép-
kézláb ötlet. Ijedten összerezzent viszont, mihelyt tekintete a nagy gömbökre tévedt. Korábban úgy 
tetszett neki, hogy opálosak, de most rájött, hogy mégsem, sőt látta is, mi van bennük. 

- Suzanne! Perry! - kiáltotta. - Mégis vannak itt emberek. Üveggömbökben! Jöjjenek! 
Néhány pillanat múlva a lány és Bergman megjelent a kapuban. 
- Vigyázzanak! - figyelmeztette őket Fuller. - Rettentő csúszós a padló. 
A lábukat óvatosan, apránként előrecsúsztatva odaaraszoltak hozzá, és pár másodpercig 

döbbenten nézték a gömböket. 
- Jézusom! - kiáltott fel Suzanne. - Valamilyen folyadékban lebegnek. 
- Megismered őket? - kérdezte Fuller. 
- Kellene? 
- Azt hiszem, igen. Szerintem a mi búváraink. 
Suzanne ámulva, hitetlenül nézett a férfira, majd hogy jobban lásson, tenyerével ernyőt tar-

tott a szeme köré, és közelebb hajolt a gömbökhöz. 
- Igazad van - mondta Fullernek. - Látom is a ruhájukon és a sisakjuk oldalán a Benthic 

Explorer jelzését. 
Bergman a lányt utánozva szintén a gömbhöz hajolt, és ugyanazt tette Fuller is. 
- Lélegzik! - állapította meg Bergman. - Ezek szerint él. 
- A hasa tájékától indul valamilyen cső - olyan, mint egy köldökzsinór. Látja valaki, hová 

vezet? - kérdezte Suzanne. 
- Lefelé, a tartály aljára - válaszolta Fuller. 
A lány fölegyenesedett, és hátrébb lépett, hogy alaposabban szemügyre vehesse a gömböt. 

Nem látott alatta semmit, közvetlenül a padlóval érintkezett, és ha volt is rajta valamilyen nyílás, az 
közvetlenül a találkozási pontnál lehetett. 

- Legalább olyan különös, mint az üreg - mondta Suzanne, és a mutatóujjával óvatosan meg-
érintette a gömböt. Üvegnek látszott, annak is érezte, de nem volt meggyőződve arról, hogy valóban 
az. 

A szemlélődést abbahagyva, a két férfi is fölegyenesedett. 
- Hogyan kerülhettek ide?! - ámuldozott Bergman. 
- Rengeteg a kérdés, de nagyon kevés a válasz - mondta Fuller. 
- Még mindig az a véleményed, hogy ez valamilyen katonai létesítmény? - kérdezte 

Suzanne. 
- Mi más lenne? - védekezett az egykori haditengerész. 
- Ha ezek a búvárok valóban élnek, fogalmam sincs róla, hogyan kerültek a gömbökbe, és 

mi tartja őket életben - mondta a lány. - Úgy néznek ki, mintha óriás embriók lennének. Persze, már 
az üreget sem értettem, és ez a szoba is túl van... 

- Min? - kérdezte Fuller. 
- A kapu! 
Bergman kiáltására riadtan oldalra kapták a fejüket, és megdöbbenve látták, hogy a vastag 

ajtótömb kezd bezárulni. 
Megpróbáltak odasietni, hogy valahogy visszatartsák, de a csúszós padló lelassította a moz-

gásukat, és mire odaértek, már majdnem teljesen zárva volt. Nekifeszültek, közös erővel megpró-
bálták kinyitni, de erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult, a síkos fém kisiklott az ujjaik közül. Ne-
héz döndülés hallatszott, rögtön utána többszörös, a reteszek helyre ugrását jelző kattanás. 

A félelem, amely az utolsó néhány percben valamelyest alábbhagyott, újult erővel támadt fel 
mindhármukban, és elszörnyedve hőköltek hátra. 

- Nem magától csukódott be, valaki működésbe hozta - mondta komoran Suzanne, és gyor-
san körbehordozta tekintetét a fénylő, ereszték nélküli falakon. - Foglyok vagyunk. 

- Biztos, hogy az oroszok - jelentette ki Fuller. 
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- Hagyd már az oroszokat! - kiáltott rá a lány. - Túl hosszú időt töltöttél a hadseregben, min-
denhol a tegnapi ellenséget keresed. Az oroszoknak ehhez semmi közük. 

- Honnan tudod?! - kiabált vissza Fuller. - És különben is, ne beszélj ilyen lekezelően arról, 
amit a hazámért tettem! 

- Kérlek! - válaszolta elgyötörten Suzanne. - Eszem ágában sincs lebecsülni a katonai szol-
gálatot. De az isten szerelmére, nézz már körül! Hasonlít ez bármire, amit eddig láttál? Sehol egy 
lámpa, a fény teljesen egyenletes, és egyetlen árnyék sincs. 

Bergman fölemelte a kezét, megpróbálta úgy tartani, hogy árnyékot vessen, de nem sikerült. 
Fuller csak nézte, és meg sem kísérelte utánozni. 

- Teljesen egyenletes eloszlású fotonáramlás, amely valahogyan áthatol a falon - magyará-
zott Suzanne. - És hogy tovább találgassak, erős ibolyántúli összetevője is van. 

- Honnan tudja? - kérdezte Bergman. 
- Nem tudom. Legalábbis nem lehetek biztos benne, mivel az emberi szem nem képes érzé-

kelni az ibolyántúli sugarakat. Úgy látszik azonban, hogy a kezeslábasunk kékje és a maga tréning-
jének vöröse nem egészen olyan, mint amilyennek lennie kell. 

Bergman végignézett magán, de nem vette észre, hogy ruhájának az árnyalata akár szemer-
nyit is változott volna. -A gömbök! - figyelmeztette őket Fuller. 

Az óriás üveggolyók opálos fénye hirtelen fölerősödött, ragyogóvá vált. Néhány pillanattal 
később éles reccsenés hallatszott, és a két gömb, mint a szirmait hirtelen kibontó virág, cikkekre ha-
sadva felnyílt. A belsejüket kitöltő folyadék a búvárokat magával sodorva szétáradt a padlón. 

Fuller tért magához elsőként. Amilyen fürgén csak tudott, Adamshez ugrott, és látva, hogy 
ájultában levegőért küszködik, lerántotta a fejéről, és félrehajította a sisakot. Adamsből heves köhö-
gés tört fel. 

Bergman Donaghue-ról kapta le a sisakot, közben hallotta a köhögést, de azt kellett tapasz-
talnia, hogy az ő embere még csak nem is lélegzik. Nem esett kétségbe. A búvár testéhez csatolt 
„köldökzsinórt” maguk után húzva gyorsan kirángatta Donaghue-t a gömb cserepei közül, és miu-
tán meggyőződött róla, hogy a szájában nincs semmi, az orrát beszorítva mély lélegzetet vett, és jó 
adag levegőt fújt belé. Oldalra fordult, mély levegőt vett, és már éppen meg akarta ismételni a mű-
veletet, amikor észrevette, hogy Donaghue szeme nyitva van. 

- Mi az ördögöt csinál, ember? - kérdezte a búvár, és indulatosan ellökte a fölé hajló 
Bergmant. 

- A szájába fújtam - válaszolta az esésből feltápászkodva Bergman. - Azt hittem, nem léleg-
zik. 

- Hogyne lélegeznék?! - Donaghue a keze fejével utálkozva megtörölte a száját. - Legyen 
csak nyugodt, és hagyjon békén! 

Adams hirtelen abbahagyta a köhögést, és pislogva igyekezett szabadulni a látását elhomá-
lyosító, a roham kiváltotta könnyektől. Első gondolata Donaghue volt, és csak miután meggyőző-
dött, hogy a haverja él, nézett körül alaposabban. 

- Mi ez? Mi történt? - kérdezte, meglátva a föléje magasodó három alakot. 
- Egymillió dolláros kérdés - jegyezte meg szarkasztikusan Bergman. 
- Hol a pokolban vagyunk? - Adams újból körbenézett, arcára teljes értetlenség ült ki. 
- Ez sem rossz. 
- Bennünket kerestek? - érdeklődött Fuller. 
Adams először nem értette, mire gondol, de hamar visszanyerte az emlékezetét. - Jóságos is-

ten! - kiáltott fel rémülten. - Majdnem háromszáz méter mélyen voltunk, és nem csináltuk meg a 
nyomáskiegyenlítést! - Rémülten feltápászkodott, és bizonytalanul, imbolyogva megállt a csúszós 
padlón. - Michael! Irány a DDC! Gyorsan! 

- Nyugalom! - próbálta meg lecsöndesíteni Fuller. A karjáért nyúlt, egyrészt, hogy meg-
nyugtassa, másrészt pedig, hogy megóvja az eleséstől. - Itt nincs semmilyen DDC. Egyébként is, 
remekül néznek ki. Légembóliának semmi jele. 

Adams zavarba jött, és bizonytalanul hajlítgatni kezdte a végtagjait, hogy lássa, megfelelően 
működnek-e az ízületei. Erősen pislogva újból körbehordozta a tekintetét, közben észrevette a testé-
ről leágazó, az összetört gömb aljához vezető csövet. - Mi az ördög ez? - kérdezte, és hozzá kapott, 
de rögtön el is engedte. - Puha - mondta undorodva. - Mint valami bél. 
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- Valamilyen tápvezeték - felelte Suzanne. Először szólalt meg azóta, hogy a búvárok előke-
rültek üvegburkaikból. - Mivel ilyen jó állapotban vannak, lehet némi köze a dekompresszióhoz. 

Adams óvatosan megérintette a cső végére szerelt, gyomortájon a testéhez tapadó készülé-
ket, amelynek a mérete és a formája is nagyjából megegyezett egy vécépumpáéval. Mihelyt hozzá-
ért, a különös eszköz levált róla. Elkapta, mielőtt a padlóra esett volna, és megnézte a kiszélesedő 
végét. Legnagyobb rémületére féregszerű valamik lógtak ki belőle, himbálózó végüket vér festette 
pirosra - az ő vére! 

Rémülten eldobta, mire a cső - mint a porszívó rugós dobra szerelt kábele - eltűnt a szétesett 
gömb talapzatában. Adams a nyakához kapott, és egészen a fanszőrzetéig lerántotta szorosan a tes-
téhez simuló védőruhája cipzárját. A hasára nézett, és rémülten újból felkiáltott, mivel hat, kör 
alakban elhelyezkedő, vörös szúrásnyomot látott a köldöke körül. 

Látva, mit csinál a barátja, Donaghue is felállt, tétován a hasára nézett, és mélységes csaló-
dottsággal vette tudomásul, hogy rajta is ugyanolyan, megfejthetetlen rendeltetésű szerkezet lóg. 
Hasonló arccal nyúlt hozzá, mint Adams, és észrevehetően megkönnyebbült, amikor levált róla. Ki-
nyitotta búváröltözékét, mint a barátja, és ugyanazokat a sebhelyeket látta. 

- Szent ég! - kiáltott fel. - Mintha jégcsákánnyal szurkáltak volna össze bennünket. - Fázó-
san megborzongott. - Nem bírom a vért. 

Adams felrántotta a cipzárját, rogyadozó lábakkal tett néhány lépést, és a kezét előrenyújtva 
hálásan, mert szilárd pontra talált, nekitámaszkodott a falnak. - Jézusom! Úgy érzem magam, mint-
ha be lennék kábítószerezve - mondta. 

- Én meg, mintha egy kamion ment volna keresztül rajtam - válaszolta Donaghue. 
- Hol van Mazzola? 
- Nem tudjuk - felelte Fuller. - Meséljék el, hogyan zajlott a merülés! 
Adams zavartan megvakarta a tarkóját. Először csak arra emlékezett, hogy beszálltak a 

DDC-be, és megkezdték a nyomásnövelést, de aztán - Donaghue-val közösen - lassan összerakták a 
részleteket, és eljutottak odáig, hogy kiszálltak a búvárharangból. 

- Ennyi? - kérdezte Fuller. - Abból, ami később történt, semmi nem maradt meg? 
Adams némán bólintott, és Donaghue is. 
- Miért néznek ki úgy, mintha disznóólból másztak volna elő? - kérdezte némi szünet után 

Adams. Nem várta meg a választ, körbenézett, és újabb kérdést tett fel: - Mi ez? Valamilyen kór-
ház? 

- Nem - válaszolta Fuller. - Mi sem tudjuk, micsoda, legfeljebb azt mesélhetjük el, hogyan-
jutottunk ide, miért vagyunk ilyen mocskosak. 

- Az is valami - érte be a felkínált kevéssel Adams. - Akár kezdheti is! 
Fuller belefogott a történetbe, a két búvár pedig némán, a falnak támaszkodva hallgatta. Elég 

nehezen hihetőnek találták a történetet, és a szemük fokozatosan elkeskenyedett a gyanakvástól. 
- Álljon meg a menet! - mondta az elbeszélés egy pontján lágyan Adams. - Mi ez? Valami 

idétlen ugratás? - Bizalmatlanul végignézett a trión, közben látta a szeme sarkából, hogy Donaghue 
egyetértőn bólint. 

- Szó sincs semmilyen ugratásról! - igyekezett meggyőzni őket Fuller. 
- Nézzenek csak körül! - csatlakozott hozzá egyből Suzanne. 
- Figyeljenek! Emlékeznek bármire azzal kapcsolatban, hogyan kerültek ide? Láttak valakit? 
Adams megrázta a fejét, és hogy csináljon valamit, félrerúgta a gömb néhány előtte heverő 

darabját. Az anyag, amely korábban keménynek, merevnek tűnt, a puha tárgyakra jellemző lomha-
sággal viselkedett, néhány centivel csúszott csak arrébb. 

- Komolyan mondják, hogy ebben az izében voltunk? - kérdezte. - Nem úgy néz ki, mint az 
üveg. 

- Nem sokkal ezelőtt még az volt - felelte Suzanne. 
- Feltételezésünk szerint ez orosz tenger alatti bázis - közölte Fuller. 
- Egy pillanat! A te feltételezésed szerint - helyesbített a lány. 
- Oroszok? - ámuldozott Adams. - Ne marháskodjon! - Szemmel láthatóan kezdett magához 

térni. Újult érdeklődéssel nézett körbe, ahogy Donaghue is, és mindketten csodálkozva végigsimí-
tották a fényes falat. Adams a mutatóujjával még meg is kopogtatta. - Mi ez? Titán? 
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Suzanne válaszolni akart, de hirtelen éles, sistergő hang akadályozta meg benne. Mindany-
nyiuk tekintete azokra a helyekre szegeződött, ahol korábban a gömbök álltak, és ahonnan most kis 
lyukakon keresztül sűrű pára tört elő. Csípős, savanyú szag töltötte be gyorsan a bezárt kamrát, és 
mindnyájan könnyezni kezdtek. 

- Elgázosítanak bennünket! - kiáltotta rémülten Suzanne. Nem tudta folytatni, a hangja erős 
köhögésbe fulladt. 

Rémülten hőköltek hátra, vad menekülési vágyuk a sima falakhoz préselte őket. Néhány má-
sodperccel később mindnyájan görcsösen köhögtek, és a szemüket szorosra zárva próbáltak szaba-
dulni a szúró, égető érzéstől. 

- Hasra! - kiáltotta el magát kétségbeesetten Adams. Egy kivételével valamennyien a padló-
hoz simultak, és tenyerüket az orrukra, szájukra tapasztották. Bergman a barlangba nyíló kapuhoz 
tántorgott, vadul dörömbölni kezdett rajta, és ordítva követelte, hogy nyissák ki. 

Erőlködése hatástalannak bizonyult, de magánál volt még annyira, hogy a rémületen és a fi-
zikai kínon kívül más is eljusson a tudatáig. Megdöbbenve tapasztalta, hogy nem ájult el, még csak 
nem is szédül. A gáz nem volt halálos, mint az első pillanatokban hitte. 

Maradék erejét összeszedve Bergman úrrá lett a köhögésén, és bármennyire nehezére esett, 
néhány másodpercre kinyitotta a szemét. A szobát sűrű, ködszerű, a tekintetnek útját álló permet 
töltötte meg, de annyira azért látott, hogy feltűnjön neki tétován előrenyújtott karjának csupaszsága. 

Zavartan pislogott, és újból kinyitotta a szemét, hogy lássa, mi történt tréningruhája ujjával. 
Megdöbbent, mert csak foszlányok maradtak belőle, tépetten lógott rajta, mintha mindent szétmaró 
savba nyúlt volna vállig. 

Addig nem tapasztalt hideget érezve Bergman fázósan megcsapkodta a mellét, és mozdulat-
lanná merevedett a megdöbbenéstől. Az ismeretlen eredetű balsors nemcsak a tréningruha ujjára 
sújtott le, hanem az egész öltözékére - a szövet érzékelhető gyorsasággal mállott szét rajta, ment át a 
teljes enyészetbe. 

Bergman rémálmaiban többször előfordult már, hogy anyaszült meztelenül állt mások vizs-
lató tekinteteinek kereszttüzében, és most be is teljesült az, amitől korábban csak félt - ruhája fosz-
lányokban szakadt le róla. Megpróbált utánakapni, de alig markolta meg, ujjai között az anyag meg-
szűnt létezni. 

- A ruhánk! - kiáltotta oda a többieknek. - A gáz teljesen feloldja! 
A félelem mindenkit némává tett, senki nem mert válaszolni. Bergman magából kikelve 

megismételte a figyelmeztetést, előrelódult, és kis híján keresztülesett Fulleren. - A gáz megeszi a 
ruhánkat! - figyelmeztette a társait immár harmadszor. - Más hatását viszont nem érzem! A fejem 
teljesen tiszta. 

Fulleré is az lehetett, mert hamar eljutott a tudatáig, amit hallott. Ülő helyzetbe tornázta ma-
gát; ruházata ugyanarra a sorsra jutott, mint Bergmané. A melléhez kapott, hogy megtudja, valóban 
meztelen-e, de a szemét képtelen volt kinyitni, ahhoz túlságosan csípős volt a gáz. Nem hiányolta 
azonban a vizuális élményt, a tapintás is elegendő volt ahhoz, hogy meggyőzze. 

- Bergmannak igaza van! - kiáltotta a többieknek. Suzanne, akárcsak Bergman, képes volt 
időnként, pillanatokra kinyitni a szemét, és látta, amint kezeslábasa foszlányokban esik le róla. Azt 
is észrevette ugyanakkor, hogy a gáz - bár kaparja a torkát, és nehézzé teszi a légzést - nincs hatás-
sal a tudatára. Bár nem tudta mire vélni a dolgot, megkönnyebbülve nagyot sóhajtott, és felállt. 

Adams és Donaghue is ülő helyzetbe tornázta magát. Változatlanul kábák voltak, amiről 
nem tudták eldönteni, hogy a gáz okozza-e, vagy sem, de nem is törődtek vele, mert minden fi-
gyelmüket lekötötte az erős köhögés. A szobát megtöltő pára valamiért jobban igénybe vette a lég-
zőszervüket, mint a többiekét. 

- Az én ruhámnak semmi baja - mondta két köhögési roham között Adams, de rögtön el is 
követte azt a hibát, hogy a vállához nyúlt. Mihelyt a keze hozzáért, a szövet depolimerizálódott, ap-
ró műanyag gömböcskékké válva szétfoszlott. 

Donaghue két pislogás között látta, mi történik barátja ruhájával. Végignézett magán, gon-
dolkodott, hogy tegyen-e próbát, de mielőtt el tudta volna dönteni, Adams a vállára csapott. A hatás 
azonnal bekövetkezett - Donaghue öltözéke egyik pillanatban még tökéletesen épnek látszott, a kö-
vetkezőben pedig már apró műanyag gömböcskék alakjában hullt le róla. 
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Váratlanul vészcsengő hangja hallatszott, és az üregbe vezető ajtóval szemben - ott, ahol egy 
pillanattal korábban még semmi sem volt, csak a sima, tükörfényes fal - vörös fény kezdett villogni. 
A csípős gázfelhőn túl mind az öten nyitott ajtót véltek megpillantani. 

A riasztó csak néhány másodpercig szólt, azután el is hallgatott, de a fény tovább villogott. 
Éles, sípoló hang hallatszott, és nyomában friss levegő áramlott a helyiségbe. 

Bergman lassan a fény felé indult, és a falhoz érve tisztán látta a nyílást. Óvatosan kinyúlt, 
körbefuttatta rajta a kezét, közben érezte a befelé tartó, egyenletes légáramot. Megértve, honnan 
származik az erős hang, óvatosan kinyújtotta a lábát, hogy ellenőrizze, nincs-e mélyedés a nyíláson 
túl. Miután meggyőződött arról, hogy a padozat a bentivel azonos szinten folytatódik, mély lélegze-
tet vett, és átlépte a küszöböt. 

Azonnal megkönnyebbült - a friss levegő függönye távol tartotta a csípős gázt a folyosótól, 
amelyre jutott. A falak, a padló és a mennyezet itt is ugyanabból a tükörsima fémből voltak, mint a 
szobáé, de sokkal kevésbé fénylettek. Hat méternyire maga előtt, a folyosó túlsó végén Bergman 
másik helyiséget látott. 

- Találtam egy másik szobát! - kiabált vissza a válla fölött a többieknek. - Tisztának látszik. 
Siessenek! 

Azok négyen csöppet sem kérették magukat, rogyadozó térdekkel ugyan, de rögtön elindul-
tak a villogó fény felé. Fuller nem volt képes kinyitni a szemét, rábízta magát Suzanne-re, aki karon 
ragadta, és óvatosan vezette. 

A gázból kikerülve mindannyian annyira megkönnyebbültek, hogy öltözékük hiánya sem 
zavarta őket. Mind az öten anyaszült meztelenek voltak, de egyéb gondjaik nem hagyták, hogy so-
kat foglalkozzanak vele. Elöl hívogatóan várt rájuk az újabb szoba. 

- Gyerünk! - biztatta a többieket Fuller, és intett Bergmannak, hogy ha már úgy is előttük 
jár, vezesse tovább őket. 

Bergman a falhoz simult, és kurta kézmozdulattal felkínálta az elsőbbséget Fullernek. - 
Akármi történt is, még mindig maga a parancsnok - mondta. 

Fuller kurtán biccentett, és előreindult. Bergman mögé állt, Suzanne követte, a két búvár pe-
dig a végére állva lezárta a sort. 

- Teljesen nyilvánvaló, mi a szándékuk velünk - jelentette ki menet közben Fuller. 
- Örülök, hogy legalább magának az - válaszolta Bergman. 
- Mire gondolsz? - érdeklődött Suzanne. 
- Előkészítettek bennünket a kihallgatásra - magyarázta a volt haditengerész. - Bevett mód-

szer megfosztani emberi méltóságától a kihallgatásra szánt személyt, és megtörni vele az ellenállá-
sát. Ezért meztelenítettek le bennünket. 

- Eszemben sincs ellenállni - jelentette ki Bergman. - Ha kérdeznek, mindent elmondok, 
bármire legyenek is kíváncsiak. 

- Értsem úgy, hogy tudod, mi volt az előbbi gáz? - kérdezte Suzanne. 
- Nem! - válaszolta feszesen Fuller. 
A második szoba küszöbéhez érve megtorpant, és óvatosan bekémlelt. A helyiség jóval ki-

sebb volt, mint az első, de falai ugyanabból a rejtélyes, fémnek látszó anyagból készültek. Fuller 
üveges ajtót látott az egyiken, és mögötte fehér falú, bekeretezett képekkel díszített folyosót. A szo-
ba padlója minden oldalról enyhén lejtett, a közepén rácsos nyílás volt, és pontosan fölötte, az olda-
laktól enyhén emelkedő mennyezet középpontjában egy másik. 

- Nos? - kérdezte Suzanne. Harmadik volt a sorban, és nem látta, mi van előttük. 
- Egészen normálisnak látszik - válaszolta Fuller. - Üvegajtó, és mögötte egy közönséges fo-

lyosó. 
- Menjünk már! - szólalt meg sürgetően Suzanne háta mögött Adams. 
Fuller megmarkolta az ajtókeretet, és óvatosan előbb az egyik lábát emelte át a küszöbön, 

majd - néhány másodpercig kivárva - a másikat. Várt egy kicsit, elengedte a támasztékot, és ahogy 
arra számított is, azonnal csúszni kezdett. A karjával egyensúlyozva igyekezett talpon maradni, és 
körülbelül egyméternyire az ajtótól, ahol a padozat csaknem vízszintessé vált, meg is állt. Óvatosan 
megfordult, és intett a többieknek, hogy kövessék. 

Mindenki nagyon elővigyázatosan indult el, kivéve Donaghue-t. Ő Chelsea-ben, 
Massachusettsben született, ötéves kora óta hokizott, gyakorlatilag korcsolyával a lábán nőtt fel, és 
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nem félt a síkos padlótól. Hiába volt azonban magabiztos, a térde cserbenhagyta. Már az első lépés-
nél kiszaladt alóla a lába, és úgy vágódott előre, mint az ágyúgolyó. Egy pillanat műve volt, és az 
egész társaság - meztelen testek kusza halmazaként - a helyiség közepén kapálózott. 

- Az isten szerelmére! - kiabálta Fuller. Nagy nehezen talpra evickélve Suzanne-t is felállí-
totta, és néhány másodperccel később a többiek is követték a példájukat. Donaghue csöppet sem 
bánta óvatlanságát - magához tért, és a szemét tágra nyitva, élvezettel csodálta Suzanne csupasz 
idomait. Adams ellenben nagyot káromkodott, lapos tenyérrel jó erősen fejbe csapta, amit ő termé-
szetesen azonnal viszonzott is, és ettől mindketten visszazuhantak. 

- Elég! - ordított rájuk Fuller, és óvatosan, nehogy újból elessen, szétválasztotta a két búvárt. 
Adams és Donaghue ellenkezés nélkül hagyta, de továbbra is vasvilla szemekkel méregette egy-
mást. 

- Jézusom! - szakadt fel Suzanne-ből a rémült kiáltás. - Nézzék! - Az ajtóra mutatott, ame-
lyen az előbb léptek be. A többiek azonnal arra kapták a fejüket, és lélegzetvisszafojtva figyelték, 
ahogy a nyílás hangtalanul bezárul. Pár pillanat műve volt csupán, és az ajtó nyomtalanul eltűnt, 
keskeny rés sem maradt utána. 

- Ha nem a saját szememmel látom, el sem hiszem - jelentette ki Bergman. - Olyan, mint va-
lami varázslat, vagy mozitrükk. 

- Én sem értem - mondta Suzanne. - Elképesztő technika, azt hiszem, az oroszokat, mint le-
hetőséget, nyugodtan kizárhatjuk. 

Mély bugyborékolás hallatszott, mire minden tekintet a hang irányába, a helyiség közepe fe-
lé fordult. 

- Jaj ne! Mi ez?! - sikoltott fel rémülten Suzanne. Mielőtt bárki válaszolhatott volna, áttet-
sző, víznek látszó folyadék tört elő a padló közepén, és kezdte elárasztani a szobát. Az öt megviselt 
idegzetű ember egyszerre hőkölt hátra, és indult az üvegajtó felé. Az enyhén lejtő, csúszós padozat 
pillanatok alatt négykézlábra kényszerítette őket, de tovább kapaszkodtak, és aki elsőként ért az aj-
tóhoz - később senki nem tudta megmondani, melyikük volt az -, vadul dörömbölni kezdett rajta, 
ordítva követelte, hogy nyissák ki. Mögöttük a víz már magas oszlopban, gejzírként tört fel, és ro-
hamosan emelkedett a szintje. 

Pár perc kellett csak, hogy a derekukig érjen, nem sokkal később pedig már taposniuk kel-
lett, hogy a felszínen tudjanak maradni, közben rémülten látták, hogy a mennyezet is megindult, 
lassan, de egyenletesen süllyed feléjük. Tudták, ha izmaik ki is tartanak, hamarosan elfogy a hely, 
menthetetlenül a víz alá süllyednek. Adamsnek és Donaghue-nak, lévén a legjobb úszók, sikerült 
középre evickélnie. Utolsó, elkeseredett erőfeszítéssel megmarkolták a mennyezet közepén lévő rá-
csot, hogy kitépjék a helyéről. 

Reménytelen próbálkozás volt, a rács meg sem mozdult, a víz pedig tovább emelkedett, és 
teljesen betöltötte a helyiséget. Mihelyt a mennyezet legmagasabban lévő pontját is elérte, és min-
denkit magába temetett, azonnal apadni is kezdett, mégpedig meglepő gyorsasággal. Másodperce-
ken belül mind az ötük feje szárazra került, néhány perccel később pedig Fuller és Adams - ők vol-
tak a legmagasabbak - már érezte a padlót is a talpa alatt. 

A víz maradéka hangos szörcsögéssel távozott, otthagyva a meztelen, összegabalyodott em-
beri testekből álló kupacot. Egy darabig senki sem mozdult. A rémület, a pánik a rendkívüli erőfe-
szítés okozta kimerültség érzelmileg és fizikailag is bénult állapotban tartotta őket. 

Fuller volt az első, akinek nagy nehezen sikerült felülnie. Enyhén szédült, és mivel az a kü-
lönös érzése támadt, hogy több idő telt el, mint amennyiről számot tud adni, gyanította, hogy a szo-
bát elárasztó vízben kábítószer volt. Egy pillanatra becsukta a szemét, és kimerülten megdörzsölte a 
halántékát. Körbenézve úgy látta, hogy a többiek kivétel nélkül mind alszanak. Az üvegajtót kereste 
a szemével, de a tekintete hirtelen visszaugrott Suzanne-re. 

- Jóságos isten! - motyogta, és nem akart hinni a szemének. A lány kopasz volt! Fuller vé-
gigsimított a fején, de nem lett okosabb a mozdulattól, mivel már évek óta rendszeresen tükörsimá-
ra borotválta a koponyáját. A bajuszához nyúlt, nem találta! Fölemelte a karját, és látta hogy az is 
csupasz. A mellére nézett - ott sem volt szőr. 

Fuller megrázta Bergmant, és Suzanne-t is felébresztette. Mikor magukhoz tértek annyira, 
hogy felfogják, amit mond, beszámolt felfedezéséről. 
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- Ó, ne! - kiáltotta Bergman. Mereven kihúzta magát, és óvatosan a feje búbjához ért, de 
nem talált hajat, csupán a sima bőrt. Mintha tüzes vas égette volna meg, úgy rántotta vissza a kezét, 
és rémülten, tágra nyílt szemmel nézett maga elé. 

Suzanne-t inkább kíváncsivá tette, semmint elkeserítette a változás. Valami tökéletesen szőr-
telenítette őket. Hogyan történhetett? És miért? 

- Mi a helyzet? - kérdezte nehezen forgó nyelvvel Adams. Felült, de rögtön meg is kellett 
támaszkodnia, hogy el ne dőljön. - Hűha... Úgy érzem magam, mint akit jól fejbe vertek. 

- Én is szédülök egy kicsit - mondta Bergman. - Lehetett valami a vízben. Emlékszem, nyel-
tem belőle pár kortyot. 

- Azt gondolom, hogy elkábítottak bennünket - közölte Fuller. 
- Mindenki ivott rendesen - felelte Adams. - Az lett volna a csoda, ha nem. Rosszabb volt, 

mint a víz alatti menekülési gyakorlat. 
- Azt hiszem, én tudom, mi történik - szólt közbe Suzanne. 
- Én is. Megkínoznak bennünket, elveszik az emberi méltóságunkat - jelentette ki Bergman. 
- Ez is része a vallatási technikának - mutatott rá Fuller. 
- Nem hiszem, hogy vallatni akarnának - mondta a lány. - A furcsa, erős fény, a csípős gáz 

és a teljes szőrtelenítés másra utal. 
- Miféle szőrtelenítés? - kérdezte megütközve Adams. 
- Az, ami magával is történt - válaszolta Bergman. 
A búvár értetlenül pislogott, a másik férfira nézett, majd óvatosan a fejéhez nyúlt. - Te jó ég, 

kopasz vagyok! - A még alvó Donaghue-ra pillantott, hozzákapott, és alaposan megrázta. - Hé, te 
kopasz csavargó! Ébresztő! 

A másik búvár nagy nehezen kinyitotta a szemét. 
- Azt hiszem, fertőtlenítettek bennünket - közölte Suzanne. - Megszabadítottak minden bak-

tériumtól, vírustól. Sterilek vagyunk. 
Senki sem válaszolt. Bergman alaposan átgondolta a dolgot, és elképzelhetőnek tartotta, 

hogy a lánynak igaza van. 
- Változatlanul azt mondom, hogy kihallgatásra készítenek elő bennünket - tartott ki az ere-

deti elképzelése mellett Fuller. - A sterilizálásnak nincs semmi értelme. Nem tudom, oroszok csi-
nálják-e, vagy sem, de valaki biztosan ki akar szedni belőlünk valamit. 

- Úgy érzem, hamarosan megtudjuk, mi az igazság - jelentette ki Bergman, és a sarkig kitá-
rult üvegajtó felé bökött a fejével. - Itt a következő stáció. 

Fuller nehézkesen, erősen imbolyogva felállt. - Biztos, hogy valamilyen kábítószer volt a 
vízben - mondta. Várt egy kicsit, és miután elmúlt az újabb szédülés, az ajtó felé indult. Pár lépést 
tudott csak tenni fölegyenesedve, utána kénytelen volt négykézlábra ereszkedni, hogy el ne essen a 
csúszós, erősen lejtő padlón. Az ajtóhoz érve felállt, és végignézett a körülbelül tizenöt méter hosz-
szú, fehér falú folyosón. 

- Szédülök, és nagyon éhes vagyok - közölte Suzanne. 
- Éppen erre gondoltam én is - vallotta be Perry. 
- Figyelem! - szólt a hátul maradottaknak Fuller. - Kezd normálisabban kinézni a dolog. A 

folyosó végén lakókörletet látok. Jöjjenek! 
Suzanne és Bergman rögtön felállt, és ugyanazt az erős szédülést érezte, amit korábban 

Fuller. 
- Remélem, jól ismerem Donaldet, és a lakókörlet valóban ágyat jelent - mondta a lány. - 

Csöppet sem tiltakoznék ellene. Ráadásul ki is akarok jutni innen minél előbb, hátha visszajön a 
víz. 

- Igaza van - értett egyet Bergman. 
Adams és Donaghue közben elaludt, hiába lökdöste őket a lány, később pedig már Bergman 

is, egyik sem mozdult. 
- Bármi volt is a vízben, erősebben hatott rájuk, mint ránk - mondta Suzanne, miközben erő-

sen rázta Adamst, hogy nyissa ki végre a szemét. 
- Már a gömbökből úgy kerültek elő, hogy szédültek - figyelmeztette Bergman, és felültette 

Donaghue-t, aki erre motyogva tiltakozni kezdett, hogy hagyják békén. 
- Igyekezzenek! - kiáltotta Fuller. - Nem szeretném, ha az ajtó becsukódna, és itt rekednénk! 
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Bármennyire kábák voltak is, a figyelmeztetés eljutott Adams és Donaghue tudatáig, és fel-
tápászkodtak. A mozgás szemmel láthatóan jót tett nekik, gyorsan tisztult tőle a tudatuk. Mire 
Fullert utolérték, már beszélni is tudtak. 

- Nem is rossz - állapította meg Adams. A folyosó fala és mennyezete nem a korábban látott 
tükörszerű fémből, hanem valamilyen más, fényes fehér lemezből volt. Mindkét falon bekeretezett, 
háromdimenziós képek lógtak. A padlót sűrűn csomózott, fehér szőnyeg borította. 

- És ezek a képek! - csodálkozott Donaghue. - Fantasztikusan életszerűek. Olyan érzésem 
van, mintha beléjük látnék. 

- Hologramok - magyarázta Suzanne. - Sokat láttam már, de ilyen életszerűen elkészített, 
természetes színűeket még egyszer sem. Megdöbbentő a hatásuk, különösen ebben a fehér, semle-
ges környezetben. 

- Mintha az ókori Görögországot ábrázoló életképek lennének - jegyezte meg Bergman. - 
Bárkik legyenek is a kínzóink, legalább civilizáltak. 

- Jöjjenek! - szólt nekik Fuller. Már túllépett a következő küszöbön, és türelmetlenül várta, 
hogy a többiek csatlakozzanak hozzá. - Néhány taktikai döntést kell hoznunk. 

- Taktikai döntést - súgta halkan Suzanne-nek Bergman. - Mindig ilyen katonás? 
- Többnyire - felelte a lány. 
Végigmentek a folyosón, és meglepődve visszahőköltek az eléjük táruló látványtól. A hideg 

fénnyel megvilágított üres szobák után valósággal letaglózta őket a pazarul berendezett helyiség. 
Futurista hangulatot árasztott, sok volt benne a tükör, a hófehér márvány, és mégis nyugodtnak, kel-
lemesnek tűnt. Két hosszanti fala mentén tucatnyi baldachinos, lefüggönyözött, fehér kasmírhuzatú 
ágy sorakozott, és ötnek hívogatóan félre is volt hajtva a takarója. Kellemes zene hangjai töltötték 
be a helyiséget, teljessé téve a hangulatot. 

A szoba közepén nagy, alacsony asztal állt, körülötte magas támlájú, vastagon párnázott ka-
rosszékek. Az asztalt szépen megterítették, letakart tálak, jeges italokkal teli kancsók sorakoztak 
rajta. A tányérok és a szalvéták hófehérek voltak, az evőeszköz arany. 

- Ha ez a mennyország, én még várok egy kicsit - mondta Bergman, miután magához tért 
annyira, hogy szólni tudjon. 

- Nem hiszem, hogy az égben ilyen jó szagú a kaja. Csak most jöttem rá, hogy éhesebb va-
gyok, mint amilyen fáradt - közölte Adams, és Donaghue-val szorosan a sarkában előreindult. 

- Állj! - dörrent rájuk Fuller. - Csöppet sem vagyok biztos benne, hogy szabad bármit is 
megkóstolnunk. Lehet, hogy az ételbe is kábítószert tettek, vagy esetleg még rosszabbat. 

- Tényleg azt hiszi? - kérdezte nem titkolt csalódással a hangjában Adams. Elbizonytalano-
dott, a tekintete tétován ugrált Donaghue és a terített asztal között. 

- A tükrök! - Fuller a szoba egyik keskeny falát beborító, jókora üveglapokra mutatott. - 
Gyanítom, hogy átlátszóak, és figyelnek bennünket. 

- Ki az ördögöt érdekel, ha így megvendégelnek! - válaszolta Donaghue. - Én azt mondom, 
együnk. 

Suzanne fél füllel hallgatta csak a vitatkozást, közben a tekintete az ágyakon sorakozó, ösz-
szehajtogatott ruhákra esett. Korábban nem tűntek fel neki, mivel hófehérek voltak, mint a környe-
zetükben majdnem minden, és alig lehetett megkülönböztetni őket az ágyneműtől. A legközelebbi 
ágyhoz lépett, fölvette a csomót, és szétrázta. A ruha két egyszerű darabból állt: hosszú ujjú, elöl 
nyitott tunikából és bokszeralsóból. Mindkettő hófehér selyemből készült, és varrásnak nyoma sem 
látszott rajtuk. 

- Jé! Pizsamák! - ámult el Suzanne. - Igazán figyelmesek! - Pillanatnyi gondolkodás nélkül 
felhúzta a sortot, és belebújt a tunikába. Elég hosszú volt, hogy eltakarja a sortot, aranyszálas zsi-
nórral lehetett megkötni, és mindkét oldalán számos zseb sorakozott. 

Látva, hogy a lány felöltözött, a férfiakban is feltámadt a szeméremérzet, és gyorsan mind a 
négyen követték a példáját. 

Miután elkészült, Donaghue alaposan megnézte magát az egyik tükörben. - Nem nagy szám, 
de legalább kényelmes - mondta. 

- Úgy nézel ki, mint egy buzi! - nevetett rajta Adams. 
- Mintha te más lennél, seggfej! - vágott vissza dühösen Donaghue. 
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- Elég! - dörrent rájuk Fuller. - Még csak az kellene, hogy egymást nyírjuk! Tartogassák a 
dühüket azoknak, akik valahol itt ólálkodnak körülöttünk! Erről jut eszembe! Be kell osztanunk az 
őrséget! 

- Mi az ördögöt beszél? - kérdezte Adams. - Nem katonai gyakorlaton vagyunk. Enni aka-
rok, és utána aludni! Eszemben sincs őrt állni. 

- Mindannyian fáradtak vagyunk - válaszolta a korábbinál valamivel szelídebben Fuller -, de 
itt ez az ajtó, amit nem tudunk kezelni. 

Minden tekintet a szoba ellenkező végén, a tükrökkel szemben lévő ajtóra szögeződött. Hó-
fehér volt, kilincsnek, zárnak, csuklópántoknak nyoma sem látszott rajta. 

- Ébernek kell lennünk! - folytatta Fuller. - Nem akarom, hogy az oroszok vagy bárkik bejöj-
jenek, és azt tegyenek velünk, amit akarnak. 

- A körülményekből ítélve nem hiszem, hogy indokolt lenne ez a beteges gyanakvás - jelen-
tette ki Suzanne. - Különben is, mintha már eldöntöttük volna, hogy nem oroszokkal van dolgunk. 

- Vitatkozzanak csak! - mondta Adams, és az asztalhoz lépve leemelte az egyik tálról a fe-
dőt. A szobát ínycsiklandozó illat töltötte meg. 

- Mi az? - érdeklődött Donaghue, és közelebb is hajolt, hogy jobban lásson. 
- Fogalmam sincs - felelte az egyik kanalat a tálba merítve Adams. A gőzölgő étel krémszí-

nű volt, sűrű, pépes állagú. - Valami kása lehet, de az illata isteni. - Adams óvatosan belekóstolt az 
ételbe. - A mindenit! Bélszíníze van! Honnan tudták, hogy az a kedvencem? 

Donaghue is próbát tett. - Megőrültél? Méghogy steak! Pontosan olyan, mint az édesburgo-
nya. 

- Tűnés innen! Elegem van az édesburgonyádból! - háborgott Adams, és helyet foglalva, jó-
kora adagot szedett magának az ételből. - Másról sem tudsz beszélni! 

Donaghue leült vele szemben, és ugyancsak szedett. - Elnézést! - mondta közben gúnyosan. 
- Véletlenül úgy alakult, hogy imádom az édesburgonyát. 

Suzanne és Bergman közelebb lépett, kíváncsian hallgatta a beszélgetést. Kegyetlen éhség 
kínozta őket, de még egy darabig kitartottak. Végül a lány szánta rá magát először, hogy megkóstol-
ja az ételt. 

- Hihetetlen! - ámuldozott. - Akár a mangó! 
- Nehezen hiszem - válaszolta Bergman. - Nekem olyan, mint a frissen morzsolt, zsenge ku-

korica. 
Suzanne bekapott egy újabb falatot. - Én egyértelműen mangónak érzem. Valamilyen mó-

don megváltoztatja az érzékelésünket, és mindenki annak érzi, amit a legjobban szeret. 
Ennek már Fuller sem tudott ellenállni, az asztalhoz lépett, ő is vett egy kanállal az ételből. - 

Friss írós keksz! - mondta. Egy darabig csak elképedve csóválta a fejét, de aztán kihúzta az előtte 
álló széket, és letelepedett. - Én is farkaséhes vagyok - vallotta be. 

Megették amit kiszedtek, és egyikük sem tudott ellenállni a csábításnak, hogy másodszor is 
kiszolgálja magát. Közben arra is rájöttek, hogy a jeges italnak ugyanaz a tulajdonsága, mint a kü-
lönös ételnek. Mindenki annak érezte, amit a leginkább kedvelt. 

Miután elcsitították kínzó éhségüket, újból fáradtság, kimerültség tört rájuk, de olyan erővel, 
hogy alig bírták nyitva tartani a szemüket, amíg elbotorkáltak az ágyaikhoz. Nyakukba húzták a ta-
karót, és Fuller kivételével abban a pillanatban mély álomba merültek. Ő még küszködött egy dara-
big, megpróbált ébren maradni, de minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, néhány perccel ké-
sőbb elnyomta az álom. 

Abban a pillanatban, hogy Fuller szeme becsukódott, mindegyik ágy mennyezetén apró vö-
rös lámpa gyulladt fel, a függönyök ragyogni kezdtek, és ibolyaszínű fényburát vontak az alvók kö-
ré. 

 
Nyolcadik fejezet 

 
Az ágyak mennyezetén vörösen világító lámpák egy pillanatra zöldre váltottak, ugyanabban 

a pillanatban megszűnt az ibolyaszínű ragyogás. Pár másodperccel később a lámpák is kialudtak. 
Bergman ébredt föl elsőként. A változás nem fokozatosan, lassú átmenet eredményeként kö-

vetkezett be, hanem hirtelen. Az egyik pillanatban még mélyen aludt, a következőben pedig már 
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teljesen éber volt. Pár pillanatig mozdulatlanul nézett fölfelé, próbálta elhelyezni magában, amit lá-
tott, és tájékozódni. Bármennyire igyekezett is azonban, nem ment. Egészen más volt előtte, mint 
amire számított, nem a Benthic Explorer kajütjének sima mennyezete. 

Zavarba jött, nem értette a dolgot, de mihelyt oldalra fordította a fejét, azonnal visszatértek 
az emlékei. Mégsem álom volt tehát. Az Oceanus elborzasztó zuhanása a felfoghatatlan mélységbe 
valóban megtörtént. 

Az ágytól karnyújtásnyira egyszerű ruhafogast vett észre, rajta hasonló fehér selyem alsót és 
tunikát, amilyenben aludt. Hirtelen úgy érezve, hogy meztelen, félrerántotta a takarót, és végigné-
zett magán. Legnagyobb megdöbbenésére nemcsak meztelen volt, ugyanazokat a szúrásokat is föl-
fedezte a köldöke körül, amelyeket korábban a gömbökből kikerült Adamsen és Donaghue-n látott. 

Halkan felkiáltott, és leugrott az ágyról, hogy alaposabban is megnézze a sebeket. Óvatosan 
végighúzta a kezét a hasa alján, és megkönnyebbült, mivel a szúrások helye nem fájt, sőt, úgy érez-
te, hogy teljesen behegedt. 

Miközben megpróbálta elrendezni magában megdöbbentő tapasztalatait, Bergmant újabb 
megrázkódtatás érte - észrevette, hogy a lába és az ágyéka ismét szőrös. Értetlenül emelte maga elé 
a karját, végül a fejéhez nyúlt, és elmosolyodott. 

Lekapta a ruhát a fogasról, és a szoba végébe indulva, menet közben vette fel. 
A tükörből visszaköszönő kép láttán Bergman kis híján elalélt a gyönyörűségtől. A fejét haj 

borította. Három centi hosszú volt csupán, de olyan sűrű és sötét, mint utoljára középiskolás korá-
ban. Úgy érezte, az álmában, anélkül, hogy kereste volna, rátalált az örök ifjúság forrására. 

Hirtelen mozgást hallott a háta mögül, és megfordult. Fuller és Suzanne éppen akkor bújt 
bele a ruhájába. Adams és Donaghue az ágya szélén ült, és értetlenül bámult körbe. Öltözékük gon-
dosan összehajtogatva az ölükben feküdt. 

- Pontosan az történt, amire számítottam - mondta személy szerint senkinek sem címezve a 
szavait Fuller. - Azok a gazemberek itt jártak, miközben aludtunk. Ezért akartam őrséget állítani. 

- Lehet, de az eredmény nem rossz - válaszolta Bergman. - Megint van hajunk! Mit szólnak 
hozzá? Az enyém még sűrűbb is, mint amilyen volt. 

- Látom, és a magamét is - mondta sokkal kevesebb lelkesedéssel Suzanne. 
- Nem örül? 
- Jobban örülnék a tegnapi hosszúságának - felelte a lány. - Vagy a három nappal ezelőtti-

nek. 
- Ezt hogy érti? - kérdezte megütközve Bergman. 
- Tegnap július 21-e volt. Igaz? 
- Azt hiszem. - Bergman időérzékét megzavarta az Egyesült Államokból az Azori-szigetekig 

tartó hosszú repülőút. 
- Nos, az órám szerint, amit valaki levett rólam, de volt olyan kedves, hogy nem vitt el, most 

24-e van. 
Valamennyiük órái közül egyedül Suzanne-é élte túl a gázt, és ugyanúgy arany karkötője is 

épen maradt. 
- Aki levette, talán előre is állította a dátumot - találgatott Bergman. A gondolat, hogy három 

napig aludtak, enyhén szólva nyugtalanítóan hatott rá. 
- Elképzelhető, bár kétlem - felelte a lány. - Ennyi haj nem nő ki három nap alatt. Legalább 

egy hónap és három nap kell hozzá. 
- Egy hónap?! - Bergman megborzongott. - Nem hiszem. Ez a haj valamilyen kezelésnek az 

eredménye. Az enyém olyan, amilyen tizennégy éves koromban volt. Mondok valamit: üzletember-
ként ölni is képes lennék, hogy megtudjam, mitől termett. El tudja képzelni, mit jelentene, ha valaki 
piacra dobná a szert?! 

- Fogalmam sincs, ki és hogyan csinálta, de velem nem sok jót tett - jelentette ki Fuller. - 
Azt szeretem, ha kopasz vagyok. 

- Látták a szúrásokat a hasukon? - kérdezte a két férfitól Suzanne. 
Mindketten némán bólintottak. 
- Szerintem valamilyen életfenntartó szerkezetet kapcsoltak ránk - folytatta a lány. - Ahhoz 

hasonlót, amit a búvárjainkra, azokban a gömbökben. 
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- Én is erre gondoltam - értett egyet Bergman. - Ha valóban olyan sokat aludtunk, valamivel 
táplálniuk kellett bennünket. 

- Hé! Hogy érzik magukat? - kiáltott oda az öltözködést éppen befejező búvároknak 
Suzanne. 

- Én egész jól - válaszolta Adams. - Leszámítva azt, hogy szerettem volna, ha kiderül, hogy 
ez az egész csak egy rossz álom. 

- Az ismeretlen szerrel történő kezelés durva megsértése a Genfi Konvenciónak - jelentette 
ki határozottan Fuller. - Polgári személyek vagyunk! Ki tudja, mit jelentenek ezek a szúrások?! 
Bármit belénk fecskendezhettek, akár HIV vírust vagy igazságszérumot is. 

- Én egész jól érzem magam - mondta kar- és lábizmait megfeszítve Bergman. Mintha nem-
csak a haja, hanem a testszövetei is megújultak volna! 

- Szintén! - közölte Donaghue. Törzsdöntést csinált, megérintette lábujjai hegyét, és helyben 
futást végzett. - Akár harmincezer métert tudnék úszni egyfolytában. 

- A hajamat visszakaptam, de a szakállam eltűnt - közölte Adams. - Ezt magyarázzák meg! 
A másik három férfi reflexszerűen az állához nyúlt, és rögtön igazat adott neki. A bőrük si-

ma volt, sörte sem érződött rajta. 
- Ez egyre érdekesebb! - mondta Bergman. 
- Szerintem egyre szürreálisabb - felelte Suzanne, és közel hajolva hozzá, alaposan megnéz-

te. A Benthic Marine elnökének a szeme korábban kifejezetten karikás volt, most viszont élénken 
csillogott, kifejezetten fiatalos benyomást keltett. 

- Figyelem! - kiáltotta hirtelen Adams, és a tükrökkel szemközti falra mutatott. - Úgy tűnik, 
kinyitották az aranyketrecet. 

Minden tekintet a csöndben feltáruló ajtóra szegeződött. Újabb hosszú, fehér, hologramok-
kal díszített folyosót láttak. A végéről érkező fény éles volt és természetes. 

- Olyan, mint a napsütés - mondta Suzanne. 
- Az nem lehet - tiltakozott Fuller -, hacsak szárazra nem kerültünk valahogy. 
Bergmannak hideg borzongás futott végig a gerince mentén. Ösztönösen érezte, hogy mind-

az, ami addig történt velük, csupán az előjátéka volt valaminek, és idegesítette, hogy fogalma sincs 
róla, mi lesz az. 

Adams kíváncsian az ajtóhoz lépett, és a fényes, fehér falakról visszaverődő fény ellen be-
hajlított tenyerét ellenzőként használva kinézett. 

- Lát valamit? - kérdezte Suzanne. 
- Nem sokat. A folyosó vége nyitott, de utána fal van. Nyilván az égre néz. Jöjjenek! 
- Várjon! - kiáltotta a lány, és Fullerhez fordult: - Mit gondolsz? Menjünk? A házigazdáink 

biztosan várnak bennünket. 
- Szerintem is jobb, ha megyünk, de csoportosan - felelte Fuller. - Össze kell tartanunk, 

amennyire csak lehet, de nem ártana kiválasztani valakit, hogy szóljon a nevünkben, ha találkozunk 
az elrablóinkkal. 

- Igazad van. Én Perryt javaslom. 
- Engem? - kérdezte meglepődve Bergman. - Miért? Továbbra is Donald a parancsnok. 
- Igen, de maga a Benthic Marine elnöke - vitatkozott vele Suzanne. - Bárkikkel legyen is 

dolgunk, nyilván olyannal szeretnének beszélni, akinek hatalma van, különösen ami a fúrást illeti. 
- Gondolja, hogy amiatt vagyunk itt? 
- Nem tartom lehetetlennek. 
- Akkor is! Donald katona volt, én nem - próbálta elhárítani a felkérést Bergman. - Mi van, 

ha mégis kiderül, hogy orosz katonai támaszponton vagyunk? 
- Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem - válaszolta Suzanne. 
- Szerintem nincs kizárva - mondta Fuller -, ezzel együtt jó választásnak tartom Perryt. Hát-

térben maradva szabadabban tudok dönteni, pláne akkor, ha kezd veszélyessé válni a helyzet. 
- Richard! Michael! - szólt a két búvárnak Suzanne. - Ki legyen a szószólónk? 
- Szerintem az elnök - válaszolta Donaghue. 
Adams csupán bólintott. Látszott rajta, hogy türelmetlen, szeretne már indulni. 
- Akkor ezt eldöntöttük - mondta a lány, és kifejező mozdulattal figyelmeztette Bergmant, 

hogy menjen előre, vezesse őket. 
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- Rendben - mondta a férfi sokkal vidámabban, mint amilyennek érezte magát. Szorosabbra 
rántotta tunikáján az aranyszálas övet, feszesen kihúzta magát, és elindult. 

Adams enyhén lenéző pillantást vetett rá, amikor elhaladt mellette, és követte. A többiek li-
basorban mentek utánuk, utolsónak Donaghue. 

A folyosó végéhez közeledve Bergman fokozatosan lassított. Mivel már a melegét is érezte, 
biztos volt abban, hogy a fény, amit lát, a naptól származik. Becslése szerint a folyosó körülbelül 
harminchat négyzetméter alapterületű, felül nyitott udvarszerűségbe torkollt. 

Körülbelül kétméternyire tőle megállt, de olyan hirtelen, hogy Adamsnek már nem maradt 
ideje fékezni, kis híján fellökte. 

- Mi a baj? - kérdezte a búvár mellett előre futva Suzanne. 
Bergman nem felelt, maga sem tudta, miért torpant meg. Lassan előrehajolt, hogy többet lás-

son a szemben magasodó falból. A tetejét kereste, de onnan, ahol állt, nem lehetett látni. Újabb lé-
pést tett hát, utána már sikerrel próbálkozott. Látta az öt méter magasnak becsült fal tetejét, fölötte 
pedig csupasz lábszárakat, és olyan tunikáknak a szegélyét, amilyeneket ők is viseltek. 

Fölegyenesedett, és a hangját suttogóra halkítva figyelmeztette a többieket: - Emberek van-
nak a fal tetején. A ruhájuk hasonlít a miénkhez. 

- Tényleg? - Suzanne kíváncsian előrehajolt, hogy lássa őket, de nem sikerült, mivel hátrébb 
állt. 

- Nem esküdnék meg rá - folytatta Bergman -, de úgy láttam, hogy ugyanezt a könnyű, vé-
kony selymet hordják. - Egészen addig, akárcsak a többiek, ő is meg volt győződve arról, hogy a 
könnyű, fehérneműre emlékeztető selyemöltözék rabruha. 

- Gyerünk! - mondta türelmetlenül Adams. - Látni akarom. Menjünk már! 
- Vajon miért viselnek olyan ruhát, mint a régi görögök? - kérdezte Fullertől Suzanne. 
- Megfogtál. Fogalmam sincs róla - felelte vállát vonogatva a férfi. - Menjünk, nézzük meg! 
Bergman ment elöl, és a folyosóról kilépve, szemét a tenyerével leárnyékolva óvatosan föl-

felé nézett. Amit látott, annyira megdöbbentette, hogy mozdulatlanná merevedett, és a szája is tátva 
maradt. Suzanne, majd sorra a többiek is beleütköztek, utána pedig csak álltak, és ugyanolyan elké-
pedéssel bámultak a magasba. 

Körbekerített udvarszerűségben álltak, amely fölött, körülbelül öt méter magasságban üveg-
fallal lezárt, márványkorlátos erkély futott körbe. Bordázott oszlopok tartották, amelyek aranyfüst-
tel borított, tengeri lényeket ábrázoló, díszes fejben végződtek. Az erkély zsúfolásig tele volt moz-
dulatlan, néma, de az arckifejezésükből ítélve élénken érdeklődő emberekkel. Mindannyian laza se-
lyemtunikát és rövid nadrágot viseltek, ahogy azt Bergman a korábban látott részlet alapján helye-
sen kikövetkeztette. 

A Benthic Marine elnökének nem volt elképzelése arról, hogyan nézhetnek ki, de ha valaki 
korábban megkérdezi, hajlott volna rá, hogy azt mondja, zord, komor ábrázatú börtönőrök lesznek. 
Mielőtt meglátta az egyforma selyemruhákat, valamilyen katonai uniformisra számított, és szigorú 
arcokra. Ezzel szemben a valaha látott leggyönyörűbb emberekkel találta szemben magát, akiknek 
az arcáról már-már isteni nyugalom, szelídség sugárzott. Bár különböző korúak voltak, gyerekek és 
életerős öregek is akadtak köztük, túlnyomó többségük a húszas évei elején, vagy legfeljebb a kö-
zepén járt. Egészségesek voltak, ruganyos testűek, a szemük fénylett, a hajuk csillogott, a foguk pe-
dig olyan hófehér volt, hogy mihelyt meglátta, Bergman mélységesen elszégyellte magát minden 
ápolás dacára enyhén sárgulni kezdő fogai miatt. 

- Ez hihetetlen! - tört fel az elragadtatás Adamsből. 
- Kik ezek? - kérdezte az ámulattól suttogva Suzanne. 
- Még sosem láttam ilyen szép embereket - mondta Bergman. - Mind az, kivétel nélkül. Még 

csak átlagosnak mondható sincs köztük. 
- Úgy érzem magam, mintha kísérleti patkány lennék - jelentette ki Fuller. - Nézzék, hogyan 

bámulnak! Azt se felejtsék el, hogy a külső gyakran megtévesztő! Könnyen meglehet, hogy játsza-
doznak velünk, és ez az egész valamilyen csapda. 

- Olyan szépek! - mondta lassan körbefordulva Suzanne. - A gyerekek főleg, de az öregek is. 
Hogy lehetne ez csapda? Egy dolog biztos. Örökre elfelejthetjük az ötletet, hogy egy víz alatti orosz 
támaszponton vagyunk. 
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- Igen, de hogy nem amerikaiak, az is biztos. Egyetlen túlsúlyos sincs közöttük - mutatott rá 
Bergman. 

- Lehet, hogy a mennyországba jutottunk - mondta álmodozó hangon Donaghue. 
- Szerintem inkább állatkertbe! - felelte indulatosan Fuller. - Csak éppen itt mi vagyunk az 

állatok. 
- Ne légy már ilyen ellenséges! Próbálj valami pozitívra gondolni! - kérte Suzanne. - Őszin-

tén mondom, hogy egészen megkönnyebbültem. 
- Hát, egy pozitívum kétségtelenül van - adta be, ha nem is teljesen, a derekát Fuller. - 

Egyiknél sem látok fegyvert. 
- Igaz - helyeselt Bergman. - Ez kétségtelenül biztató. 
- Persze, nincs is rá szükségük, amíg idelent vagyunk, bezárva. 
- Ez is igaz. Mi a véleménye, Suzanne? 
- Nincs véleményem - válaszolta őszintén a lány. - Ez az egész olyan, mint egy álom. Jól lá-

tom, hogy tiszta ég van fölöttünk? 
- Annak néz ki - mondta nem százszázalékos meggyőződéssel Bergman. 
- Nem elképzelhető, hogy miután az Oceanus abba az aknába zuhant, valahogy keletre sod-

ródtunk? - kérdezte Suzanne. - Lehetséges, hogy az Azori-szigetek valamelyikén vagyunk? 
- Csak akkor tudjuk meg, hogy hol, ha hajlandóak megmondani - válaszolta Fuller. 
- Ki törődik vele! - kiáltott fel elragadtatottan Donaghue. - Nézzék a nőket! Micsoda testük 

van! Valóban ilyenek, vagy csak én képzelem? 
- Érdekes gondolat - jelentette ki Suzanne. - Tegnap este... szóval amikor ettünk, az ételnek 

olyan íze volt, amilyenre vágytunk. Lehet, hogy most ugyanaz történik? A látás is egy fajtája az ér-
zékelésnek. Elképzelhető, hogy azt látjuk, amit szeretnénk. 

- Nem tudok hozzászólni - mondta Bergman. - Sosem hittem a természetfölötti dolgokban. 
- Engem meg nem érdekel! - jelentette ki lelkesen Adams. - Nézzék azt a hosszú, barna hajú 

csajt! Isteni alakja van! Látják?! Rám figyel! 
Szélesen elvigyorodott, és lelkesen integetni kezdett. A nő visszamosolygott rá, és a kezét 

fölemelve rászorította a tenyerét az üvegre. 
- A mindenit! - örvendezett Adams. - Tetszem neki. - Csókokat kezdett dobálni, amitől a nő 

még szélesebben mosolygott. 
Barátja sikerén felbuzdulva Donaghue kiválasztott magának egy hosszú, csillogó, fekete ha-

jú nőt, és addig szemezett vele, míg az - Adams „ismerőséhez” hasonlóan rá nem rakta a tenyerét az 
üvegre. Donaghue ezen annyira felbuzdult, hogy ugrálni kezdett, és mindkét karjával fékevesztetten 
hadonászott. A nő vidám nevetéssel honorálta a produkciót, de a hangját nem hallották, elszigetelte 
az üveg. 

Suzanne oldalra fordult, és sikerült is elkapnia Fuller tekintetét. - Nem látszanak ellenséges-
nek - mondta. - Éppen ellenkezőleg, mind olyan békés. 

- Lehet, hogy csak félrevezetés. El akarják altatni az éberségünket. 
Bergman némi erőfeszítéssel szintén elvonta a tekintetét a gyönyörű emberekről, hogy vált-

son néhány szót Suzanne-nel és Fullerrel. Adams és Donaghue ezzel szemben rendületlenül folytat-
ta mutatványait. Remélték, hogy a testbeszéd nyelvén sikerül szót váltaniuk a csodaszép nőkkel. 

- Mit tegyünk? - fordult a társaihoz Bergman. 
- Ha engem kérdez, nekem semmi kedvem sokáig itt állni, és mutogatni magam - válaszolta 

Fuller. - Azt ajánlom, menjünk vissza a szobánkba, és nézzük meg, mi lesz. Azok után, ami történt, 
egyértelműen rajtuk a sor. Ha akarnak valamit, jöjjenek ők hozzánk! 

- Kik lehetnek? - kérdezte Suzanne. - Ez az egész olyan, mint egy tudományos-fantasztikus 
film. 

Bergman válaszolni akart, ki is nyitotta a száját, de attól, amit látott, torkárra forrott a szó, 
csupán annyit tudott tenni, hogy Suzanne és Fuller válla fölött előremutatott. Azok megfordultak, és 
látták, amint az udvart övező fal egy darabon szétnyílik, megmagyarázhatatlan módon ajtó támad 
benne. A résben fölfelé, az erkélyre vezető lépcső bukkant fel. 

- Ahogy mondtad, Donald, rajtuk a sor - fordult Fullerhez Suzanne. - Azt hiszem, találkozó-
ra hívnak bennünket. 

- Mit csináljunk? - kérdezte idegesen Bergman. 
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- Azt hiszem, jobb, ha megyünk - felelte Fuller. - De csak lassan, csoportban! Ahogy megál-
lapodtunk, Perry! Maga fog beszélni. 

Adams és Donaghue nem vette észre, hogy a fal hangtalanul szétvált, teljesen lekötötte őket 
idétlen, groteszk ugrándozássá fajult kapcsolatteremtési kísérletük. A nézősereg mosollyal, nevetés-
sel nyugtázta erőfeszítéseiket, és ettől még inkább lázba jöttek. De mihelyt meglátták a lépcsőt, 
azonnal feléje lódultak. Alig várták, hogy közelebbről is megismerjék frissen szerzett barátnőiket. 

- Állj! - kiáltott rájuk Fuller, és eléjük lépett, hogy megállítsa őket. - Be a sorba! Együtt me-
gyünk fel, és Mr. Bergman fog beszélni. 

- Találkoznom kell azzal a barnával! - mondta izgatottan, remegő hangon Adams. 
- Megbeszéltem egy randit a feketével - közölte elakadó lélegzettel Donaghue. 
Megpróbálták kikerülni Fullert, de az villámgyors mozdulattal karon ragadta és visszatartot-

ta őket. A búvárok tiltakoztak, le akarták rázni magukról a kezét, de rögtön megjuhászodtak, mi-
helyt látták, hogyan néz rájuk. A volt haditengerész orrlyukai kitágultak az indulattól, a szája ellen-
ben úgy összepréselődött, hogy csak keskeny csík maradt belőle. 

- Azt hiszem, még tudok várni néhány percet - közölte Adams. 
- Persze. Bőven van időnk - értett egyet készségesen Donaghue. 
Fuller elengedte őket, és intett Bergmannak, hogy álljon az élükre, vezesse a csapatot. 
Bergman sokkal magabiztosabban indult el a lépcsőn, mint korábban a folyosón. A feladat, 

hogy szembenézzen egy sereg vonzó külsejű, az övékével azonos ruhát viselő emberrel, csöppet 
sem látszott ijesztőnek, mégis, ahogy haladt fölfelé, úgy hagyott alább egyre jobban az önbizalma. 
Mi van, kérdezte magától, ha Donaghue fején találta a szöget, csoportos hallucináció áldozataivá 
váltak, és igaz, amit Fuller a gondosan kimunkált csapdáról mondott? Alapvetően optimista termé-
szete hevesen tiltakozott ez utóbbi lehetőség ellen, amelyet illogikusnak is talált. Miféle csapdáról 
lehetne szó, kérdezte, amikor az ismeretlenek tökéletesen urai a helyzetnek? 

A szép emberek, ahogy Bergman magában nevezte őket, a lépcső tetején csoportosulva vár-
ták őket, mint izgatott tinédzserek egy rocksztárt, de ahogy közeledtek hozzájuk, egyre hátrébb hú-
zódtak. Ez még jobban összezavarta Bergmant - nem tudta eldönteni, hogy a hátrálás félelemből 
fakad-e, vagy abból a természetes elővigyázatosságból, amellyel óvatos emberek a jól idomított, de 
természetüknél fogva vad és kiszámíthatatlan állatokat kezelik. 

Felhágott az utolsó lépcsőfokra, és megállt. A szép emberek háromméteres távolságban fél-
kört alkottak. Egyikük sem mozdult, nem szólalt meg, és nem is mosolygott. 

Bergman természetesnek vette, hogy elsőként fogva tartóik fognak beszélni. Nem számított 
arra, hogy neki kell kezdenie, de végül elszánta magát, és egy tétova „Hi!”-jal megtörte a kényel-
metlenül hosszúra nyúlt csöndet. 

Az üdvözlés itt-ott felhangzó rövid kuncogást váltott ki a szép emberekből, de mást nem. 
Bergman hátrafordult, remélve, hogy kap valamilyen ötletet a többiektől, de Suzanne csak a vállát 
vonogatta, és Fuller is csöndben maradt. Az arckifejezése még mindig sokkal több bizalmatlanságot 
tükrözött, mint amennyit Bergman indokoltnak tartott. 

- Beszél itt valaki angolul? - kérdezte elkeseredetten, ismét a tömeg felé fordulva. - Tudnak 
angolul vagy esetleg spanyolul? - Ha nem is jól, de beszélte a nyelvet. 

Egy pár lépett előre. Mindketten húszas éveik közepén jártak, mint a többség, és igézően 
vonzóak voltak. Tökéletes vonásaik ősi kámeákon látott arcok emlékét idézték fel Bergmanban. A 
férfinak közepesen hosszú, szőke haja volt, és csillogó, égszínkék szeme, a nő haja pedig tűzvörö-
sen lángolt, zöld szeme úgy csillogott, mint két nagy, mesterien csiszolt smaragd. Los Angelesben 
egy szempillantás alatt bárki eldöntötte volna róluk, hogy filmsztárnak születtek. 

- Üdvözlünk benneteket - mondta tökéletes amerikai kiejtéssel a férfi. - Ne féljetek! Semmi 
bántódásotok nem esik. Arak vagyok, ő pedig Sufa - közölte, és a nőre mutatott. 

- Köszöntök mindenkit - vette át a nő a szót. - Mondjátok meg, hogyan szólíthatunk benne-
teket! 

Bergman szólni sem tudott a csodálkozástól. Kellemes meglepetésként hatott rá, hogy az 
Oceanus zuhanása óta tapasztalt sok érthetetlen, idegen dolog után valami ismerőssel találkozik. 

- Kik maguk? - kérdezte nagy nehezen, miután túljutott az első megdöbbenésen. 
- Interterra lakói - válaszolta Arak. Zengő bariton hangja volt, hasonlított Fulleréhez. 
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- És hol az ördögben van ez az Interterra? - kérdezte önkéntelenül is élesen Bergman. Fuller 
csapdaelméletét elvetette ugyan, de azt egyáltalán nem tartotta kizártnak, hogy valami gondosan 
kimunkált tréfa áldozatai. 

- Kérem! - mondta békítően Arak. - Tudom, hogy zavartak, kimerültek vagytok, és azt is, 
hogy minden okotok megvan rá azok után, amiken keresztülmentetek. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a fertőtlenítés komoly megpróbáltatást jelentett, úgyhogy kérem, lazítsatok. Sok izgalmas do-
log vár még rátok. 

- Maguk kivándorolt amerikaiak? 
Bergman kérdése hallatán Arak és Sufa is a szájához kapta a kezét, hogy elfojtsa nevetését, 

de ez csak részben sikerült nekik, mint a közelükben álló többi szép embernek is. 
- Kérem, bocsásd meg, hogy nevettünk! Nem durvaságból tettük - mondta Arak. - Nem, nem 

vagyunk amerikaiak, de itt, Interterrán mindenki ismeri a nyelveteket. Sufának és nekem az angol a 
szakterületünk, annak minden változatában. 

- Kérdezze meg, hol van Interterra! - súgta Bergmannak Suzanne. 
Bergman engedelmeskedett. 
- Interterra az óceán alatt van - válaszolta Arak. - Egy résben, az általatok földköpenynek és 

földkéregnek nevezett rétegek között. A szeizmológusaitok Mohorovičie-felületnek hívják ezt a te-
rületet. 

- Ez föld alatti világ? - tört fel a meglepett kérdés Suzanne-ből. Fölfelé nézett, oda, ahol a 
napsütötte égboltot vélte látni, és teljesen el volt képedve. 

- Inkább tenger alatti - felelte Sufa. - De kérem... Tudjuk, hogy rengeteg kérdésetek van, és 
idővel mindegyikre választ is fogtok kapni. Szeretnénk azonban, ha későbbre halasztanátok őket. 

- Ezt hogy érti?! - kapta fel a fejét Adams. 
- Úgy, hogy legyetek türelemmel - válaszolta szelíd, kedves mosollyal Sufa. 
- Mondjátok meg, hogyan szólítsunk benneteket! - ismételte meg korábbi kérését Arak. 
- Perry Bergman vagyok, a Benthic Marine elnöke - mondta a mellére csapva Bergman, és 

sorra bemutatta a többieket is. 
Miután befejezte, Arak előrelépett, és közvetlenül Suzanne elé állt. Jó egy fejjel magasabb 

volt a lánynál. Jobb karját vízszintesen fölemelte, a kezét függőlegesre állította, és baljával rámuta-
tott. - Kérem, fogadd el az interterrai köszönést! - mondta. - Érintsd a tenyeredet az enyémhez! 

Suzanne elbizonytalanodott, a szeme sarkából tétován Bergmanra és Fullerre pillantott, de 
teljesítette a kérést. A keze jóval kisebb volt, mint Araké. 

- Szívből üdvözöllek, dr. Newell - mondta a férfi, miután összeért a tenyerük. - Nagyon örü-
lök, hogy meglátogattál bennünket. 

- Köszönöm - válaszolta Suzanne. Zavarban volt, ugyanakkor hízelgőnek is találta, hogy őt 
választották ki egyéni üdvözlésre. 

- Most pedig, tisztelt vendégeink - mondta hátrébb lépve Arak -, elvezetünk benneteket a 
szálláshelyetekre, amelyet egész biztosan elfogadhatónak fogtok találni. 

- Várj egy kicsit, Arak! - mondta hirtelen Adams, és rögtön lábujjhegyre is állt. - Van itt va-
lahol egy isteni barna, aki majd meghal azért, hogy közelebbről lásson. 

- És egy hollófekete is, akivel én szeretnék találkozni - csatlakozott hozzá Donaghue. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy a lépcsőn feljöttek, a búvárok egyfolytában a két nőt keres-

ték, de legnagyobb sajnálatukra nem találták a tömegben. 
- Rengeteg alkalmatok lesz még az ismerkedésre - válaszolta Arak -, de most jó volna, ha 

mielőbb a szobáitokba mennétek, hogy egyetek és fürödjetek. Utána ünnepséget rendezünk az érke-
zésetek tiszteletére, amit - reméljük – megtiszteltek jelenlétetekkel. Úgyhogy kérem, kövessetek! 

- Várj már! Csak pár perc az egész! - mondta Adams, és elindult, hogy Arakot és Sufát meg-
kerülve belevesse magát a tömegbe, de Fuller utánanyúlt, és keményen elkapta, mint korábban, a 
lépcső alján az udvarban. 

- Elég volt, tengerész! - sziszegte ellentmondást nem tűrő hangon. - Együtt maradunk! Jól 
jegyezze meg, hogy el ne felejtse! 

Adams vasvillaszemekkel nézett vissza rá, a legszívesebben ráordított volna, hogy tűnjön el, 
hagyja békén. Úgy érezte, egy lépés választja csak el a gyönyörű nőtől, és - az önmérséklet sosem 
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tartozott az erényei közé - óriási erőfeszítés árán tudott csak uralkodni magán. Fuller rezzenéstelen 
tekintete azonban értékes haladékhoz juttatta, így képes volt megnyugodni. 

- Nem is rossz ötlet, hogy harapjunk valamit - mondta, megpróbálva tekintélyveszteség nél-
kül kikerülni a kényes szituációból. 

- Jobban teszed, ha beállsz a sorba, testvér - szólt rá a biztonság kedvéért Fuller. - Különben 
összeütjük a kobakunkat. 

- Csak hogy tudja! Egy csöppet sem félek magától! 
 

Kilencedik fejezet 
 
Suzanne egyenletes léptekkel követte Arakot és Sufát, közben úgy érezte, mintha ott sem 

lenne, a lába nem is érintené a talajt. Nem kábulat fogta el, de valami nagyon hasonló. Személyi-
ségvesztés! Ismerte ezt a pszichiátriai szakkifejezést, és egy idő után arra gondolt, hogy talán nála is 
ez következett be. Minden, amit érzett, tapasztalt, teljesen valószerűtlennek tűnt. Mintha álomban 
téblábolt volna, bár az érzékei működtek, sőt, kihegyezve érezte őket. Látott, szagolt, és hallott, de 
az egésznek nem volt semmi értelme. Hogy lehetnének az óceán alatt?! - dörömbölt agyában szün-
telenül a megválaszolatlan kérdés. 

A tengerek, óceánok talapzatát kutató geográfusként nagyon jól tudta, hogy Mohorovičié-
felületnek azt a különleges, a földkéreg és földköpeny közötti övezetet nevezik, ahol a földrengés- 
és hanghullámok terjedési sebessége valamilyen oknál fogva élesen megváltozik. Körülbelül négy-
tíz kilométernyire az óceán feneke alatt húzódik, kontinensek esetében pedig harminchat kilométer 
mélyen. Azzal is tisztában volt, hogy felfedezőjéről, egy horvát geofizikusról, a szeizmikus hullá-
mok terjedésének szakértőjéről kapta a nevét. Létezését, és azt a tényt leszámítva azonban, hogy 
nevet kapott, lényegében senki semmit nem tudott erről a különös területről. Bármilyen mélyen 
ásott is az emlékezetében, Suzanne-nek nem jutott eszébe egyetlen geológus, szeizmológus sem, aki 
felvetette volna, hogy a Mohorovičié-felület esetleg egy hatalmas, levegővel teli barlang. Az ötlet 
túl fantasztikusnak tűnt ahhoz, hogy komolyan vizsgálni lehessen. 

- Kérlek benneteket, viselkedjetek második generációsainkkal olyan udvariasan, ahogyan 
megérdemlik! - figyelmeztette Arak a többi interterrait, mikor közéjük értek. - Húzódjatok félre, 
hogy továbbmehessünk! - Szavait kézmozdulattal kísérte, és akiknek szólt, rögtön engedelmesked-
tek. 

- Gyertek! - fordult szelíden a férfi Suzanne-hez és társaihoz, és a tömegben megnyílt folyo-
sóra mutatott. Előrement, és egy pillanatra megállva intett nekik, hogy kövessék. - Ez az idegenek 
érkezési csarnoka, ha innen kijutunk, már nem sokat kell menni a szállásotokig. 

Suzanne úgy érezte, mintha kívülről, egy film szereplőjeként látná magát, amint elhalad a 
két csoportra oszlott interterraiak között. Érezte, hogy Bergman szorosan mögötte van, közvetlenül 
a sarkában, és biztos volt abban, hogy Fuller és a két búvár nem sokkal lemaradva követi. Már 
csöppet sem érezte ijesztőnek a helyzetüket. A szép emberek sugárzó mosolyt küldtek feléjük, és 
apró, már-már félénk, üdvözlő kézmozdulatokat tettek. Egy idő után azon kapta magát, hogy ha 
akarná, akkor sem tudná visszafojtani mosolygását. 

Valóság ez vagy csak álom? - kérdezte némán. Minden, amit látott, tapasztalt, túl volt való-
ságérzéke határán, és mégis, biztosan tudta, hogy meztelen talpa hűs márványt érint, lágy szellő si-
mogatja az arcát. Korábban is voltak valósnak tűnő álmai, de egyikben sem fordult elő, hogy ennyi 
természetes inger érte volna az érzékszerveit. 

- Készüljetek fel arra, hogy hősként, igazi hírességekként fognak kezelni benneteket! - for-
dult Suzanne-hez Sufa. - Második nemzedékes társaink nagyon népszerűek. Hallatlanul frissítő a 
jelenlétük. Szokjatok hozzá a gondolathoz, hogy mindenki találkozni akar veletek! 

- Mit jelent az, hogy második nemzedékes? - kérdezte Suzanne. 
- Ejnye, Sufa! - mondta szelíd megrovással a hangjában Arak. - Ne felejtsd el, hogyan dön-

töttünk! Ezeket a vendégeinket lassabban fogjuk bevezetni világunkba, mint a korábbiakat. 
- Igazad van - felelte a nő, és mintegy Suzanne megnyugtatására rögtön hozzá is tette: - Idő-

vel mindent megbeszélünk, és az összes kérdésükre választ kapnak. Megígérem! 
Tágas teraszra értek, amely olyan óriási barlangra nézett, hogy aki csak látta, de nem tudta, 

hol van, abban óhatatlanul a határtalan, szabad tér képzetét keltette. Nappali fény árasztotta el, anél-
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kül, hogy lett volna napja, és a föléje boruló, domború kupola olyan volt, mint enyhén párás időben 
a nyári égbolt. Az enyhe szellő bodros bárányfelhőket sodort a magasban. 

A terasz egy városszéli épülethez tartozott. Magasba nyúló hegyekre, dús vegetációra, ta-
vakra és több, a közelben épült városra nyílt belőle kilátás. Az épületek fekete, fényesre csiszolt ba-
zaltból készültek, bonyolult ívek, kupolák, tornyok, klasszikus elrendezésű oszlopcsarnokok tették 
szemet gyönyörködtetővé őket. A távolban szélesen elterülő alapból kiinduló hegycsúcsok törtek a 
magasba, valahol fent a boltozathoz kapcsolódva bonyolult tartószerkezetet alkottak. 

- Legyetek szívesek, várjatok egy kicsit! - mondta Arak, és beszélni kezdett egy apró mikro-
fonba, amely a csuklójára erősített szerkezethez kapcsolódott. 

A „második generációs embereket” elnémította a szemük elé táruló föld alatti paradicsom 
szépsége, lélegzetelállító távlatai. Amit láttak, messze túlhaladta képzeletüket, még a búvárok szájá-
ra is pecsétet rakott. 

- Egy légpárnás hajót várunk - világosította fel őket néhány másodpercnyi néma csönd után 
Sufa. 

- Mi ez? Atlantisz? - kérdezte az ámulattól tágra nyílt szemmel Bergman. 
- Nem - válaszolta enyhén meglepődve a nő. - Sarantának hívják. Atlantisz keletre esik, de 

innen nem lehet látni. Azokon az oszlopokon túl van, amelyek a maguk által Azori-szigeteknek ne-
vezett felszíni kitüremkedéseket tartják. 

- Ezek szerint létezik? 
- Hogyne! Szerintem messze nem olyan kellemes hely, mint Saranta. Fiatal, feltörekvő vá-

ros, meglehetősen arcátlan emberek lakják - magyarázta Sufa. - De majd ítéljétek meg magatok! 
- Na végre! - szólt Arak, és egy lapos aljú, domború tetejű járműre mutatott, amely váratla-

nul jelent meg a lépcső alján. Olyan nesztelenül termett ott, hogy csak azok sejthették az érkezését, 
akik a megfelelő irányba néztek. 

- Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott! - mentegetőzött a férfi. - Valamiért túl nagy a forgalom. 
Parancsoljatok! Csak utánatok! - terelte előre kedvesen, a csészealj fenekén varázslatosan felbuk-
kant rés felé a társaságot. 

Némán vonultak le a lépcsőn, és beszálltak a talaj fölött jó néhány méterrel mozdulatlanul 
lebegő járműbe. Körülbelül tíz méter átmérőjű volt, átlátszó, domború tetővel ahhoz hasonlatos, 
amit vegyeskereskedések pénztárai mellett kirakott harsány magazinok címlapján, ufó néven lehet 
látni. A közepén kerek, fekete asztal állt, körülötte fehér, majdnem zárt körívet alkotó, párnázott ke-
revet. Pilótafülkének, irányítószerveknek nyoma sem volt. 

Arak utolsónak maradt, és miután ő is beszállt, az ajtó ugyanolyan hangtalanul, rejtélyesen, 
ahogy megjelent, rögtön eltűnt. 

- Már megint a régi nóta! - mondta elégedetlenül a férfi, körbenézve a járműben. - Vala-
hányszor imponálni szeretnénk, mindig valami ócskaságot küldenek. Ennek is meg vannak szám-
lálva a napjai. 

- Ugyan, ne panaszkodj már! - figyelmeztette Sufa. - Még egészen használható. 
Suzanne Fullerre villantotta a tekintetét, de az nem szólt, csak enyhén felvonta a szemöldö-

két. A lány körbenézett, és annyi kérdés tolult fel benne, hogy azt sem tudta, melyikkel kezdje. 
Arak előrehajolt, és a fekete asztal közepére tette a tenyerét. - Látogatók palotája - mondta, 

majd hátradőlt és elmosolyodott. Egy pillanattal később az üvegburán kívüli táj mozogni kezdett. 
Suzanne ösztönösen előrenyúlt, hogy megkapaszkodjon az asztal szélében, de mozdulata fö-

löslegesnek bizonyult. A járműben nem hallatszott semmilyen, hajtóműre utaló hang, és mozgásra 
sem utalt semmi. Úgy emelkedtek mintegy harminc méter magasba, hogy aztán egyre növekvő se-
bességgel elinduljanak, mintha a város mozdult volna el, és nem ők. 

- Hamarosan megtanuljátok, hogyan kell megrendelni és vezetni ezeket a légi taxikat - kö-
zölte Arak. - Rengeteg időtök lesz arra, hogy felfedező utakat tegyetek. 

Szavaira néma bólintás volt a válasz - a Benthic Explorerről érkezett csapat tagjait annyira 
lenyűgözte mindaz, amit tapasztaltak, hogy szólni sem tudtak. Egy nyüzsgő metropolis közepe felé 
tartottak. Odalent sűrű tömeg hullámzott, mindenfelé az övékhez hasonló járművek cikáztak a leve-
gőben - a város élte a maga megszokott, mindennapi életét. 

Suzanne-nek úgy tetszett, hogy ez az új, ismeretlen világ tele van furcsa ellentmondásokkal. 
A város, a fejlett technológia egy távoli jövő képét idézte fel benne, ezzel szemben a fák és egyéb 
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növények történelem előttinek tűntek. A növényvilág összességében a háromszázmillió évvel ko-
rábbi karbon-időszakot juttatta eszébe. 

A sokemeletes, fényes, fekete bazaltépületekből álló városmagot hamarosan lazább beépíté-
sű lakónegyed váltotta fel, ahol sok volt a növény és a víz. A tömeg eltűnt, és ugyanúgy az égen sű-
rűn cikázó légi taxik is, a parkokban csupán magányosan, vagy néhány fős csoportokba verődve sé-
tálgató embereket láttak, sokat közülük különös kinézetű háziállattal, amely Suzanne szerint legin-
kább úgy nézett ki, mintha a kutya, a macska és a majom keveréke volna. 

Járművük lassulni kezdett, hamarosan megérkeztek egy fenséges, fallal körülvett 
palotaegyütteshez. A területet nagy központi épület uralta, amelynek kupoláját barázdált dór oszlo-
pok tartották. Körülötte szétszórtan kisebb, ovális, a már ismerős fényes, fekete bazaltból emelt 
épületek álltak. A kristálytiszta vizű medencék, páfrányligetek között járdák kanyarogtak a harso-
góan zöld, szépen nyírt pázsiton. 

A légi taxi egy pillanatra megállt a levegőben, majd gyorsan süllyedni kezdett. Pár másod-
perccel később az ajtaja ugyanolyan hangtalanul, a semmiből felbukkanva nyílt ki, mint amikor be-
szálltak. 

- Dr. Newell! Parancsolj, ez lesz a házad! - fordult Suzanne-hez Sufa, és az ajtóra mutatva 
felállt. - Kérlek, szállj ki! Ha nem haragszol, elkísérlek, megnézem, minden rendben van-e. 

Suzanne idegesen Fullerre pillantott. Nem számított rá, hogy el fogják választani a többiek-
től, és tudta, hogy a parancsnok is azt szeretné, ha maradna. 

- És a többiek? - kérdezte. Megpróbált olvasni Fuller arcáról, de nem tudta eldönteni, mit kí-
ván tőle. 

- Arak gondoskodik az elhelyezésükről - válaszolta Sufa. - Mindenki külön házat kap. 
- Reméltük, hogy együtt maradunk - mondta Suzanne. 
- Úgy is lesz. Ez a palota és a környező épületek a látogatók számára vannak fenntartva. 

Együtt fogtok étkezni, és szabadon eldönthetitek, hogy egyedül akartok-e lakni, vagy összeköltöz-
tök valakivel. 

Suzanne-nek végre sikerült elkapnia Fuller tekintetét, a férfi azonban csak vállat vont, ami-
től nem lett sokkal okosabb. Feltételezve, hogy rábízza a döntést, kiszállt a járműből. Sufa követte. 
Egy pillanattal később a csészealj továbbsiklott, de csak azért, hogy egy közeli épületnél újból meg-
álljon. 

- Gyere! - Sufa elindult, de pár lépés után, megérezve, hogy nincs mögötte senki, hátrafor-
dult. 

Suzanne elfordult a csészealjtól, és a lépteit megszaporázva beérte háziasszonyát. 
- Hamarosan, a közös étkezésen találkozni fogsz a barátaiddal - magyarázta Sufa. - Meg 

akarom nézni, minden rendben van-e a házban. Az is eszembe jutott, hogy evés előtt esetleg szeret-
nél úszni egyet, hogy felfrissülj. Emlékszem, a fertőtlenítés után nekem is az volt a legfőbb vágyam. 

- Te is átestél azon, amin mi? - tegeződött Suzanne. 
- Igen. De az már régen, nagyon régen volt. Sok élettel ezelőtt. 
- Tessék?! - Suzanne azt hitte, rosszul hallott. A megfogalmazás értelmetlennek tűnt neki. 
- Gyere! - biztatta Sufa. - Egyelőre az a fontos, hogy túl legyünk az elhelyezkedésen. A kér-

dések várhatnak. 
Karon fogta Suzanne-t, és együtt tették meg a bejárathoz vezető néhány lépcsőfokot. 
Suzanne-nek az ajtóban a földbe gyökerezett a lába az ámulattól. A ház belseje - éles kont-

rasztot alkotva a fekete külsővel - csaknem teljesen fehér volt, fehér márvány, fehér kasmír és csil-
logó tükörfelületek izgalmas elegye. Arra a szobára emlékeztette a lányt, ahol nemrég aludt, csak 
sokkal pazarabb volt. Azúrkék vizű úszómedence is tartozott hozzá, amely a ház belsejében kezdő-
dött és a kertben ért véget. A falból előtörő zuhatag táplálta, biztosítva, hogy állandóan cserélődjön 
a vize. 

- Nem tetszik a szoba? - kérdezte aggódva Sufa. Látta Suzanne ámulatát, és félreértette, azt 
hitte, elégedetlen. 

- Nem arról van szó, hogy tetszik-e, vagy sem - válaszolta a lány. - Ez egyszerűen hihetet-
len! 

- Szeretnénk, ha kényelmesen éreznéd magad - mondta még mindig bizonytalanul Sufa. 
- És a többiek? Ők is ilyen körülmények között laknak? 
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- Igen. A vendégházak teljesen egyformák. Ha szükséged van valamire, azonnal szólj! Min-
dent megteszünk, hogy kényelmesen érezd magad. 

Suzanne tekintete a hatalmas, kerek ágyra siklott, amely a helyiség közepén, a padlóból ki-
emelkedő márvány talapzaton állt. Óriási baldachin borult föléje dús, hófehér redőkben. 

- Mondd meg, mit hiányolsz! - biztatta Sufa. 
- Semmit. Az egész, úgy ahogy van, lélegzetelállító! 
- Vagyis, ha jól értem, tetszik. - Sufa szemmel láthatóan megkönnyebbült. 
- Döbbenetes! - mondta Suzanne, és óvatosan végigsimított a márványfalon. Fényesre, töké-

letesen simára volt csiszolva, és kellemes meleg tört elő a belsejéből. 
Sufa a bejárattól balra, a fal mellett húzódó, alacsony szekrényhez lépett, és végigmutatott 

rajta. - Médiakonzol van benne, ruha, olvasnivaló - természetesen angol nyelven -, egy nagy hűtő-
szekrény üdítőitalokkal, pipere és személyes higiéniához tartozó holmik, amelyek nyilván ismerő-
sek lesznek, és minden, amire még szükséged lehet. 

- Hogyan nyitom ki? - érdeklődött Suzanne. 
- Hangparanccsal - mondta Sufa olyan hangon, mintha a világ legtermészetesebb dolga len-

ne. Megfordult, és két, a szekrénnyel szemközti ajtóra mutatott. - A vizes helyiségeket ott találod. 
Suzanne melléje lépett, és bizonytalanul végignézett a szekrényen. - Mit kell mondanom, ha 

azt akarom, hogy kinyíljon? 
- Elég annyit, hogy mire van szükséged - felelte Sufa. - Kiegészítve természetesen a „kérek”, 

vagy „szeretnék” felszólítással. 
Suzanne úgy döntött, azonnal kipróbálja, hogy működik-e. - Enni szeretnék - mondta bátor-

talanul. 
Még a végére sem ért a mondatnak, amikor a szekrény egyik ajtaja kinyílt, és italokkal, kü-

lönböző állagú és színű ételekkel teli hűtőszekrény bukkant elő. 
Sufa lehajolt, alaposan megnézte a készletet, és néhány tartórekeszt arrébb is rakott, hogy 

mögéjük lásson. - Tudhattam volna - mondta elégedetlenül, miután fölegyenesedett. - A szabvány 
szerinti készletet kaptad, pedig külön szóltam, hogy egészítsék ki néhány dologgal. Mindegy. Egy 
dolgozó klón majd pótolja, ami hiányzik. 

- Mi az, hogy „dolgozó klón”? - kérdezte Suzanne. Anélkül, hogy tudta volna, mit takar, bal-
jósan hangzónak érezte a kifejezést. 

-A dolgozó klónok azok, aminek hívjuk őket: dolgozók - felelte Sufa. - Minden kétkezi 
munkát ők végeznek az Interterrán. 

- Láttam már valamelyiket? - tapogatózott Suzanne. 
- Nem. Nem szívesen mutatkoznak, hacsak nem hívják őket. Jobban szeretnek a maguk terü-

letén, a sajátjaik között maradni. 
Suzanne bólintott, de a mozdulat nem azt a jelentést hordozta, amelyet Sufa tulajdonított ne-

ki. A lány nem egyetértését akarta kifejezni, csupán megállapította magában, hogy a jelek szerint 
Interterrán is igaz a tétel, miszerint bigott közösségekben a domináns csoportok mindig olyan ma-
gatartást, lelkületet tulajdonítanak az elnyomottaknak, amely fölmenti őket az elnyomó uralkodásuk 
okozta lelkiismeret-furdalás alól. 

- Valódi klónok, vagy csak annak nevezik őket? - kérdezte. 
- A legvalódibbak - felelte Sufa. - Időtlen idők óta tart a klónozásuk. Primitív humanoidok 

adták a kiindulási alapot, azokhoz hasonlók, akiket ti neandervölgyinek neveztek. 
- Úgy érted, hogy mi, emberek? Mi különböztet meg bennünket azon kívül, hogy ti kivétel 

nélkül nagyon szépek vagytok? 
- Kérem... - igyekezett elhárítani a kérdést Sufa. 
- Tudom, tudom - vágott közbe elégedetlenül Suzanne. - Illetlenség, hogy ennyit kérdezek, 

de eddig a legegyszerűbb kérdéseimre is olyan válaszokat kaptam, amelyek további magyarázatot 
igényelnek. 

- Tökéletesen megértem, hogy össze vagy zavarodva - mondta nevetve az interterrai. - Min-
dössze azt kérjük, hogy legyetek türelmesek. Már előfordult, hogy nagyon ránk ijesztettek, és saját 
tapasztalataink alapján tanultuk meg, hogy az a legjobb, ha fokozatosan vezetjük be világunkba a 
frissen érkezőket. 

- Ezek szerint már voltak hozzánk hasonló látogatóitok - jegyezte meg Suzanne. 
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- Hogyne! Az utóbbi tízezer évben nagyon is sok. 
A lány szája lassan elnyílt a csodálkozástól. - Tízezer évet mondtál? - kérdezte, nem akarva 

hinni a fülének. 
- Igen. Korábban még nem érdekelt bennünket a kultúrátok. 
- Azt akarod mondani... 
- Kérem! - vágott közbe Sufa, és elégedetlensége jeléül mély lélegzetet is vett. - Ne kérdezz 

semmit, hacsak az elhelyezéseddel kapcsolatban nem! Anélkül, hogy bántani akarnálak, kénytelen 
vagyok ragaszkodni ehhez. 

- Rendben van - adta be a derekát Suzanne. - Térjünk vissza a dolgozó klónokhoz! Hogy je-
lezzem, ha akarok tőlük valamit? 

- Hangparanccsal. Interterrán a legtöbb dolog arra működik. 
- Elég, ha azt mondom, hogy „dolgozó klón”? 
- Dolgozó klón, vagy csak simán dolgozó. Természetesen valamilyen parancsot is hozzá kell 

tenned. A lényeg, hogy a hangsúly eltéveszthetetlenül felszólító legyen - magyarázta Sufa. 
- Kipróbálhatnám? - kérdezte izgatottan a lány. 
- Parancsolj! 
- Dolgozó, hozzám! - mondta Suzanne, közben egy pillanatra sem vette le a szemét Sufáról. 

Hiába hangzott el a felszólítás, semmi sem történt. 
- Nem volt elég határozott, kifejező - magyarázta Sufa. - Próbáld meg újból! 
- Dolgozó, hozzám! - kiáltotta Suzanne. 
- Így már sokkal jobb. Fölösleges kiabálni - nem a hang ereje a lényeg, hanem az, hogy hatá-

rozott legyen, kifejezze az akaratodat. Ha akarunk valamit, azt félreérthetetlenül kell közölni a 
humanoidokkal, mivel alapértelmezésen úgy vannak beállítva, hogy háttérbe vonuljanak, ne zavar-
janak senkit. 

- Szándékosan mondtál humanoidot? - kérdezte Suzanne. 
- Természetesen. A dolgozó klónok külsőleg nagyon hasonlítanak az emberre, bár android 

elemekből, biomechanikai alkatrészekből és emberi tartozékokból vannak összerakva. Félig gépek, 
félig élő szervezetek, amelyek fenntartják és reprodukálni is tudják magukat. 

Suzanne undorral vegyes hitetlenséggel hallgatta a magyarázatot. Sufa látta, milyen arcot 
vág, és úgy fordította le magában, hogy fél. 

- Ne aggódj! - vigasztalta. - Nagyon könnyű kezelni őket, és rendkívül készségesek. Tulaj-
donképpen csodálatos teremtmények, mint látni fogod. Az egyetlen apró hiányosságuk, hogy em-
berszabású elődjükhöz hasonlóan ők sem tudnak beszélni. Bármit mondhatsz azonban nekik, töké-
letesen megértik. 

Suzanne elképedve hallgatta a magyarázatot, és mielőtt bármit mondhatott volna, nyílt az 
egyik szekrénnyel szemközti ajtó, és szobortermetű nő lépett be. Tudat alatt a lány valamilyen gro-
teszk automatát várt, ezzel szemben a nő megejtően szép volt, klasszikus vonású, hosszú, dús, szőke 
hajú, alabástromsimaságú bőrrel, és sötét, átható pillantású szemekkel. Ruganyos, karcsú testét fe-
kete, hosszú ujjú selyem kezeslábas fedte. 

- Szép példánya a női dolgozó klónoknak - állapította meg Sufa. - Ha közelebbről megné-
zed, látni fogod, hogy fülkarikát visel. Mindegyiknek van - hogy miért, nem tudom, de gyanítom, 
hogy valamilyen módon az eredetükhöz kötődik, egyfajta önazonosítási jel. Kellemes megjelenésű, 
ahogy a férfi változatok is, de ami a legfontosabb, minden kívánságodat készséggel teljesítik. Csak 
mondd meg, mit akarsz, és mindent megcsinálnak, feltéve, hogy a parancsteljesítéssel nem tesznek 
kárt magukban! 

A nő szeme sötét vizű tóra emlékeztette Suzanne-t. Vonásai ugyanolyan szépek, finomak 
voltak, mint Sufáé, de teljesen kifejezéstelenek. 

- Van neve? - kérdezte Suzanne. 
- Jaj, dehogy! - válaszolta meglepett kuncogással Sufa. - Az csak bonyolítaná a dolgot. Nem 

lenne jó, ha egyéniségekként kezelnénk őket. Ezért is nincsenek ellátva beszédképességgel. 
- De megcsinálja, ha mondok neki valamit? 
- Tökéletesen - jelentette ki Sufa. - Bármit, amit akarsz. Elviszi a szennyes ruhát, kimossa, 

megveti az ágyat, feltölti a hűtőszekrényt, tud masszírozni, és olyanra állítja be az úszómedence hő-
fokát, amilyennek szeretnéd. Mindent elvégez, amit mondanak neki. 
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- Egyelőre azt szeretném, ha elmenne - mondta Suzanne, és anélkül, hogy észrevette volna, 
fázósan megborzongott. A puszta gondolat is felkavarta, hogy létezhetnek félig ember, félig gép lé-
nyek. 

- Menj! - adta ki a parancsot Sufa. A nő megfordult, és távozott, ugyanolyan nesztelenül, 
ahogyan jött. Sufa, meg sem várva, hogy becsukódjon mögötte az ajtó, visszafordult Suzanne-hez: - 
Természetesen, ha legközelebb dolgozó klónt hívsz, nagy valószínűséggel másik jön. Amelyik ép-
pen szabad. 

Suzanne bólintott, úgy tett, mintha értette volna. - Honnan jönnek? 
- A föld alól. 
- Valamilyen barlangból? 
- Feltételezem - felelte Sufa. - Még nem voltam odalent, és nem is ismerek olyant, aki ott 

járt. De hagyjuk a dolgozó klónokat! Lassan indulnunk kell az ebédlőbe. Akarsz előtte úszni vagy 
fürödni? Azt válaszd, amelyik jobban esik, csak ne felejtsd el, hogy szűkös az idő! 

Suzanne nagyot nyelt. A torka száraz volt, és a rövid idő alatt rázúdult rengeteg új élmény 
hatása alatt a legegyszerűbb döntés is nehezére esett. A medencére nézett, amelynek vize most in-
kább akvamarin volt, mintsem azúrkék, de ugyanolyan szelíden hívogató, mint amikor először meg-
látta. 

- Azt hiszem, egy kis úszás jólesne - mondta. 
- Parancsolj! A szekrényben találsz tiszta ruhát, és cipőt is - mondta Sufa. 
Suzanne némán bólintott. 
- Kint várlak. Úgy érzem, szeretnél egy kicsit egyedül maradni, hogy elrendezd magadban a 

látottakat - jegyezte meg Sufa. 
- Azt hiszem, igazad van - értett egyet Suzanne. 
 

Tizedik fejezet 
 
Az ebédlő a formáját és méretét tekintve a szálláshelyekkel megegyező, de úszómedence 

nélküli épületben volt. Nyitott oldala nem messze nyúló pázsitra, páfrányligetekre nézett, hanem a 
telep tiszteletet parancsoló főépületére. A közepén ugyanolyan hosszú asztal állt, mint a fertőtlenítő 
ebédlőjében, és a párnázott székek is azonosak voltak az ottaniakkal. 

Nagyjából egyszerre, de más-más hangulatban, körülményeiket egymástól eltérően értékelve 
gyűltek egybe. Adams és Donaghue a puszta gondolatát is elutasította annak, hogy lehetnének fenn-
tartásai. Lelkesek voltak, mint két, álmai vidámparkjában szabadjára engedett gyerek, és maradékta-
lanul ki akarták élvezni mindazt a jót, amit új környezetük kínált. Bergmant is izgatták a különös, új 
világ lehetőségei, de - legalábbis külsőleg - jobban meg tudta őrizni nyugalmát, mint az önmérsék-
letet nem nagyon ismerő búvárok. Suzanne változatlanul inkább zavart volt, mint lelkes. Még min-
dig nem tartotta kizártnak, hogy csoportos hallucináció áldozatai, és érzékeik működését nemcsak 
az ízek tekintetében, hanem tágabb értelemben is elvárásaik irányítják. Ami Fullert illeti, komor 
volt, befelé forduló, kitartott annál a meggyőződésénél, hogy minden, ami történik velük, aljas 
szándékból elkövetett, vészterhes végkifejlet felé mutató, körmönfont szemfényvesztés. 

A beszélgetés többnyire a csészealjon megtett út és a pazar elhelyezés körül forgott. Adams 
és Donaghue eleve lelkes volt, és különösen azzá váltak, miután megtudták, hogy Suzanne dolgozó 
klónja nő volt. Adams még utalt is rá, hogy egy ilyen engedelmes teremtés akár esetleg a hétközna-
pitól eltérő kívánságokat is készséggel ki tud elégíteni. 

Suzanne-t őszintén felháborította a viselkedése, és erőteljesen rá is szólt a búvárra: - Próbál-
jon meg civilizált faj képviselőjeként viselkedni! 

Az étel ránézésre hasonló volt ahhoz, amelyet a fertőtlenítőben próbáltak, és ugyanúgy an-
nak érezték, aminek szerették volna. Az egyetlen eltérést az jelentette, hogy itt nem előre odakészí-
tett, letakart tálakból kellett szedni, hanem két rendkívül vonzó külsejű férfi szolgálta ki őket. Hosz-
szú ujjú, elöl cipzáras, fekete selyem-kezeslábast viseltek, és mindkettőnek a fülében karika fény-
lett. 

Mindenkit meglepett, amikor Fuller váratlanul és erősen aranytányérjára csapta aranyvillá-
ját. A márványfalú szobában olyan hangosan szólt a csörömpölés, mintha valahonnan a kövek mé-
lyéről jött volna, betöltve az egész helyiséget. Adams, szájában jókora falat tejszínhabos, cukrozott 
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gyümölccsel és sziruppal ízesített fagylalttal - ő legalábbis annak érezte - éppen azt magyarázta, mi-
lyen csodálatosat úszott, de annyira megdöbbent, hogy félbehagyta a mondatot. Suzanne ijedtében 
felugrott, és leejtette a villáját, amely majdnem akkorát szólt, mint Fulleré. Donaghue-nak úgy-
ahogy sikerült megőriznie a nyugalmát, de azért neki is a torkán akadt egy falat az édesburgonyának 
érzett ételből. 

- Hogy képesek enni ilyen körülmények között?! - kiáltott fel Fuller. 
- Milyen körülmények? - kérdezte tele szájjal Adams, és gyorsan körülnézett, mintha attól 

félt volna, hogy rájuk támadtak. 
- Milyen körülmények? - ismételte meg gúnyosan a kérdést Fuller. Közelebb hajolt 

Adamshez, és lassan, komoran megcsóválta a fejét. - Sokat törtem rajta a fejem, de még nem tudtam 
eldönteni, hogy a mélytengeri búvárok azért vállalják a munkájukat, mert eleve ostobák, vagy a túl-
nyomás és az inert gáz teszi tönkre azt a kevés agysejtjüket, amivel elkezdik. 

- Mi az ördögöt akar?! - fortyant fel Adams, rájőve, hogy megsértették. 
- Megmondom én, mit akarok! - harsogta dühösen Fuller. - Nézzenek körül! Tudják, hol va-

gyunk? Mit keresünk itt? Kik ezek az emberek, akik úgy öltözködnek, mintha kollégiumi 
párnabulira készülnének? 

Néhány másodpercre teljes csönd támadt a szobában. A többiek gondosan ügyeltek rá, ne-
hogy találkozzon a tekintetük a bennük is felmerült kérdéseket hangosan, nyíltan feltevő Fullerével. 

- Tudom, hol vagyunk - szánta rá magát elsőként a válaszra Adams. - Interterrán. 
- Jézusom! - hogy megdöbbenésének még hangsúlyosabb kifejezést adjon, Fuller mindkét 

kezét a magasba lökte. - Interterrán! Ennyi a magyarázat! Hát, tudják mit, nekem ez semmi! Nem 
mondja meg, hol vagyunk, miért, és hogy kik ezek az emberek. Ráadásul még szét is választottak 
bennünket. 

- Megígérték, hogy mindent elmondanak, amire kíváncsiak vagyunk - mondta Suzanne. - 
Csupán annyit kértek, hogy legyünk türelmesek. 

- Türelmesek! - vágott vissza gúnyosan a lánynak is Fuller. - Akarják tudni, mit keresünk 
itt? Foglyok vagyunk! 

- És? - kérdezte blazírtan Adams. 
Újból csönd telepedett közéjük. Donaghue lerakta az evőeszközét, és mozdulatlanul maga 

elé meredve próbálta megemészteni, amit Fullertől hallott. Adams kihívó pillantást küldött a pa-
rancsnoknak, és folytatta az evést, Suzanne és Bergman pedig csak ült és hallgatott, mint a néma 
dolgozó klónok. 

Adams bekapott egy jókora falatot, és tele szájjal azt mondta: - Ha foglyok vagyunk, szeret-
ném látni, hogyan bánnak ezek a barátaikkal. Nézzenek körül! Ez az egész, úgy ahogy van, fantasz-
tikus. Ha nem akar, ne egyen, Fuller! Én megeszem, amit adtak, és ha nem tetszik, elmehet a franc-
ba! 

Fuller felpattant, készen arra, hogy az asztalon keresztül Adams torkának ugorjon, de 
Bergman közbelépett, mielőtt egymásnak estek volna. 

- Nyugalom! - kiáltott rájuk határozottan. - Hagyják abba! Már csak az hiányzik, hogy egy-
másnak essünk. Egyébként mind a kettőjüknek igazuk van. Nem tudjuk, pontosan mi történik ve-
lünk, miért és hol vagyunk, de jól bánnak velünk. Talán túlságosan is jól. 

Érezve, hogy Fuller karja ellazul, levette róla a kezét, és a mozdulatlanul álló dolgozó 
klónokra nézett, megpróbálta kitalálni, zavarja-e őket a jelenet. Úgy tűnt, hogy nem. Arcuk kifeje-
zéstelen, üres maradt, amilyen addig is volt. 

Fuller megigazította a tunikáját, közben a tekintete követte Bergmanét. - Látom, érti, mire 
gondolok - morogta. - Nyugodtan enni sem hagynak bennünket. Az őrök minden mozdulatunkat 
figyelik. 

- Nem hiszem, hogy erről lenne szó - mondta Suzanne, és a hangját fölemelve odaszólt a két 
mozdulatlan alaknak: - Dolgozók, távozzatok! 

A két férfi anélkül, hogy az utasítást a legcsekélyebb gesztussal is nyugtázta volna, hangta-
lanul távozott a három szabadba nyíló ajtó egyikén át. 

- Ennyit arról, hogy állandóan szemmel tartanak bennünket - mondta a lány. 
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- Az, hogy elmentek, semmit nem cáfol - jelentette ki Fuller, és gyorsan körülnézett a szo-
bában. - Rejtett kamerák és mikrofonok is megteszik, nem kell, hogy állandóan a sarkunkban le-
gyen valaki. 

- Figyeljenek csak! - szólt közbe hirtelen Donaghue. - Nézem ezeket a tányérokat, evőesz-
közöket, de nem tudom eldönteni, aranyból vannak-e vagy sem. Maguk szerint igen? 

Suzanne az ujjbegyére tette a villáját, hogy jobban érezze a súlyát. - Én is kérdeztem már 
magamtól - mondta -, és bármilyen meglepő, azt hiszem, tényleg aranyból készült. 

- A mindenit! - Donaghue felkapta a tányérját, és izgatottan méregetni kezdte. - Egész szép 
kis vagyon hever itt! 

- Rendben van, elfogadom, hogy pillanatnyilag normálisan bánnak velünk - tért vissza Fuller 
az eredeti témához. 

- Gondolja, hogy ez idővel meg fog változni? - kérdezte Bergman. 
- Bármelyik másodpercben bekövetkezhet - mondta a merülőnaszád parancsnoka, és a na-

gyobb nyomaték kedvéért pattintott is hozzá. - Abban a pillanatban, hogy megkapják tőlünk, amit 
akarnak, bármi történhet. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva nekik. 

- Elvben elfogadom, hogy változhat a helyzet, de szerintem ez nem fog bekövetkezni - vitat-
kozott vele Suzanne. 

- Mitől vagy olyan biztos benne? - kérdezte Fuller. 
- Nem vagyok biztos - ismerte be a lány. - De minden arra utal, hogy igazam van. Nézz kö-

rül! Ezek az emberek, bárkik legyenek is, nagyon fejlettek. Nem hiszem, hogy bármiben ránk, a mi 
ismereteinkre szorulnának. Éppen ellenkezőleg! Mi tanulhatunk tőlük rengeteget. 

- Tudom, és értem is, hogy eddig igyekeztünk elkerülni a témát, de előbb-utóbb beszélnünk 
kell róla - mondta a tányérjára meredve Bergman. -A fejlettségükről beszélve arra gondol, hogy 
ezek az emberek idegenek? - fordult Suzanne-hez. 

A kérdést másodpercekig tartó, néma csönd követte - senki nem tudta, mit gondoljon, és 
még kevésbé, hogy mit mondjon. 

- Úgy érti, más bolygóról valók? - törte meg végül a hosszúra nyúlt hallgatást Donaghue. 
- Nem tudom, mire gondoljak - kezdett a Bergmannak szóló válaszba Suzanne. - Mindany-

nyian utaztunk a csészealjon. Sem a szerkezetéről, sem a működési elvéről fogalmunk sincs. Azt 
mondják, az óceán alatt vagyunk, amit szintén nehezen tudok megérteni. Egy dolgot azonban 
mondhatok. A Mohorovičie-felület valóban létezik, és még senki nem tudta elfogadhatóan megma-
gyarázni, hogy valójában micsoda. 

- Hogy lehetnének idegenek? - kérdezte elutasító kézmozdulat kíséretében Adams. - Jézu-
som! Látták azokat a lányokat?! Sok fantasztikus filmet láttam már, de esküszöm, ilyenek egyikben 
sem voltak. 

- Lehet, hogy a vágyainknak megfelelően változtatják a külsejüket - vetette föl Suzanne. 
- Igen! - kapott a szón Donaghue. - Rögtön erre gondoltam. Csak képzeljük, elhitetjük ma-

gunkkal, hogy ilyenek! 
- Ez az, ami nem érdekel! - tiltakozott Adams. - Csak az számít, amit érzek, gondolok. Ha 

isteninek látom őket, akkor azok is! 
- Az igazi kérdés az, hogy mik a szándékaik - vetette közbe Fuller. - Nem lehet véletlen, 

hogy ide hoztak bennünket. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül kezdtünk zuhanni, szándé-
kosan szippantottak be bennünket abba az aknába. Valamit akarnak tőlünk, különben már rég halot-
tak lennénk. 

- Azt hiszem, abban igazad van, hogy nem véletlenül kerültünk ide, hanem hoztak bennün-
ket - értett egyet Suzanne. - Sufa sok mindent elmondott. Először is, megerősítette a feltételezésün-
ket, hogy fertőtlenítésen estünk át. 

- De miért? - kérdezte Bergman. - Azt nem mondta. 
- Na jó! Törjék csak a fejüket hülyeségeken, amíg szét nem durran! - mondta Adams, és hát-

radőlve elkiáltotta magát: - Dolgozó klónok, hozzám! 
Abban a pillanatban két humanoid jelent meg, egy férfi és egy nő. Adams villámgyorsan 

szemügyre vette a nőt, és halkan, izgatottan remegő hangon odaszólt Donaghuenak: - Sorsoljunk! 
- Richard! - kiáltott rá Suzanne. - Szeretném, ha megígérné, hogy nem tesz semmi olyat, 

amivel kellemetlen, netán veszélyes helyzetbe hoz bennünket! 
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- Mi maga? Az anyám? - kérdezte harciasan Adams. A dolgozó nőre nézett, és sokkal szelí-
debb hangon megkérdezte: - Adnál még egy kis desszertet, szivi? 

- Én is kérek! - csatlakozott hozzá Donaghue, és a nagyobb nyomaték kedvéért aranyvilláját 
hozzáütötte az aranytányérjához. 

Adams egyből ugrani akart, de Bergman visszatartotta. - Maradjon! Fölösleges egymásnak 
ugraniuk - mondta, nyugtatóan karjára téve a kezét. 

Adams kihívóan Donaghue-ra vigyorgott, és megelégedett a cserébe kapott dühös, támadó 
tekintettel. Harangjáték halk, kellemes hangja hallatszott, és egy pillanattal később Arak lépett be 
energikus léptekkel. Korábban is látott, egyenruhának tetsző öltözéke volt rajta, egy kis kiegészítés-
sel. Nyaka körül sápadt, halványkék bársonyszalagot viselt, amely tökéletesen harmonizált a szeme 
színével. A szalag egyszerű, közönséges csomóra volt kötve. 

- Üdv, barátaim! - köszönt lelkesen. - Remélem, ízlett az étel. 
- Remek volt - válaszolta Adams. - Miből csinálják? Úgy értem, ránézésre semmihez sem 

hasonlít, de fantasztikus az íze. 
- Több minden van benne, de alapvetően planktonproteinekből és növényi szénhidrátokból 

áll - felelte Arak, és kis szünetet tartva lelkesen összedörzsölte a kezét. - Nos! Mit szólnátok egy kis 
ünnepséghez? Tudjátok, amiről már korábban is beszéltem. Fogalmatok sincs róla, hányan várják 
izgatottan Sarantában, hogy találkozhassanak veletek. Sokukat kénytelenek voltunk elutasítani. 
Nem vagyunk eléggé felkészülve - hozzánk kevesebb látogató érkezik maguktól, mint Atlantiszra, 
vagy a nyugatra lévő Barsamába. Izgatottan várnak benneteket, úgyhogy hadd tegyem föl az örökké 
ismétlődő, kötelező kérdést: átjöttök a központi csarnokba, vagy még túl fáradtak vagytok a fertőt-
lenítéstől? 

- Hol van az a központi csarnok? - kérdezett vissza Donaghue. 
- Nem messze innen - válaszolta Arak, és a szoba nyitott vége felé mutatott. - Az ünnepsé-

geket itt, a látogatók szállásán szoktuk tartani. Így a legkényelmesebb. Alig több mint száz métert 
kell megtenni, úgyhogy gyalog is mehetünk. Mit szóltok hozzá? 

- Rám számíthatsz! - jelentkezett rögtön Adams. - Egyetlen partit sem hagyok ki. 
- Én sem - csatlakozott hozzá Donaghue. 
- Nagyszerű! És ti? - kérdezte a többiektől Arak. Zavart csönd volt a válasz, végül Bergman 

szánta rá magát, hogy éles torokköszörüléssel megtörje: - Arak, az az igazság, hogy kissé nyugtala-
nok vagyunk. 

- Én erősebben fogalmaznék - vette át a szót Fuller. - Mielőtt bármit teszünk, szeretnénk 
tudni, kik vagytok, és azt is, hogy miért vagyunk itt. Arra már rájöttünk, hogy nem véletlenül kerül-
tünk ide Hogy egész őszinte legyek, tudjuk, hogy elraboltak bennünket. 

- Tökéletesen megértem az aggodalmatokat, és a kíváncsiságotokat is - válaszolta Arak, és 
megnyugtató gesztusként, a tenyerét fölfelé fordítva széttárta a karját. - Ezzel együtt kérem, ma es-
tére bízzátok rám magatokat! Ha nem is túl gyakran, és nem is ilyen népes csoporttal, de volt már 
dolgom látogatókkal, és tudom, mi a legjobb. Holnap minden kérdésetekre válaszolok. 

- Miért nem most?! - követelőzött Fuller. 
- Ha nem is érzitek, a fertőtlenítés erősen próbára tette a szervezeteteket - kerülte meg az 

egyenes választ Arak. 
- Hajlandó vagy legalább azt megmondani, hogy meddig tartott?! - szögezte neki az újabb 

kérdést Suzanne. 
- A ti időszámításotok szerint valamivel tovább, mint egy hónapig. 
- Több mint egy hónapig aludtunk?! - döbbent meg Donaghue. 
- Igen. Tisztában vagyunk azzal, hogy a testre és az agyra egyformán kimerítően hat. Higy-

gyétek el, jobb, ha várunk egy napot az izgalmasabb információkkal! - magyarázta Arak. - Tapasz-
talatból tudjuk, hogy a vendégeink pihenten könnyebben feldolgozzák őket. Egyetlen éjszaka is 
rengeteget számít, úgyhogy kérem, töltsétek ezt az estét pihenéssel, akár itt, magatok között, vagy 
amit még jobbnak tartok, velünk, az érkezésetek tiszteletére rendezett ünnepségünkön! 

Bergman tekintete találkozott Arakéval. Az égszínkék szemek fogva tartották, és olyan 
őszinteséget sugároztak, hogy hinnie kellett neki. - Rendben van - mondta. - Különben is, úgy ér-
zem, egyelőre képtelen lennék aludni. Úgyhogy megyek. Holnap azonban a szaván fogom! 

- Nyugodtan - válaszolta Arak. - És te, dr. Newell? - kérdezte Suzanne-re nézve. 
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- Én is megyek. 
- Nagyszerű. Mr. Fuller? Hogy döntöttél? 
- Maradok. Az adott körülmények között elég nehezen tudnék ünnepelni - válaszolta Fuller. 
- Nagyszerű! - Arak látható elégedettséggel dörzsölte össze a tenyerét. - Ez tényleg remek! 

Örülök, hogy a többség elfogadja a meghívást. Sokaknak okozott volna csalódást, ha egyedül térek 
vissza, Mr. Fuller! Megértelek és tiszteletben is tartom az érzéseidet. Élvezd csak a pihenést! A dol-
gozó klónok minden kívánságodat teljesíteni fogják. 

Fuller nem válaszolt, csak komoran biccentett. 
- Menjünk! - fordult a többiekhez Arak, és az ebédlő nyitott ajtaja felé intett. 
- Étel is lesz a partin? - kérdezte Adams. 
- Természetesen. A legfinomabb, amit Saranta kínálni tud. 
- Akkor kihagyom a desszertet. - Adams lerakta az evőeszközét, felállt, nagyot nyújtózott, és 

jól hallhatóan böfögött. 
- Richard, legyen szíves, és ha önmaga iránt nem is, de irántunk tanúsítson némi tiszteletet! - 

szólt rá megrovóan Suzanne. 
- Éppen azt teszem - válaszolta kaján vigyorral a búvár. - Még egyszer sem fingottam el ma-

gam. 
- Richard, neked elképesztő sikered lesz - mondta nevetve Arak. - Csodálatosan primitív 

vagy. 
- Kötözködsz velem? 
- Szó sincs róla! Biztosíthatlak arról, hogy szét fognak szedni. Gyertek! Mutassátok meg 

magatokat! - Arak egy újabb intéssel a kijárat felé indult. 
- Rendben! - Adams diadalmasan odamutatta feltartott hüvelykujját Donaghue-nak, aki 

ugyanolyan lelkesedéssel viszonozta a gesztust. 
- Menjünk! - kiáltotta, és barátjával együtt rögtön indult is Arak után. 
Suzanne Bergmanra nézett, aki erre vállat vont, és azt mondta: - Nekem sem sok kedvem 

van az ünnepléshez, de ha már beleegyeztünk, menjünk! Essünk túl rajta minél előbb! 
- Biztos, hogy nem jössz? - kérdezte Fullertől a lány. 
- Biztos - válaszolta az komoran. - Ha van kedvetek hozzá, csak menjetek, haverkodjatok! 
- Azért megyek, mert talán megtudhatok pár dolgot, és nem haverkodni, ahogyan te fogal-

mazol - válaszolta Suzanne. 
- Jöjjön! - szólt neki már a szoba túlsó végéből Bergman. 
- Még találkozunk - köszönt el a lány, és a többiek után sietett. 
Magára maradva Fuller igyekezett nyugodtan átgondolni mindazt, amit Araktól hallott. Egy 

dologban egészen biztos volt, abban, hogy nem bízik a férfiban. Túl behízelgőnek találta a modorát, 
és valamilyen csapdát gyanított a megkülönböztetett figyelem mögött, amellyel kezelték őket. Hogy 
pontosan mit akarnak velük, azt nem tudta, csak azt, hogy igyekeznek elaltatni az éberségüket. 

A többiek után nézett - már félúton voltak az oszlopos csarnok felé. A két dolgozó klón 
mozdulatlanul állt a fal mellett. Annyira emberinek tűntek, hogy Fuller képtelen volt elhinni Arak 
állítását, azt, hogy félig gépezetek. Valószínűleg ez is hazugság, gondolta. 

- Dolgozó, inni akarok - mondta fennhangon. 
A nő azonnal felkapott a fal melletti tálalószekrényről egy kancsót, és az asztalhoz lépett. 

Vállig érő vörösesszőke haja volt, sápadt, áttetszően finom bőre. Előrehajolt, és tölteni kezdett. 
Fuller hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül csuklón ragadta. Hűsnek, bársonyosnak érezte 

a bőrét. A nő nem próbált menekülni, nem is reagált, rezzenéstelenül töltötte tovább az italt. 
Fuller, hogy kicsaljon belőle valamilyen reakciót, fokozta a szorítást, de nem ért el semmit. 

A poharat megtöltve a nő a csuklóját markoló kéz szorítása ellenére nyugodtan lerakta a kancsót. 
Fullert nagyon megdöbbentette, hogy olyan erős. 

A fejét oldalra hajtva felnézett a mozdulatlan arcra. A nő meg sem próbálta visszahúzni a 
kezét, és rezzenéstelen tekintettel viszonozta a pillantást. Fuller várt még egy kicsit, aztán lassan 
elengedte. 

- Hogy hívnak? - kérdezte. 
Nem kapott választ. A nő, egyenletes lélegzését leszámítva meg sem mozdult, még csak 

nem is pislogott. 
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- Dolgozó klón, beszélj! - parancsolt rá Fuller. 
A felszólítás hatástalan maradt. Fuller a férfi klónra nézett, de tőle sem kapott választ. 
- Hogy van az, hogy ti dolgoztok, mások pedig nem? 
A nő és a férfi rezzenéstelen arccal hallgatott. 
- Rendben van. Dolgozók, távozzatok! - mondta nekik Fuller. 
Azok egyből az ajtóhoz mentek, amelyen át érkeztek, és eltűntek mögötte. Fuller várt egy 

kicsit, majd odament, és kinyitotta. Lefelé, sötétbe vezető lépcsőt talált mögötte. 
Becsukta az ajtót, és a szoba nyitott végéhez sétált. A korábban erős fény elhalványult, 

mintha a nem létező nap lenyugodott volna. A sűrűsödő homályban Fuller éppen csak ki tudta venni 
Arak és a többiek csarnok felé távolodó alakját. Lassan megcsóválta a fejét, és újból azon kezdett 
gondolkodni, hogy nem álmodik-e. Minden, ami vele, körülötte történt, bizarr volt, egyszersmind 
nyugtalanítóan valószerű. A kezéhez nyúlt, az arcához, és teljesen normálisnak érezte az érintést. 

Fuller mély lélegzetet vett. Ösztönösen érezte, hogy pályafutása legnehezebb feladata előtt 
áll. Remélte, hogy képességei nem hagyják cserben, és különösen azok nem, amelyeket akkor szer-
zett, amikor katona korában, a kiképzés során megtanították neki, hogyan élje túl a hadifogságot. 

 
Tizenegyedik fejezet 

 
Saját trágár nyelvén Adams és Donaghue „mocskosul be volt szarva”, de hozzátartozott a 

természetükhöz, hogy ezt véletlenül se mutassák. Az ismeretlen, ijesztő helyzetben is ugyanazzal a 
felfokozott, valódi érzéseiket leplező macho nagyképűséggel viselkedtek, mint a merülés előtti és 
utáni, testet és lelket próbára tevő nyomáskiegyenlítés közben. 

- Mit gondolsz, a csajok, akiket érkezéskor láttunk, itt lesznek? - kérdezte Adams a barátját, 
miután pár lépésnyire lemaradtak a többiektől. 

- Bízzunk benne! - válaszolta Donaghue. 
Csöndben haladtak egy darabig, hallották, hogy Arak valamit magyaráz Suzanne-nek és 

Bergmannak, de nem figyeltek oda annyira, hogy értsék is, miről van szó. 
- El tudod képzelni, hogy több mint egy hónapot aludtunk? - kérdezte ideges hallgatásukat 

megtörve Donaghue. 
- Hülyének nézel?! 
- Dehogy. Csak kérdeztem. - Donaghue számára az alvás sosem jelentette azt a pihentető 

nyugalmat, amit másoknak. Gyerekkori éjszakái többnyire rémálomba illőek voltak. Rendszerint 
már aludt, amikor az apja tökrészegen hazatántorgott, és elkezdte püfölni az anyját. Felébredt, és 
megpróbált közbeavatkozni, de az eredmény mindig ugyanaz lett: ő is hatalmas verést kapott. Mivel 
az alvás képzete szétválaszthatatlanul összekovácsolódott benne a kegyetlen ütlegekével, 
Donaghue-t nagyon felizgatta már a puszta gondolat is, hogy több mint egy hónapot aludt. 

- Halló! - mondta Adams, és enyhén többször is arcon ütötte. - Van itthon valaki? 
- Szűnj már meg! - szólt rá Donaghue, megpróbálva elhajolni a gyönge, de megalázónak tar-

tott pofonok elől. 
- Térj magadhoz, és ne idegeskedj! - figyelmeztette a barátját Adams. - Az egész úgy, ahogy 

van, zűrös, de kit érdekel! Kiélvezzük, amit lehet, nem úgy, mint az a hülye Fuller. Jézusom! Ha 
csak megszólal, rögtön összeteszem a kezem, hogy kivágtak bennünket a haditengerészettől! Ha 
maradunk, csupa olyan fickó parancsaira kellene ugrálnunk, mint ez a barom! 

- Naná, hogy jól érezzük magunkat! - felelte Donaghue. - Csak tudod, arra gondoltam, hogy 
ez az egész, úgy ahogy van, elég fura. 

- Ne törődj vele! A jót könnyű megszokni - biztatta Adams. 
- Igazad van. 
Suzanne kiáltott rájuk, hogy siessenek, a lány Arakkal és Bergmannal jócskán eléjük vágott, 

és lassítaniuk kellett, hogy beérjék őket. 
- Ráadásul itt ez a tyúkanyó is, hogy vigyázzon ránk - mondta Adams. 
A többiek már az oszlopos csarnok bejáratához vezető lépcső alján jártak, amikor a két bú-

vár utolérte őket. 
- Minden rendben? - kérdezte Suzanne. 
- Tökéletesen! - válaszolta széles vigyorral Adams. 
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- Arak épp az előbb mondott valami érdekeset. Gondolom, maguk is észrevették, hogy úgy 
sötétedik, mint naplementekor. 

- Tényleg! Most, hogy mondja... 
- Náluk is meghatározott rend szerint váltja egymást a nappal és az éjszaka - folytatta 

Suzanne, nem véve tudomást a szemtelen, kihívó hangsúlyról. - Azt is megtudtuk, hogy itt 
biolumineszcenciától származik a fény. 

A két búvár a fejét hátravetve a magasba nézett. - Csillagokat látok - mondta Donaghue. 
- Viszonylag kis, kék-fehéren villózó biolumineszcens fénypontok - pontosított Arak. - Ami-

lyen pontosan csak lehetett, megpróbáltuk reprodukálni az általunk ismert világot, beleértve a fény 
és a sötétség váltakozását is. A ti világotok, és a miénk között mindössze annyi a különbség, hogy 
nálunk a napok és az éjszakák valamivel hosszabbak, és a hosszúságuk állandó, sosem változik. 
Ennek megfelelően természetesen az év is hosszabb valamivel, mint nálatok. 

- Úgy értsük, hogy ti is fent, a felszínen éltetek, mielőtt leköltöztetek ide? - kérdezte 
Suzanne. 

- Pontosan. 
- Miért döntöttetek úgy, hogy helyet változtattok? 
Arak védekezőn feltartotta a kezét. - Túlságosan előreszaladtunk - mondta nevetve. - Ne ter-

heljük meg ezt az estét kérdésekkel! Hagyjuk őket holnapra! 
- Csak még egyet! - szólt közbe Bergman. - Biztos vagyok benne, hogy könnyen tudsz vála-

szolni rá. Honnan szerzitek az energiát? 
Arak nagyot sóhajtott. 
- Ígérem, hogy ez az utolsó. Legalábbis ma estére - bizonygatta Bergman. 
- És ugye be is szoktad tartani, amit ígérsz? 
- Természetesen. 
- Az energiánk két fő forrásból származik - fogott bele a magyarázatba Arak. - Részben 

geotermális, a földmagból ered. Az a gond vele, hogy meg kell szabadulnunk a felesleges hőtől, 
amire két módszerünk van. Az egyik, hogy a magma egy részét kieresztjük azon a helyen, amit ma-
guk óceáni hátságnak neveznek, a másik pedig a tengervíz keringtetésével végzett hűtés. Ez nagy 
víztömeg megmozgatásával jár, ami lehetővé teszi, hogy kellő mennyiségű planktont szűrjünk ki 
mindennapi használatra. A módszer hátulütője, hogy óceáni áramlásokat idéz elő, de szerencsére 
már megtanultatok együtt élni velük, különösen a Golf áramlattal. 

- Az energiánk másik része fúziós eredetű - folytatta kis szünet után Arak. - A vizet oxigénre 
és hidrogénre bontjuk. Az előbbit belélegezzük, az utóbbit pedig energiatermelésre használjuk. De 
ez már az a téma, amit jobb, ha meghagyunk holnapra. Szeretném, ha a ma este kizárólag az ismer-
kedésé és a szórakozásé lenne, főleg az utóbbié. 

- Nagyon helyes! Mondd, száraz, vagy nedves parti lesz? - kérdezte Adams. 
- Sajnos, ezt a kifejezést nem értem - válaszolta Arak. 
- Piára gondoltam. Egyáltalán, létezik nálatok? 
- Hogyne! Bor, sör, és egy különösen tiszta párlat, amit kristálynak nevezünk. A bor és a sör 

hasonló ahhoz, amit megszoktatok, a kristály azonban egészen más. Azt tanácsolom, óvatosan bán-
jatok vele, amíg megszokjátok. 

- Ne nyugtalankodj, haver! - hárította el a figyelmeztetést Adams. - Michaellel profik va-
gyunk. 

- Gyerünk! - mondta Donaghue, és a barátjával együtt lelkesen előre is lódult. 
Bergmant és Suzanne-t ezzel szemben noszogatni kellett, hogy menjenek már. 
Arak magyarázata valósággal fejbe vágta őket, különösen a lányt. Az oceanográfia két nagy 

kérdésére is választ kapott egyszerre, nevezetesen, hogy miért lövell ki magma az óceánok alatti 
hegyláncokból, és arra is, hogy mi okozza az óceáni áramlásokat, főleg a Golf áramlatot. Rengeteg 
tudós próbálta már ezt megfejteni, de még egynek se sikerült. 

Arakkal az élen fölmentek a lépcsőn, és már a bejárat oszlopai között jártak, amikor 
Suzanne-nek feltűnt Adams túlságosan is fénylő, várakozással teli tekintete. Tartva attól, hogy a 
búvár valamilyen beláthatatlan következményekkel fenyegető túlkapásra ragadtatja magát, hozzá 
hajolt, és halkan figyelmeztette: - Ne feledkezzen meg a jó modorról! 

Adams a sértett ártatlanság csodálkozó kifejezésével az arcán nézett vissza. 
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- Komolyan mondtam, Richard! - folytatta Suzanne. - Fogalmunk sincs arról, mi vár ránk, és 
nem lenne jó, ha bizonytalanabb helyzetbe sodornánk magunkat, mint amilyenben vagyunk. Igya-
nak, ha muszáj, de ügyeljenek a mértékre! 

- Szűnjön meg! - tört fel a tiltakozás a búvárból. Az élen haladó Arak után lódult, és épp ak-
kor érte utol, amikor az épület hatalmas, bronz szárnyas ajtaja kitárult előtte. 

Ezernyi hangból összetevődő, a tágas, fehér márványcsarnokot betöltő izgatott zsongás kö-
szöntötte a látogatókat. Díszes mellvéddel elkerített, körbefutó erkélyre érkeztek, és a széles dísz-
lépcső tetején megállva elképedve nézték a talajszint alá süllyesztett, nyüzsgő sokasággal teli ter-
met. 

- Ezt nevezem! - kiáltott fel elragadtatottan Adams. - Jézusom! Legalább ezer ember van itt. 
- Tízezren is szívesen eljöttek volna, csak nincs akkora helyiségünk - válaszolta Arak. 
A kupolával fedett, fenséges csarnok közepét kerek medence foglalta el, amelyet úgy világí-

tottak meg, hogy megszólalásig hasonlítson egy gyönyörűen csiszolt, óriás akvamarinra. Három 
méter széles, harminc centi magas beömlőnyílások vették körbe a medencét, amelyhez több szeszé-
lyesen kanyargó lépcső vezetett az erkélyről. 

A csarnok zsúfolásig tele volt. Minden jelenlévő ugyanazt az egyszerű, fehér selyemruhát 
viselte, leszámítva az itt-ott feltünedező, fekete egyenöltözéküket viselő dolgozó klónokat, akik 
aranykupákkal és tálakkal megrakott, jókora tálcákat hordoztak körbe, kiszolgálandó az ünnepély 
résztvevőit. Minden vendég ugyanolyan bársonyszalagot viselt a nyakán, mint Arak, ezeknek csu-
pán a színe volt különböző, méretük, formájuk, megkötésük módja tökéletesen megegyezett. És 
akárcsak a korábban látottak, ezek az interterraiak is kivétel nélkül megkapóan szépek, vonzóak 
voltak. 

A vendégek érkezésének híre villámgyorsan terjedt szájról szájra, és néhány másodperc után 
a beszélgetés moraja elült, hogy minden tekintet a magasan körbefutó erkélyre szegeződjön. A sok 
tágra nyílt, várakozással teli tekintet, és hozzá a néma csönd drámai hatást keltett. 

Arak kifelé fordított tenyérrel magasra tartotta a kezét. 
- Üdvözlök mindenkit! - mondta. - Örömmel közlöm, hogy egy kivételével minden vendé-

günk megtisztelt bennünket azzal, hogy meghívásunkat elfogadva részt vegyen Sarantába érkezésük 
alkalmából rendezett ünnepségünkön. 

Harsány éljenzés fogadta a bejelentést, miközben a jelenlévők, ugyancsak kifordított tenyér-
rel, üdvözlésre lendítették a karjukat. 

- Gyertek! - mondta hívó kézmozdulat kíséretében Arak, és elindult a terembe vezető széles 
lépcsőn. 

Adams és Donaghue lelkesen, Suzanne és Bergman pedig némi óvatossággal követte. 
- Ez nem igaz! - súgta izgatottan a barátjának Adams. - Nézd ezeket a nőket! Eddig azt hit-

tem, hogy ilyen csak a mesében létezhet! 
- Heffner egyszerre megnyalná mind a tíz ujját, ha látná. Bármelyiket rakná a Playboyra, tíz-

szeresére ugrana a példányszám! - lelkesedett Donaghue. 
- Nem tudom, maga hogy van vele, de én úgy érzem magam, mintha egy Cecil B. De Mille-

film bemutatóján lennék - súgta Bergmannak Suzanne. 
- Értem, mire gondol, és lassan azt is, milyen lehet rocksztárnak lenni - válaszolta a férfi. - 

Ezek az emberek tényleg boldogok, hogy találkozhatnak velünk. Nézze, milyen fiatalok! Szerintem 
a legtöbb jó, ha huszonöt éves. 

- Igen, és meglepően sok a gyerek. Három-négy évesek is szép számmal vannak köztük. 
- Öregek viszont annál kevesebben - mutatott rá Bergman. 
Ahogyan közeledtek, a tömeg fokozatosan hátrahúzódott, de mihelyt az utolsó lépcsőfokot is 

maguk mögött hagyták, fölemelt kézzel, kifelé fordított tenyérrel mindenki feléjük lódult. 
Bármennyire meleg, szívélyes volt is az arcokból ítélve a fogadtatás, Suzanne és Bergman 

ösztönösen hátrált néhány lépcsőfokot, Adams és Donaghue azonban lelkesen hagyta, hogy körbe-
vegyék. Eszükbe jutott, mire kérte találkozásukkor Arak Suzanne-t, és rájőve, hogy a feltartott ke-
zek a fizikai érintkezés vágyát fejezik ki, készséggel érintették össze tenyerüket a vendéglátóikéval. 

- Imádlak benneteket! - kiáltotta Adams a közelében álló interterraiak nem kis örömére, és 
közben gondosan ügyelt arra, hogy a tömegben előrehaladva lehetőleg a legszebb fiatal nőkkel 
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érintse össze a tenyerét. Határtalan lelkesedésében néhányat el is kapott, és megcsókolta őket, ami-
től mindazok, akik látták, döbbenten elnémultak. 

Adams tétován körbehordozta a tekintetét a megcsókolt nőkön, és pillanatra felötlött benne, 
hogy nem tenné-e jobban, ha gyorsan visszamenekülne a lépcsőre. „Áldozatai” sem voltak kevésbé 
meglepődve: ajkukhoz érintették az ujjukat, majd alaposan megnézték, mintha arra számítottak vol-
na, hogy vér serken belőle. A csók szemmel láthatóan nem tartozott az Interterrán bevett üdvözlési 
módok közé. Adams bocsánatkérően nézett a barátjára, akit ugyancsak meglepett a jelenlévők hirte-
len hangulatváltozása. - Nem tehetek róla. Muszáj volt! - magyarázta zavartan. 

Még tartott a csönd, amikor a megcsókoltak közül hárman egymásra néztek, vidáman fölne-
vettek, és Adamsre vetették magukat, hogy visszaadják, amit kaptak. A körülöttük állók - látva, mi 
történik - harsány üdvrivalgásban törtek ki, és még közelebb nyomultak a két búvárhoz. Néhány 
ügyetlen, csókra tett kísérlet után a három nő udvariasan félrehúzódott, hogy mások is próbálkoz-
hassanak. 

- Egy-két dolgot még tanulniuk kell! Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, kedvük is van 
hozzá - mondta ragyogó képpel Adams, és bátorságát visszanyerve rögtön hozzá is fogott a „taní-
táshoz”. Donaghue-nak csak néhány pillanat kellett, hogy a sikerén felbuzdulva lelkesen kövesse 
barátja példáját. Mindketten idegesen kapták fel a fejüket, amikor dolgozó klónok léptek hozzájuk, 
hogy Arak utasítását végrehajtva színarany kupákat nyomjanak a kezükbe. 

Kezdeti fenntartásai ellenére Suzanne és Bergman sem tudott ellenállni a hangulatnak, és 
anélkül, hogy erre különösebben gondolt volna, feladta fenntartásait. Barátságos, gyönyörű embe-
rek vették körbe őket, alig várva, hogy összeérintsék velük a tenyerüket, és néhány egészen kis gye-
rek is akadt köztük. Egyiküktől - tökéletes angolságán, és szemeiből sugárzó intelligenciáján elké-
pedve - Suzanne meg is kérdezte, hány éves. 

- Milyen idős vagy? - dobta vissza kérdését a gyerek. A lány már éppen válaszolni akart, 
amikor egy férfi lépett hozzá - bármelyik Cecil B. De Mille-filmben görög istent játszhatott volna -, 
és megkérdezte, van-e társa. Mielőtt felelni tudott volna az idősödő férfitól meglepőnek ható kér-
désre, egy fiatal - nem kevésbé vonzó - is jelentkezett, és afelől érdeklődött, hogy ismeri-e a szüleit. 

- Egy pillanat! - szólt közbe Arak, és Suzanne és az udvarlói közé lépett. - Mint mindannyi-
an tudjátok - fordult a két férfihoz -, megkértük vendégeinket, hogy tegyék el holnapra a kérdései-
ket. Úgy illik, hogy mi is ezt tegyük. Azért gyűltünk egybe, hogy ünnepeljünk. Élvezzük ki az örö-
möt, amely Sarantának jutott! 

- Hé, Arak! - kiáltotta imádói gyűrűjéből, aranykupáját magasra tartva Adams. - Ez az a 
kristály, amiről beszéltél? 

- Igen. 
- Fantasztikus! - harsogta a búvár. 
- Örülök, hogy ízlik. 
- Várj! Zenét nem kaphatnánk? Milyen ünnepség az, ahol nincs zene? 
- Bizony! - rikoltotta Donaghue. 
- Dolgozók, zenét! - kiáltotta Arak, és pár pillanattal később a csarnokot betöltő zsongáson 

túlról meg is szólalt valamilyen lágy, kellemes, a fertőtlenítőben hallotthoz hasonlító zene. 
Donaghue lekicsinylően nevetett rajta, Adams pedig jó hangosan tudomására is hozta 

Araknak, hogy nem ilyenre gondolt. - Olyan kellene, amelyiknek van alapja és ritmusa, hogy tán-
colni lehessen rá. 

Arak újabb utasítást adott a dolgozó klónoknak, és a zene abban a pillanatban megváltozott. 
Adams és Donaghue zavartan összenézett. Itt már volt határozott zenei alap és ritmus is, de 

olyan különös szinkopával, amihez hasonlót még sosem hallottak. 
- Mi az ördög ez? - kérdezte Donaghue, és reflexszerűen kissé oldalra hajtotta a fejét, hogy 

jobban hallja. 
- Fogalmam sincs - válaszolta Adams. A szemét behunyva ingatni kezdte a fejét, és a csípő-

jét mozgatva tett néhány bizonytalan lépést. Mozdulatai vidám nevetést váltottak ki a lányokból, 
akiket maga köré gyűjtött. 

- Tetszik? - kérdezte Adams. Sűrű bólogatás volt a válasz. 
A búvár a szájához emelte a kupáját, és egy hajtásra kiitta, nem kis meglepődésére mind-

azoknak, akik látták. Lerakta az edényt, kézen fogta a legközelebb álló nőt, és a csarnok közepén 
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lévő medencét körbefutó emelvény felé indult vele. A tömeg nevetve, bátorító kiáltásokkal engedett 
utat nekik. Adams felugrott a medence peremére, és a nőt is maga után húzta. Feléje fordult, és egy 
pillanatra mozdulatlanná merevedett az ámulattól. Annyi gyönyörű ember vette körül, hogy kezdte 
megszokni őket, de ennek a lánynak a szépsége még ebben a környezetben is kivételes volt. 

- Csodálatos vagy! - súgta elszoruló torokkal Adams. 
- Köszönöm. Te is igazán vonzó vagy. 
- Valóban? 
- Nagyon szórakoztató - felelte a nő. 
- Örülök, hogy ezt mondod. - Adamsnek hirtelen oldalra kellett lépnie, hogy visszanyerje el-

veszett egyensúlyát. A gyönyörű arc egy pillanatra elhomályosodott, és enyhe szédülést is érzett. 
- Jól vagy? - kérdezte a nő. 
- Hogyne, remekül! - biztosította a búvár. Ujjai hegyében kellemes bizsergést érzett. - Ez a 

kristály akármi egészen feldobja az embert. 
- A kedvencem. 
- Akkor nekem is. Hé, akarsz megtanulni táncolni? - kérdezte Adams. 
- Az mi? 
- Amit az előbb csináltam, csak kettesben. 
Behunyta a szemét, és tett egy fordulatot, de utána rögtön ki kellett nyitnia a szemét, hogy 

visszanyerje másodszor is megingott egyensúlyát. A tömeg tapsolt, és lelkesen követelte a folyta-
tást. 

Adams a nézők felé fordulva mélyen meghajolt, amivel újabb sikert aratott, majd szembeállt 
a partnerével, és mozogni kezdett. A nő érdeklődve nézte, látszott rajta, hogy tetszik neki, amit csi-
nál, de hiába igyekezett utánozni, csupán a kézmozdulatait tudta több-kevesebb sikerrel. 

- Várj, megmutatom! - mondta Adams, és a csípőjét elkapva megpróbálta úgy mozgatni a 
zene ütemére, hogy az shake-hez hasonlítson. Nem járt ugyan sikerrel, de a kísérlet nagyon tetszett 
a lánynak, és a tömegnek is. 

Suzanne és Bergman érthető rosszallással nézte a jelenetet. Egyetértettek abban, hogy 
Adams részeg, de mint Bergman megállapította, a vendéglátóknak szemmel láthatóan tetszik a vi-
selkedése. 

- Nagyon szórakoztató a barátod - hallotta a háta mögül, és megfordulva egy nagyon vonzó, 
tizennyolc év körülinek látszó lánnyal találta szemközt magát. Élénk világoskék szeme volt, amely 
Suzanne-ére emlékeztette, és sugárzó mosolya. Látva, hogy a tenyerét nyújtja, Bergman óvatosan 
hozzáérintette a magáét, és közben érezte, hogy elvörösödik. A nő nagyon szép volt, és több centi-
méterrel magasabb nála. 

- Luna - mutatkozott be olyan hangon, hogy Bergmannak remegni kezdett tőle a térde. 
- Perry. 
- Tudom - mondta Luna. - Nagyon vonzó vagy. A fogad fehérebb, mint Richardé. 
Bergman még jobban elvörösödött. - Köszönöm - nyögte ki nagy nehezen. 
Luna a csarnok közepére nézett. 
- Tudsz úgy táncolni, mint Richard? - kérdezte. Bergman Adams felé fordult, aki éppen a 

break egy egyéni változatát adta elő, a lábával a magasban kalimpálva a vállán pörgött. 
- Azt hiszem, igen - felelte óvatosan. - Talán nem annyira jól, mint Richard, ő felszabadul-

tabb, kevesebb gátlás van benne. Az az igazság, hogy már évek óta nem táncoltam. 
- Szerintem Richard ér annyit, mint egy mulattató klón - jelentette ki Luna. Adams a közön-

ség nem kis gyönyörűségére éppen „holdsétát” végzett szemmel láthatóan megbabonázta a nézőket. 
- Azt hiszem, ilyen bókot még sosem kapott - felelte Bergman. 
A barátját mindig mindenben követő Donaghue is kézen fogott egyet a körülötte álló nők 

közül, és csatlakoztak Adamsékhez. Alig léptek fel a medence megemelt, széles peremére, tucatnyi 
nő követte őket. 

A két búvár hirtelen azt vette észre, hogy válogatott szépségek csapata veszi körül őket. A 
nők megpróbálták úgy mozgatni a karjukat, csípőjüket, mint ők, de az eredmény meglehetősen sze-
rény volt, annak ellenére, hogy Adams és Donaghue meglehetős nehezen tudta csak tartani a zene 
bonyolult ritmusát. 
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A kalandvágyóbb interterrai férfiak közül is felkapaszkodott néhány a medence szélére, 
hogy kipróbálja a különös táncot, és Adamsnek ez már nem tetszett. Anélkül, hogy mozgásán bár-
mit változtatott volna, melléjük lépett, és csípővel meglökve igyekezett letaszítani őket a pódiumról. 
Ez nagyon tetszett a tömegnek, sőt maguknak a megtámadottaknak is, mivel azt hitték, hogy hozzá-
tartozik az előadáshoz. 

Félórás szakadatlan tánc után a hangulat magasra hágott. Adams, az örök irányító széttárta a 
karját, és ahány nőt csak tudott, szorosan magához ölelt, mielőtt nevetve a padlóra rogyott volna. 
Donaghue azonnal követte a példáját, megnövelve a lenge öltözetű, verejtéktől csillogó testekből, 
összegabalyodott karokból, lábakból álló kupacot. A búvárok készséggel tartották oda a tenyerüket 
mindenkinek, aki kérte, és a nőknek sem volt ellenére, hogy csókokkal viszonozzák a kedvességet. 
Arak parancsára dolgozó klónok siettek elő újabb, itallal megrakott tálcákkal. 

- Ez maga a megvalósult álom - kiáltotta Donaghue, jókorát kortyolva a serlegéből. 
- Szegény Mazzola! Sajnálhatja, hogy kimaradt a buliból - mondta Adams. 
- Mit gondolsz, miből lehet ez a kristály nevű akármi? - kérdezte a teljesen áttetsző italra 

bámulva Donaghue. 
- Kit érdekel?! - Adams szenvedélyesen magához szorította a legközelebb eső nőt, és közben 

a körülöttük lévők nem kis vidámságára a mellére löttyintette az ital egy részét. 
- Michael, hoztam neked valamit - mondta egy kék szemű sötétbarna. 
- Mit, gyönyörűm? - A hátán fekvő Donaghue felnézett az emelvény mellett álló nőre. Az 

elmosolyodott, és egy kis zárt üvegtégelyt mutatott neki. 
- Szeretném, ha kipróbálnád a kaldorfint - mondta, és a tetejét letekerve odanyújtotta a té-

gelyt. Donaghue szabad kezével vett egy adagot a tartalmából. - Egy kicsit több, mint amennyire 
szükséged van, de semmi baj. 

- Elnézést! Mit csináljak vele? - Donaghue megszagolta a krémet, de nem érzett semmit. 
- Kend a kezedre! Én is bekenem a magamét, aztán összetesszük a tenyerünket - válaszolta a 

lány. 
- Hé, Richie! - kiáltott a barátjának Donaghue, miután ülő helyzetbe tornászta magát. - Ez 

valami új! - Adams nem válaszolt, azzal volt elfoglalva, hogy újból teletöltesse kristállyal a serle-
gét. 

Donaghue szétkente a tenyerén a krémet, közben élvezettel nézte a vonzó teremtést, aki 
megkínálta vele. A lánynak álmatag tekintete volt, a szeme félig csukva. Lassan fölemelte a kezét, 
és összeérintették a tenyerüket. 

A hatás gyors volt, és mindent elsöprő - Donaghue tágra nyitotta, majd gyorsan be is hunyta 
a szemét. Pillanatokig mozdulni sem tudott az eksztatikus gyönyörtől, de mihelyt képes volt rá, ki-
kapta a lány kezéből a tégelyt, és oldalra nyúlva megmarkolta Adams karját. 

- Richie! - kiáltotta oda a barátjának. - Ezt ki kell próbálnod! 
Adams megpróbálta kiszabadítani magát a szorításból, de Donaghue nem engedte. - Hé, nem 

látod, hogy foglalt vagyok? - kiáltott rá, és dühösen megpróbálta lerázni magáról a kezét. 
- Richie! Muszáj megpróbálnod! - erősködött Donaghue, és vadul belékapaszkodott, nem 

engedte. 
- Nem látod, hogy más dolgom van? - Adams éppen azt próbálgatta, hogyan lehet egyszerre 

két nővel csókolózni. 
- Próbáld ki, Richie! - könyörgött a tégelyt felé nyújtva a barátja. 
- Mi a fene ez? - kérdezte félkönyékre emelkedve Adams. 
- Kézkrém. 
- Azért zavarsz, hogy rám tukmálj valami hülye kézkrémet? - Adams nem akart hinni a fülé-

nek. - Mi bajod van? Megbolondultál? 
- Próbáld ki! - biztatta Donaghue. - Ilyen kézkrémmel még nem volt dolgod. Jobb, mint a 

kokó. Valóságos dinamit! 
Adams nagyot sóhajtva megadta magát, és bekente a kezét. - És most? Mi lesz? - kérdezte a 

barátját. 
- Érintsd össze a tenyeredet valamelyik lánnyal! - biztatta Donaghue. 
Adams intett az egyiknek a csóklecke résztvevői közül, de az kis türelmet kért. Vett a krém-

ből, bedörzsölte a kezét, és csak aztán érintette össze a férfival. Az eredmény ugyanaz volt, mint 
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Donaghue esetében - Adamsnek teljes perc kellett, hogy magához térjen a minden porcikájában 
szétáradó gyönyörtől. 

- Jóságos isten! - nyögte. - Teljesen elélveztem. Adj még! 
Donaghue féltékenyen elrántotta előle a tégelyt. - Keríts magadnak! - felelte. 
Adams újból a szer után kapott, de a másik búvár félreütötte a kezét. 
Bergman éppen azt magyarázta Lunának, mit jelent az, hogy valaki a Benthic Marine elnö-

ke, amikor valaki váratlanul megkopogtatta a vállát. Suzanne volt az, és elég volt csak ránézni, 
hogy nyilvánvaló legyen, valami baj van. 

- Richard és Michael veszekszik! - mondta izgatottan a lány. - Félek, hogy valami baj lesz. 
Arak nem hagyja, hogy üresen álljon a poharuk, és már mindketten nagyon részegek. 

- Ajjaj. Ebből baj lehet - értett egyet Bergman. A búvárok felé nézett, és látta, hogy indula-
tosan lökdösik, taszigálják egymást. 

- Meg kellene próbálni lecsöndesíteni őket - mondta Suzanne. 
- Igaza van - egyezett bele Bergman, bár semmi kedve sem volt otthagyni Lunát. 
- Hadd szórakozzanak! - hallatszott Suzanne háta mögül egy hang. - Mindenkinek nagyon 

tetszenek. Olyan vidámak, szórakoztatóak. - A lány megfordult, és azzal a férfival találta szemben 
magát, aki korábban afelől érdeklődött, hogy van-e társa. 

- Félünk, hogy zavaróvá válnak - mondta. - Nem akarunk visszaélni a vendégszeretetükkel. 
- Aggódjon miattuk Arak! - válaszolta a férfi. - Ő itatja őket. 
- Láttam, és nem tartom jó ötletnek. 
- Bízzátok Arakra! Az ő dolga, hogy vigyázzon rájuk, nem a tietek. Különben is, szeretnék 

négyszemközt beszélni veled - közölte a férfi. 
- Ki vagy te? - kérdezte meglepődve Suzanne. A búvárokra nézett. Megkönnyebbülve látta, 

hogy abbahagyták a dulakodást, és ismét készséges partnereikkel vannak elfoglalva. Mivel nem volt 
több gond velük, Bergmanra pillantott - nem tudta, vajon hallotta-e a kérést. Hallotta - huncut pil-
lantással válaszolt, és enyhén taszított is rajta egyet. 

- Miért ne? - súgta halkan. - Azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, és úgy látszik, a bú-
várokkal egyelőre nincs gond. 

- Csak egy perc - bizonygatta a férfi. 
- Hogy érted azt, hogy négyszemközt? - kérdezte Suzanne. Nézte a remekbe szabott vonáso-

kat, a mélytüzű szemeket, és közben érezte, hogy egyre gyorsabban ver a szíve. Az idegenhez fog-
ható, klasszikusan szép férfit még sosem látott, nemhogy beszélt volna vele. 

- Nos, nem igazán négyszemközt - hallotta a lefegyverző mosollyal kísért választ. - Arra 
gondoltam, hogy félrehúzódhatnánk kicsit, vagy felmehetnénk az erkélyre. Szeretnék kettesben szót 
váltani veled. 

- Hát... - Suzanne bizonytalanul Bergmanra nézett. 
- Menjenek csak! Mi itt maradunk Lunával. 
-A nevem Garona - mutatkozott be a férfi, amikor már a lépcsőn jártak. 
- Az enyém Suzanne Newell - felelte a lány. 
- Tudom. Egész pontosan dr. Suzanne Newell. 
Az erkélyre érve nekitámaszkodtak a korlátnak, és lenéztek a tömegre. Az ünnepély minden 

jel szerint remekül sikerült: nevetés, vidám, élénk beszélgetés foszlányai hallatszottak mindenfelől. 
A jelenlévők nagy része a medence körül tömörült, és változatlanul a két búvár állt a figyelem kö-
zéppontjában. A tömeg fegyelmezett volt, nyugodt, mindenki udvariasan bánt a másikkal. Akik a 
legközelebb álltak, egy idő után helyet cseréltek a mögöttük lévőkkel, hogy azok is lássanak, jusson 
nekik a szórakozásból. 

- Köszönöm, hogy időt szántál rám - mondta Garona. - Nem szép tőlem, hogy lefoglallak. 
- Semmi baj - nyugtatta meg Suzanne. - Még jó is, hogy feljöttünk ide. Innen jobban látni. 
- Azért akartam beszélni veled, hogy megmondjam, ellenállhatatlannak talállak. 
Suzanne a tekintetét Garona szép arcára szögezte. Arra számított, hogy ha nem is feltűnő, de 

legalább halvány gúnnyal néz rá, de csak sugárzó, teljes őszinteséget kifejező mosolyt látott. 
- Mondd még egyszer! 
- Ellenállhatatlannak talállak - ismételte meg a kijelentését Garona. 
- Tényleg? - Suzanne idegesen elnevette magát. 
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- Őszintén. 
A lány a tömegre nézett, időt próbált nyerni, hogy feldolgozza magában a váratlan kijelen-

tést. - Hízelegsz - mondta, némi bizonytalankodás után újból szembe fordulva a férfival. - Leg-
alábbis azt hiszem. Ne haragudj a hitetlenségemért, de ennyi tökéletes, gyönyörű nő között nehéz 
elhinni, hogy érdekellek! Úgy értem, tisztában vagyok a korlátaimmal. Ami az ellenállhatatlanságot 
illeti, nem versenyezhetek ezekkel a nőkkel. 

- Talán nehéz elhinni, de akkor is igaz - felelte változatlan mosollyal Garona. 
- Igazán jólesik, de elmondanád, mitől vagyok olyan ellenállhatatlan? - kérdezte Suzanne. 
- Nehéz szavakba önteni. 
- Legalább próbáld meg! 
- Azt hiszem, az üdeséged és az ártatlanságod teszi. Vagy talán a csábító primitívséged - 

mondta Garona. 
- Primitív vagyok? - csodálkozott a lány. - Arak is ezt mondta Richardre. 
- Azt elhiszem. 
- És ezt bóknak szánta? 
- Interterrán az - közölte Garona. 
- Valójában mi Interterra? - kérdezte Suzanne. - Mióta létezik? 
Garona elnézően mosolygott, és a fejét csóválta. - Figyelmeztettek bennünket, hogy a tisztán 

személyes jellegűeken kívül ne válaszoljunk semmilyen kérdésre. 
Suzanne az ég felé fordította a tekintetét. - Elnézést! - mondta némi gúnnyal. - Véletlenül ki-

csúszott a számon. 
- Semmi baj. 
- Tehát ki kell találnom valamilyen személyes jellegű kérdést? 
- Ha gondolod - felelte Garona. 
- Nos... - a lány erősen törte a fejét, hogy eleget tudjon tenni a követelménynek. - Mindig 

idelent éltetek? 
Garona elnevette magát, olyan hangosan, hogy felkeltette a teremben álló férfiak figyelmét. 

Azok feléjük néztek, integettek neki, miután megismerték, és rögtön a lépcső felé indultak. 
- Elnézést, hogy nevettem, de a kérdésed is bizonyítja, milyen ártatlan vagy. Olyan üdítő! 

Szeretnélek jobban megismerni. Ha eleged van az ünnepségből, és el akarsz menni, szólj! Szeretné-
lek visszakísérni a szobádba. Akkor legalább intim körülmények között is összetehetjük a kezünket, 
csak te meg én. Mi a véleményed? 

Suzanne-nek elnyílt a szája az ámulattól, miután megértette Garona ajánlatának igazi jelen-
tését. - Képtelen vagyok elhinni - felelte nevetve. - Nem sokkal ezelőtt majdnem meghaltam, most 
pedig itt vagyok, egy álomvilágban, és egy fantasztikus megjelenésű fickó udvarol, be akar jönni a 
szobámba. Mit mondhatnék erre? 

- Elég, ha annyit mondasz, hogy igen - felelte Garona. 
- Azt hiszem, túlságosan is meg vagyok döbbenve, hogy ilyen simán elintézzem a választ. 
- Megértelek. De hidd el, képes vagyok megnyugtatni, elűzni a nyugtalanságodat! 
- Félreértettél - mondta a fejét csóválva Suzanne. - Egyszerűen képtelen vagyok normálisan 

gondolkodni. 
- Felizgatsz - közölte Garona. - Elbűvölsz. Szeretnék veled lenni. 
- Elismerésre méltó a kitartásod - ismerte el a lány. 
- Később majd még beszélgetünk - ígérte Garona. - Itt vannak a barátaim. 
Suzanne éppen akkor fordult meg, mikor a két férfi, akinek a figyelmét fölkeltette a hangos 

nevetés, az utolsó lépcsőfokot maga mögött hagyva fellépett az erkélyre. Mindketten ugyanolyan 
vonzóak voltak, mint Garona, és Suzanne figyelmét az sem kerülte el, hogy egymásba karolnak, 
mint a szeretők. 

- Üdv, Tarla és Reesta! - köszöntötte őket Garona. - Találkoztatok már tisztelt vendégünk-
kel, dr. Suzanne Newell-lel? 

- Még nem - válaszolta egyszerre a két férfi. - De reméltük, hogy meg fog történni. - Mind-
ketten elegánsan meghajoltak. 

Suzanne mosolyt erőltetett az arcára. Elbűvölően különösnek találta mindazt, ami történik 
vele, úgy érezte, mintha álmodna. 
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Adams tisztában volt azzal, hogy berúgott, de azt is tudta, hogy volt már sokkal részegebb. 
Mámoros állapota szemmel láthatóan nem zavarta a körülötte rajzó nőket. Észrevette, hogy tánc 
közben cserélődnek az arcok, tehát váltják egymást, de ez csöppet sem zavarta, mivel mindegyik 
gyönyörű volt. 

Anélkül, hogy bántani akarta volna, nekiment Donaghue-nak, és elestek, de a padló olyan 
puha volt, hogy egyikük sem ütötte meg magát. Miután rájöttek, mi történt, olyan harsány nevetésre 
fakadtak, hogy mindkettőjüknek könnyes lett a szeme. 

- Micsoda parti! - lelkendezett Donaghue, miután összeszedte magát annyira, hogy meg tu-
dott szólalni, és keze fejével törölgetni kezdte könnyeit. 

- Senki nem hisz nekünk, ha ezt egyszer odahaza elmeséljük - válaszolta Adams. - Főleg azt 
nem, hogy a csajok egyből ugranak, elég, ha füttyent nekik az ember. Elképesztő! 

-A pasasok meg nem bánják. Nézd azt a lányt! - figyelmeztette Donaghue. 
- Melyiket? - Adams oldalra fordult, és a kavargó tömeget figyelve megpróbálta kitalálni, ki-

re gondolt a barátja. Végül sikerült is meglátnia a csodálatos termetű, egy fiatal fiúval kart karba 
öltve sétálgató nőt. 

- Hűha! - kiáltott fel elragadtatottan. 
- Én vettem észre! - tiltakozott egyből Donaghue. 
- Igen, de én kapom el először. 
- Azt már nem! 
- Csak várj! - mondta Adams, és megpróbált feltápászkodni. 
Donaghue utánanyúlt, elkapta a lábát, és kirántotta alóla, amitől előrezuhant, és a dobogóról 

leesve beverte a homlokát a padlóba. Az ütés nem volt erős, egyáltalán nem fájt, de Adams feldü-
hödött tőle, főleg, amikor látta, hogy Donaghue megpróbál elrohanni mellette, hogy előbb odaérjen 
a lányhoz. 

Hirtelen felugrott, és lerántotta. Mivel Donaghue megpróbált felpattanni, rávetette magát, 
megmarkolta mellén a tunikáját, és ököllel az arcába csapott. 

Az erőszaknak ezt a váratlan kirobbanását látva az ünnepség résztvevői riadtan hátrálni 
kezdtek, és általános - ijedt kiáltásokban kifejeződő - elszörnyedést váltott ki, hogy Donaghue orrá-
ból ömleni kezdett a vér. 

A megtámadottnak sikerült lelöknie magáról a támadóját, felállni, és bevinnie az ugyancsak 
feltápászkodni akaró Adamsnek egy akkora ütést, hogy visszazuhanjon. 

- Gyere, te szemét! - acsargott Donaghue. - Állj fel, és küzdj! - Sikerült ugyan talpon marad-
nia, de erősen imbolygott, és szája felhasadt sarkából vér csöpögött a padlóra. 

Adams nehézkesen négykézlábra emelkedett, és elködösült tekintettel a haverjára nézett. - 
Megdöglesz, mocsok! - mondta nehezen forgó nyelvvel. 

- Majd meglátjuk, te gané! - felelte Donaghue. Adamsnek végre sikerült felállnia, de az ő 
térdei is rogyadoztak, és vészesen imbolygott. 

Arak, aki távol állt a búvároktól, amikor a verekedés elkezdődött, átfurakodott a döbbent, 
elnémult vendégek gyűrűjén, és a két részeg közé vetette magát. 

- Kérem! Ha bármilyen gondjuk van, megoldjuk - próbálta nyugtatni őket. 
- El az utamból! - dörrent rá Adams, és félrelökve a karját, Donaghue felé vágott. Az meg-

próbált elhajolni, de elveszítette az egyensúlyát, és végigterült a padlón. Mivel az ütés nem talált, a 
lendület továbbvitte Adamst, és ő is vízszintes helyzetben kötött ki. 

- Dolgozó klónok, fékezzék meg a vendégeket! - kiáltotta Arak. 
Adamsnek és Donaghue-nek csak annyi ideje maradt, hogy nehézkesen felállva néhányszor 

eltalálja a levegőt, mielőtt a két szálfatermetű klón közbeavatkozott. Átkarolták a verekedőket, és 
azok hiába kapálóztak, elrángatták őket egymástól. A tömegen átverekedve magát, ekkor ért oda 
Bergman. 

- Idióták! Elfelejtették, hol vannak?! - dörrent rájuk dühösen. - Az isten szerelmére, hagyják 
abba! Mi történt magukkal? 

- Ő kezdte! - mondta Adams. 
- Ő kezdte! - ismételte meg a vádat szó szerint Donaghue. 
- Nem igaz! Ő volt! 
- Ő! 
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Mielőtt Bergman el tudta volna dönteni, mit válaszoljon erre a gyerekes, idétlen civódásra, a 
két búvár harsány nevetésben tört ki. Valahányszor egymásra néztek, nevetésük egyre erősebbé 
vált, Bergmant és a dolgozó klónokat leszámítva mindenkire átragadt. Arak utasítására a klónok el-
engedték a verekedőket, és azok rögtön válogatott sértések özönét zúdították egymásra. 

- Miért verekedtek? - kérdezte Bergmantól Arak. 
- Azt hiszem, túl sok kristályt ittak. 
- Ha valóban így van, talán nem ártana kevésbé erős italt adni nekik. 
- Vagy éppen semmit. 
- Nem akarom elrontani a hangulatot - magyarázta Arak. - Mindenki remekül érzi magát. 
- A maguk partija - válaszolta Bergman. 
Adams és Donaghue eközben elindult vissza, az emelvény felé. 
- Tudod, mit? - súgta oda menet közben a társának Adams. - Intézzük el becsületesen! Sor-

soljuk ki a vöröst! 
- Rendben - fogadta el az ajánlatot Donaghue. 
- Válassz! Páros vagy páratlan! 
- Páros! 
Háromig számoltak, majd egyszerre felmutatták egy-egy ujjukat. 
- Győzött az igazság! - állapította meg széles vigyorral az arcán Donaghue. 
- Kapd be! - ismerte be dühösen a vereségét Adams. 
- Hová tűnt?! - kérdezte izgatottan a társa, és együtt kezdték fürkészni a tömeget. 
- Ott van! - mondta Adams, és mutatta is az irányt. - Még mindig azzal a kis nyamvadttal. 
- Mindjárt jövök! - Donaghue a nő felé lódult, és előre örült, mert látta, hogy az leplezetlen 

érdeklődéssel néz feléje. 
- Helló, szivi! - köszönt rá, gondosan kerülve a gyerek tekintetét. - Michael vagyok. 
- Mura - mutatkozott be a nő. - Megsérültél? 
- Ugyan, dehogy! Kaptam ugyan egy keveset, de meg sem kottyan. Nekem nem! 
- Tudod, megijedünk, ha vért látunk. Nem vagyunk hozzászokva - magyarázta Mura. 
- Figyelj! Nem akarod összetenni velem a kezed? - kérdezte Donaghue. - Csapunk egy kis 

saját murit a medence partján. 
- Szívesen - válaszolta Mura. - De előbb hadd mutassam be Sartot. 
- Hát persze! Szevasz, Sart - köszönt oda sem figyelve Donaghue. - Isteni anyukád van, de 

mi volna, ha megkeresnéd a haverjaidat, és játszanátok egy kicsit? 
Nem igazán értette, miért nevet akkorát a kérdésen Mura és Sart, és sértődötten megkérdez-

te: - Nagyon mulatságosat mondtam? 
- Inkább váratlant - felelte Mura. 
Donaghue nem bírt tovább uralkodni magán, és karon ragadta. - Gyere, édes! - mondta, a 

gyereknek pedig könnyedén odaszólt: - Viszlát, Sart! 
Murával a sarkában Donaghue visszatért Adamshez, aki addigra már kiválasztott csodálói 

közül két különösen lelkesnek bizonyuló nőt. Meeta és Palenque néven mutatta be őket; az egyik 
szőke volt, a másik barna, és mindketten izgatóan szépek. 

- Richie, bemutatom Murát - mondta büszkén Donaghue. 
Adams úgy tett, mintha nem venné észre a gyönyörű vörös hajú lányt. A haverja mögé mu-

tatott, és a tízes évei elején járó gyerek felől érdeklődött. Donaghue hátrafordult; idegesítette, hogy 
a gyerek a nyakukon lóg. 

- Tűnés innen, fiú! - dörrent rá mérgesen. 
Mura nem vett tudomást az elutasításról, odahívta a fiút, és bemutatta Adamsnek. 
- Örülök, hogy megismerhetlek, Sart - mondta a búvár. - Téged is, Mura! Nincs kedvetek le-

ülni? 
- De, nagyon szívesen - válaszolta Mura. 
- Igen - csatlakozott hozzá rögtön Sart is. 
Donaghue-t nagyon dühítette, hogy Adams el akarja rontani a győzelmét, és egy pillanatra 

megfordult a fejében, hogy nekiugrik és leüti. 
- Hé, Mikey! - szólt oda neki Adams. - Gyere már, haver, ülj le, és pihenj egy kicsit! Jót fog 

tenni. Ne mérgelődj, hiszen végül is olyanok vagyunk, mint egy nagy család! 
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A megjegyzés nevetésre fakasztotta a közelben álló interterraiakat, és ettől Donaghue csak 
még rosszabbul érezte magát. Lenyelte azonban a mérgét, és eleget tett a felszólításnak. 

- Hallgass ide, Mikey! - folytatta Adams. - A kis szőke bombázóm, Meeta épp az előbb me-
sélte, hogy Interterrán mindenki szeret úszni. 

- Ne hülyéskedj! - derült azonnal jobb kedvre Donaghue. - Mondtad, hogy profik vagyunk? 
- Hát persze! De nem biztos, hogy pontosan megértették. Ügy tűnik, nem igazán tudják, mit 

jelent a munka. 
- Az, hogy munkából úsztok, azt jelenti, hogy szerettek úszni? - kérdezte Meeta. 
- Hát persze - válaszolta Donaghue. 
- Akkor miért nem úszunk egyet? 
- Tényleg! - helyeselt Mura. - Jót fog tenni, ha lehűtitek magatokat. 
- Ragyogó ötlet - értett egyet Sart. 
Adams a hívogatóan csillámló, zöldeskék medencére nézett. - Most, rögtön? - kérdezte. 
- Hát nem ez a legjobb alkalom? - kérdezte Palenque. - Mindannyiunknak melegünk van, rá-

adásul meg is izzadtunk. 
- De hát a ruháink... Csurom vizesek leszünk. 
- Úszáshoz mi nem szoktunk ruhát viselni - magyarázta Meeta. 
Adams meglepődve Donaghue-ra nézett. - Egyre jobban tetszik nekem ez a hely - mondta. 
- Nos? Mit mondanak a hivatásos úszók? - érdeklődött Meeta. 
Adams nagyot nyelt - nem akarta kimondani, amire gondolt, inkább felállt. 
- Én azt mondom, gyerünk! - kiáltotta lelkesen Donaghue. 
- Nagyszerű! - Meeta felpattant, fölsegítette Palenqueet, és Sart is Murát. Az interterraiak 

pillanatok alatt kibújtak tunikájukból, lerántották a sortjukat, meztelenül a vízbe ugrottak, és erős, 
egyenletes karcsapásokkal a medence közepe felé úsztak. 

Adams és Donaghue csak ámult, és azon is, hogy a közelben állók közül - Bergmant leszá-
mítva - senki nem lepődött meg a dolgon. 

- Mire várunk? - kérdezte széles, részeg vigyorral az arcán Adams. 
Felugrottak, és lázas sietséggel, menet közben kezdték ledobálni a ruháikat. Donaghue-nak a 

sort némi gondot okozott, és mire letépte, Adams már a vízben volt, sebesen úszott a medence se-
kély közepe felé. 

Mihelyt megérkezett, Meeta és Palenque rávetette magát, és játékosan a víz alá nyomta. A 
búvárnak esze ágában sem volt megsértődni, örömmel fogadta a két meztelen szépség ingerkedését, 
de hamarosan kezdett kifogyni a levegőből. Örült, amikor éppen csak a fejét tartva a víz fölé, leül-
hetett. Donaghue közben megérkezett, és hasonló játékba kezdett Murával, Sart és Palenque pedig 
tovább úszott. 

- Richard, Richard, Richard! - kiáltotta boldogan Meeta, és hol a fejét simogatta, hol a tenye-
rét nyomta hozzá az övéhez. - A legprimitívebben vonzó látogató vagy, aki valaha Sarantában járt. 
De az is lehet, hogy egész Interterrán, legalább néhány ezer éve. 

- Eddig azt hittem, hogy egyedül anyámnak tetszem - tréfálkozott Adams. 
- Ismerted anyádat? De furcsa! 
- Persze, hogy ismertem. Te nem ismered? 
- Nem - válaszolta nevetve Meeta. - Interterrán senki sem ismeri az anyját. De hagyjuk ezt! 

Miért nem megyünk inkább hozzád? 
- Remek ötlet! - fogadta el örömmel a felajánlkozást a búvár. - És mi lesz a barátnőddel, 

Palenque-kel? Mit mondunk neki? 
- Amit akarsz - felelte könnyedén Meeta. - De az a legegyszerűbb, ha megkérdezed. Biztos 

vagyok benne, hogy szívesen jön. És Karena is. 
Adams megpróbált természetes maradni, de közben félt, hogy nem sikerül, túlságosan lát-

szik rajta, mennyire örül a hirtelen ölébe pottyant szerencsének. Az események váratlan fordulata 
miatt azt is bánni kezdte, hogy olyan sokat ivott. 

 
Vidám, lármás társaság indult a csarnokból az ebédlőbe. Suzanne, Bergman és a búvárok 

torkuk szakadtából régi Beatles-dalokat énekeltek, nem kis örömére kísérőiknek, akik meglepő mó-
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don tudták a szövegüket. Suzanne Garonával, Bergman Lunával, Adams Meetával, Palenque-kel és 
Karenával, Donaghue pedig Murával és Sarttal kapaszkodott össze. 

Suzanne és Bergman vigyázott, hogy ne igyon sokat, de az a kevés is, amit végül fogyasztot-
tak, a fejükbe szállt. Természetesen közel sem annyira, mint Adamsnek és Donaghue-nak, de ahhoz 
eléggé, hogy tudják, spiccesek. Egy csöppet sem bánták, remekül érezték magukat. 

Búcsúzáskor Arak megígérte, hogy másnap reggel találkoznak. Kellemes pihenést kívánt 
nekik, és megköszönte, hogy részt vettek az ünnepségen. 

- Hé! - kiáltotta a Come Together végén Adams. - Saját dalaitok nincsenek? 
- Persze, hogy vannak! - válaszolta Meeta, és az interterraiak azonnal dalra fakadtak. Bár a 

szövegét angolul mondták, a ritmusa ugyanolyan szokatlanul lüktető volt, mint a csarnokban hallott 
zenéé. 

- Elég! - szakította félbe őket Adams. - Ez nem jó! Maradjunk a Beatlesnél! 
- Ne legyen udvariatlan, Richard! - kérte Suzanne. - Semmi baj. Kedveljük a dalaitokat. 
- Michael! Mit akarsz ezekkel? - kérdezte Adams a haverját, amikor látta, hogy néhány üres 

kupát szorongat. 
- Megkérdeztem Araktól, elhozhatom-e őket, és azt mondta, hogy igen - válaszolta 

Donaghue. - Aranyból vannak, biztosan kapok értük annyit, hogy befizessek egy új terepjáróra. 
Adams gyors mozdulattal elrántotta az egyiket. 
- Hé, adod vissza?! - kiabált rá Donaghue. 
- Kapd el! 
Donaghue Mura kezébe nyomta a maradék kupákat, és előretántorgott az ösvényen. Adams, 

mintha labdát passzolt volna oda, elhajította a kupát, és az a levegőben többször megpördülve 
Donaghue-hoz repült, aki ügyesen elkapta. A többiek lelkesen megtapsolták, mire meg akart hajol-
ni, de elveszítette az egyensúlyát, és hasra vágódott, újabb tapsot, nevetést váltva ki vele. 

- Vannak állataink, azokkal szoktunk ilyet játszani - mondta Mura. 
- Amikor megérkeztünk, láttam őket - felelte Suzanne. - Mintha több állatból lennének ke-

resztezve. 
- Pontosan. 
- Sportolni szoktatok? - kérdezte Adams. 
Donaghue közben visszatért hozzájuk, és gondosan begyűjtötte a kupáit. 
- Nem, sportjaink nincsenek, hacsak nem a játékra gondolsz - válaszolta Meeta. 
- Dehogy! Jéghokira vagy futballra. 
- Nem. Nálunk nincs fizikai versengés. 
- Miért? 
- Fölösleges. És egészségtelen is. 
A meglepő válasz hallatán Adams sokatmondóan Donaghue-ra nézett. - Nem csoda, ha 

olyan nyámnyilák a pasasaik - mondta, és a haverja tökéletesen egyetértett vele. 
- Mit szólnátok a Lucy, in the Sky with Diamondhoz? - érdeklődött Suzanne. - Éppen illik a 

hangulathoz. 
Egy perccel később a társaság, még mindig a refrént harsogva, beözönlött az ebédlőbe. A 

helyiség sötét volt, de az interterraiak gyorsan világossá tették. Perry már éppen meg akarta kérdez-
ni, hogyan csinálták, amikor észrevette Fullert. A nyugalmazott tengerész csöndesen üldögélt a sö-
tétben. Az arca ugyanolyan komor volt, mint amikor az ünnepségre menet elbúcsúztak tőle. 

- Jesszusom! - kiáltott fel Adams. - Mr. Fegyelmezett! Ugyanott ül, ahol hagytuk. 
Donaghue előrébb lépett, és büszkén lerakta az asztalra szerzeményeit. 
Adams úgy helyezkedett, hogy pontosan szemben legyen Fullerrel, és a három nőt is magá-

val húzta, mint értékes trófeákat. - Na, Fuller tengernagy, mit szól? - kérdezte kötekedőn, és eltúl-
zott mozdulattal tisztelgett is hozzá. - Remek zsákmány, ugye? Nem sajnálja, hogy kimaradt a buli-
ból? 

- De, hogyne! - válaszolta gúnyosan Fuller. 
- Elképzelni sem tudja, milyen volt, nagyokos! 
- Tengerész, maga részeg - mondta megrovóan Fuller. - Szerencsére vannak köztünk, akik 

megőrzik a méltóságukat, hogy ne kerüljünk teljesen szégyenbe. 
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- Megmondom én, mi a baj magával! - lépett előre Adams, és az ujját kimeresztve erőszako-
san hadonászni kezdett Fuller orra előtt. - Még mindig azt hiszi, hogy annál az istenverte haditenge-
részetnél van. Hát vegye tudomásul, hogy nem! 

- Maga nemcsak ostoba, hanem gusztustalan is! - vágott vissza dühösen Fuller. 
A sértéstől Adamsben átszakadt minden gát. Félrelökte a nőket, és átvetette magát az aszta-

lon. Fullert meglepte a váratlan fejlemény, nem számított rá, és ennek volt köszönhető, hogy a bú-
vár néhányszor - nem túl hatásosan meg tudta ütni. 

Fuller hamar magához tért a meglepetéséből, elkapta támadóját, és szorosan magához ölelve 
a padlóra rántotta. Egyik sem tudott nagy kárt tenni a másikban, de azért lelkesen osztogatták egy-
másnak apró ütéseiket. Közben az asztalt is sikerült felborítaniuk, és Donaghue gyűjteménye han-
gos csörömpöléssel szétgurult a padlón. 

Az interterraiak elszörnyedve nézték a jelenetet, amelynek Suzanne és Bergman közbelépése 
vetett véget. Ha nehezen is, de szétválasztották a verekedőket. 

- Szemét! - dühöngött Adams, miután megérintette betört orrát, és észrevette ujjain a vért. 
- Szerencséje, hogy itt vannak a barátai. Különben kinyuvasztottam volna - felelte Fuller. 
- Elég! - kiáltotta Bergman. - Nincs több acsarkodás, verekedés pedig pláne nem! Ez egysze-

rűen nevetséges. Úgy viselkednek, mint a taknyos kölykök! 
- Idióta! - vágta még oda ellenfelének Fuller, és Bergman kezét félrelökve elrendezte össze-

gyűrődött tunikáját. 
- Faszfej! - vágott vissza Adams. Elhúzódott Suzanne-tól, és odaszólt a barátnőinek. - Gyer-

tek, lányok! Menjünk a szobámba, ott legalább nem kell néznem ennek a fickónak a ronda pofáját! 
Néhány bizonytalan lépést tett feléjük, mire azok hátrálni kezdtek, majd egyetlen szó nélkül 

kimenekültek az éjszakába. Adams utánuk sietett, de a ház előtt, a pázsit szélén megtorpant, belátta, 
hogy hiába fut, úgysem éri utol őket. A három nő már félúton járt a pavilonhoz. 

- Hé! - kiabált utánuk. - Gyertek vissza! Meeta... 
- Azt hiszem, éppen ideje, hogy lefeküdjön - figyelmeztette a búvárt Suzanne. - Amennyi 

bajt eddig okozott, az is bőven elég egy éjszakára. 
Adams csalódottan és dühösen visszakullogott az ebédlőbe, és nyitott tenyérrel jó hangosan 

az asztalra vágott, hogy mindenki összerezzent tőle. - A francba! - kiáltotta anélkül, hogy személy 
szerint bárkinek is címezte volna. 

 
Bergman remegő kézzel - amennyire tudta, titkolta - belökte kis háza ajtaját, és előreengedte 

Lunát. Hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára így kettesben maradt egy nővel. Nem tudta eldönteni, 
hogy azért izgul-e, mert megcsalni készül a feleségét, vagy mert a lány szembetűnően fiatal. Az ital 
kissé a fejébe szállt, spicces lett tőle, de a kristálynál is szédítőbben hatott rá az a tény, hogy egy 
gyönyörű fiatal teremtés vonzónak találja. 

Minden erővel titkolni igyekezett az idegességét, de annyira azért érzékeny volt, hogy ész-
revegye, Luna is izgatott. 

- Hozhatok valamit? - kérdezte. - Kell hogy legyen itt étel és ital. - Látta, hogy a lány a me-
dencéhez lép, és ellenőrzi a víz hőfokát. 

- Nem, köszönöm - felelte Luna, és céltalanul sétálgatni kezdett a szobában. 
- Nyugtalannak látszol - mondta Bergman, és mivel jobb nem jutott eszébe, letelepedett az 

ágyra. 
- Az vagyok - vallotta be Luna. - Még sosem láttam, hogy valaki úgy viselkedjen, mint 

Richard. 
- Szó, ami szó, nem a legjobb nagykövetünk. Nem igazán büszkélkedhetünk vele - ismerte 

be Bergman. 
- Sok hozzá hasonló van ott, ahonnan jöttetek? 
- Sajnos, nem ritka ez a típus. Általában generációról generációra ismétlődő sérelmek hoz-

zák létre. 
Luna komoran nézett maga elé. - Mi késztet arra valakit, hogy bántsa a másikat? 
Bergman a fejét vakarta - nem számított arra, hogy társadalomszociológiai témáról kell be-

szélgetnie, és nem is érezte illetékesnek rá magát. Látta ugyanakkor Luna figyelő tekintetét, és tud-
ta, hogy valamit muszáj mondania. 
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- Nézzük csak! - kezdte bizonytalanul. - Nem sokat gondolkodtam még a dolgon, de kétség-
telen, hogy sok túlzott elvárásból és elhivatottsági érzésből fakadó elégedetlenség feszül bennünk. 
Nálunk igazából soha senki sem elégedett. 

- Ezt nem értem - válaszolta Luna. 
- Hadd mondjak egy példát! Ha valaki, tegyük fel, kap egy Ford Explorert, egyből Lincoln 

Navigatorre vágyik, és nem örül az Explorernek. 
- Nem tudom, mik azok. 
- Tárgyak. És valamiért úgy vagyunk beállítva, hogy állandóan úgy érezzük, nem azt kapjuk, 

amit megérdemelnénk. 
- Nem értem ezt a mohóságot. Nálunk, Interterrán nincs ilyen - mondta őszintén a lány. 
- Hát, elég nehéz megmagyarázni. Akárhogyan is, azokban a családokban, amelyeknek ke-

vesebb jut, mint a többieknek, sok elégedetlenség halmozódik fel, és az emberek hajlamosak arra, 
hogy az indulataikat családon belül, egymáson éljék ki. 

- Szomorú. És ijesztő is. 
- Valóban az - ismerte el Bergman. - Ezzel együtt hajlamosak vagyunk arra, hogy ne foglal-

kozzunk vele, mivel ez tartja működésben a gazdaságunkat. 
- Furcsa lehet olyan társadalomban élni, amely erőszakra ösztönöz. Az erőszak megdöbben-

tő számunkra, mivel Interterrán nem fordul elő. 
- Soha? 
- Soha - mondta határozottan Luna. - Sosem láttam olyat, hogy valaki megüssön egy mási-

kat. Úgy megijedtem, hogy minden erőm elszállt. 
- Miért nem ülsz le? - kérdezte Bergman. Meg is ütögette maga mellett az ágyat, de közben 

elszégyellte magát, úgy érezte, teljesen nyilvánvaló, mit akar. Luna ennek ellenére odament, és ter-
mészetes mozdulattal mellé ült. 

- Nem szédülsz? - kérdezte a férfi, elkeseredetten próbálva megőrizni a természetesség lát-
szatát azután is, hogy érezni kezdte teste közelségét. - Úgy értem, nem fogsz elájulni... vagy hason-
ló? 

- Dehogy! Minden rendben. 
Bergman a lány halványkék szemébe nézett, és másodpercekre megnémult. Amikor ismét 

képes volt megszólalni, azt mondta: - Tudod, még nagyon fiatal vagy. 
- Fiatal? Ez hogy jön ide? - kérdezte őszinte értetlenséggel Luna. 
- Nos... - Bergman lázasan kereste a megfelelő választ, közben maga sem tudta, hogy a lány 

Adams tombolására adott válasza váltotta-e ki belőle a megjegyzést, vagy az, ahogyan ő reagált a 
közelségére. - A fiataloknak kevesebb a tapasztalatuk. Lehet, hogy csak azért nem láttál még erő-
szakot, mert nem éltél eleget. 

- Nálunk nincs erőszak - mondta Luna. - Eldöntötték, hogy ne legyen. Különben is, nem va-
gyok olyan fiatal, mint hiszed. Mit gondolsz, hány éves vagyok? 

- Nem tudom - felelte idegesen Bergman. - Nagyjából húsz. 
- Szomorúnak látszol. 
- Az is vagyok. A lányom lehetnél. 
- Biztosítalak róla, hogy már elmúltam húsz - közölte mosolyogva Luna. - Jobban érzed ma-

gad? 
- Valamivel. Tulajdonképpen nem is értem, miért vagyok ideges. Olyan szép itt, és mégis, 

valami nyugtalanít - magyarázta Bergman. 
- Megértelek - mondta a lány. Mosolyogva feltartotta a tenyerét, és Bergman óvatosan hoz-

záérintette a magáét. 
- Tulajdonképpen mi ez? - kérdezte. 
- Így mutatjuk ki a szeretetünket és tiszteletünket. Zavar? 
- Ha a szeretet kimutatásáról van szó, jobban szeretem a csókot. 
- Ahogy Richard csinálta az este? 
- Valamivel gyöngédebben. 
- Mutasd meg! 
Bergman mély lélegzetet vett, Lunához hajolt, és könnyedén szájon csókolta. Miután visz-

szahúzódott, a lány mintha nem egészen értené, mi történt - tétován az ajkához ért. 
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- Rosszul esett? - kérdezte Bergman. 
Luna határozottan megrázta a fejét. - Nem, de az ujjam érzékenyebb, mint a szám. Mutass 

még valamit! 
- Komolyan akarod? - kérdezte Bergman, miután idegesen nagyot nyelt. 
- Igen. - A lány közelebb húzódott, és elomló pillantást vetett rá. - Nagyon tetszel nekem. 
Bergman szorosan magához ölelte, és ledöntötte az ágyra. 
 
Donaghue a hetedik mennyországban érezte magát. Álmai asszonyát találta meg Murában, 

gyönyörtelibb érzést el sem tudott képzelni annál, amit tőle kapott. Még Sart közelsége sem zavarta 
- a fiú a medencében úszkált, és hagyta, hadd élvezzék egymás társaságát. 

Donaghue már-már teljesen elalélt az élvezettől, amikor hangos kopogást hallott, és kényte-
len volt visszatérni a valóságba. Megpróbálta figyelmen kívül hagyni, remélve, hogy folytathatja a 
mennybéli száguldást, de végül csak erőt vett magán, és anyaszült meztelenül feltápászkodott az 
ágyról. Vészesen imbolygott, részegebbnek érezte magát, mint bármikor az este folyamán. 

- Ki az ördög az?! - kérdezte ingerülten. 
- Én, haver! Richard! 
Donaghue kinyitotta az ajtót. - Mi a baj? 
- Nincs baj - válaszolta Adams, és a válla fölött megpróbált benézni a szobába. - Csak gon-

doltam, hogy esetleg segítségre van szükséged, ha érted, mire gondolok? 
A részeg Donaghue-nak szüksége volt néhány másodpercre, hogy felfogja, amit hallott. A 

kerek ágyon elterült Murára nézett, majd vissza Adamsre. 
- Viccelsz? - kérdezte. 
- Dehogy! - mondta a haverja, és sokat sejtetően vigyorgott. 
- Mura! - szólt hátra Donaghue. - Nem bánod, ha Richard is csatlakozik hozzánk? 
- Csak ha megígéri, hogy rendesen viselkedik - válaszolta a lány. 
Donaghue túljátszott meglepődéssel az arcán fordult Adamshez. - Hallottad a hölgyet! - 

mondta alamuszi mosollyal, és szélesebbre tárta az ajtót. Ahogy az ágyhoz közeledtek, Mura mind-
két karját feléjük nyújtotta. 

- Gyertek, ti primitívek! - hívta őket - Szeretném mind a kettőtökkel összeérinteni a tenye-
rem. 

A búvárok hitetlenkedve összenéztek, majd Donaghue visszamászott az ágyba, Adams pedig 
sietve nekilátott a vetkőzésnek. Miután sikerült megszabadulnia öltözékétől, Mura mellé ült, és 
megjegyezte: - Úgy látom, nálatok elég könnyen megy a szerelmeskedés. 

- Igen - felelte a lány. - Sok szeretet van bennünk. Ez a gazdagságunk. 
Kis idővel később a két részeg búvár elalélt a karjában a gyönyörűségtől. Nem volt ez kife-

jezetten szex, mivel egyikük állapota sem tette lehetővé a közösülést, mégis tökéletesen kielégültek. 
Sart a medence távolabbi végéből figyelte Adams érkezését. Vonzotta és taszította is a bú-

vár, de leginkább kíváncsivá tette. Amikor ráunt az úszásra, kiszállt, megtörölközött, és odament a 
boldog hármashoz. Mura rá mosolygott - a két férfi akkor már kimerülten aludt a karjában. 

A lány intett Sartnak, hogy üljön le. Lágyan simogatta a két búvár hátát. Örömmel vette, 
hogy Sart átvállalja Adamst, és szabadon Donaghue-ra összpontosíthat. 

A fiú először csak a búvár hátát simogatta, mint Mura, de erre egy idő után ráunt, és rögtö-
nözni kezdett. Először Adams csupasz karját és vállát simította végig, izgatóan különösnek találva a 
bőrét. Nem volt olyan erős, mint az interterraiaké, és sok érdekes kis szépséghiba tarkította. Sart 
figyelmét külön fölkeltette Adams feje, pontosabban egy kicsi, bizonytalan körvonalú, kékesvörös 
elszíneződés, amelyet a füle mögött fedezett föl. Közelebb hajolt, hogy alaposabban is szemügyre 
vehesse, és amikor óvatosan megérintette, Adams hirtelen kinyitotta a szemét. 

Sart álmodozón rámosolygott, és folytatta a lágy simogatást. 
- Mi az ördög! - kiáltott fel a búvár. Félreütötte a fiú kezét, és a részegek ügyetlenségével le-

kászálódott az ágyról. 
Sart is felállt, és arra gondolt, hogy a búvár füle mögötti folt talán túl érzékeny, nem kellett 

volna hozzáérnie. Adams hirtelen mozdulata Donaghue-t is felébresztette, és bár Mura marasztalóan 
fonta köré a karját, álmosan, kábán felült. Nem tudta, mi történt, csak azt látta, hogy Adams a tal-
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pon maradásért küszködve az ágy mellett imbolyog, és Sartot bámulja, akinek meglehetősen bűn-
bánó a tekintete. 

- Mi a baj, Richie? - kérdezte nehezen forgó nyelvvel. Adams nem válaszolt, csak végigsi-
mított az arcán, és közben egy pillanatra sem vette le a tekintetét Sartról. 

- Azt hiszem, rájöttem, miért nem érdekli ezeket a fickókat, hogy mit csinálunk a nőikkel - 
mondta kis idő múlva halkan. 

- Miért? 
- Azt hiszem, mind buzi. 
- Komolyan?! - lepődött meg Donaghue, és alaposabban megnézte magának Sartot. A lehe-

tőség benne is felmerült már, mivel sok férfit látott kart karba öltve az ünnepségen, de a remek han-
gulat hamar elfeledtette vele. 

- Igen, és mondok még valamit! - folytatta Adams. - Ez a kis mocsok a hátamat és a fejemet 
simogatta, én meg közben azt hittem, hogy a lánnyal vagyok. 

Olyan siralmas képpel mondta ezt, hogy Donaghue nem állta meg nevetés nélkül. 
- Mit röhögsz? Nincs ebben semmi nevetséges! - tiltakozott Adams. 
- Mazzola is biztosan röhejesnek tartaná. 
- Kinyírlak, ha el mered árulni neki. 
- Ha még vagy tíz ilyet segítségül hívsz, biztosan sikerülni fog - vágott vissza Donaghue. - 

De addig is, mit akarsz tenni? 
- Azt hiszem, meg kellene mutatni ennek a kis féregnek, mit gondolunk a fajtájáról - vála-

szolta Adams. - Végigtapogatott, a szentségit. Nem hagyom, hogy simán megússza, mert a végén a 
többiek is tévedésbe esnek. 

- Rendben van. Egyetértek. Hogy akarod csinálni? 
- Először is meg kell szabadulni a lánytól - mondta Adams. 
- Jaj, ne! Muszáj? 
- Igen. Vágj hozzá szomorú pofát, de küldd el, mondd meg neki, hogy jöjjön vissza holnap! 

Meg kell leckéztetnünk a kölyköt, de közönségre nincs szükség. Ha itt marad, elkezd sikoltozni, 
ránk szabadítja azokat a dolgozó klónokat. 

- Rendben - adta be a derekát Donaghue, és mély lélegzetet véve visszaballagott az ágyhoz. 
- Hogy van Richard? - kérdezte Mura. 
- Remekül, csak elfáradt egy kicsit. Az az igazság, hogy mind a ketten fáradtak vagyunk. 

Kimerültünk, és - gondolom, észrevetted - alaposan be is rúgtunk. 
- Igen, de nem zavar. Én is remekül éreztem magam. 
- Örülök neki, de arra gondoltunk, hogy hagyni kellene holnapra is a tenyérösszetevésből - 

mondta Donaghue. - Úgy értem, jobb lenne, ha most elmennél. 
- Persze - mondta Mura. Az ágyról leszállva öltözködni kezdett, és Sart rögtön követte a 

példáját. 
- Nem akarom, hogy félreérts! - mentegetőzött Donaghue. - Holnap is szeretnék találkozni 

veled. 
- Megértem, hogy elfáradtatok - válaszolta kedvesen a lány. - Ne aggódj! A vendégeink 

vagytok, és ha akarod, holnap visszajövök. 
Sart megkötötte az övét, és Adamsre nézett, aki változatlanul a medence mellett állt, ahol a 

haverja hagyta. 
- Sart! - szólt Donaghue, észrevéve a pillantást. - Maradj még egy kicsit! Richard szeretne 

elnézést kérni, mert megijesztett, amikor hirtelen kiugrott az ágyból. 
A fiú Murára nézett, aki csak vállat vont. - Te döntsd el, barátom! 
Sart bizonytalanul Donaghue-hoz fordult, a búvár pedig mosolyogva rákacsintott. 
- Ha a vendégeink azt akarják, maradok - mondta Sart, és visszaült az ágyra. 
- Nagyszerű! - mondta elégedetten Donaghue. 
Mura végzett az öltözködéssel, és búcsúzóul előbb vele, majd Adamsszel is összeérintette a 

tenyerét. Nagy öröm volt a számára, hogy velük lehetett, mondta, és megígérte, hogy másnap feltét-
lenül találkoznak. Mielőtt behúzta maga után az ajtót, még udvariasan jó éjszakát is kívánt. 
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A zár kattanása után rövid, kényelmetlen csönd telepedett a szobára. Adams és Donaghue 
szótlanul meredt Sartra, amit a fiú nem igazán értett. Tekintete bizonytalanul ide-oda ugrált közöt-
tük, aztán fészkelődni kezdett, és végül felállt. 

- Rendeljek még italt? - kérdezte, csak hogy mondjon valamit. 
Adams mosolyt erőltetett az arcára, nemet intett, és olyan léptekkel indult Sart felé, hogy 

azokból nyilvánvaló volt, nem egészen tudja, merre is van a lába. 
- És ételt? 
Adams erre is csak a fejét rázta. Mikor karnyújtásnyira ért, a fiú önkéntelenül hátrébb lépett. 
- Valami fontosat akarunk mondani - kezdte a búvár. 
- Így igaz - csatlakozott hozzá a barátja. Ugyanolyan bizonytalanul kerülte meg az ágyat, 

mint Adams, melléje állt, és ezzel gyakorlatilag beszorították Sartot az ágy és a fal közé. 
- Hogy egészen nyílt legyek, és véletlenül se támadjon köztünk félreértés - folytatta Adams -

, közlöm, hogy ki nem álljuk az ilyen kis buzikat. 
- Az az igazság, hogy felforr tőlük a vérünk. 
Sart pillantása az egyik részeg, acsargó arcról a másikra ugrott. 
- Talán jobb lenne, mennék - mondta idegesen. 
- Addig nem, amíg egészen biztosak nem leszünk benne, hogy érted, amit mondunk - vála-

szolta Adams. 
- Nem tudom, mit jelent az, hogy buzi - vallotta be Sart. 
- Homokos, meleg, köcsög, faszszopó - sorolta a név különböző durvaságú változatait a bú-

vár. - Nem az elnevezés a lényeg, hanem az, hogy ki nem állhatjuk az olyan fickókat, akik férfiakra 
buknak, és van egy olyan sanda gyanúnk, hogy közéjük tartozol. 

- Természetesen szeretem őket - felelte Sart. - Minden embert szeretek. 
Adams Donaghue-ra nézett, aztán a fiúra. - A biszexeket sem szeretjük. 
Sart megpróbált átsiklani közöttük, de nem sikerült - Adams a karját kapta el, Donaghue pe-

dig durván a hajába markolt. 
Adams gyors mozdulattal a fiú másik karját is megfogta, és mindkettőt hátrarántotta. Sart 

megpróbált szabadulni, de semmi esélye sem volt, mivel az üstökénél fogva Donaghue is keményen 
tartotta. Amikor belátta, hogy hiába küszködik, és abbahagyta a kapálózást, ököllel a gyomrába vá-
gott, amitől fájdalmasan összegörnyedt. 

A búvárok elengedték a fiút, és nevetve nézték, ahogy tántorog. Sart arca vörös volt, és 
küszködnie kellett, hogy levegőt tudjon venni. 

- Na, jól van, buzikám - mondta nehezen forgó nyelvvel Adams. - Itt van még egy, mert rám 
merted tenni azt a mocskos kezed. 

Bal kézzel megemelte Sart fejét, és jobbal, minden erejét beleadva az arcába vágott. Az ütés 
az arca közepén érte a fiút, összetörte az orrát, és hátralökve ledöntötte a lábáról. Sart feje a már-
vány éjjeliszekrény hegyes sarkához ütődött, és az több centiméter mélyen a koponyájába fúródott. 

Adams először észre sem vette, milyen végzetes következménnyel járt az ütés, túlságosan 
lekötötte meggyötört ökle. Ballal dörzsölgette, remélve, hogy attól enyhül a fájdalom, és vadul ká-
romkodott. 

Donaghue elszörnyedve nézte a Sart koponyáján éktelenkedő szörnyű sebből kifolyó agy-
szövetet. Egy szempillantás alatt kijózanodva a hangosan hörgő fiú mellé guggolt. 

- Richard! - szólt suttogva a barátjának. - Baj van. 
Adams nem válaszolt - még mindig erős fájdalma volt, és a kezét szétterpesztett ujjakkal a 

magasba emelve vadul fel-alá rohangált a szobában. 
- Richard! A szentségedet! - kiáltott rá idegesen felpattanva Donaghue. - Meghalt a kölyök! 
- Meghalt? - kérdezte Adams. A szó jelentése, ha lassan is, kezdett eljutni a tudatáig. 
Odatántorgott a mozdulatlan testet bámuló barátjához. - A francba! - mondta megütközve. 
- Most mit csináljunk?! - támadt rá idegesen Donaghue. - Miért kellett olyan erősen megüt-

nöd? 
- Nem akartam! Rendben?! - kiabálta Adams. 
- Rendben, de mondd meg, mit csináljunk? - szögezte neki ismét a kérdést Donaghue. 
- Nem tudom. 
Sart hörgött még egyet, utána már nem jött ki hang a torkán. 
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- Kész! - mondta megborzongva Donaghue. - Vége! Tennünk kell vele valamit, mégpedig 
gyorsan. 

- Mi volna, ha eltökítenénk? - kérdezte Adams. 
- Nem tudjuk kivinni. Különben is, hova? Azt sem tudjuk, hol vagyunk. 
- Rendben. Hadd gondolkodjak! - kérte a barátját Adams. - A francba! Nem akartam bánta-

ni. 
- Persze! - jegyezte meg gúnyosan Donaghue. 
- Na jó! Nem ennyire. 
- Mi van, ha valaki beállít? 
- Igazad van. El kell rejtenünk a hullát - mondta izgatottan Adams. 
- Hol?! - szögezte neki rögtön a kérdést Donaghue. 
- Fogalmam sincs! - Adams űzött vadként nézett körbe, végül megállapodott a tekintete a 

barátján. - Van egy ötletem, ami talán beválik. 
- Nagyszerű. Hová? 
- Előbb segíts fölemelni! - Adams átlépett a testen, hátára fordította, és a hóna alá nyúlt. 

Donaghue Sart lábát ragadta meg, és egyesült erővel fölemelték a padlóról. 
 

Tizenkettedik fejezet 
 
Az új nap fokozatosan virradt fel, akárcsak a Föld felszínén szokott. A fény lassan erősödött, 

apránként eltünedeztek az Interterra fölé boruló kupoláról a csillagok. A boltozat színe mély indi-
gókékből rózsásba ment át, végül egyenletes világoskékké vált. Saranta ébredezni kezdett. 

A földi látogatók közül elsőként Suzanne nyitotta ki a szemét a mesterséges hajnalra. Körül-
nézett, alaposan szemügyre vette a fehér márvány falakat, a tükröket, a csillogó vizű medencét, és 
rájött, hogy valószerűtlennek tetsző interterrai élményeit nem csak álmodta. 

Lassan oldalra fordította a fejét, az alvó Garona felé. Önmagát is meglepte azzal, hogy en-
gedte, hadd maradjon ott éjszakára a férfi. Ez csöppet sem vallott rá. Annyi tartózkodás azért ma-
radt benne, hogy felöltözve aludt, minden kérés ellenére sem volt hajlandó levetni selyemtunikáját 
és sortját. 

Megpróbálta, de nem tudta eldönteni, hogy az este folyamán megivott - egyébként nem nagy 
mennyiségű kristály vagy Garona rendkívül vonzó megjelenése és könnyed stílusa játszott-e na-
gyobb szerepet abban, hogy nem küldte el a férfit. Nem szívesen vallotta be, de a férfiaknál a vonzó 
megjelenést tartotta a legfontosabbnak. Ez volt az oka annak is, hogy bár meggyőződött kilátásta-
lanságáról, nem szakította meg ingatag viszonyát azzal a Los Angeles-i színésszel. 

Garona - mintha csak megérezte volna a rászegeződő pillantást - kinyitotta sötét, csillogó 
szemét, és álmosan elmosolyodott. Suzanne ha akarja, akkor sem tudta volna sajnálni, hogy nem 
küldte el. 

- Elnézést, ha felébresztettelek - mondta, miután nagy nehezen megtalálta a hangját. A férfi 
a nappal első sugarainál ugyanolyan vonzó volt, mint éjszaka. 

- Ne mentegetőzz! - válaszolta Garona. - Jó érzés arra ébredni, hogy még mindig veled va-
gyok. 

- Hogyan lehet az, hogy mindig azt mondod, amit kell? - kérdezte őszintén, a legcsekélyebb 
gúny nélkül Suzanne. 

- Azt mondom, amit magam is hallani szeretnék. 
A lány bólintott, magában besorolta a választ a korábban hallott, és a szituációhoz mindig 

tökéletesen illők közé. 
A férfi közelebb húzódott; érte nyúlt, de kibújt az öleléséből, és felkelt. 
- Kérlek, Garona! - szólt rá szelíden. - Ne ismételjük meg azt, ami az éjszaka történt! Most 

ne! 
Garona a hátára hengeredett, és onnan nézett fel rá. 
- Nem értem a vonakodásodat - mondta. - Ennyire visszataszítónak tartasz? 
Suzanne rosszallóan mély lélegzetet vett. - Nem értem, hogy nem tudod ezt felfogni, dacára 

annak, hogy olyan kifinomult és érzékeny vagy - felelte. - Ahogy az éjjel is mondtam, időre van 
szükségem ahhoz, hogy megismerjek valakit. 
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- Mit akarsz tudni? - érdeklődött Garona. - Nyugodtan kérdezz tőlem bármi személyeset, 
ami éppen az eszedbe jut! 

- Nézd! Vonzódom hozzád, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mellettem maradhat-
tál, nem küldtelek el - válaszolta Suzanne. - Ritkán fordul elő velem ilyen rövid ismeretség után, de 
örülök neki. Túl sokat azonban ne várj tőlem! Értsd meg, nekem idő kell ahhoz, hogy feldolgozzam 
azt a rengeteg új élményt, ami hirtelen rám zuhant. 

- De hát ez természetellenes! - tiltakozott a férfi. - Nem lehetsz ennyire bizonytalan. 
- Tévedsz. Ezt hívják úgy, hogy önvédelem. Helytelen, ha pillanatnyi vágyak határozzák 

meg az ember viselkedését. Ez rád is érvényes. Lényegében semmit nem tudsz rólam, lehet akár fér-
jem vagy szeretőm. 

- Feltételezem, hogy van. Igazából meg lennék lepve, ha kiderülne, hogy nincs. Egyébként 
nem számít. 

- Hát ez szép! - Suzanne felháborodottan csípőre tette a kezét. - Neked nem számít, de mi 
van velem? - Gyorsan megálljt parancsolt magának, és megdörzsölte fáradtan lecsukódni akaró 
szemét. Úgy érezte, kezd kimerülni, pedig még csak néhány perce volt ébren. 

- Ne most beszéljük ezt meg, jó? - mondta. - Elég mozgalmas napunk lesz. Arak megígérte, 
hogy válaszol a kérdéseinkre, és elhiheted, hogy nekem van elég. - Az egyik tükörhöz lépett, alapo-
san megnézte magát, és közben egy-két grimaszt is vágott. Lehet, hogy össze vagyok zavarodva, 
gondolta, de egy dologban biztos volt: rövid, három centiméteresre kurtított hajjal nem a legjobban 
nézett ki. 

Miközben a lány a tükörben vizsgálgatta magát, Garona felült, lelépett a padlóra, és nagyot 
nyújtózkodott. - Ti, második generációs emberek olyan komolyak vagytok - mondta. 

- Nem tudom, mit értesz azon, hogy második generációs - válaszolta Suzanne -, de azt igen, 
hogy van okom a komolyságra. Nem a saját jószántamból jöttem ide. Ahogyan Donald is mondta, 
elraboltak bennünket. Ha esetleg nem értenéd, elrabolni azt jelenti, hogy erőszakkal vinni valakit 
valahová. 

 
Miután a csoport megreggelizett, Arak az ígéretéhez híven megjelent, és megkérdezte, ké-

szek-e az ismertetőre. Bergman és Suzanne lelkesen igennel válaszolt, Fuller már visszafogottabb 
volt, Adams és Donaghue pedig teljesen közömbös. Mindkettő komor volt és csendes, nem is ha-
sonlítottak harsány, nagy hangú önmagukhoz. Bergman gyanította, hogy erősen másnaposak, és 
meg is említette ezt Suzanne-nak. 

- Amilyen részegek voltak, nem csoda - válaszolta a lány. - Maga hogy van? 
- Remekül. Mármint a körülményekhez képest. Érdekes este volt. Mi van a barátjával, 

Garonával? Sokáig maradt? 
- Egy darabig - mondta kitérően Suzanne. - És Luna? 
- Szintén - válaszolta Bergman, és ő is igyekezett elkerülni a lány tekintetét. 
Arak egy félgömb alakú épületbe vezette őket, amely erősen hasonlított az előző este látott 

csarnokhoz, csak jóval kisebb volt. Amíg átvágtak a füvön, Bergman és Suzanne szorosan lépést 
tartott vele, Fuller néhány lépéssel lemaradt, Adams és Donaghue pedig hátul kullogott. 

- Továbbra is azt mondom, hogy szólni kellene Fullernek - súgta oda a barátjának 
Donaghue. - Talán lesz valami ötlete. 

- Mit tud tenni? - kérdezte Adams. - A kölyök meghalt. Fuller sem képes feltámasztani. 
- De talán meg tudja mondani, hova tegyük. Félek, hogy megtalálják. Nem szeretném, ha a 

saját bőrödön kellene kitapasztalnod, hogyan bánnak errefelé a gyilkosokkal. 
- Nekem?! - kérdezte idegesen megtorpanva Adams. 
- Te nyírtad ki - válaszolta Donaghue. 
- Te is adtál neki! 
- Igen, de nem öltem meg. Különben is, az egész a te ötleted volt. 
- Együtt ülünk a szarban, te mocsok! - mordult rá a haverjára Adams. - Nálad voltunk. Bár-

mi történjen is velem, ugyanazt kapod. 
- Gyertek! - hívta őket a kis félgömb alakú épület ajtajából Arak. A többiek mellette álltak, 

és őket figyelték. 
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- Akárhogy legyen is - súgta Donaghue -, nem dugtuk el rendesen. Kérdezd meg Fullertől, 
nincs-e valami jobb ötlete! Igaz, hogy tiszt volt, de okos. 

- Rendben van - mondta kényszeredetten Adams. 
A búvárok a lépteiket meggyorsítva beérték a csoportot. Arak rájuk mosolygott, és Suzanne-

nel és Bergmannal a nyomában előreindult. Amikor Fuller is mozdult, hogy kövesse őket, 
Donaghue a karját megfogva lefékezte, és jelentőségteljesen Adamsre nézett. 

- Fuller parancsnok! - súgta halkan a búvár. - Várjon egy kicsit! 
Fuller a válla fölött megvető pillantást vetett rá, és továbbment. Arak egy ívben kanyarodó, 

ablaktalan folyosón vezette őket végig. 
- Bocsánatot akarok kérni az esti dolgokért - folytatta szorosan Fuller nyomába szegődve 

Adams. 
- Miért? Mert ostoba volt, mert berúgott, vagy mert hagyta, hogy ezek félrevezessék? 
Mielőtt válaszolt volna, a búvár az ajkába harapott, hogy fékezni tudja magát. - Mind a há-

romért. Nem voltunk magunknál. De igazából nem ezt akartam mondani. 
Fuller olyan váratlanul torpant meg, hogy Adams majdnem beleütközött, Donaghue pedig 

meg is lökte a haverját. 
- Miről van szó, tengerész? Nyögje már ki! Érdekes beszélgetés vár ránk, nem szeretnék el-

mulasztani belőle semmit. 
- Hát, szóval... - Adams nem tudta, hogyan kezdjen hozzá. Bármilyen nagyszájú, erőszakos 

volt is, tartott Fullertől. 
- Halljuk! Mondja már! 
- Michaellel úgy gondoljuk, hogy jó volna minél előbb meglépni innen - mondta Adams. 
- Igazán éles észre valló felismerés - válaszolta Fuller. - Gondolom, csak most, reggel jutot-

tak el hozzá. Emlékeztetném azonban magukat, hogy fogalmunk sincs róla, hol vagyunk, amíg Arak 
meg nem mondja. Ha megtudjuk, akkor esetleg beszélhetünk róla. - Indulni akart, de Adams elkese-
redetten a karjáért kapott, és visszatartotta. Fuller megvetően nézett a kezére. - Vegye le rólam, mie-
lőtt végleg elveszítem a türelmemet! 

- De... 
- Elég volt, tengerész! - fojtotta belé a szót Fuller, és határozott rántással kiszabadította a 

karját. Energikus léptekkel a többiek után ment, akik addigra már eltűntek a folyosó végén lévő ajtó 
mögött. 

- Miért nem mondtad meg neki? - kérdezte idegesen suttogva Donaghue. 
- Te sem mondtad - figyelmeztette Adams. 
- Igen, mert te megígérted - dühöngött a barátja, és hogy levezesse valahogy felgyülemlett 

indulatát, kitárt karral az ég felé csapott. - Ennél a szenilis nagyanyám is ügyesebben csinálta volna. 
Ott vagyunk ahonnan elindultunk. Gondolom, te is sejted, hogy nem a legjobb rejtekhelyre dugtuk a 
kölyköt. Mi van, ha megtalálják? 

- Inkább nem gondolok rá - mondta megborzongva Adams. - Tudom, hogy nem jó helyre 
tettük, de még mindig ez volt a legjobb megoldás. 

- Mi volna, ha valamelyikünk mindig a szobában lenne? - vetette fel Donaghue. 
- Nem oldana meg semmit. Gyere! Tudjuk meg végre, hol vagyunk, hogy aztán kitalálhas-

sunk valamit. 
A búvárok Fuller után siettek, és az ajtón belépve egy kupolás, körülbelül tíz méter átmérő-

jű, ablaktalan teremben találták magukat. A helyiség berendezése tucatnyi kényelmes, magas támlá-
jú, egy sorban elhelyezett karosszékből állt. 

Arak és Sufa pontosan a bejárattal szemben ült, olyan székekben, amelyeknek a karfájába 
irányítókonzol volt beépítve. Tőlük jobbra két ismeretlen foglalt helyet. Bár a már megszokott fehér 
selyemruhát viselték, a pár nem volt annyira vonzó, mint a többi interterrai. Bergman és Suzanne 
Araktól és Sufától balra ült le, Fuller pedig - jó néhány széket kihagyva maga és a többiek között – 
a jobb szélre húzódott. 

- Richard, Michael! - fordult a belépőkhöz Arak. - Foglaljanak helyet, ahol éppen jólesik, és 
máris kezdjük! 

Adams közvetlenül Fuller mellé ült, és biccentett neki, de csak annyit ért el, hogy Fuller el-
húzódott tőle. Donaghue a barátja mellé telepedett. 
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- Ismét üdvözöllek benneteket Interterrán - kezdte Arak. - Ma igen hasznos szellemi kihí-
vásban lesz részetek, és közben - hamarosan - megtudjátok, milyen rendkívül szerencsések vagytok. 

- Mi volna, ha azzal kezdené, hogy megmondja, mikor megyünk haza? - kérdezte halkan 
Adams. 

- Fogja már be a száját! - mordult rá Fuller. 
Arak tisztán hallotta a kérdést. - Richard, tetszik az őszinteséged, az, hogy nem köntörfala-

zol, de kérlek, légy egy kis türelemmel! - kérte nevetve. 
- Először is, szeretnénk bemutatni nektek két tiszteletre méltó polgárunkat - vette át a szót 

Sufa. - Biztos vagyok benne, hogy a velük folytatott beszélgetés mindenki számára igen hasznos 
lesz, mert akárcsak ti, ők is a felszíni világból érkeztek. Bemutatom Ismael és Mary Blacket. 

A pár egy pillanatra felállt, köszönésképpen meghajolt, Donaghue pedig megszokásból ösz-
szeütötte a tenyerét, de be is fejezte a tapsot, mivel senki nem csatlakozott hozzá. Suzanne és 
Bergman a szemét tágra nyitva, leplezetlen csodálkozással bámulta a nőt és a férfit. 

- Mi is szeretettel üdvözlünk mindenkit Maryvel - mondta Ismael. Meglehetősen magas, so-
vány, inas férfi volt mélyen ülő, nagy szemekkel. - Azért vagyunk itt, mert már átéltük azt, amit 
maguk még csak ezután fognak, és talán tudunk segíteni. Általános, mindenkinek szóló javaslatként 
azt mondanám, hogy a dolgoknak ebben a fázisában ne akarjanak egyszerre túl sok mindent megta-
nulni. 

- Nem arra a fantasztikus krémre gondol, amit tegnap este kipróbáltunk? - kérdezte halkan, 
Adams füléhez hajolva Donaghue. 

- Csönd legyen! - szólt rájuk minden szót külön hangsúlyozva Fuller. - Ha nem maradnak 
csöndben, elzavarom innen magukat! 

- Jól, van, jól! - próbálta megbékíteni Donaghue. 
- Köszönjük, Ismael - mondta a férfinak Arak, majd egyenként végignézve a látogatókon, 

hozzátette: - Remélem, mindannyian éltek Black ajánlatával. Úgy gondoljuk, hogy nem ártana, ha 
megosztanánk a munkát. Ha bármilyen konkrét információra van szükségetek, forduljatok nyugod-
tan Sufához vagy hozzám, az alkalmazkodás problémáival viszont Ismaeltől és Marytől kérjetek 
segítséget! 

Suzanne frissen támadt aggodalommal az arcán fordult oda Bergmanhoz: - Mit ért azon, 
hogy az alkalmazkodás problémái? Meddig akarnak itt tartani bennünket? 

- Nem tudom - súgta vissza Bergman. Benne is ugyanez a kérdés merült fel. 
- Mielőtt teljes gőzzel elkezdenénk, szeretnék adni mindnyájatoknak egy telekommunikátort 

és egy látókészüléket - mondta Sufa, és a dobozból, amellyel a találkozóra érkezett, öt kis, névvel 
ellátott csomagot vett elő. Magához nyalábolva őket, végigment a széksoron, és mindenkinek oda-
adta a magáét. Adams és Donaghue rögtön - mint a karácsonyi ajándékot bontogató gyerekek fel-
tépte a csomagját. Suzanne és Bergman óvatosan nyúlt hozzá, Fuller pedig az ölébe rakta, és tudo-
mást sem vett róla. 

- Olyan, mint egy szemüveg, meg egy számlap nélküli karóra - állapította meg nem titkolt 
csalódással Donaghue. Az előbbit, amely elegánsan formatervezett volt, világos, átlátszó lencsével, 
rögtön fel is próbálta. 

- Ez a telekommunikációs rendszer - magyarázta Sufa - hanggal hozható működésbe, és 
mindegyik a viselőjének a hangjára van beállítva, úgyhogy nem felcserélhetők. Majd később meg-
mutatjuk, hogyan kell használni őket. 

- Mit tud? - kérdezte Adams, ugyancsak feltéve a szemüveget. 
- Majdnem mindent - válaszolta Sufa. - Összeköttetést biztosít a központi adattárakhoz, és a 

tőlük kapott információ a szemüveg segítségével virtuálisan is megjelenik. Biztosítja a vizuális és 
hang segítségével történő kommunikációt bárkivel Interterrán. Még olyan hétköznapi dolgokra is 
alkalmas, mint a légitaxi-rendelés. De minderről majd később. 

- Kezdjük! - mondta Arak. Megnyomott egy gombot az előtte lévő konzolon, mire a terem 
sötét, lefüggönyözöttnek tűnő fala hirtelen foszforeszkáló kékké vált. 

- Az első, amiről beszélnünk kell, az az idő fogalma - folytatta. - Számotokra talán ez a leg-
nehezebben felfogható, ugyanis itt, Interterrán az idő nem olyan megváltoztathatatlan, mint ami-
lyennek a föld felszínén tűnik. A tudósotok, Mr. Einstein felismerte az idő relativitását, azt, hogy 
megfigyelőjének a helyzetétől függ. Interterrán számos példát fogtok találni erre a relativitásra. A 
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legegyszerűbb, hogy csak egyet mondjak, civilizációnk kora. Földi szemszögből vizsgálva hihetet-
lenül ősi, a mi, illetve a naprendszer mércéjével mérve viszont nem. A ti civilizációtok ezer évekkel 
számol, a miénk milliókkal, a naprendszer pedig milliárdokkal. 

- Az isten szerelmére! - kiáltott fel panaszosan Adams. - Muszáj ezt végighallgatnunk? Azt 
hittem, végre megtudjuk, hogy hol a pokolban vagyunk. 

- Ha nem érted meg az alapokat - válaszolta Arak -, akkor minden, amit a későbbiekben 
mondok, hihetetlennek fog tetszeni, sőt, értelmetlennek. 

- Miért nem fordítjuk meg a sorrendet? - kérdezte a búvár. - Kezdd azzal, hogy megmondod, 
hol vagyunk, utána aztán jöhet a többi! 

- Richard! - szólt rá élesen Suzanne. - Maradjon csöndben! 
Adams szenvedő képpel az égre fordította a tekintetét, és közben a szeme sarkából 

Donaghue-t figyelte, de barátja csak azzal fejezte ki türelmetlenségét, hogy keresztbe rakta a lábát, 
majd rögtön le is vette az egyiket a másikról. 

- Az idő nem állandó - folytatta Arak. - Mint már az előbb említettem, remek tudósotok, Mr. 
Einstein is rájött erre, csak éppen ott tévedett, hogy a mozgás sebességének legfelső határa az, ami a 
fényé. Nem így van, bár hatalmas mennyiségű fókuszált energiára van szükség ahhoz, hogy át le-
hessen lépni ezt a határt. Hogy a mindennapi életből vett példával éljek, számottevő energiatöbblet 
kell a halmazállapot-változáshoz is, ahhoz, hogy a szilárd anyagból folyékony, a folyékonyból gáz-
nemű váljék. A fénysebesség túllépését úgy lehet érzékeltetni, hogy olyan, mint a halmazállapot-
változás, átlépés egy másik dimenzióba, amelyben az idő képlékeny, és kizárólag a tértől függ. 

- Jóságos isten! - robbant ismét Adams. - Ez valami hülye vicc? 
Fuller szó nélkül felállt, és két székkel távolabb ült a búvároktól. 
- Őrizd meg a türelmedet - felelte Arak -, és koncentrálj arra, hogy az idő nem állandó! 

Gondold csak végig! Ha az idő valóban relatív, az azt jelenti, hogy ellenőrizni lehet, irányítani, 
megváltoztatni. Ezzel el is jutottunk a halál fogalmáig. Kérlek benneteket, most jól figyeljetek! A 
föld felszínén a halál az evolúció szükségszerű velejárója, és az evolúció egyetlen igazolása a halál. 
De ha az evolúció igazán érző, mindennek a megismerésére képes lényt termel ki, a halál rögtön 
elveszíti szükségszerűségét, pazarlássá válik. 

A halál említésére Adams és Donaghue önkéntelenül is mélyebbre süllyedt foteljében, 
Bergman ellenben kihúzta magát, és magasra tartotta a kezét. Arak rögtön észrevette és feléje for-
dult. 

- Kérdezhetünk? - érdeklődött Bergman. 
- Természetesen. Ez inkább szeminárium, mintsem előadás. De megkérlek, csak arról kér-

dezz, amit elmondtam, és ne arról, amiről úgy gondolod, hogy mondani készülök. 
- Az idő mértékéről beszéltél. Azt akartad ezzel jelezni, hogy a ti civilizációtok nagyságren-

dekkel régebbi, mint amelyik a Föld felszínén kifejlődött? 
- Pontosan - válaszolta Arak. - És olyan mértékben, hogy az a ti tapasztalataitok alapján 

szinte felfoghatatlan. Interterra történetének legrégebbi dokumentumai majdnem hatszázmillió évre 
nyúlnak vissza. 

- Na menjünk! - tört ki ismét a felháborodás Adamsből. - Ez lehetetlen. Baromság az egész! 
Öregebbek, mint a dinoszauruszok. 

- Sokkal öregebbek vagyunk - értett egyet Arak. - Tökéletesen érthető, hogy hihetetlennek 
tartod. Ezért figyelmeztettünk benneteket, hogy lassan ismerkedjetek meg Interterrával. Anélkül, 
hogy a részletekbe belemennénk, hidd el, sokkal könnyebb lesz, ha fokozatosan szoktok hozzá je-
lenlegi valóságotokhoz. 

- Rendben van. De mi volna, ha bizonyítanád is valamivel, amit elmondasz? - kérdezte 
Adams. - Kezdem azt hinni, hogy ez az egész egy jól kidolgozott, baromi nagy csalás, és hogy 
őszinte legyek, semmi kedvem itt ülni, és baromságokra fecsérelni az időmet. 

Sem Fuller, sem Suzanne nem tett szemrehányást a búvárnak a dühös kirohanásért. Mind-
kettőjükben hasonló gondolatok kavarogtak, még ha Suzanne rosszallotta is a durva hangnemet. 
Arakot azonban szemmel láthatólag nem izgatta. 

- Rendben van - mondta türelmesen. - Olyan bizonyítékkal szolgálunk, amelyet saját civili-
zációtok ismeretében el tudtok helyezni az időben. Már régen, kialakulásának kezdete óta figyeljük 
a második generációs emberi társadalom fejlődését, és rögzítjük is. 
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- Egész pontosan mit értesz második generációs emberen? - kérdezett közbe Suzanne. 
- Hamarosan kiderül, de előbb hadd mutassak néhány érdekes képet - válaszolta Arak. - 

Mint már mondtam, figyeltük civilizációtok fejlődését, és körülbelül ötven évvel ezelőttig ezt aka-
dálytalanul tehettük. Azóta viszont növekvő technológiai fejlettségetek miatt kénytelenek vagyunk 
korlátozni ezt a tevékenységet, hogy elkerüljük a lelepleződést. Használaton kívül helyeztük régi 
típusú átemelő zsilipjeink többségét, az olyanokat, mint amilyenen keresztül ti is érkeztetek, vagy 
amilyen Barsamában, tőlünk nyugatra lévő testvérvárosunkban működik. Ezeket is fel kellett volna 
tölteni magmával, de a dolgozó klónok bürokratikus tehetetlensége miatt még nem hajtották végre a 
rendeletet. 

- Te aztán értesz ahhoz, hogy elkábítsd az embert - szólt közbe Adams. - De hol a bizonyí-
ték? 

- Az aknára gondolsz, amelybe a merülőnaszádunk belezuhant? Azt nevezed átemelő zsilip-
nek? - érdeklődött Suzanne. 

- Pontosan. 
- Általában tengervízzel van tele? 
- Igen. 
- Nem csoda, hogy a Geosat nem vette észre az Olympust - fordult Bergmanhoz Suzanne. - 

Nincs akkora tömege, hogy a graviméter észlelhesse. 
- Hagyják már abba! Elég a halogatásból! - türelmetlenkedett Adams. - Lássuk a bizonyíté-

kot! 
- Rendben van, Richard - felelte türelmesen Arak. - Mondj a történelmetekből egy idősza-

kot, amelynek látni akarod a dokumentációját! Minél régebbit, hogy valóban elhidd, amit mondtam! 
Adamsnek semmi nem jutott az eszébe, segélykérő pillantást vetett Donaghue-ra. 
- Nézzük például a római gladiátorokat! - állt elő az egyből az ötlettel. 
- Gladiátorküzdelmekről is vannak felvételeink - válaszolta vonakodva Arak -, de az ilyen 

erőszakos jelenetek hozzáférhetősége erősen korlátozott. Ahhoz, hogy meg lehessen őket nézni, az 
Idősek Tanácsának különleges engedélyére van szükség. Talán egy másik korszak jobb lenne. 

- Ez aztán már tényleg röhejes! - kiáltott fel Adams. 
- Fékezze magát, tengerész! - dörrent rá Fuller. 
- Nem tudom, jól értem-e - fordult Arakhoz Suzanne. - Azt akarod mondani, hogy rögzítetté-

tek az emberiség teljes történetét, és bármelyik korszakba betekinthetünk? 
- Pontosan - válaszolta Arak. 
- Mondjuk, a középkorba? 
- Az meglehetősen hosszú időszak. Megmondanád, melyik részére gondolsz? 
- Rendben van. Vegyük, mondjuk a tizennegyedik századi Franciaországot! 
- A százéves háború kora - mondta különösebb érzelem nélkül Arak. - Lám, még te is ilyen 

erőszakos korszakra vagy kíváncsi. Persze, tulajdonképpen érthető, hiszen nektek, második nemze-
dékhez tartozó embereknek meglehetősen sok erőszak jutott. 

- Ne a háborút mutasd, hanem hogy hogyan szórakoztak akkoriban! - válaszolta Suzanne. 
Arak megnyomta a kapcsolótábla egyik gombját, mondott valamit a közepén lévő kis mikro-

fonba, mire a terem elsötétült, a nagy kivetítő ernyő pedig életre kelt, sebesen változó képek jelen-
tek meg rajta. A látvány annyira érdekes volt, hogy önkéntelenül mindannyian előrehajoltak, és fe-
szülten figyeltek. 

A képek futása fokozatosan lelassult, majd abba is maradt, és kristálytiszta, természetes szí-
nű, tökéletes háromdimenziós látványban lett részük. Késő nyári búzamezőt láttak, körülbelül száz-
húsz-százötven méter magasból, és rajta aratók egy csoportját. Sarlóik a földre terített takarók körül 
hevertek, amelyekre már ki volt készítve szerény ebédjük. A rejtett hangszórókból nyári rovarok 
döngése, harsány ciripelése hallatszott. 

- Ez nem érdekes - mondta néhány másodperces szemlélődés után Arak. - Nem bizonyít 
semmit. A durva anyagú ruhákon kívül nincs utalás a korra. Nézzünk valami mást! 

Mielőtt bárki válaszolhatott volna, a képek újra villámgyorsan kezdtek peregni, de kis idő 
múlva ismét lelassult a futásuk. 

- Á, ez sokkal jobb! - szólt elégedetten Arak. A képernyőn sziklás hegycsúcson épült vár je-
lent meg, amelyben valamilyen ünnepély volt éppen. A felvétel jóval magasabbról készült, mint az 
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előző, és a vár körüli növényzet az ősz közepére utalt. Az udvar tele volt emberekkel, hangjuk halk, 
egyenletes morajlássá olvadt egybe. Mindenki színpompás középkori öltözéket viselt, az enyhe 
szélben hosszú rúdra erősített kopjazászlók lengtek. A várudvar közepén végigfutó hosszú, alacsony 
kerítés két végén egy-egy lovag készülődött, az utolsó simításokat végezve magán a viadal előtt. 
Díszes szerszámú lovaik fújtattak, izgatottan kapálták mellső patájukkal a földet. 

- Hogyan készültek ezek a felvételek? - kérdezte a látottaktól lenyűgözve Bergman. 
- Szabványos felvevővel - válaszolta Arak. 
- Úgy értem, honnan? - pontosított a kérdésen Bergman. - Valamilyen helikopterről? 
Arak és Sufa jókedvűen elnevette magát. - Kérlek, bocsáss meg! - mondta a férfi. - A heli-

kopter a ti technikátok része, nálunk nem létezik. Ha lenne, akkor sem használtuk volna, mert túl 
feltűnő. Ezeket a felvételeket egy kicsi, hangtalan, személyzet nélküli antigravitációs hajó készítette 
körülbelül hétezer méter magasból. 

- Hé, Hollywoodban naponta készülnek ilyenek - szólt közbe Adams. - Nem nagy dolog! 
Semmit sem bizonyít. 

- Ha ez valóban megrendezett jelenet, akkor a legvalószerűbb, amit valaha láttam - jelentette 
ki Suzanne, és nagy érdeklődéssel előrébb hajolt. Az apró részletek ragadták meg leginkább, ame-
lyek messze felülmúlták Hollywood képességeit. 

Az apródok elvégezték a dolgukat, a két páncélos lovag vízszintes helyzetben tartotta a lán-
dzsáját, és a harsonák jelére vágtatva megindult. Amint közeledtek egymáshoz, a tömeg hangja egy-
re erősebbé vált. Aztán, mielőtt a lovasok összecsaptak volna, az ernyő elsötétült egy pillanatra, 
majd ismét foszforeszkáló kékké vált. Ablak jelent meg a közepén, és benne a figyelmeztetés: Cen-
zúrázott felvétel! Megtekintését csak a Vének Tanácsa engedélyezheti. 

- A szentségit! - dühöngött Donaghue. - Már éppen kezdtem volna élvezni. Ki nyert? A zöld 
vagy a vörös ruhás fickó? 

- Adamsnek igaza van - jegyezte meg a közbeszólásról tudomást sem véve Fuller. - Ilyen je-
lenetet könnyű megrendezni. 

- Valószínűleg - válaszolta a sértődés legkisebb jele nélkül Arak. - De mutathatok mást, 
bármit, amit kértek. Sajnos, az idő rövidsége miatt nem mehetünk végig az egész történelmen. 

- Láthatnánk valami ősibbet? - kérdezte Bergman. - Mondjuk azt, hogy hogyan nézett ki 
ugyanez a hely az új kőkorszakban. 

- Remek ötlet! Annyiban szabom csak meg az időt, hogy a felvétel tízezer évesnél régebbi 
legyen, és majd meglátjuk, talál-e valamit a kereső. 

Az ernyő ismét életre kelt, de ezúttal hosszabb ideig tartott a képek gyors, villogó futása. 
Érezve, hogy megérinti a karját, Bergman közelebb hajolt Suzanne-hez. 
- Azt hiszem, tényleg valódi felvételeket látunk - mondta halkan a lány. 
- Szerintem is. El tudja képzelni, micsoda technika kellett hozzájuk? 
- Kevésbé csodálkozom a technikán, mint azon, hogy ez a hely, úgy ahogy van, létezik, és 

nem csupán álmodjuk - súgta Suzanne. 
- Á! - hallották Arak hangját. - A kereső talált valamit, mégpedig úgy huszonötezer évvel 

ezelőttről. - Miközben beszélt, a képek futása lelassult. 
Ugyanazt a sziklás hegyet látták, mint korábban, csak vár nélkül. Meredek, csupasz lejtő 

volt a tetején, és a közepe táján egy barlang. A bejárata körül szőrmébe burkolózott neandervölgyi 
emberek tevékenykedtek primitív eszközeikkel. 

- Úgy látszik, ugyanaz a hely - kommentálta a látottakat Bergman. 
A felvevőgép lassan ráközelített a jelenetre. 
- A kép viszont sokkal élesebb - jegyezte meg Bergman. 
- Abban az időben még nem tartottunk attól, hogy felfedezik a hajóinkat - magyarázta Arak -

, úgyhogy harminc méternyire is leeresztettük őket, hogy jobb felvételeket kapjunk. 
Az egyik neandervölgyi abbahagyta a munkát, fölegyenesedett, és nyújtózkodás közben az 

égre nézett. Durva arcvonásai rögtön megmerevedtek, a szája pedig szétnyílt, egyszerre fejezve ki 
meglepődést és rémületet. A felvétel annyira közeli volt, hogy tisztán lehetett látni nagy, szögletes 
zápfogait. 

- Észrevette a hajónkat - magyarázta a jelenetet Arak. - A szegény ördög nyilván azt hiszi, 
hogy az istenek érkeztek hozzájuk látogatóba. 
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- Nézzék! - kiáltott fel ámulva Suzanne. - Megpróbálja felhívni rá a többiek figyelmét. 
-A beszédkészségük és kifejezési módjuk nagyon korlátozott volt - magyarázta Arak -, de 

tudom, hogy ugyanabban az időszakban, és nagyjából ugyanazon a területen létezett egy másik 
előfaj is, amit ti cro-magnoninak neveztek. 

A neandervölgyi felmordult, vadul ugrálva a kamera felé mutogatott, és kis idő alatt sikerült 
is ráirányítania a többiek figyelmét. A kisgyerekes nők közül többen szorosan magukhoz ölelték a 
csecsemőiket, és berohantak a barlangba, miközben másokat előcsalogatott a kíváncsiság. 

Egy vállalkozó szellemü férfi tojásnyi követ vett fel, és a magasba hajította. Az egy darabig 
egyre nagyobbodva közeledett a felvevőgéphez, végül kicsúszott a képből. 

- Nem rossz dobás - állapította meg elismerően csettintve Donaghue. - A Red Sox jól tudná 
használni a középpályán. 

Arak egy gombnyomással kikapcsolta a vetítőt, a teremben világos lett. A látogatók szótla-
nul ültek, és csak néztek komolyan maguk elé, még Adams is. 

- Mikor készült ez a felvétel? - törte meg végül Bergman a csendet. 
Arak az irányítópult kijelzőjére nézett. - A ti időszámításotok szerint időszámítás előtt 23 

342 július 14-én. 
- Nem zavart benneteket, hogy észrevették a készüléketeket? - kérdezte Suzanne. Gondolat-

ban még mindig tisztán látta a neandervölgyi arcát. 
- De igen, kezdtünk aggódni miatta - válaszolta Arak. - Konzervatívjainkban még az is fel-

merült, hogy el kéne törölni a földről minden megismerésre képes egyedet. 
- Mi gondot okozhattak ezek a primitív emberek? - érdeklődött Bergman. 
- El akartuk kerülni, hogy a létezésünkre fény derüljön - magyarázta Arak. - Huszonötezer 

évvel ezelőtt, civilizációtoknak abban a primitív állapotában ez természetesen még nem következ-
hetett be, de tudtuk, hogy előbb-utóbb megtörténik. Azzal is tisztában vagyunk, hogy manapság is 
észreveszik néha a hajóinkat, és ez erősen aggaszt bennünket. Szerencsére az emberek többsége 
nem hisz ezeknek a megfigyeléseknek, és aki igen, az is azt gondolja, hogy a hajóink valahonnan a 
világegyetemből jönnek, meg sem fordul a fejében, hogy a föld alól. 

- Várj egy percet! - kért szót Fuller. - Senkinek sem szeretem elrontani az örömét, de nem 
hiszem, hogy a bemutatótok bármit is bizonyít. Számítógéppel könnyen elő lehet állítani ezeket a 
képeket. Miért nem hagyjátok ezt a hókuszpókuszt, és mondjátok meg nyíltan, kik vagytok, mit 
akartok tőlünk? 

Egy pillanatra csönd támadt, majd Arak és Sufa a fejét összedugva halkan tanácskozni kez-
dett, és a megbeszélésbe egy idő után Ismaelt és Maryt is bevonták. Miután végeztek, nyugodtan 
visszaültek a helyükre, Arak pedig Fullerhez fordult: 

- A hitetlenséged tökéletesen érthető, de nem vagyunk biztosak abban, hogy mindenki oszt-
ja. Reméljük, idővel változni fog a véleményed. Természetesen, ahogy a beavatásotok előrehalad, 
kapsz újabb bizonyítékokat is, és ezek végül meg fognak győzni. Addig mindössze azt kérjük, hogy 
legyél kissé türelmesebb. 

Fuller nem válaszolt, csak nézett maga elé némán, rezzenéstelen arccal. 
- Menjünk tovább! - javasolta Arak. - Engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljam 

Interterra történetét! Ahhoz, hogy megtegyem, a ti birodalmatoktól, a Föld felszínétől kell elindul-
nom. Az élet mintegy ötszázmillió évvel a Föld keletkezése után kezdődött rajta, és több milliárd 
éven át fejlődött. A tudósaitok ezzel tökéletesen tisztában vannak, de azt nem tudják, hogy mi, első 
generációs emberek az evolúció első fázisában, ötszázötvenmillió évvel ezelőtt jelentünk meg. 
Azért nem ismerik ezt az első szakaszt, mert az általunk Sötétség Korának nevezett időszakban 
csaknem minden maradványa elpusztult. Erről azonban majd később! Előbb mutatok néhány, saj-
nos, nem túl jó minőségű képet civilizációnknak abból a korai szakaszából. 

A fény fokozatosan halványulni kezdett. Suzanne és Bergman gyors pillantást váltott, de 
egyikük sem szólt. Figyelmüket a képernyőre összpontosították, amelyen rövid villódzás után az 
interterraihoz hasonló környezet képe bukkant föl. A fő különbséget az jelentette, hogy a házak fe-
hérek voltak és nem feketék, bár alakjuk megegyezett az utóbbiakéval. A köztük látott emberek is 
teljesen hétköznapiaknak tűntek, nem lehetett azt mondani rájuk, hogy sugárzóan szépek. 

- Elnézve ezeket a képeket, gyakran megmosolyogjuk saját primitívségünket - jegyezte meg 
Sufa. 
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- Így igaz - adott igazat neki Arak. - Azokban az ősi időkben még nem voltak dolgozó 
klónjaink. 

Suzanne a torkát köszörülte. Részletekbe menően, pontosan meg akarta érteni Arakot, aki-
nek az előadása szöges ellentétben állt mindazzal, amit földi tudósként az evolúcióról általában, és 
azon belül az emberi evolúcióról tudott. - Azt akarod mondani, hogy ez a felvétel ötszázötvenmillió 
évvel ezelőtt készült? 

- Igen - válaszolta nevetve Arak. Akárcsak Sufa, ő is remekül szórakozott azon, ahogy egyik 
ősük megpróbált fölemelni egy jókora követ. - Talán meglepő számotokra, hogy így mulatunk, de 
kérlek, nézzétek el nekünk. Nagyon régen nem láttunk már ilyet. Utoljára történelmünk első ötven-
ezer évében, amikor még csaknem teljesen olyanok voltunk, mint ti. Azóta megváltoztunk, és mint 
arra már nyilván rájöttetek, a háborúk is örökre megszűntek. Akkoriban a föld felszíne egészen 
másképp nézett ki, mint most, és azt próbáltuk meg létrehozni itt, Interterrán. Még csak egy szuper-
kontinens létezett, és egyetlen hatalmas, egybefüggő óceán. 

- Mi történt? - kérdezte Suzanne. - Miért döntöttetek úgy, hogy a mélybe költöztök? 
- A Sötétség Kora miatt - felelte Arak. - Civilizációnk már majdnem egymillió éve békésen 

fejlődött, amikor felfigyeltünk egy közeli galaxisban zajló vészjósló eseményre. Viszonylag igen 
rövid idő alatt egymás után sok, kataklizmaméretű szupernóva-robbanás következett be, és ezek ak-
kora sugárzással árasztották el a Földet, hogy az ózonréteg szertefoszlott tőle. Képesek lettünk vol-
na kivédeni ezt a bajt, de a tudósaink megállapították, hogy az említett galaktikus események a nap-
rendszer aszteroidáinak törékeny egyensúlyát is fel fogják borítani, és kisbolygók tömege fog a 
Földhöz csapódni ugyanúgy, mint története legelső időszakában. 

- Na ne! - nyögött fel ismét Adams. - Én ezt nem hallgatom tovább. 
- Csönd legyen, Richard! - utasította rendre határozottan Suzanne, anélkül, hogy egyetlen 

pillanatra is levette volna a szemét Arakról. - Interterra tehát a föld alá költözött. 
- Pontosan. Tudtuk, hogy a föld felszíne lakhatatlanná fog válni. Elkeserítő időszakot éltünk 

át. A naprendszerben próbáltunk új otthont találni, de sikertelenül, és akkor még nem állt rendelke-
zésünkre az az időtechnológia, amely más galaxisok átkutatását is lehetővé teszi. Sok eredményte-
len próbálkozás után született az az ötlet, hogy a túlélésre csak akkor van esélyünk, ha a föld, pon-
tosabban az óceán alá költözünk. Technikai felkészültségünk ezt lehetővé tette, úgyhogy nagyon 
rövid idő alatt megcsináltuk - mesélte Arak -, és nem sokkal az átköltözésünk után a világot, ame-
lyet azelőtt ismertünk, megsemmisítette a halálos sugárzás, aszteroidák miriádjainak a becsapódása, 
a heves geológiai átalakulások. Az óceán nyújtotta védelem ellenére is csupán hajszálon múlt a 
fennmaradásunk, mivel a borzalmas hő egy időben azzal fenyegetett, hogy az óceán vize felforr és 
elpárolog. Minden földi életforma megszűnt létezni akkor, leszámítva néhány primitív baktériumot, 
egyes vírusokat és kevés zöldmoszatot. 

A képernyő hirtelen elsötétült, és a terem ismét kivilágosodott. 
Mindenki csöndben volt, a látogatók maguk elé meredve próbálták megemészteni a hallotta-

kat. 
- Hát, ez Interterra rövid története, már ami a tudományosan igazolt tényeket illeti - törte 

meg a hallgatást Arak. - Föltételezem, hogy vannak kérdéseitek. 
- Meddig tartott a Sötétség Kora? - kezdte Suzanne. 
- Huszonötezer évnél valamivel tovább. 
A lány ámulattal vegyes hitetlenséggel csóválta a fejét, bár közben érezte, hogy lehet némi 

tudományos igazság abban, amit hall. Ráadásul, és ez legalább annyira fontos volt, magyarázattal 
szolgált annak a különös, eladdig elképzelni sem tudott valóságnak a létezésére, amelybe egyik pil-
lanatról a másikra belecsöppentek. 

- Az óceán alatt maradtatok azután is, hogy véget ért. Miért nem tértetek vissza a Föld fel-
színére? - kérdezte Bergman. 

- Ennek két fő oka volt - válaszolta Arak. - Az első, hogy mindenünk megvolt, ami kellett, 
és megszoktuk új környezetünket. A másik az, hogy amikor a földi élet újból kifejlődött, számunkra 
ismeretlen baktériumok és vírusok jelentek meg. Másként fogalmazva, mire az éghajlat olyanná 
vált, hogy visszamehettünk volna, a bioszféra ellenanyag-termelési szempontból ellenségessé ala-
kult. Halálos veszélynek tettük volna ki magunkat, és ezt csak hosszú, fájdalmasan sok veszteséggel 
járó alkalmazkodási folyamat eredményeként tudtuk volna megszüntetni. Így aztán maradtunk, és 
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hadd tegyem hozzá rögtön, hogy boldogan, elégedetten, mivel itt, az óceán alatt nem vagyunk ki-
szolgáltatva a természet szeszélyeinek. Sok univerzumot fölkerestünk azóta, de rá kellett jönnünk, 
hogy az összes közül ez a kis bolygó kínálja a legjobb létfeltételeket az emberi szervezetnek. 

- Most már értem, miért estünk át azon az igen alapos, több fokozatból álló fertőtlenítésen - 
vetette közbe Suzanne. - Mikroorganizmusoktól mentesen kellett megérkeznünk. 

- Pontosan! - értett egyet Arak. - Közben a nálunk tenyésző mikroorganizmusokhoz is hoz-
zászoktattunk benneteket. 

- Más szóval - folytatta Suzanne -, a Földön kétszer ment végbe az evolúció, mind a kétszer 
ugyanazzal az eredménnyel. 

- Majdnem ugyanazzal az eredménnyel - helyesbített Arak. - Bizonyos fajoknál történtek 
változások. Ezen először meglepődtünk, de aztán rájöttünk, hogy az önmagát ismétlődő fejlődés 
tökéletesen érthető, mivel a kiinduló DNS ugyanaz. A soksejtű élet mindkét esetben a zöldmosza-
tokból fejlődött ki, nagyjából azonos éghajlati viszonyok között. 

- Ezért nevezitek magatokat első generációs embereknek, minket pedig második generáció-
soknak - foglalta össze a hallottakat Suzanne. 

Arak elégedetten elmosolyodott. - Számítottunk arra, dr. Newell, hogy hamar megérted a 
dolgot, és igazunk is volt. 

- Egy részét annak, amit Arak az előbb elmesélt, tudományos vizsgálatok igazolják - fordult 
Bergmanhoz és Fullerhez a lány. - Geológiai és oceanográfiai bizonyítékok tanúskodnak arról, hogy 
létezett egy őskontinens, amit Pangeának nevezünk. 

- Elnézést, hogy közbevágok! - szólt Arak. - Az más, mint a mi őskontinensünk. Pangaea a 
Sötétség Korának vége felé, a Föld arculatát átszabó geológiai változások eredményeként alakult ki. 
A mi kontinensünk addigra végleg elmerült az asztenoszférában. 

- Nagyon érdekes - mondta őszintén Suzanne. - Ez lehet a magyarázata annak, hogy az első 
evolúciónak nincsenek fosszilis maradványai. 

- Remek, hogy ilyen gyorsan eligazodsz ezekben az alapvető kérdésekben - jegyezte meg 
újból, elégedett mosollyal a szája szögletében Arak. - Tulajdonképpen számítottunk is erre, még az 
érkezésed előtt. 

- Az érkezésem előtt?! - csapott le a kijelentésre Suzanne. - Mit akarsz ezzel mondani? 
- Semmit - válaszolta sietve a férfi. - Az égvilágon semmit. Talán nem ártana, ha emlékez-

tetnénk rá kollégáidat, hogy Pangaea feldarabolódásából jöttek létre a jelenlegi kontinensek. 
- Igen - helyeselt Suzanne. Átható pillantást vetett Arakra, közben az a kellemetlen érzése 

támadt, hogy akarattal titkol előle valamit. Fullerre, majd Bergmanra nézett, és azon törte a fejét, 
mennyit fogtak fel a hallottakból. Afelől egy csöppnyi kétsége sem volt, hogy Adamst és 
Donaghue-t meg sem érintette mindaz, amit Arak mondott. A két búvár csöndben ült, arckifejezé-
sük az unatkozó, a tanár magyarázatából semmit fel nem fogó iskolásokéhoz hasonlított. 

- Nos! - szólalt meg lelkesen Arak, és a nagyobb hatás kedvéért még a kezét is összedörzsöl-
te. - El tudom képzelni, hogy mennyire megdöbbentőnek találjátok mindazt, amit az előbb hallotta-
tok. Fájdalmas dolog szembesülni a belénk táplált, és készséggel elfogadott, alapigazságnak hitt né-
zeteink szertefoszlásával. Ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy fokozatosan vezessünk be benneteket 
a világunkba. Azt hiszem, elegetek volt a szóbeli ismertetésből, talán túlságosan is, úgyhogy nem 
ártana, ha némi közvetlen tapasztalatot is szereznétek arról, hogyan élünk. 

- Úgy érted, hogy menjünk ki a városba? - kérdezte Adams. 
- Feltéve, hogy senkinek sincs kifogása ellene - válaszolta Arak. 
- Rám számíthatsz! - mondta lelkesen a búvár. 
- Rám is! - csatlakozott hozzá rögtön Donaghue. 
- És ti? - fordult a többiekhez az interterrai. 
- Megyek! - felelte Suzanne. 
- Én is! - mondta Bergman, mihelyt összetalálkozott a tekintete Arakéval. 
Fuller, miután rákerült a sor, csupán szótlanul bólintott. 
- Nagyszerű! Pár perc türelmet kérünk csupán, hogy megtegyük a szükséges előkészületeket. 

- Arak a kezét Sufa felé nyújtotta, mire ő rögtön felállt, és együtt távoztak a kis tanácsteremből. 
- Alig jutok szóhoz! - mondta néhány másodpercnyi várakozás után Bergman. - Ez az egész 

dolog egyre hihetetlenebb! 
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- Nem tudom, egyáltalán elhiggyek-e valamit is mindebből - mondta tőle szokatlanul intelli-
gens fogalmazással Donaghue. 

- Bármilyen nevetségesen hangzik, számomra ez az egész túl fantasztikus ahhoz, hogy ha-
mis legyen - jelentette ki Suzanne. - Ráadásul mindabban, amit hallottunk, van némi tudományosan 
alátámasztott igazság. - Kis szünetet tartott, és Blackékre nézett, akik szótlanul, nyugodt, megfejthe-
tetlen arckifejezéssel ültek. - Kérem, mondják el a történetüket! - fordult hozzájuk. - Igaz, hogy a 
fenti világból kerültek ide? 

- Igen - felelte Ismael. 
- Honnan? - kérdezte rögtön Bergman. 
Másodikként Mary vállalkozott a válaszra: - Gloucesterből, Massachusettsből. 
- Ez komoly?! - Donaghue annyira lelkes lett, hogy feszesen ki is húzta magát. - Én is 

Massachusettsből jöttem, Chelsea-ből. Ismerik? 
- Hallottam róla - mondta Ismael -, de nem jártam ott. 
- Ugyan már! - Donaghue kuncogott, mintha remek viccet hallott volna. - Aki az északi par-

ton lakik, az mind megfordul Chelsea-ben. Ott van a Tobin-híd egyik vége. 
- Sosem hallottam a Tobin-hídról - közölte Ismael, és Donaghue erre már szólni sem tudott, 

csak hitetlenül összeráncolta a szemöldökét. 
- Hogyan kerültek Interterrára? - érdeklődött Adams. 
- Szerencsések voltunk - válaszolta Mary. - Nagyon szerencsések. Akárcsak maguk. 
- Szintén merültek? - kérdezett közbe Bergman. 
- Nem. Úton voltunk az Azori-szigetekről Amerikába, amikor borzalmas vihar tört ránk - 

mesélte Ismael. - Ugyanúgy megfulladtunk volna, mint a többiek, ha nem ment meg bennünket egy 
interterrai űrjármű. Szó szerint felszippantottak bennünket, és Interterrán tértünk magunkhoz. 

- Hogy hívták a hajójukat? - kérdezte Fuller. 
- Tempestnek, azaz Viharnak, ami illett is rá, tekintve, milyen véget ért. Gloucesteri szkúner 

volt. 
- Szkúner? - Fuller gyanakvó pillantást vetett Ismaelre. - Mikor történt a szerencsétlenség? 
- Nézzük csak! - kezdett számolni Mary. - Tizenhat éves voltam, tehát... 1801-ben. 
- Jézusom! - morogta Fuller, és behunyt szemmel végigsimított frissen borotvált feje tetején. 

- És még azt kérdik, miért vagyok olyan hitetlen? 
- Mary, az majdnem kétszáz éve volt! - figyelmeztette a nőt Suzanne. 
- Tudom, és azt is, hogy nehéz elhinni. Hát nem csodálatos?! Ugye, milyen fiataloknak lát-

szunk? 
- Azt akarják, higgyük el, hogy több mint kétszáz évesek? - kérdezte Bergman. 
- Időbe fog telni, amíg felfogják, és megértik ezt a világot - válaszolta Mary. - Csak azt tu-

dom tanácsolni, hogy óvakodjanak az elsietett véleményalkotástól. Még emlékszünk rá, hogy érez-
tük magunkat, amikor nyakunkba zúdult a sok új, hihetetlen információ. Számunkra még megdöb-
bentőbbek voltak, mint maguknak, mivel kétszáz év alatt sokat fejlődött a földi technika. 

- Csak alátámasztani tudom mindazt, amit Mary mondott - csatlakozott Ismael. - Emlékez-
zenek csak arra, hogy mit hallottak Araktól a találkozó elején! Interterrán más a jelentése az időnek, 
mint a Föld felszínén. Az interterraiak nem halnak meg abban az értelemben, mint a földi emberek. 

- Egy frászt nem! - morogta Adams. 
- Pofa be! - szólt rá suttogva, a fogai között szűrve a szót Donaghue. 
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Tizenharmadik fejezet 
 
Bergman és a többiek ugyanolyannak látták a légi taxit, mint amelyiken előző nap utaztak. 

Arak azonban közölte, hogy az újabb, gyorsabb modell volt. Nem vették észre a különbséget - a ré-
gi is könnyedén, hangtalanul emelkedett a levegőbe, és vitte őket a látogatók lakóhelyéről a nyüzs-
gő városba. 

- A frissen érkezettek rendszerint egy hetet töltenek az oktatóteremben, mielőtt kijönnek a 
városba - magyarázta Sufa. - Intellektuális és érzelmi szempontból súlyos megterhelést okozhat a 
sietség. Reméljük, nem hamarkodtuk el a dolgot, és nálatok ez nem fog bekövetkezni. 

- Van ezzel kapcsolatban bármilyen megjegyzésetek? - kérdezte Arak. - Nyitottak vagyunk 
minden javaslatra. 

A csoport tagjai összenéztek, mindenki azt remélte, hogy valaki más fog megszólalni. Mint 
Sufa jelezte, elképesztő élményben volt részük - körülöttük sűrű rajokban cikáztak a különböző 
irányba haladó taxik, és már önmagában az is csodának tűnt, hogy egyetlen ütközés sem történt. 

- Kíván valaki véleményt mondani? - noszogatta őket Arak. 
- Lenyűgöző - törte meg a csoport hallgatását Bergman. - Annyira, hogy pontos véleményt 

egyelőre nem is tudunk alkotni róla, de ami engem illet, úgy érzem, annál jobb, minél többet látok. 
Azzal, hogy megismerjük a technikátokat, például ezt a taxit, hihetőbbé válik mindaz, amit mondta-
tok. 

- Mit akartok mutatni? - kérdezte Suzanne. 
- Nehéz volt eldönteni - vallotta be Arak. - Ezért is tartott olyan sokáig, hogy Sufával meg-

tegyük az előkészületeket. Erősen törtük a fejünket, hogy hol kezdjük. 
Még be sem fejezte, amikor a jármű hirtelen lefékezett, majd sebesen süllyedni kezdett. Pár 

pillanattal később ott, ahol korábban semmilyen illesztés sem látszott, kinyílt az ajtaja. 
- Hogyan működik? - kérdezte a nyílás felé mutatva Bergman. 
- Kompozitanyag, molekula-transzformációval - válaszolta Arak, és intett, hogy menjenek. 
Bergman, miközben felállt, egy pillanatra odahajolt Suzanne-hez. - Mintha ezzel bármit 

megmagyarázott volna! - mondta elégedetlenül. 
Viszonylag alacsony, ablaktalan, csonka gúla alakú épület előtt szálltak ki, amely ugyanab-

ból a fekete bazaltból készült, mint a többi. Négyzetes alapjának oldalai körülbelül harminc méter 
hosszúak voltak, falai hat és fél méter magasak, és nagyjából hatvanfokos szöget zártak be a talajjal. 
Kevesen jártak körülötte, mégis, nem sokkal azután, hogy a második generációs emberek megjelen-
tek, tömeg formálódott körülöttük. 

- Remélem, nem bánjátok, hogy hírességekként fogadnak benneteket - jegyezte meg Arak. - 
Nyilván észrevettétek tegnap este, hogy egész Sarantát lázba hozta az érkezésetek. 

A tömeg lármás volt, de udvarias. Akik a legközelebb álltak hozzájuk, lelkesen nyújtották a 
látogatók felé a kezüket, hogy összeérintsék a tenyerüket. Adams és Donaghue készséggel eleget is 
tett kívánságuknak, különösen a nőkének. Araknak szüksége volt minden nyugodt határozottságára, 
hogy a vendégeket, főleg a két búvárt beterelhesse az épületbe. A helybeliek fegyelmezetten kint 
maradtak. 

- Egyre jobban tetszik nekem ez a hely - jelentette ki már az ajtón belül Adams. 
- Ennek igazán örülök - válaszolta Arak. 
- Mindenki nagyon barátságos - jegyezte meg Suzanne. 
- Természetesen. Hozzátartozik a természetünkhöz - magyarázta Sufa. - Egyébként is, rend-

kívül szórakoztatóak vagytok. 
Suzanne Fullerre pillantott, hogy lássa, hogyan reagál a megjegyzésre, de ő csak alig észre-

vehetően bólintott, mintha azt akarta volna jelezni, hogy gyanúja igaznak bizonyult. 
Nagy négyzet alakú, a szokásos fehér helyett ezúttal fekete falú helyiségben találták magu-

kat. Teljesen üres volt, hiányzott belőle mindenfajta bútorzat, díszítés, és ajtót sem láttak többet, 
csak azt, amelyen át beléptek. Néhány interterrai állt odabent mozdulatlanul, szemben a csupasz fa-
lakkal, és akárcsak a kintiek, ők is lelkesen üdvözölték a vendégeket. 

Arak udvariasan, de határozottan véget vetett az ünneplésnek. Egy üres falszakaszhoz vezet-
te a látogatókat, mondott valamit a csuklójára erősített kommunikátorba, mire a csoport tagjainak 



 - 91 - 

legnagyobb megdöbbenésére a fal ugyanúgy megnyílt, mint korábban a légi taxié. Kisebb, de 
ugyancsak berendezés és mindenfajta díszítés nélküli négyszögletes helyiségbe léptek. 

- Majd meséld el, hogyan működnek ezek az ajtók! - kérte Arakot Bergman, és kíváncsian 
végigsimította a falat. Az anyag textúrája, hővezetése alapján gyanította, hogy üvegszálból készült. 

- Természetesen - válaszolta Arak, de igazából nem figyelt oda, azzal volt elfoglalva, hogy 
újból mondjon valamit a kommunikátorba. Egy pillanattal később az ajtó bezárult, és a szoba zu-
hanni kezdett. 

Mindenki a hozzá legközelebb álló után kapott, mert egy pillanatra úgy érezték, hogy súlyta-
lanná váltak. 

- Jézusom! - kiáltott fel rémülten Adams. - Zuhanunk! 
- Nem, csak a mi liftjeink gyorsabbak annál, mint amihez hozzászoktatok - felelte Arak. 
A második generációs emberek zavartan elnevették magukat. 
- Hé! Honnan tudhattam volna?! - háborgott a búvár, mivel azt hitte, rajta mulatnak. 
- Visszatérve az eredeti kérdéshez, ahhoz, hogy mit mutassunk meg először - folytatta Arak. 

- Sufával megtárgyaltuk a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy az ellenkezőjét csináljuk annak, amit 
nagy valószínűséggel ti tennétek odafent, a felszínen. Ahelyett, hogy bölcsőtől a sírig mutatnánk 
meg az életet, sírtól a bölcsőig fogunk haladni. - Nem állta meg, hogy némi önelégültséggel el ne 
mosolyodjon a furcsa kijelentésen, és Sufa is csatlakozott hozzá. 

- Úgy tűnik, nagyon mélyre megyünk - jegyezte meg Suzanne. A figyelmét túlságosan lekö-
tötte a környezet, hogy reagáljon Arak kijelentésére. Bár a lift hangtalanul működött, és szinte nem 
is lehetett érezni, hogy mozog, a viszonylagos súlytalanság elárulta, milyen nagy sebességgel ha-
ladnak. 

- Valóban mélyre - adott igazat a lánynak Arak. - Következésképp meglehetősen meleg is 
lesz. 

A kabin olyan hirtelen lassult le, hogy mindenki összerezzent. Bergman újból a falhoz ért, és 
még mielőtt az ajtó kinyílt volna, már érezte a meleget. A csoport, Arakkal és Sufával az élen, ki-
szállt a liftből. 

Három fényesen kivilágított, széles folyosót láttak, keresztbe futó kisebbek kötötték össze 
őket. A lift ajtajánál kis nyitott jármű várta őket, amelyről gyanítani lehetett, hogy ugyanazon az 
elven működik, mint a légi taxi, ugyanis több méterrel a padló fölött lebegett. Arak intésére 
Bergman és Suzanne rögtön felszállt rá Sufával, Fuller azonban elbizonytalanodva megtorpant, el-
zárva az utat Adams és Donaghue elől. Gondterhelten, a homlokát enyhén ráncolva nézett végig a 
végtelenbe nyúlónak látszó folyosókon. A levegő, ahogyan azt Arak előre megmondta, igen meleg 
volt. 

- Kérlek! - mondta az interterrai, és a kis antigravitációs jármű belsejébe mutatott. 
- Úgy néz ki, mint valami börtön - felelte gyanakvón Fuller. 
- Pedig nem az. Interterrán nincsenek börtönök. 
Adams Donaghue-ra pillantott, és biztatóan odamutatta feltartott hüvelykujját. 
- Ha nem börtön, akkor mi? - kérdezte Fuller. 
- Katakomba - válaszolta Arak, és rögtön figyelmeztette is őket: - Ne aggódjatok! Tökélete-

sen biztonságos, és különben is, csak rövid látogatásra jöttünk. 
Fuller végre beadta a derekát, és ha nem is lelkesen, de beszállt a járműbe; lerítt róla, hogy a 

temetkezési helyet sem tartja sokkal vonzóbbnak, mint a börtönt. Adams és Donaghue követte, vé-
gül Arak is beszállt, és beleszólt a jármű műszerfalán a mikrofonba. Másodpercekkel később gyors-
vonat sebességével suhantak végig az előttük húzódó folyosón. 

Hogy miért volt szükség a járműre, az egyre nyilvánvalóbbá vált, ahogy múltak a percek. 
Nagy, a falak közelsége által tovább fokozott sebességgel száguldottak, hatalmas távolságot téve 
meg a szerteágazó föld alatti labirintusban. Körülbelül negyedórával és féltucatnyi szédítő kanyarral 
az indulás után a jármű lassulni kezdett, végül megállt. 

Arak a folyosókról nyíló kicsiny szobák egyikébe vezette a csoportot. Fullernek ez sem tet-
szett, és hogy ne érezze annyira bezártnak magát, az ajtónál maradt. 

A helyiség falán mélyedések sorakoztak. Arak odalépett az egyikhez, és egy dobozt és egy 
könyvet emelt ki belőle. 
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- Régen jártam itt - mondta, lefújva a port mindkettőről. - Ez a doboz a sírom - közölte, és 
hogy mindenki jól lássa, magasra is tartotta. Fekete volt, nagyjából akkora, mint egy cipősdoboz. - 
Ebbe a könyvbe pedig a korábbi halálaim dátumai vannak feljegyezve. 

- Baromság! - robbant ki Adamsből a tiltakozás. - Azt akarja elhitetni velünk, hogy feltá-
masztották, és nem is egyszer? Ugyan már, ember! 

Suzanne azon kapta magát, hogy bólogat, tökéletesen egyetért a búvárral. Már éppen ott tar-
tott, hogy elhiggye mindazt, amit mondtak neki, és tessék, Arak olyan kijelentéssel áll elő, amely 
teljességgel hihetetlen. Bergmanra nézett, hogy lássa, ugyanazt gondolja-e, amit ő, de a Benthic 
Marine elnöke nem fordult feléje, tökéletesen lekötötte a figyelmét a könyv, amelyet az interterrai 
közben átadott neki. 

Arak óvatosan kinyitotta a dobozt, belenézett, és továbbadta, hogy ők is megvizsgálhassák. 
Suzanne csak vonakodva vette át, de aggodalma fölöslegesnek bizonyult, mert csak egy kis csomó-
nyi hajat talált benne. 

Arak és Sufa elmosolyodott, mintha élvezetet okozott volna nekik a vendégek zavara. 
- Hadd magyarázzam meg a dolgot! - fordult hozzájuk Arak. - A dobozban a korábbi teste-

imről származó haj van. Maguk a testek bekerültek az olvadt asztenoszférába, amely egyébként 
nincs messze innen. Mint nyilván sejtettétek is, Interterrán minden újrafeldolgozásra kerül. 

- Nem értem ezt a könyvet! - mondta elégedetlenül Bergman. Már több oldalt átlapozott, de 
csak kézzel írt számoszlopokat talált rajtuk, amelyeket - legalábbis a Gergely-naptár alapján - nem 
lehetett dátumokként értelmezni. Ráadásul több száz volt belőlük, ami alaposan megnehezítette át-
tekintésüket. 

- Nem is számítottam rá, hogy megérted – válaszolta játékos mosollyal az arcán Arak. - Le-
galábbis egyelőre. Vagy amíg fel nem megyünk a központi munkaterembe. 

Elvette a könyvet Bergmantől, és a dobozzal együtt visszarakta a nyílásba. 
A földiek zavartan követték, és szálltak be a buszba. A kifelé vezető út rövidebbnek tetszett, 

mint amelyiken érkeztek, és hamarosan ismét a liftnél voltak. 
- Ha azért hoztatok ide, hogy tanuljunk valamit ebből a kis látogatásból, hát meg kell mond-

jam, nem sikerült - jelentette ki Suzanne, miközben beszálltak a liftbe. 
- Dehogynem. Majd meglátod - biztatta Arak -, csak légy egy kis türelemmel! 
Egy első generációs emberekkel és dolgozó klónokkal teli, forgalmas szinten szálltak ki a 

liftből. Pillanatokon belül akkora tömeg vette őket körül, hogy félő volt, elszakadnak egymástól, 
különösen azután, hogy néhányan a jelenlévők közül felismerték bennük az előző esti ünnepség 
díszvendégeit, és mindenáron a közelükbe akartak férkőzni, hogy összeérintsék velük a tenyerüket. 
A legnépszerűbbnek, mint korábban, ezúttal is Adams és Donaghue bizonyult. 

A jókora kavarodás ellenére Araknak és Sufának végül csak sikerült elvezetni őket egy nagy 
táblához, amelyre sok száz név volt felírva, és mindegyikhez tartozott egy szobaszám és egy idő-
pont is. Arak figyelmesen nekilátott olvasni, és hamarosan talált egy ismerős nevet. 

- Lám, lám - fordult Sufához, és rámutatott a névre. - Reesta úgy döntött, hogy elmegy. Ép-
pen kapóra jön, és az is, hogy a 37-es szobát választotta. Az újak közé tartozik, tökéletesen lehet 
látni benne a letöltő berendezést. 

- Ideje, hogy elmenjen - válaszolta Sufa. - Évek óta alig hallani tőle egyebet, mint hogy mi-
lyen sok baja van a testével. 

- Tökéletesen meg fog felelni a célnak. 
- Ha így van, beugranék a keltetőbe, előkészíteni a dolgokat, és szólni a klónoknak, hogy 

hamarosan megérkezik a csoport. 
- Ragyogó ötlet! - értett egyet a nővel Arak. - Egy órán belül ott leszünk. Próbáld meg úgy 

intézni, hogy lássunk egy születést! 
- Igyekszem - ígérte meg Sufa. - Utána hozzánk is elvisszük őket? 
- Remélem, marad rá idő - válaszolta Arak. 
Könnyedén összeérintették a tenyerüket, és a nő távozott. 
- Nos! - fordult a csoporthoz Arak. - Próbáljunk meg együtt maradni! Ha valaki mégis le-

szakadna, kérdezze meg, hol a harminchetes szoba, és jöjjön utánunk! - Előreindult, hogy a tábla 
előtt hömpölygő tömegen át utat törjön a többieknek. 
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Suzanne szorosan a nyomába szegődött, és vigyázott, hogy véletlenül se maradjon le tőle. - 
Az „elmegy” ugyanaz az eufemizmus, mint nálunk? - kérdezte. 

- Inkább azt mondanám, hogy hasonló - válaszolta Arak, és aggódva pillantott a két, minden 
feléje nyúló női kezet megérinteni igyekvő búvárra. - Richard és Michael! - kiáltott oda nekik. - Ne 
maradjatok le! Este bőven lesz időtök tenyérérintésre. Pihenhettek, azt csinálhatjátok, amihez éppen 
kedvetek van. 

- Eutanáziát fogunk látni? - érdeklődött tovább nem titkolt rosszallással a hangjában 
Suzanne. 

- Dehogy! - tiltakozott hevesen Arak. 
- Ismael és Mary mesélte, hogy nálatok másképp halnak meg az emberek, mint nálunk. 
- Tökéletesen igaz. - Arak kénytelen volt lefékezni, és visszamenni Adamsért és Donaghue-

ért, akiket szorosan körülfogtak az érdeklődők, és képtelenek voltak továbbhaladni. 
Miközben nekilátott kiszabadítani a két búvárt, Suzanne határozottan közölte Bergmannal: 
- Nem vagyok hajlandó végignézni semmilyen morbid bemutatót. 
- Én sem - értett egyet a férfi. 
- Talán jobb lett volna, ha megkérjük őket, tartsanak még néhány előadást, mielőtt sort kerí-

tenek a terepgyakorlatra - mondta Suzanne, megpróbálva némi humort lopni a beszélgetésbe. 
Nem volt igazán sikeres, kényszeredett, kurta nevetést tudott csak kicsikarni Bergmanból. 
Araknak végre sikerült kiszabadítania Adamst és Donaghue-t rajongóik gyűrűjéből, és mel-

lettük maradt, hogy távol tartsa az újabb próbálkozókat. Suzanne és Bergman követte őket, a sort 
Fuller zárta, és ebben az alakzatban sikerült eljutniuk a 37-es szobához. 

Bergman a nagy bronzajtót díszítő domborművön azonnal felismerte Cerberust, a görög mi-
tológia alvilágát őrző háromfejű kutyát, és ezt meglepődve szóvá is tette. 

- Nem mi vettük át a görögöktől – válaszolta Arak -, hanem fordítva, ők tőlünk. 
- Úgy érted, a görögök innen, Interterráról kapták? 
- Pontosan. 
- Hogyan? - csodálkozott Bergman. 
- Egy kudarcba fulladt kísérlet során - magyarázta Arak. - Néhány ezer évvel ezelőtt néhány 

liberális gondolkodású atlantiszi vállalkozott arra, hogy az alkalmazkodás nehézségeit elviselve 
visszamenjen a felszínre, megváltoztatni a társadalmi fejlődés menetét. Sajnos, a tervük kudarcba 
fulladt. Több száz évnyi eredménytelen próbálkozás során bebizonyosodott, hogy a második gene-
rációs emberek erőszak iránti vágyát semmi nem olthatja ki, és ezért a kísérletet abbahagyták. Bizo-
nyos interterrai örökség azonban a résztvevők által kiemelt sziget elsüllyesztése után is megmaradt, 
például néhány építészeti formánk, a demokráciáról alkotott elképzelésünk, és saját primitív mito-
lógiánk néhány eleme, köztük Cerberus. 

- Ezek szerint valós alapja van Atlantisz legendájának - szúrta közbe Suzanne. 
- De mennyire! Atlantisz a felszínre tolta egyik zsilipkapuját, létrehozva ezzel egy szigetet 

közvetlenül a Földközi-tenger bejárata előtt. 
- Hagyják már abba ezt a marhaságot! - szólt rájuk Adams. - Vagy menjünk be, vagy mi 

Mike-kal elhúzzuk a csíkot a központi csarnokba, ahol legalább van mivel szórakozni! 
- Jól van. Elnézést! - kért bocsánatot a késlekedésért Arak, és hogy Suzanne-t is megvigasz-

talja, rögtön hozzátette: - Ha akarod, még majd beszélgethetünk az atlantiszi kísérletről. 
- Nagyon szeretném - válaszolta a lány, és miközben Arak kinyitotta az ajtót, megjegyezte 

Bergmannak: - Platón a Dialógusaiban a Gibraltári-szoros elé helyezte Atlantiszt. 
- Valóban? - kérdezte a férfi, de rögtön le is kötötte a figyelmét az, amit a bronzajtó mögött 

láttak. Szó sem volt morbid jelenetről, amilyentől Suzanne félt. Inkább vidám ünnepélynek tűnt, 
olyannak, mint az előző esti, csak kisebb méretekben. A helyiség mindössze akkora volt, mint egy 
tágas lakószoba. A mintegy száz jelenlévő a már megszokott fehér ruhát viselte, kivéve egyet, aki a 
többiekétől élesen elütő színű vörösbe öltözött. A szoba végében, pontosan az ajtóval szemközt egy 
jókora, átlátszó burával fedett szerkezet volt beépítve a falba. Mellette asztal állt, és rajta ugyan-
olyan könyv és doboz, amilyet Arak odalent, a mélyben tett látogatás során mutatott nekik. 

- Arak! - kiáltotta a vörösbe öltözött férfi, mihelyt megpillantotta őket. - Milyen kellemes 
meglepetés! - Sietve elnézést kért addigi beszélgetőtársaitól, és feléjük indult. - És még a vendége-
inket is elhoztad! Legyetek üdvözölve! 
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- Jézusom! - súgta Bergmannak Suzanne, miután felismerte a közeledőt. - Tegnap este talál-
koztam vele. - Pontosan emlékezett rá, hogy egyike volt annak a két férfinak, aki odament hozzá-
juk, miközben Garonával beszélgetett. - Nem úgy néz ki, mint aki halni készül. - Úgy érezte, hogy a 
kicsattanóan egészségesnek látszó, dús, sötét hajú, hibátlan bőrű, csillogó férfiból ellenállhatatlan 
életerő, férfias tartás árad. 

- Hát, a többiek sem úgy viselkednek, mintha azért jöttek volna, hogy elsirassák - felelte 
Bergman. 

- Köszönjük, Reesta - mondta a férfinak Arak. - Reméltem, hogy nem veszed rossz néven, 
ha a vendégeink is részt vesznek az ünnepségeden. Találkoztál velük tegnap este? 

- Volt szerencsém megismerkedni dr. Newell-lel. 
Reesta udvariasan meghajolt Suzanne előtt, és feléje nyújtotta függőlegesen tartott kezét. 
Miután a lány óvatosan megérintette, valósággal sugárzott. 
- Hadd mutassam be Perryt, Donaldet, Richardot és Michaelt is! - mondta Arak. Rögtön meg 

is mutatta, ki kicsoda, Reesta pedig mindegyiküket főhajtással üdvözölte. Adams és Donaghue nem 
sok figyelmet szentelt neki, sokkal jobban érdekelték őket a nő vendégek, akik közül néhányat is-
mertek az előző estéről. 

- Sufával úgy döntöttünk, hogy megmutatunk néhány dolgot a vendégeinknek, még mielőtt 
részletesebb magyarázatba bocsátkoznánk - magyarázta Arak. - Ezzel talán sikerül csökkentenünk a 
tájékozódási időszakra jellemző hitetlenségüket. 

- Ragyogó ötlet! - dicsérte meg az elképzelést Reesta. - Gyertek! - Félreállt, és elegánsan in-
tett, hogy lépjenek beljebb. 

- Ezek szerint fogalmuk sincs arról, mi célt szolgál ez a kis ünnepség? - kérdezte, miután a 
második generációs emberek mögött bezárult az ajtó. 

- Nem nagyon - válaszolta Arak. 
- Csodás ártatlanság! Olyan üdítő! 
- A síromtól jövünk, de szándékosan nem mondtam el nékik mindent. 
- Nagyon jól tetted! - értett egyet Arakkal Reesta, és vidáman kacsintva meglökte a vállával. 

Végignézett a csoporton, Suzanne-t hagyta utolsónak, és úgy csinálta, hogy össze is kapcsolódjon a 
tekintetük. 

- Fontos nap ez a számomra - közölte. - Ma meghal ez a testem. 
Suzanne nem tudta megállni, hogy hátra ne hőköljön. A férfi nemcsak tökéletesen egészsé-

gesnek látszott, hanem akként is viselkedett. A bejelentés még Adams és Donaghue figyelmét is 
felkeltette. 

- De nehogy elkeseredj! - mondta Suzanne önkéntelen reakciója láttán Reesta. - Nálunk, 
Interterrán ez ünnepi alkalom, és a legrosszabb esetben is csupán apró kényelmetlenség. Nálam rá-
adásul régen megérett rá az idő. Ezzel a testtel kezdettől fogva sok bajom volt. Sok szervet ki kellett 
cserélnem, a térdeket például kétszer. Mindennap adódott valamilyen újabb gond. Örök küzdelem 
volt vele az életem, és ma reggel megtudtam, hogy a várakozási idő a csekély kereslet miatt négy 
évre csökkent. Valamiért senki sem akar meghalni manapság. 

- Négy év! - kiáltott fel Arak. - Ez csodálatos! Nem értettem, miért döntöttél ilyen hirtelen, 
amikor még a múlt héten is arról beszéltél, hogy mit fogsz csinálni a következő években. 

- Akármilyen könnyen megy a dolog, nem könnyen szánja rá magát az ember - felelte 
Reesta. - Be kell vallanom, én is egyre halogattam. Ez a négyéves ajánlat éppen kapóra jött. 

- Bocsáss meg! - szólt közbe Bergman. - Össze vagyok zavarodva, de azért érdekelne, hogy 
úgy általában mennyi ideig éltek itt, Interterrán. 

- Attól függ, hogy konkrétan mire gondolsz - válaszolta Reesta. - Az élettartam szempontjá-
ból nagy különbség van a test és az esszencia között. 

- A testek általában két-háromszáz évig tartanak, de természetesen akadnak kivételek - 
mondta Arak. 

- És nekem épp egy ilyen jutott - kommentálta a kijelentést Reesta. - Mindössze száznyolc-
van évet tudtam kihozni ebből - a legrosszabb, amivel eddig dolgom volt. 

- Azt akarjátok mondani, hogy a test és a lélek kettőssége Interterrán bebizonyított, naponta 
tapasztalható tény? - kérdezte elképedve Suzanne. 
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- Igen! - Arak úgy mosolygott, mint egy büszke szülő csemetéje kiváló teljesítménye láttán, 
és hogy Reestának se legyen semmi kétsége afelől, mi szerzett neki akkora örömet, hozzátette: - Dr. 
Newell rendkívül gyorsan tanul. 

- Ez természetes. 
- Mi az ördögről beszélnek maguk? - kérdezett közbe Adams. 
- Ha figyelt volna ahelyett, hogy bambán a száját tátja, maga is tudná! - pirított rá Suzanne. 
- Elnézést! - mondta gúnyosan, túlhangsúlyozott angol kiejtéssel a búvár. 
- Mit értetek esszencián? - érdeklődött Bergman. 
-A gondolatot, a személyiséget, a szellemi és értelmi lét összességét - válaszolta Arak. - 

Mindent, ami azzá tesz, aki vagy. Nálunk, Interterrán az esszencia örökké él, sértetlenül kerül át a 
régi testből az újba. 

A magyarázat hallatán Suzanne-ből és Bergmanból is gyorsan sorjázó kérdések törtek fel, 
Arak azonban a kezét feltartva mindkettőjüket csendre intette. 

- Ne felejtsétek el, hogy hívatlan látogatók vagyunk! - mondta. - Tudom, rengeteg a kérdése-
tek, és ennek a látogatásnak az is volt a célja, hogy előhozza őket, de durvaság lenne a részünkről, 
ha megzavarnánk a hangulatot. Később mindent részletesen elmagyarázok - ígérte, és Reestához 
fordult: - Köszönöm, barátom! Nem zavarunk tovább. Gratulálok, és kellemes pihenést kívánok. 

- Fölösleges bármiért is köszönetet mondanod - válaszolta Reesta. - Megtiszteltetés szá-
momra, hogy elhoztad a vendégeinket. Jelenlétük még különlegesebbé teszi az eseményt. 

- Később még találkozunk. Mikor halsz meg? - kérdezte Arak, és kezdte kifelé terelni a cso-
portot. 

- Majd - válaszolta könnyedén Reesta. - Sok órára béreltem ki a szobát, bőven van még idő... 
Várj! 

Arak megtorpant, és érdeklődve visszafordult a barátjához. 
- Támadt egy ötletem! - mondta izgatottan Reesta. - Második generációs vendégeink talán 

örülnének, ha látnák, hogyan halok meg. 
- Ez igazán nagylelkű ajánlat. Nem akarunk alkalmatlankodni, de minden bizonnyal igen 

hasznos lenne, ha végignézhetnék. 
- Szó sincs alkalmatlankodásról! - tiltakozott az ötletbe belefeledkezve Reesta. - Elegem van 

már ebből az ünnepségből, és különben is, nyugodtan folytatódhat tovább a fizikai jelenlétem nél-
kül. 

- Ha így van, elfogadjuk a meghívást - mondta Arak, és integetni kezdett Adamsnek és 
Donaghue-nak, mivel a két unatkozó búvár már visszaosont a folyosóra. 

- Remélem, nem lesz borzasztó - súgta izgatottan Suzanne. 
- Ahhoz képest, amit odahaza szórakozásképpen szoktatok nézni, semmiképpen sem - vála-

szolta Arak. 
Reesta mondott valamit a csuklójára erősített kommunikátorba, majd elindult, hogy a termet 

körbejárva mindenkivel összeérintse a tenyerét. Amikor végzett, a többiek üdvrivalgása közepette 
az asztalhoz lépett, levágott egy tincset a hajából, és a dobozba tette, majd beírta a könyvbe a dátu-
mot, újabb hangos ünneplésre adva ezzel okot. 

A különös alakú gép mellett kinyílt egy ajtó, és két dolgozó klón lépett a szobába. Mindket-
ten kelyhet hoztak, odanyújtották Reestának, aki magasra emelte őket, és erre mindenki elhallgatott. 
Amikor már olyan csönd volt, hogy a légyzümmögést is meg lehetett volna hallani, Reesta nyugod-
tan, a legkisebb sietség nélkül mindkettőt fenékig ürítette. 

A kelyhek kihörpintését általános taps fogadta. Reesta meghajolt a vendégei és a második 
generációs emberek előtt, majd a két klón segített neki bemászni a gépezet körülbelül egy méter 
széles nyílásán. A lábát dugta be először, és előrecsúszott, hogy a feje is jócskán bent legyen a gép-
ben. Miután elhelyezkedett, tükör ereszkedett föléje, amely úgy volt beállítva, hogy lássa a háta 
mögött elhelyezkedő vendégeket, és azok is az arcát. Búcsúzóul még integetett egyet, majd behuny-
ta a szemét, és az arca kisimult, mintha aludna. 

Az egyik dolgozó klón a berendezés oldalához lépett, és rátette a kezét egy fehér négyzetre. 
Csaknem azonnal zúgás hallatszott, és vöröses fény töltötte ki a készülék belsejét. Egy pillanattal 
később Reesta teste megmerevedett, a szeme kinyílt. Néhány percig maradt csak ilyen állapotban, 
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utána elernyedt, a szeme mélyen belesüppedt az üregébe, az álla megereszkedett, jelezve, hogy ha-
lott. 

A jelenlévők meg sem pisszentek, némán figyelték, amint a bura belsejét kitöltő vörös de-
rengés fokozatosan megszűnik, és vele a zümmögés is. Aztán váratlan, szippantásra emlékeztető, 
erős hang hallatszott, szelepszisszenés, és Reesta teste eltűnt. Az egyik pillanatban még a bura alatt 
feküdt, a következőben pedig már csak a helye látszott. 

Minden arc komoly maradt, a másodpercek csöndben múltak. Suzanne-t érzelmileg és ér-
telmileg is megzavarta, amit látott - a halál puszta gondolata is nyugtalanítóan hatott rá. Bergmanra 
nézett, de az csak zavartan vállat vont. 

- Ennyi? - kérdezte Adams. 
Arak intett neki, hogy maradjon csendben és várjon. Donaghue testhelyzetet változtatott, 

közben ásított is egy hatalmasat. 
Váratlanul, egyszerre mindenkinek a kommunikátora bekapcsolt, a második generációs em-

bereké is. Bár Ismael és Mary Black nagyjából elmagyarázta, hogyan kell használni a készüléket - 
mindössze abból állt, hogy felszólító hangsúllyal kellett bele beszélni -, még egyikük sem próbálta 
ki, és nagyon meglepődtek, amikor Reesta hangját hallották belőle. 

- Üdvözöllek benneteket, barátaim - hallatszott a kis hangszórókból. - Minden a legnagyobb 
rendben. Halálom sikeres volt, bonyodalmaktól mentes. Négy év múlva találkozunk, de addig is, ne 
feledkezzetek meg rólam, jelentkezzetek! 

Üdvrivalgás tört fel az első generációs emberekből, és hogy örömüknek cselekvéssel is kife-
jezést adjanak, lelkesen összeérintgették a tenyerüket. 

- Nem nagy ügy náluk a halál - súgta Adamsnek Donaghue. 
- Igen, és úgy tűnik, ez a bevett módja. 
- Itt az alkalom, hogy távozzunk - mondta Arak, és ugyanolyan feltűnésmentesen, ahogyan 

megérkeztek, kiterelte a második generációsokat a folyosóra, a liftekhez. Suzanne és Bergman tele 
volt kérdésekkel, de megkérte őket, hogy várjanak, mert minden figyelmét lekötötte az, hogy ne en-
gedje lemaradni Adamst és Donaghue-t. Fuller a tőle megszokott módon hallgatott, az arcáról sem 
lehetett leolvasni, mire gondol. 

Amikor visszaszálltak a légi taxiba, akkor vált csak lehetővé a beszélgetés. Bergman még az 
ajtó becsukódása előtt közölte: - Azt hiszem, ez után a látogatás után több kérdésünk fogalmazódott 
meg, mint amennyire választ kaptunk. 

- Akkor eredményes volt - válaszolta elégedett bólintás kíséretében Arak. A középen álló 
kerek, fekete asztalra tette a kezét, és azt mondta: -A keltető központba, kérem! - Egy pillanattal ké-
sőbb az ajtó becsukódott, a csészealj fölemelkedett, és nagy sebességgel tovasiklott. 

- Tulajdonképpen mi volt az, amit láttunk? - érdeklődött Suzanne. 
- Reesta testének a halálát - felelte Arak, és kényelmesen hátradőlt a karosszékében, hogy 

pihenjen egy kicsit. Kezdte kifárasztani a népes, beavatatlan második generációs emberekkel eltöl-
tött hosszú idő, a feszültség, amivel ez járt. 

- Hová került a test? - kérdezte Adams. 
- Vissza az olvadt asztenoszférába. 
- És Reesta esszenciája? - érdeklődött Bergman. 
Arak várt egy kicsit, mintha a megfelelő szavakat kereste volna, csak azután válaszolt: - Ne-

héz elmagyarázni, de talán megértitek, ha azt mondom, hogy az emlékezete és a személyisége le-
nyomatát letöltötték integrált információs központunkba. 

- Nézzék! - kiáltott fel lázas izgalommal Adams. - Ott, az előtt az épület előtt! Dögöljek 
meg, ha nem egy ’Vette! 

Bár mindenkit nagyon érdekelt Arak magyarázata, a búvár heves kitörése egy időre háttérbe 
szorította, és mindenki arra nézett, amerre Adams mutatott. Ütött-kopott Chevrolet Corvette-et lát-
tak bazalt talapzaton egy épület előtt, amely úgy nézett ki, mint egy halom találomra egymásra do-
bált építőkocka. 

- Mit keres itt egy ’Vette? - kérdezte Adams, miközben maguk mögött hagyták az idegen 
környezetben valóban meglepő látványt nyújtó kocsit. - Hatvankettes évjáratú. Egyszer volt egy 
ilyenem, csak zöldben. 
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- Az épület a Földfelszín Múzeuma - magyarázta Arak. - A gépkocsi azért került eléje, mert 
úgy éreztük, jól jellemzi a kultúrátokat. 

- Siralmas állapotban van - jegyezte meg Donaghue. 
- Az volna a csoda, ha más lenne - válaszolta Arak. - Hosszú ideig volt víz alatt, mielőtt ki-

mentettük. De visszatérve Perry kérdéséhez, miután a dolgozó klón elindította a meghalasztást, 
Reesta teljes szellemi lényege - beleértve az emlékezetét, személyiségét, érzelmeit, öntudatát, még 
egyéni gondolkodásmódját is - kivonásra került, és úgy lett eltárolva, hogy bármikor föl lehessen 
éleszteni. 

A másodlagos emberek döbbenten hallgattak. 
- De még mielőtt Reesta esszenciáját felélesztenék, a csuklókommunikátoron keresztül bár-

mikor kapcsolatba lehet lépni vele, és közben a minden házban, így a tietekben is meglévő média-
center segítségével látható is, utolsó ismert alakjában - magyarázott tovább Arak. - Az Információs 
Központ gondoskodik arról, hogy kép és hang tökéletes összhangban legyen. 

- Mi van, ha valaki a letöltés előtt hal meg? - kérdezte Adams. 
- Ilyesmi nem fordulhat elő. Interterrán a halál pontosan be van tervezve. 
- Ez már sok! - mondta Bergman. - Annyira hihetetlen, amit mondasz, hogy hirtelen nem is 

tudom, mit kérdezzek. 
- Csöppet sem lep meg, hogy így érzed - válaszolta Arak. - Ezért döntöttünk úgy Sufával, 

hogy előbb megmutatunk bizonyos dolgokat, és aztán magyarázzuk el őket. 
- Próbálom, de nehezen tudom felfogni, hogyan lehetséges letölteni valakinek a szellemi lé-

nyegét - mondta Suzanne. - Az intelligencia, az emlékezet, a személyiségjegyek végtelenül bonyo-
lult, összetett szerkezetet alkotnak az emberi agyban. Idegsejtek milliárdjairól van szó, amelyek 
millárdféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz. 

Arak csak részben értett egyet vele: - Valóban rengeteg információt kell kimenteni az agy-
ból, és mégis, a számuk kozmikus méretekkel mérve nem olyan elképesztő. Abban is igazad van, 
hogy meg kell őrizni ezek pontos szerkezetét. Az Információs Központ pontosan ezt csinálja, mole-
kuláris szinten, dupla kötésű izomer szénatomokat használva fel hozzá. Az eredményt - az ujjle-
nyomat mintájára - agylenyomatnak nevezzük. 

- Én feladom! - közölte Bergman. 
- Ne csüggedj! - bátorította Arak. - Gondolj arra, hogy még nagyon az elején jártok az 

Interterrával való ismerkedésnek! Bőven lesz rá időtök, hogy mindent, amit tapasztaltok, elhelyez-
zetek magatokban, és összefüggéseiben lássatok. A következő, a keltető központba vezető látogatá-
sunk során megtudjátok, mit csinálunk az agylenyomatokkal. 

- Mi van a Földfelszín Múzeumában? - tért el jócskán a tárgytól Fuller. 
A kérdés megszakította Arak gondolatmenetét, és ettől az interterrai szemmel láthatóan elbi-

zonytalanodott. 
- Úgy értem, miket őriztek benne? 
- A másodlagos emberi történelemhez és kultúrához tartozó dolgokat - kerülte meg a konkrét 

választ Arak. 
- Honnan származnak? 
- Többségük az óceán mélyéről. Nemcsak katasztrófák, háborúk miatt kerültek oda, hanem 

azért is, mert ostoba módon egyre inkább szeméttelepként használjátok. Meglepődnétek, ha látná-
tok, mennyi mindent elárul egy kultúráról a szemete. 

- Szeretnék elmenni abba a múzeumba - jelentette ki Fuller. 
- Ahogy óhajtod - válaszolta vállvonogatva Arak. - Te vagy az első látogató, akinek eszébe 

jut. Figyelembe véve, milyen sok csodálatos élményt kínál Interterra, csodálkozom, hogy éppen ez 
a vágyad. Biztos, hogy semmi sincs ott, amit ne ismernél. 

- Mindenkinek más az ízlése - zárta le lakonikus tömörséggel a témát Fuller. 
Néhány perccel később a légi taxi a keltető központ bejáratánál rakta ki a csoportot. Az épü-

let a megszólalásig hasonlított a Parthenonra, csak éppen fekete volt. Amikor Bergman ezt szóvá 
tette, Arak ismét azt felelte, hogy a hasonlóság iránya - akárcsak Cerberus - pont az ellentéte annak, 
amire gondol: a központ több millió éves. 

Akárcsak a megtervezett halál palotája, ez az épület is a városnak kevésbé forgalmas részén 
állt, ám ennek ellenére itt is gyorsan tömeg gyűlt a második generációs emberek köré, és Araknak 
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nem kis erőfeszítésébe került bevinnie őket az épületbe, távol az első generációsok Adams és 
Donaghue felé nyújtott kezeitől. 

Az épület belül - szöges ellentétben a halálközponttal világos volt, falai fehérek, mint a láto-
gatók palotájáé. További különbséget jelentett a sok, dolga után siető klón jelenléte. 

A szobában, ahová Arak vezette őket, rengeteg apró, rozsdamentes acélból készült, 
Suzanne-t miniatűr bioreaktorra emlékeztető tartályt láttak. Bonyolult csőhálózat kötötte össze őket, 
és még valami, ami leginkább fejlett technológiájú szerelőszalagnak nézett ki. A levegő meleg volt 
és nedves, a tartályok között felbukkanó dolgozó klónok különböző műszereket, kijelzőket ellen-
őriztek. 

- Nem a legérdekesebb rész - mondta Arak -, de mégis itt tanácsos kezdenünk a látogatást. A 
tartályokban petefészek- és here-szövetkultúrák vannak. A peték és a spermiumok kiválasztása vé-
letlenszerű, de mielőtt egyesítenék, igen alaposan megvizsgálják őket, hogy kiderüljön, nincs-e va-
lamilyen molekuláris szintű hibájuk. Az egyesítés után újabb ellenőrzés következik, és csak azután 
a megtermékenyítés. Ha valakit érdekel, meg is nézheti - mondta Arak, és egy mikroszkópra muta-
tott. 

Suzanne volt az egyetlen, aki élt a lehetőséggel, és látta, amint az objektív alatti kis cellában 
egy aktív spermium éppen behatol egy oocytába, egy érett, fiatal petesejtbe. Az egész egy pillanatig 
tartott csak, utána a zigóta tovább haladt a szalagon, és két újabb ivarsejt került a kamrába. 

- Még valaki? - érdeklődött Arak, miután Suzanne fölegyenesedett. 
Nem akadt több vállalkozó. 
- Rendben. Nézzük akkor a kihordási szobát, ami sokkal érdekesebb! - Arak előrement, és 

egy terembe vezette őket, amely akkora volt, mint több, keskeny oldalával egymáshoz illesztett fut-
ballpálya. Több sorban hosszú polcok sorakoztak benne, rajtuk tiszta, átlátszó gömbök, és a sorok 
között dolgozó robotok százai járkáltak pontosan megállapított rend szerint, hogy rendszeres idő-
közönként ellenőrizzenek minden egyes gömböt. 

- A megtermékenyítés után osztódásnak induló zigótákat ismét ellenőrzik, nincsenek-e kro-
moszómahibáik - magyarázta Arak. - Miután bebizonyosodott, hogy mentesek mindenfajta tökélet-
lenségtől, és elérnek bizonyos meghatározott sejtszámot, bekerülnek egy gömbbe, és a továbbiak-
ban ott fejlődnek. 

- Megnézhetjük a gömböket? - kérdezte Suzanne. 
- Természetesen. Azért jöttünk. 
Lassan elindultak egy több száz méter hosszú, gömböket tartalmazó polcok közötti folyosón. 

Suzanne-t elbűvölte, ugyanakkor fel is háborította, amit látott, ugyanis minden gömbben egy-egy - 
különböző korú és nagyságú - embrió úszkált. A méhlepény sem hiányzott egyikből sem - alaktalan 
masszaként ott vöröslött valamennyi tartály alján. 

- Ez annyira mesterséges! - szakadt fel a lányból a halk kiáltás. 
- Valóban az - értett egyet Arak. 
- Interterrán csak ektogenetikus szaporodás létezik? 
- Kizárólag. Olyan fontos dolgot, mint a reprodukció, nem bízhatunk a véletlenre. 
Suzanne megtorpant, és a fejét csóválva egy tizenöt centisnél nem nagyobb embriót kezdett 

figyelni, amely úgy mozgatta a karját és a lábát, mintha úszna. 
- Zavar ez a folyamat? - kérdezte Arak. 
A lány bólintott. - Olyasmit gépesít, amit szerintem jobb ráhagyni a természetre. 
- A természet gondatlan. Jobban el tudjuk végezni ezt a dolgot, és vigyázunk is rá, hogy úgy 

legyen. 
Suzanne vállat vont - nem akart vitába bocsátkozni Arakkal -, és továbbment. 
- Olyanok ezek a gömbök, mint amilyenben maguk voltak - fordult Adamshez és Donaghue-

hoz Bergman. 
- Nagy szart olyanok! - válaszolta Adams. 
- Kérem! - szólt rá ingerülten Suzanne. - Elegem van az állandó trágár beszédükből! 
- Elnézést, ha megbántottuk őfenségét! - vágott vissza neki a búvár. 
- A tartályok valóban hasonlóak, de nem ugyanazok - szólt közbe sietve Arak, mivel el akar-

ta kerülni, hogy bármilyen veszekedés robbanjon ki a keltető központban. 
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Suzanne hirtelen megtorpant, és a megdöbbenéstől kővé dermedve bámult az egyik gömbre 
- legalább kétéves, tökéletesen fejlett gyermek volt benne. - Miért van itt még mindig? - kérdezte, 
miután visszanyerte a hangját. 

- Ez a normális - válaszolta Arak. 
- Normális? Milyen idős korban... - a lány kis szünetet tartott, küszködött, hogy megtalálja a 

legmegfelelőbb kifejezést - ...kerülnek a szabadba? 
- Változatlanul születésnek nevezzük, vagy semlegesebb szóval keletkezésnek. 
- Mindegy. - Suzanne-t undorral töltötte el a folyadékkal teli gömbbe zárt gyermek látványa. 

Rettenetesen ridegnek, kiszámítottnak és kegyetlennek érezte mindazt, aminek szemtanújává vált. - 
Meddig tartjátok itt őket? 

- Lehetőleg négyéves korukig - válaszolta Arak. - Amíg az agy elég fejletté válik ahhoz, 
hogy befogadja a lenyomatot. Igyekszünk csupán a legszükségesebb mértékben kitenni őket a szer-
vezetlen, természetes benyomásoknak. 

Suzanne nem válaszolt, csak gyors pillantást váltott Bergmannal. 
- Gyertek! - hívta őket Sufa. - Mindjárt láthattok egy keletkezést. Igyekeztem késleltetni, 

amennyire lehetett, de siessetek! - Megfordult, és izgatottan elsietett arra, amerről jött. 
Arak is gyorsabb tempóra biztatta őket, és az agylenyomat-beültető teremben, ahogyan ne-

vezte, meg sem álltak, hogy mielőbb átérjenek a születésekébe. Sikerült is idejében, de Suzanne a 
küszöbön megtorpant, annyira megdöbbentette a látvány. 

A helyiség csak negyedakkora lehetett, mint az, ahol a „kihordás” történt, és nem lezárt 
fémhengerek, embriót tartalmazó gömbök, hanem folyadékkal teli átlátszó tartályok sorakoztak 
benne. Mindegyikben egy-egy angyalarcú, négyéves forma gyerek lebegett helyhez rögzítetten, és 
fejlettsége ellenére még mindegyiknek megvolt a köldökzsinórja, végén a méhlepénnyel. 

- Nem vagyok biztos abban, hogy látni akarom - mondta Suzanne, miután Arak szelíden elő-
retolta. 

A többiek tátott szájjal, némán álltak az első tartály körül. A gyerek fejét - mintha agyműtét-
re készítették volna elő - speciális szerkezet tartotta mozdulatlanul, szemhéját sebészkampók tartot-
ták felhúzott állapotban, és rögzítve volt a szemgolyója is. Lőfegyverhez hasonlító berendezésből 
gyorsan, változó frekvencián villódzó fénysugarak lövelltek ki, és jutottak a tartály falán áthatolva a 
gyerek pupillájába. 

- Mi folyik itt? - kérdezte Bergman, akit a látottak leginkább valami borzalmas, embertelen 
kínzásra emlékeztettek. 

- Tökéletesen biztonságos és fájdalommentes - mondta Arak. 
Csatlakozott a csoporthoz, és Suzanne-t is biztatta, hogy ne maradjon le. 
- Úgy néz ki, mintha golyószóróval tüzelnének rá - jegyezte meg Donaghue. 
- Ismerve erőszakos kultúrátokat, tökéletesen megértem, hogy erre gondolsz, bár mi sem áll 

távolabb az igazságtól - válaszolta Arak. - Hogy folytassam a halálpalotában elkezdett hasonlatot a 
letöltésről, ez a gyerek most megkapja valakinek az Információs Központban lenyomat formájában 
tárolt esszenciáját. Amit most láttok, az az élesztés. 

Suzanne a kezét a szájára tapasztva, lassú léptekkel közeledett a többiekhez; úgy érezte ma-
gát, mint egy kisgyerek, aki horrorfilmet lát - félt, de képtelen volt máshová nézni. A mozdulatlanul 
kimerevített gyereket meglátva jeges borzongás futott végig rajta - úgy érezte, a biotechnológia vad, 
őrült ámokfutásának a szemtanúja. 

- Ahogyan arról a halálközpontban meggyőződhettetek - magyarázta Arak -, az agylenyomat 
kivonása másodpercek kérdése csupán. A betöltés ennél sokkal hosszabb ideig tart. Primitív techno-
lógiára hagyatkozva kénytelenek vagyunk alacsony energiájú lézert használni, mivel még senki nem 
tudott jobb behatolási pontot ajánlani, mint a retina. Ez tulajdonképpen érthető is, mert nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a retina - embrionális állapotban mindazt tartalmazza, ami az agyban van. Az el-
járás működik, de sajnos igen lassan. Harminc napot vesz igénybe. 

- Jesszusom! - kiáltott fel inkább érdeklődve, mintsem döbbenten Adams. - Egy egész hó-
napra kifeszítitek szegény kölyköket? 

- Hidd el, semmit nem éreznek belőle, szenvedésről szó sincs - válaszolta Arak. 
- És a gyerek saját esszenciája? - szúrta közbe Suzanne. 
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- Aközben kapja meg, amíg mi itt beszélgetünk, és hozzá elképesztő mennyiségű tudást és 
tapasztalatot - jelentette ki Arak, és büszkén el is mosolyodott. 

Suzanne bólintott, de mozdulata nem egyetértést, csupán tudomásulvételt fejezett ki. Vegy-
tiszta kizsákmányolásnak tartotta mindazt, amit látott, egyfajta parazitizmusnak, hogy vénséges vén 
lelket ültetnek egy ártatlan gyerekbe, és ezzel örök rabságra ítélik a fiatal testet. 

- Arak! Siessetek! - kiabálta Sufa a terem végéről nyíló ajtóból. - Lemaradtok a legfonto-
sabbról! 

- Gyerünk! - adta ki a parancsot Arak. - Ezt muszáj látnotok! Megvan a végtermék. 
Suzanne örült, hogy elszakadhat a mozdulatlanságba dermedt gyermektől, és vigyázva, hogy 

véletlenül se nézzen a többi tartályra, az interterrai után sietett. Fuller, Adams és Donaghue a lát-
ványtól letaglózva hátramaradt. Donaghue kinyújtotta az ujját, hogy egy pillanatra elzárja a lézersu-
gár útját. Fuller az utolsó pillanatban tudta csak félreütni. 

- Ne bomoljon, tengerész! - dörrent rá szigorúan. 
- Isten ments! A világért sem venném a lelkemre, ha a gyerek nem tanulna meg zongorázni - 

válaszolta vigyorogva a búvár. 
- Nem tetszik ez nekem - mondta Donaghue, és a tartályt megkerülve próbált belenézni a lé-

zerfegyver csövébe. 
- Nézd az előnyösebb oldaláról! - biztatta Adams. - Ez még mindig jobb, mint iskolába járni. 

Ha tényleg nem fáj, ahogy Arak mondja, én inkább ezt vállalnám. Jesszusom! Hogy utáltam az is-
kolát! 

- Kitaláltam, még mielőtt mondta! - jegyezte meg lekicsinylő pillantás kíséretében Fuller. 
- Gyertek! - kiabált vissza mindhármuknak a távoli, nyitott ajtóból Arak. - Ezt feltétlenül 

látnotok kell! 
Nekilódultak, és a következő szobába érve Arakot, Sufát, Suzanne-t és Bergmant egy rozs-

damentes acélból készült csúszda alján, selyemmel drapériázott falak között találták. A csúszda a 
falból indult, a felső végét dupla lengőajtó zárta le, és kipárnázott alján egy gyönyörű, az 
interterraiak jellegzetes ruháját viselő, négy év körülinek látszó kislány ült. Nyilvánvaló volt, hogy 
pillanatokkal korábban érkezhetett le a csúszdán. A falak mentén dolgozó klónok álltak ugrásra ké-
szen, arra az esetre, ha netán szükség lenne rájuk. 

- Üdvözlöm az urakat - fordult Fullerhez és a két búvárhoz Arak, és rögtön a kislányra muta-
tott. - Ismerkedjetek meg Barlottal. 

- Hogy vagy, kincsem? - kérdezte Adams önkéntelenül is gügyögővé változtatott hangon, és 
óvatosan előrenyújtotta a kezét, hogy kedveskedve belecsippentsen a rózsás kis arcba. 

- Kérem! - mondta Barlot, és ügyesen elhajolt. - Jobb, ha tizenöt-húsz percig nem érnek 
hozzám, mert csak most jöttem ki a szárítóból. A testfelszíni idegvégződéseimnek még alkalmaz-
kodniuk kell a gáznemű közeghez. 

Adams, mintha jókora ütést kapott volna, hátratántorodott. 
- Ők hárman is a felszínről nemrég érkezett látogatók - magyarázta Arak, és Fullerre és a két 

búvárra mutatott. 
- A mindenségit! - kiáltott fel Barlot. - Ezt nevezem! Öt felszíni látogató egyszerre! Boldog 

vagyok, hogy mindjárt a keletkezésem napján ekkora megtiszteltetés ér! 
- Éppen időben érkeztünk, hogy üdvözöljük Barlotot a fizikai világba való visszatérése al-

kalmából - magyarázta a második generációsoknak Arak. 
- Csodálatos dolog visszajönni - fűzte hozzá nyugodt bólintás kíséretében a kislány. Alapo-

san megnézte apró kezeit, megforgatta, ki is nyújtotta őket, és még az ujjait is szétterpesztette. Utá-
na a lábát vette szemügyre, és arra is volt gondja, hogy megvizsgálja a talpait. - Jó testnek látszik - 
mondta. - Eddig legalábbis - tette hozzá, és nem állta meg, hogy ne kuncogjon egyet. 

- Szerintem remek! - mondta Sufa. - És ezek a gyönyörű kék szemek! Az előző testednek is 
kék szeme volt? 

- Nem, de az azelőttinek igen - válaszolta Barlot. - Szeretem a változatosságot. Néha a vélet-
lenre bízom, milyen legyen a szemem színe. 

- Hogy érzed magad? - érdeklődött Suzanne. Tudta, hogy ostoba kérdést tett fel, de hirtelen 
semmi más nem jutott az eszébe. A gyerekes hanghordozás és a felnőttes fogalmazás ellentéte való-
sággal letaglózta. 
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- Leginkább éhesen - felelte Barlot. - És türelmetlen is vagyok. Alig várom, hogy megkap-
jam az otthonomat. 

- Meddig voltál... a tárolóban? - kérdezte Bergman. - Már amennyiben ez a helyes kifejezés 
rá. 

- Mi azt mondjuk, hogy az emlékezetben - javította ki Barlot. - Feltételezem, hogy hat évig - 
az volt a meghirdetett tárolási idő, amikor kivontak. De nekem olyan, mintha csak egy nap lett vol-
na. Amíg az emlékezetben vagyunk, esszenciánk nem érzékeli az idő múlását. 

- Fáj a szemed? - érdeklődött Suzanne. 
- Egy csöppet sem. Gondolom, azért kérdezed, mert véres. 
- Igen. - Barlot mindkét szeme fehérjét sűrűn behálózták a tűzpiros, kitágult hajszálerek. 
- Az a szemgolyórögzítőktől van. Nemrég távolíthatták el őket. 
- Emlékszel arra, ahogy az akváriumban úszkáltál? - kérdezte Adams. 
Barlot vidáman elnevette magát. - Még nem hallottam, hogy bárki akváriumnak nevezte 

volna a növesztőtartályt! De hogy a kérdésedre válaszoljak: nem. Első emlékem ebben az alakom-
ban - egyébként az összes előzőben is az, hogy a szárítóban vagyok, a futószalagon. 

- Okoz-e bármilyen stresszt a letöltés, az emlékezetben tartózkodás és a visszaültetés? - kér-
dezte Suzanne. 

Barlot néhány másodpercig gondolkodott, mielőtt válaszolt: - Nem. Az egyetlen igazi gon-
dom, hogy meg kell várnom a pubertást ahhoz, hogy igazán kiszórakozhassam magam. - Nevetett, 
és ugyanúgy Arak, Sufa, Adams és Donaghue is. 

 
- Ez az otthonunk - Sufa a légi taxi tárgyiasult ajtaján keresztül egy házra mutatott, amely 

ugyanolyan volt, mint amilyenben a vendégek laktak, csak kisebb pázsit tartozott hozzá. Sok száz 
hasonló városi ház között állt. 

- Arakkal arra gondoltunk, hogy tanulságos lenne számotokra, ha látnátok, hogyan élünk, és 
esetleg haraphatnátok is valamit. Meglátogattok bennünket, vagy netán túl fáradtak vagytok? 

- Én tudnék enni! - jelentette ki lelkesen Adams. 
- Szeretném látni az otthonotokat - mondta Suzanne. - Nagyon kedves tőletek, hogy meghív-

tok. 
- Örülök a megtiszteltetésnek - közölte Bergman. Fuller nem szólt, csupán bólintott. 
- Halál éhes vagyok - panaszkodott Donaghue. 
- Akkor ezt meg is beszéltük - foglalta össze a válaszokat Sufa, és Arakkal kiszállva intettek 

a többieknek, hogy kövessék őket. 
Akárcsak a vendégek házaié, az övék is teljesen fehér volt belülről - fehér márvány, fehér 

drapériák, rengeteg tükör -, és az egyik oldalán nyitott központi helyiségből a szabadba nyúló 
úszómedence is tartozott hozzá. Bútor kevés volt, és néhány nagy méretű - a vendégek által a fertőt-
lenítő központban látottakhoz hasonló - holografikus ábrázolás jelentette a díszítést. 

- Fáradjatok beljebb! - kérte a vendégeket Sufa. 
- Pont olyan, mint az Ocean Beach-i házam - jelentette ki Donaghue, miután alaposabban 

körülnézett. 
- Ne marháskodj! - figyelmeztette Adams, és játékosan adott neki egy kokit. 
- Minden interterrai ház nyitott az egyik oldalról? - érdeklődött Bergman. 
- Igen. Lehet, hogy ironikusan hangzik, de mi, akik a föld mélyén élünk, szeretünk kint lenni 

a szabadban - válaszolta Arak. 
- Nehéz lehet bezárni, ha elmentek - jegyezte meg Adams. 
- Interterrán semmi sincs zárva - közölte Sufa. 
- Senki sem lop? - kérdezte megütközve Donaghue. Arak és Sufa elnevette magát, de utána 

rögtön elnézést is kértek. 
- Nem akartunk kinevetni - mentegetőzött Arak -, de olyan szórakoztatóak vagytok. Több-

nyire egészen váratlan dolgokat mondtok. 
- Elbűvölő primitívségünk lehet az oka - szúrta közbe Fuller. 
- Pontosan - értett egyet a házigazda. 
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- Interterrán ismeretlen a lopás - magyarázta Sufa. - Nincs rá szükség, mivel mindenkinek 
mindenből bőven jut. Ezenkívül nálunk nem létezik az, amit ti tulajdonnak neveztek - már a törté-
nelmünk kezdeti időszakában megszűnt. Egyszerűen csak használjuk, amire szükségünk van. 

A vendégek helyet foglaltak, Sufa pedig szólította a dolgozó klónokat, akik rögtön meg is 
jelentek, és velük egy olyan állat, amilyet korábban a légi taxiból láttak. Közelről még bizarrabbnak 
tűnt kutyától, macskától és majomtól kölcsönzött, szeszélyesen eggyé olvasztott jegyeivel. A külö-
nös teremtmény, mikor meglátta a vendégeket, nekik akart rontani, de Arak keményen rászólt: - 
Sark! Viselkedj szépen! 

Az állat engedelmesen megállt, és macskaszemeit kíváncsian a vendégekre szögezte. Ami-
kor hátsó, majomtól származó, ötujjú lábaira állt, körülbelül egy méter magas volt. Kutyaorra für-
gén mozgott, miközben szaglászott. 

- Fura egy állat - állapította meg Adams. 
- Homid, mégpedig nem is akármilyen - mondta büszkén Sufa. - Ugye milyen tündéri? 
- Gyere ide, Sark! Ne zavard a vendégeket! - szólt rá az állatra Arak. 
Sark azonnal engedelmeskedett - a gazdája mellé állt, és a hátsó lábaira emelkedve vakar-

gatni kezdte a fejét. 
- Jó fiú! - mondta elégedetten Arak. 
- Ételt a vendégeknek! - adta ki az utasítást Sufa a dolgozó klónoknak, és azok rögtön el is 

tűntek, hogy végrehajtsák. 
- Olyan, mintha több állatból gyúrták volna össze - állapította meg Sarkra mutatva 

Donaghue. 
- Így is lehet mondani - értett egyet részben Arak. - Kiméra, amit nagyon-nagyon régen te-

nyésztettek ki, és azóta klónozzák. Fantasztikus dolgokat tud. Van kedvetek megnézni az egyik leg-
jobb trükkjét? 

- Hogyne! - felelte Adams. Olyannak tűnt számára az állat, mint egy rosszul sikerült bioló-
giai kísérlet eredménye. 

- Engem is érdekel, mit tud - csatlakozott hozzá Donaghue. 
Arak felállt, egy mozdulattal előreküldte Sarkot, és intett a két búvárnak, hogy kövessék. 

Amikor utolérték, már javában keresgélt a kert egyik sarkában a sűrűn nőtt páfrányok között. 
- Megvan! - mondta kis idő múlva elégedetten, és egy rövid bottal a kezében odament a bú-

várokhoz. - Nem fogjátok elhinni! Nagyon szórakoztató. 
- Lássuk! - biztatta kétkedve Adams. 
Arak lehajolt, és odanyújtotta a botot Sarknak, aki izgatottan, a majomhoz hasonlóan ma-

kogva elvette, majd fölegyenesedett, és gyors fejmozdulattal a kert legtávolabbi sarkába hajította. 
Arak megvárta, hogy leessen, csak utána szólt oda lelkesen a búvároknak: - Ugye milyen 

nagyszerű dobás volt? 
- Nem rossz - válaszolta Donaghue. - Legalábbis egy homidtól. 
Adams csöndben maradt, csupán a szája sarkában jelent meg apró mosoly. 
- Várjátok ki a végét! - biztatta őket Arak. - Egy pillanat! - A botért futott, és visszavitte 

Sarknak, az állat pedig felágaskodott, és gyors fejrándítással ugyanarra a helyre hajította, ahová elő-
ször. Arak kötelességtudóan másodszor is visszavitte, de közben már lihegett egy kissé. - Mit szól-
tok hozzá? - kérdezte. - Reggeltől estig képes játszani. Valahányszor visszahozom a botot, rögtön 
eldobja. 

A búvárok összenéztek - Donaghue csupán a szemét forgatta, de Adams kénytelen volt jó 
nagyot nyelni, nehogy elnevesse magát. 

- Gyertek be és egyetek! - kiabált ki utánuk a házból Sufa. 
Arak a botot Adams felé nyújtotta. - Nem akarod kipróbálni? 
- Majd máskor - tért ki az ajánlat elől a búvár. - Nagyon éhes vagyok. 
- Akkor menjünk! - mondta Arak, és a botot a páfrányligetbe hajítva befelé indult. Sark hű-

ségesen követte, egy lépésre maradt csak le tőle. 
- Ez a hely percről percre hülyébbnek tűnik - mondta halkan Adams, miközben megkerülték 

az úszómedencét. 
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- Nem csoda, hogy senki sem szólt, amikor elraktam az aranykupákat - válaszolta 
Donaghue. - Itt semminek sincs gazdája. Egész vagyont gyűjthetnénk össze anélkül, hogy bárki fi-
gyelne rá. 

A dolgozó klónok az étellel együtt összecsukható asztalt és hét széket is hoztak, amelyeket a 
nappali közepén állítottak fel. Arak és a búvárok csatlakoztak a többiekhez, Sark pedig a gazdája 
mögé helyezkedett, és vakargatni kezdte a füle tövét. Mindenki szedett magának, és jóízűen nekilát-
tak az ételnek. 

A csönd kezdett kényelmetlenül hosszúra nyúlni, és végül Arak szánta rá magát, hogy meg-
törje. - Az időnk nagy részét itt töltjük - kezdte. Tökéletesen együtt érzett a második generációsok-
kal, tudta, hogy egyetlen nap alatt túl sok új, nehezen megemészthető információ zúdult rájuk. - 
Van valamilyen kérdésetek ezzel kapcsolatban? 

- Mit csináltok úgy általában? - jelentkezett Suzanne, elsősorban azért, hogy fenntartsa a 
könnyed beszélgetést. Örült, hogy hétköznapi téma került terítékre, és maradt ideje átgondolni, 
rendszerezni a fejében kavargó bonyolult, összetett kérdéseket. 

- Igyekszünk minél jobban érezni magunkat, testi és szellemi szempontból is - válaszolta 
Arak. - Sokat olvasunk, és holografikus műsorokat nézünk. 

- Dolgozni nem szoktatok? - érdeklődött Bergman. 
- Néhányan igen, de nem kötelező. Aki vállalkozik rá, az is csak azt csinálja, amihez kedve 

van. Minden alantasabb munkát - és ugye a munkák nagyobb része ilyen - dolgozó klónok végez-
nek, az irányítás és a felügyelet pedig az Információs Központ dolga. Így aztán szabadok vagyunk, 
azzal foglalkozhatunk, amivel éppen akarunk. 

- Van tudatuk a klónoknak? - kérdezte Fuller. - Előfordul, hogy lázadoznak, sztrájkolni 
akarnak? 

- Jaj, dehogy! - válaszolta mosolyogva Arak. - A klónok olyanok... mint mondjuk a háziálla-
taink. Esztétikai okokból embernek néznek ki, de az agyuk összehasonlíthatatlanul kisebb. Ha kor-
látozott mértékben is, de vannak előagyi funkcióik, úgyhogy eltérőek a szükségleteik és az érdeklő-
désük, de mindegyikre jellemző, hogy szeret dolgozni, másoknak szolgálatot tenni. 

- Ezt hívják úgy, hogy kizsákmányolás - jegyezte meg Bergman. 
- Igazad van, de hát arra valók a gépek, például a ti gépkocsijaitok. Nem hiszem, hogy velük 

kapcsolatban, akár véletlenül is, eszedbe jutna a kizsákmányolás. A hasonlat akkor lenne tökéletes, 
ha az autóitoknak élő részeik is volnának, nemcsak mechanikusak, de azt hiszem, ezzel együtt is 
megállja a helyét. Bizonyos vagyok, hogy használnotok kell őket, különben tönkremennek. Ugyan-
ez érvényes a dolgozó klónokra is: egyetlen dolgot képtelenek csak elviselni, éspedig azt, ha nem 
használják őket. Munka és irányítás nélkül levertté válnak. 

- Kényelmetlen számunkra, hogy parancsolgassunk nekik - mondta Suzanne. - Annyira em-
bernek látszanak! 

- Igen, de ne felejtsétek el, hogy mégsem azok! - figyelmeztette Sufa. 
- Mind egyforma, vagy vannak különböző típusok? - kérdezte Bergman. 
- Külsőleg csak az egyéni vonások különböztetik meg őket, de a programozásuk alapján há-

rom csoportra lehet osztani őket: szolgák, munkások és szórakoztatók. Természetesen női és férfi 
változat is van mindegyikből - magyarázta Arak. 

- Ilyen műszaki fejlettség mellett miért nem robotokat alkalmaztok? - kapcsolódott be a be-
szélgetésbe Fuller. 

- Jó kérdés. Nagyon régen voltak androidjaink, egész sor generáció. A tisztán gépi szerkeze-
tek azonban hajlamosak arra, hogy elromoljanak, időről időre javítani kell őket. Androidokat kellett 
gyártanunk csak azért, hogy javítsák a többi androidot. Nemcsak nevetséges volt, hanem kényel-
metlen is, de csak azután tudtunk megszabadulni a gondtól, hogy rájöttünk, hogyan társítsuk a bio-
lógiai képességeket a mechanikaiakkal. Hosszú kutató és fejlesztő munkával sikerült létrehoznunk a 
dolgozó klónokat, és egyelőre tökéletesen teszik a dolgukat, sokkal jobbak bármilyen androidnál. 
Képesek arra, hogy maradéktalanul ellássák magukat, egészen addig, hogy kijavítsák, ha valami 
meghibásodik bennük, gondoskodjanak a reprodukcióról, és állandó szinten tartsák a létszámukat. 

- Elképesztő! - mondta Bergman, és Suzanne is csak bólintani tudott hozzá. 
Újabb csönd telepedett közéjük, amelyet Sufa tört meg, miután befejezték az evést: - Azt hi-

szem, ideje visszavinni és magatokra hagyni benneteket. Idő kell hozzá, hogy feldolgozzátok mind-
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azt, amit ma láttatok és hallottatok. Nem akarunk túlterhelni benneteket mindjárt az első napon. 
Holnapra is hagyjunk valamit! - ajánlotta kedvesen mosolyogva, és fel is állt. 

- Igazad van - mondta Suzanne, követve a háziasszony példáját. - Úgy érzem, nekem ez is 
több volt valamivel a kelleténél. A legcsekélyebb túlzás nélkül állíthatom, hogy még sosem volt en-
nél érdekesebb, meglepőbb, továbbgondolásra érdemesebb napom. 

Donaghue - Adams fél lépésnyire lemaradva közvetlenül mögötte volt - elbizonytalanodva 
megtorpant a házuk küszöbén. Arak és Sufa egészen hazáig vitte őket, és néhány pillanattal koráb-
ban mentek csak el. 

- Mit gondolsz, mi vár bennünket? 
- Az isten szerelmére! - kiáltott fel idegességében Adams. - Honnan tudjam, amíg ki nem 

nyitod ezt a rohadt ajtót? 
Donaghue mély lélegzetet vett, és lenyomta a kilincset. A küszöböt átlépve nyugtalanul hor-

dozták körbe a tekintetüket. 
- Mit gondolsz, járt itt valaki? 
- Szerinted? - kérdezett vissza gúnyosan Adams. - Az ágy bevetve, a rend tökéletes. Valaki 

még az ünnepségről lopott tányérokat és poharakat is szépen összerakta. 
- Valószínűleg a klónok - mondta Donaghue. - Lehetséges. 
- Szerinted ott van, ahová tettük? 
- Fogalmam sincs. Talán meg kellene nézni - mondta Adams, kérdezés nélkül is tudva, hogy 

barátja a holttestre céloz. 
- Rendben! 
- Várj! - Adams Donaghue után kapott, és visszarántotta. - Előbb nézzük meg, tiszta-e a te-

rep! 
Rögtön meg is tette amit mondott, és elégedetten nyugtázta, hogy senki sincs a közelben. - 

Minden oké! Megnézheted. 
Donaghue a szekrénysor jobb oldalához ment. - Italt kérek! - mondta parancsoló hangon, és 

a hűtőszekrény ajtaja azonnal kitárult. A polcokon étellel és itallal teli dobozok sorakoztak szép 
rendben. 

- Nem úgy néz ki, mintha bárki belenyúlt volna - állapította meg. 
- Biztató - kommentálta a haverjától hallottakat Adams. Donaghue lehajolt, félretolt néhány 

dobozt, és megpillantotta Sart halottsápadt arcát - az élettelen szemek vádlón meredtek rá. Hogy 
szabaduljon a borzalmas látványtól, idegesen becsapta a hűtő ajtaját. Azóta, hogy a nagyapja meg-
halt, Sart holtteste volt az első, amelyet Donaghue látott. A nagyapját azonban szmokingba öltöztet-
ték, és selyemmel bélelt koporsóba tették, ráadásul kilencvennégy éves volt. 

- Hála istennek minden rendben! - mondta megkönnyebbülve Adams. 
- Egyelőre igen, de ez nem azt jelenti, hogy este, vagy holnap nem bukkannak rá - válaszolta 

idegesen Donaghue. - Jobb volna, ha kivinnénk, és elásnánk a páfrányok között. 
- És mivel ássuk ki a gödröt, nagyokos? - kérdezte Adams. 
- Igaz. Legalább vigyük át hozzád, a te hűtőszekrényedbe! Már attól borsózik a hátam, ha 

csak eszembe jut, hogy itt van. 
- Még csak az kellene, hogy körbehurcoljuk a telepen, hadd lássa mindenki! Marad, ahol 

van. 
- Akkor cseréljünk helyet! - javasolta Donaghue. - Ne felejtsd el, hogy te ölted meg! 
Adams tekintete fenyegetően összeszűkült. - Azt hittem, ezen már túl vagyunk - mondta. - 

Megbeszéltük, és abban maradtunk, hogy együtt ülünk a szarban. Nyakig. Úgyhogy elég volt, töb-
bet egy szót sem akarok hallani a hulláról. 

- Mikor szólunk Fullernek? 
- Semmikor. Meggondoltam magam. 
- Miért? 
- Azért, mert ő sem tudná jobban, mit csináljunk vele, mint mi - válaszolta Adams. - Ráadá-

sul úgy látszik, nincs is mitől félnünk. Egész nap senki sem érdeklődött a kis mocsok után, és Arak 
azt mondta, nincs náluk börtön. 
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- Tolvajoknak! - válaszolta hevesen Donaghue. - Gyilkosságról nem beszélt, és azok után, 
amiket ma láttunk, úgy érzem, hogy nagyon megharagudnának érte, ha kiderülne. Könnyen lehet, 
hogy valami ahhoz hasonló történne velünk, ami Reestával. 

- Nyugodj meg! - próbálta lecsöndesíteni Adams. 
- Hogy legyek nyugodt egy hullával a hűtőszekrényemben?! - kiabálta Donaghue. 
- Pofa be! - Adams erőt vett magán, és lehalkította a hangját: - Jézusom! Az egész környék 

megtudja, ha így ordibálsz. Uralkodj magadon! Ahelyett, hogy pánikba esel, inkább azon törd a fe-
jed, hogyan léphetnénk meg innen minél előbb! Addig jó, amíg Sart a hűtőben van, és nem kezd el 
rohadni. Ne aggódj, kitalálunk valamit, és eltökítjük, mielőtt megbüdösödne. Rendben? 

- Azt hiszem - válaszolta nem túl nagy meggyőződéssel Donaghue. 
 

Tizennegyedik fejezet 
 
A tenger alatti barlang mennyezete, akárcsak előző este, fokozatosan elsötétült, utánozva a 

normális földi alkonyt. Suzanne és Bergman nézte, hogyan gyulladnak ki sorra a csillagok, és csak 
ámulni tudott azon, mennyire hasonlít a tető a valódi égboltra. Az örökké mogorva Fuller ezzel 
szemben elgondolkodva meredt a rohamosan sűrűsödő sötétbe. Mintegy tizenkét méterre az ebédlő 
nyitott végétől, a gyepen álltak. Odabent a dolgozó klónok éppen terítettek, Adams és Donaghue 
pedig már farkaséhesen az asztalnál ült. 

- Elképesztő! - mondta őszinte csodálattal, a fejét hátraszegve Suzanne. 
- A biolumineszcens csillagok? - kérdezte Bergman. 
- Minden. Beleértve a csillagokat is. - A lány nemrég érkezett csak meg a házából, ahol le-

zuhanyozott, úszott egyet, és megpróbált aludni is kicsit, de sikertelenül, mert túl sok élmény ka-
vargott benne. 

- Kétségtelen, hogy van itt néhány meglepő dolog - ismerte el Fuller. 
- Mást sem tudnék mondani. - Suzanne az előző esti ünnepség helyszíne, a csarnok felé né-

zett. - Kezdve azzal, hogy ez a tágas paradicsom az óceán feneke alatt van. Emlékszel, a merülés 
kezdetén Verne Utazás a Föld középpontjába című könyvét említettem? Hát most ott vagyunk. 

- Jól beletalált - jegyezte meg nevetve Bergman. 
- Nem tehetek róla, ott tartok, hogy csak a fejemet kapkodom. Úgy látszik, akármilyen fan-

tasztikusan hangzik is, minden igaz, amit Arak és Sufa mondott. 
- Valóban elképesztő a technikájuk - lelkesedett Bergman. - Alig várom, hogy többet is 

megtudjak róla, különösen a dolgozó klónok biomechanikájáról, vagy a légi taxik működéséről. 
Bármelyiknek a szabadalma milliárdossá tehet bennünket. És a turizmus? El tudja képzelni, milyen 
irdatlan kereslet lesz az ide szervezett utak iránt? Üdüljön a térképen túli világban! - Bergmannak 
tetszett a jelszó, jóízűen nevetett rajta. - Akárhogyan is, a Benthic Marine lesz az új évszázad Mic-
rosoftja. 

- Arak valóban mellbevágó dolgokat mondott - ismerte el kényszeredetten Fuller -, de ha-
gyott néhány hézagot, amit maguk - legalábbis úgy tetszik - ámulatukban észre sem vesznek. 

- Mire gondol? - kérdezte Bergman. 
- Dobják már el a rózsaszín szemüveget! A sok érdekesség közben föl sem merült a legfon-

tosabb kérdés, az, hogy mit keresünk itt, miért kerültünk ide. Nem süllyedő hajóról mentettek ki 
bennünket, mint Blackéket. Szándékosan beszippantottak az úgynevezett átemelő zsilipjükbe, és 
tudni szeretném, miért. 

- Donaldnek igaza van - mondta elgondolkodva Suzanne. - A sok csoda láttán könnyen elfe-
lejtjük, hogy akárminek nevezzük is, végső soron elraboltak bennünket, és nem tudjuk, miért. 

- Remekül bánnak velünk - próbált vitatkozni Bergman. 
- Egyelőre - felelte Fuller. - De ahogy már korábban is mondtam, ez egyik pillanatról a má-

sikra megváltozhat. Úgy látom, nem fogják fel, milyen sebezhetőek vagyunk. 
- Pontosan tudom - jelentette ki némi ingerültséggel a hangjában Bergman. - Amilyen fejlet-

tek, lényegében azt tesznek velünk, amit akarnak. Arak bolygóközi, sőt galaktikus utazásokról be-
szélt, és időváltoztatási technológiáról. De nyilvánvaló, hogy szeretnek bennünket, még ha ezt maga 
nem is veszi észre. Azt hiszem, hálásnak kell lennünk, nem szabad mindenben rossz szándékot sej-
teni. 
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- Szeretnek! Ugyan már! - vitatkozott Fuller. - Szórakoztatóak vagyunk, semmi több! Ma-
guk is bevallották nemegyszer. „Elbűvölően primitívek vagytok.” Mintha szórakozásból tartott há-
ziállatok lennénk. Elegem van abból, hogy nevessenek rajtam! 

- Ha nem szeretnének, nem is bánnának velünk ilyen jól - érvelt tovább Bergman. 
- Hogy maga milyen naiv! Elfelejti, hogy erőszakkal elrabolt, a fertőtlenítő központban aka-

ratunk ellenére vegyi beavatkozásnak kitett foglyok vagyunk. Valamilyen konkrét célból hoztak ide 
bennünket, amelyről egyelőre mélyen hallgatnak. 

Suzanne egyetértőn bólintott. Fuller szavai felidézték benne Arak egyik megjegyzését, 
amelyből kiolvasható volt, mintha az interrerraiak számítottak volna az érkezésükre. A kijelentés 
felkavarta, de az egymást követő megdöbbentő élmények hatására elfelejtette, és csak most jutott 
eszébe ismét. 

- Talán meg akarnak nyerni maguknak - vetette föl Bergman. 
- Ezt hogy érti? - kérdezte értetlenül Fuller. 
- Lehet, hogy azért igyekeznek minél jobban megismertetni a világukkal, mert azt akarják, 

hogy a képviselőik legyünk. Elképzelhető, hogy úgy döntöttek, ideje fölvenni a kapcsolatot a fel-
színen élőkkel, és szeretnék, ha a követeik lennénk. Őszintén mondom, kiválóan el is tudnánk látni 
a feladatot, különösen akkor, ha a Benthic Marine szervezetét igénybe véve csinálnánk. 

- Követek! Egész érdekes ötlet - felelte Suzanne. - Személyesen nem akarnak feljönni a fel-
színre, mert nincs meg a kellő védettségük a baktériumainkkal és vírusainkkal szemben, és ha sike-
rülne is kifejleszteni néhányukban az immunitást, a hazatérés előtt át kellene esniük a bonyolult, 
hosszadalmas fertőtlenítésen. 

- Pontosan! Mindkettőt megspórolhatják azonban, ha mi képviseljük őket - lelkesedett 
Bergman. 

- Nagykövetek? Jóságos isten! - morogta Fuller, és a kezét is a magasba emelte, hogy még 
nyomatékosabban jelezze, milyen képtelenségnek tartja az ötletet. 

- Most meg mi baja van? - kérdezte Bergman. A tengerész rendíthetetlen szkepticizmusa 
lassan kezdett az idegeire menni. 

- Tudtam, hogy szeretik rózsaszínben látni a dolgokat, de ez az ötlet a követekkel már sok! 
- Szerintem nagyon is ésszerű magyarázat. 
- Hallgasson ide, tisztelt elnök úr! - Fuller úgy szólította rangján Bergmant, hogy az felért 

egy súlyos sértéssel. - Ezeknek az interterraiaknak eszük ágában sincs elengedni bennünket. Ha 
nem lennének ilyen javíthatatlan optimisták, már régen belátták volna maguk is. 

Suzanne és Bergman kis időre elhallgatott, próbálta feldolgozni magában mindazt, amit 
Fuller mondott. Olyan dolgokat érintett, amelyekről nem szívesen gondolkodtak, beszélni róluk pe-
dig még annyira sem volt kedvük. 

- Szóval szerinted örökre itt akarnak tartani? - kérdezte végül Suzanne. Kénytelen volt elis-
merni, hogy mindabban, amit Arak és Sufa mondott, célzás sem volt arra, hogy vissza akarnák jut-
tatni őket a hajójukra. 

- Nem biztos, lehet, hogy csak nem segítenek elmenni - válaszolta gúnyosan Fuller. 
- De miért? - kérdezte Bergman, és haragnak már nyoma sem volt a hangjában. 
- Megvan az oka. Az interterraiak évezredek óta vigyáznak arra, hogy ne fedezzék fel őket. 

Hogy engednének vissza bennünket azok után, hogy annyi mindent megtudtunk róluk? 
- Jóságos isten! - suttogta rémülten Suzanne. 
- Gondolja, hogy Donaldnek igaza van? - kérdezte Bergman. 
- Attól tartok, hogy igen - felelte a lány. - A külső fertőzéstől nyilvánvalóan ugyanúgy fél-

nek, mint korábban, és figyelembe véve a technikánk fejlettségét, van is okuk az aggodalomra. Le-
het, hogy szórakoztatja őket primitívségünk, a kultúránk erőszakosságától azonban elborzadnak. 

- De hát egyfolytában látogatókként említenek bennünket - vitatkozott Bergman -, és ezt a 
helyet is úgy nevezik, hogy a látogatók palotája. A látogatók pedig nem maradnak örökre - mondta, 
és teljesen értelmetlenül hozzátette: - Ha akarnám, sem tehetném, hiszen családom van. Idegesít, 
hogy nem tudom értesíteni őket, tudatni velük, hogy jól vagyok. 

- Ez a másik! - kapott a főnöke szaván Fuller. - Sokat tudnak rólunk, többek között azt is, 
hogy kinek milyen a családja. Felajánlhatták volna, hogy szóljunk az otthoniaknak, nyugtassuk meg 
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őket, hogy nem haltunk meg. Az, hogy nem tették, szerintem ismét csak azt bizonyítja, hogy itt 
akarnak tartani bennünket. 

- Igazad lehet - értett egyet Suzanne, és sóhajtott is hozzá egy jó nagyot. - Fél órával ezelőtt 
a szobámban azt kívántam, bárcsak lenne egy közönséges, régimódi telefonom, hogy felhívhassam 
a testvéremet. Az egyetlen hozzátartozóm, akinek hiányozhatok. 

- Nincs családod? - kérdezte Fuller. 
- Sajnos, nincs. Valahogy nem jött össze, hogy férjhez menjek, a szüleimet pedig évekkel 

ezelőtt elveszítettem. 
- Feleségem és három gyerekem van - kezdett vallani a tengerész. - Az interterraiaknak ez, 

persze, nem sokat jelent. Idejétmúltnak tartják, hogy valaki szülő legyen. 
- Istenem! Mit csináljunk? - kérdezte Bergman. - Valahogyan ki kell jutnunk innen. Nem hi-

szem el, hogy ne lenne valamilyen megoldás. 
- Hé! - kiáltott utánuk a szobából Donaghue. - A leves tálalva! Siessenek, nehogy elfogyjon! 
- Sajnos, minden kártya az ő kezükben van - mondta a búvár felszólításáról tudomást sem 

véve Fuller. - Egyelőre semmit sem tehetünk azon kívül, hogy nyitva tartjuk a szemünket. 
- Vagyis hogy visszaélünk a vendégszeretetükkel - fordította le a kijelentést Suzanne. 
- Bizonyos mértékig - felelte Fuller. - Eddig sem bratyiztam az ellenséggel, és ezután sem 

fogok. 
- Hát éppen ez az! - kapott a szaván Suzanne. - Nem úgy viselkednek, mintha ellenségek 

lennének. Olyan kiegyensúlyozottak, békések! Nehéz elképzelni, hogy képesek bárkinek ártani. 
- Az éppen elég, hogy elválasztanak a családomtól - mondta Bergman. 
- Az ő szemszögükből nézve ennek semmi jelentősége - mutatott rá Suzanne. - Interterrán - 

mivel megoldották a mesterséges reprodukciót, és négyéves újszülöttek felnőtt aggyal és személyi-
séggel jönnek a világra - a család mint olyan, teljesen elveszítette a jelentőségét. Ha kérdeznénk, 
nagy valószínűséggel kiderülne, hogy nem értik, mit jelent számunkra ez a fajta kapocs. 

- Mi az ördögöt csinálnak ott, a sötétben? - kérdezte harsányan, a szoba fénykörének határá-
ról Donaghue. - A klónok csak magukra várnak. Nem akarnak enni? 

- Menjünk! - fordult a két férfihoz Suzanne. - Éhes vagyok. 
- Én nem - ez után a beszélgetés után - felelte Bergman. 
A fényesen kivilágított, a sötét kerttel éles kontrasztot alkotó szoba felé indultak. 
- Kell lennie valamilyen megoldásnak - mondta menet közben Bergman. 
- Biztosan, de egyelőre az a legfontosabb, hogy ne hergeljük fel őket - válaszolta Fuller. - 

Komoly gond lehet belőle. 
- Mitől haragudnának meg ránk? - kérdezte Bergman. 
- Nem magunkra gondolok, hanem erre a két tompa agyú búvárra - felelte a nyugalmazott 

tengerésztiszt. 
- És ha nyílt lapokkal játszanánk?! - vetette föl a Benthic Marine elnöke. - Miért ne kérdez-

hetnénk meg holnap Araktól, hogy elmehetünk-e? Akkor legalább megtudnánk, hányadán állunk. 
- Lehet, de túl kockázatos - válaszolta Fuller. - Szerintem jobb, ha egyelőre nem beszélünk 

nekik a távozásról. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy korlátozzák a szabadságunkat. Elméletben 
most elég, ha beleszólunk a kommunikátorunkba, és rögtön előáll egy légi taxi. Azt hiszem, szaba-
don jöhetünk-mehetünk, ahogy éppen a kedvünk tartja. Nem szeretném elveszíteni ezt a lehetősé-
get. Fogalmam sincs, hogyan alakulnak tovább a dolgok, de még igen jól jöhet. 

- Igazad van - értett egyet Suzanne. - Ennek ellenére, szerintem nyugodtan megkérdezhet-
nénk, miért vagyunk itt. A válaszból valószínűleg ki fog derülni, hogy örökre itt akarnak-e tartani 
bennünket, vagy sem. 

- Nem rossz ötlet - fogadta el a javaslatot Fuller. - Vállalom, csak ne kerítsünk túl nagy fe-
neket neki! Mondjuk, délelőtt. Arak azzal búcsúzott el, hogy holnap reggel ismét találkozunk. 

- Benne vagyok - mondta Suzanne. - Mit szól hozzá, Perry? 
- Egyelőre fogalmam sincs róla, mit gondoljak - vallotta be őszintén Bergman. 
- Siessenek! - biztatta őket Donaghue, mihelyt beléptek a szobába. - Ez a seggfej nem enge-

di, hogy hozzányúljunk az ételhez, amíg nincs itt mindenki, és még csak pofán sem merem vágni, 
mert olyan erős, mint a bivaly. 

Egy dolgozó klón állt az asztal mellett, kezét a melegítőlapra tett tál fedelén nyugtatva. 
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- Honnan tudja, hogy ránk vár? - kérdezte Suzanne, miután leült. 
- Igazából nem tudjuk, csak gondoljuk, mert nem beszél a hülyéje - vallotta be Donaghue. - 

Reméljük, hogy csak erről van szó. Már majd meghalunk az éhségtől. 
A dolgozó klón megvárta, hogy Bergman és Fuller is helyet foglaljon, utána rögtön leemelte 

a tálról a fedőt. 
- Bingó! - kiáltott fel elégedetten Adams. 
Pillanatok alatt valamennyiük tányérjára étel került, utána hosszú időre csönd támadt. 

Adams és Donaghue figyelmét maradéktalanul lekötötte az evés, a többiek gondolatai pedig válto-
zatlanul a nemrég lezajlott beszélgetés körül örvénylettek. 

- Miről tárgyaltak annyit? - kérdezte később Adams, és hatalmasat böfögött hozzá. - Teme-
tésről? Olyan siralmas az ábrázatuk, hogy rossz magukra nézni. 

Senki sem válaszolt. 
- Szórakoztató társaság - folytatta Adams. 
- Mi legalább tudjuk, hogyan illik viselkedni az asztalnál - mordult rá Fuller. 
- Menjen a francba! 
- Hát nem nevetséges ez a dolog?! - vágott közbe Suzanne, egy hajszállal előzve csak meg 

az összetűzés kirobbanását. 
- Micsoda? Richard modora? - kérdezte harsányan röhögve Donaghue. 
- Nem. Az, ahogyan Interterrára reagálunk - válaszolta a lány. 
- Ezt hogy érti? - érdeklődött Bergman. 
- Gondoljanak csak bele, mi is történt! - biztatta a többieket Suzanne. - Mintha a mennyor-

szágba csöppentünk volna. Máshol van, mint hittük, de azért biztosítani tud mindent, ami után tuda-
tosan, vagy a tudatunk mélyén vágyakozunk: ifjúságot, szépséget, halhatatlanságot és korlátlan bő-
séget. Igazi paradicsom. 

- Ami a szépséget illeti, bármikor készek vagyunk tanúsítani. Ugye, Mikey? - fordult a ha-
verjához Adams. 

- Mi ebben a nevetséges? - kérdezte a búvárokról tudomást sem véve Bergman. 
- A félelmünk, hogy esetleg itt tartanak bennünket - válaszolta Suzanne. - Mindenki arról 

álmodik, hogy esetleg a mennyországba kerül, mi viszont attól félünk, hogy nem hagyhatjuk el. 
- Hogy érti azt, hogy itt tartanak? - érdeklődött hevesen Adams. 
- Én ezt csöppet sem tartom nevetségesnek - vette át a szót Fuller. - Ha a családom itt lenne, 

akkor talán igen, de így nem. Ráadásul utálom, ha bármire is megpróbálnak rákényszeríteni. Lehet, 
hogy hülyén hangzik, de szeretem megőrizni a szabadságom. 

- Előbb-utóbb csak kijutunk innen - mondta Adams. 
- Donald szerint nem - válaszolta Bergman. 
- De muszáj! - jelentette ki hevesen a búvár. 
- Aztán miért, tengerész? - kérdezte Fuller. - Mi nem tetszik magának Suzanne mennyorszá-

gában? 
- Általánosságban beszéltem, személy szerint senkire sem gondoltam - szólt közbe Suzanne. 

- Hogy őszinte legyek, ma egy kicsit felkavarodott a gyomrom, amikor megmutatták, hogyan bizto-
sítják maguknak a halhatatlanságot. 

- Fogalmam sincs, miről beszélnek, de azt tudom, hogy minél előbb el akarom húzni innen a 
csíkot - jelentette ki Adams. 

- Én is! - értett egyet Donaghue. 
Lágy, mindegyikük számára ismeretlen csilingelés hallatszott, amitől értetlenül egymásra 

néztek, de mielőtt bármelyikük meg tudott volna szólalni, nyílt az ajtó, és Mura, Meeta, Palenque és 
Karena lépett be. A szépségek szemmel láthatóan remek hangulatban voltak. Mura egyenesen 
Donaghue-hoz lépett, és eléje tartotta a tenyerét. A gyors, ám annál szenvedélyesebb érintés után 
szorosan a búvár mellé telepedett, Meeta, Palenque és Karena pedig valósággal lerohanta Adamst. 

- Hát visszajöttetek! - kiáltotta az lelkesen, és miután összeérintette velük a tenyerét, egy-
szerre rántotta magához mindhármat. A nők kedvesen üdvözölték Suzanne-t, Bergmant és Fullert is, 
de közben minden figyelmük Adamsé volt, aki ezt csöppet sem titkolt örömmel nyugtázta. Amikor 
megpróbált hátradőlni a széken, visszatartották, és lázasan sürgetni kezdték, hogy menjenek hozzá, 
ússzanak egyet négyesben. 
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- Persze! Hogyne! - mondta izgatottan Adams, és miután gúnyosan tisztelgett Fullernek, kis 
háremét magával ragadva távozott. 

- Gyere! Menjünk mi is! - sürgette Donaghue-t Mura. - Kapsz tőlem egy kis ajándékot. 
- Mit? - kérdezte a búvár, és csöppet sem tiltakozott, amikor az ajtó felé húzta. 
- Egy tégely kaldorfint - válaszolta Mura. - Úgy hallottam, tetszett. 
- Imádtam! - kiáltotta Donaghue, és egy pillanattal később már ott sem voltak. 
Mielőtt az ebédlőben maradtak közül bárki meg tudott volna szólalni, újból felhangzott a 

lágy csilingelés. Ezúttal Luna és Garona érkezését jelezte - úgy tűnt, az interterraiak nem felejtették 
el előző esti partnereiket, sőt, hűségesen kitartottak mellettük. 

- Suzanne! - búgta Garona, miközben összeérintette tenyerét a lánnyal. - Alig vártam az éj-
szakát, hogy jöhessek, és újból veled tölthessem. 

- Perry, szerelmem! Borzalmasan hosszú volt a nap! - áradozott Luna. - Remélem, nem fá-
radtál el nagyon! 

Suzanne és Bergman a szenvedélyes köszöntés hallatán megszólalni is alig tudott. Motyog-
tak valamit, és engedelmesen hagyták, hogy partnerük talpra állítsa őket. 

- Azt hiszem, mennünk kell - szólt Fullernek Suzanne, engedelmesen követve Garonát, aki a 
csuklóját két kézzel elkapva játékosan a szoba gyepre néző, nyitott oldala felé húzta. 

- Igen - mondta Luna után botladozva Bergman, és a szabadba érve a gyorsan távolodó 
Suzanne és Garona után kiáltott: - Hová is megyünk? 

Fuller örömtelenül fölnevetett, de nem szólt semmit. Magára maradt, egyedül a két néma, ki-
fejezéstelen arcú dolgozó klónnal. 

Donaghue még sosem érezte ennyire felajzottnak magát. Igaz, az sem fordult még elő, hogy 
olyan kívánatos, gyönyörű nő lelkesedett volna érte, mint Mura. Kéz a kézben, nagyokat szökellve 
siettek a búvár házába, és csak néha torpantak meg, amikor Donaghue - nem tudván tovább ural-
kodni magán - a karjába kapta, és sebesen megpörgette a lányt. Az enyhe esti szellő ilyenkor bele-
kapott Mura hosszú, tűzvörös hajzuhatagába, és ha egyensúlyérzéke cserben nem hagyja, Donaghue 
képes lett volna órákon át pörögni, csak hogy gyönyörködhessen a látványban. 

Így viszont, érezve a szédülést, kénytelen volt megállni, a világ azonban furcsa módon to-
vább forgott körülötte. Jobbra tántorodott, próbálta megtartani az egyensúlyát, de a lábai cserben-
hagyták. A fűre rogyott, vele együtt Mura is, és fékezhetetlen nevetés vett erőt rajtuk. Mikor vala-
melyest alábbhagyott, imbolyogva feltápászkodtak, és berohantak a házba. 

- Na szóval! - mondta lihegve Donaghue. Hiába lélegzett nagyokat, a szédülés csak nem 
akart elmúlni. Könnyűnek érezte magát, és elég volt rápillantania Murára ahhoz, hogy a szíve heve-
sen kalimpálni kezdjen. - Mivel kezdjük? Akarod, hogy ússzunk egyet? 

Mura kihívó pillantást vetett a férfira, és határozottan megrázta a fejét. - Nem akarok úszni - 
mondta fátyolos hangon. - Tegnap este fáradt voltál, elküldtél, mielőtt boldoggá tehettelek volna. 

- Szó sincs róla! - tiltakozott Donaghue. - Csodálatos volt. 
- Úgy érted, Sart boldoggá tett? 
- Ugyan már! - mordult fel hirtelen dühössé válva a búvár. - Miféle kérdés ez?! 
- Nyugodj meg! - csitította Mura. - Nem céloztam semmire, és különben is, teljesen mind-

egy, hogy kitől kapod a gyönyört, férfitól-e, vagy nőtől. 
- Nekem aztán nem! - tiltakozott hevesen Donaghue. 
- Michael! Kérlek, nyugodj meg! - kezdett már-már esdekelni Mura. - Miért vagy ilyen dü-

hös? 
- Nem vagyok dühös! - válaszolta ingerülten a férfi. 
- Sart tett valami rosszat? 
- Dehogy! Rendesen viselkedett. 
- Valamitől mégis dühös vagy - állapította meg Mura. - Reggelig maradt? Egész nap nem 

láttam. 
- Ugyan! - tiltakozott Donaghue. - Nem sokkal utánad ő is elment. Addig maradt csak, amíg 

Richard bocsánatot kért tőle a durvaságáért. Helyes kölyök. 
- Miért haragudott meg rá Richard? 
- Nem tudom. Muszáj egész éjszaka Sartról beszélni?! - kérdezte idegesen Donaghue. - Azt 

hittem, azért jöttél, hogy együtt legyünk. 
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- Igazad van. - Mura hozzásimult, lágyan simogatni kezdte a mellkasát, és feltűnt neki, mi-
lyen hevesen ver a szíve. - Nehéz napod lehetett. Meg kell nyugtassalak, és tudom is, hogyan. 

- Igen? 
- Igen. Feküdj le! - mondta Donaghue-nak a lány. - Megmasszírozlak. 
- Na látod! Így már egészen más! 
- És ha megnyugodtál, bekenjük a tenyerünket kaldorfinnal, és összetesszük. 
- Remek! Akár rögtön el is kezdhetjük! - lelkesedett a búvár. 
- Mindjárt. Egy picit légy csak türelemmel! - Mura szelíden az ágy felé taszította Donaghue-

t, és ő készséggel engedelmeskedett is - tett néhány bizonytalan, rogyadozó lépést, majd széttárt 
karral hanyatt vetette magát. 

Mura szomjas volt, és a hűtőszekrényhez lépve a mikrofonhoz hajolt, hogy halkan mondhas-
sa el az utasítást. Nem akarta zavarni a férfit, érezte, hogy valamitől feszült, és szerette volna, ha 
megnyugszik. Tapasztalatból tudta, hogy a második nemzedékes emberek néha a legfurcsább dol-
gokon háborodnak fel. 

- Teremtőm! - kiáltott fel megdöbbenten, látva a dugig tömött hűtőszekrényt. - Ezt a készle-
tet! 

Mura kitartó, Sart felőli faggatózása alaposan lelohasztotta Donaghue hevét. Ahelyett, hogy 
lazán elterülve a rá váró gyönyörről ábrándozott volna, azon kapta magát, hogy a vacsoraasztal mel-
letti beszélgetés jár az eszében, a lehetőség, hogy talán örökre Interterrán ragadnak. A teli hűtőre 
vonatkozó megjegyzés először el sem jutott a tudatáig, csak akkor tudatosodott benne, amikor hal-
lotta a padlóra eső dobozok csörrenését, a kurta sikolyt. Rögtön Sartra gondolt, de akkor már késő 
volt... 

-A francba! - kiáltott fel, és mintha rugó lökte volna ki, felpattant az ágyról. Amitől félt, be-
következett: Mura mozdulatlanul, szájára tapasztott kézzel a nyitott hűtőgép előtt állt, és páni féle-
lem sütött az arcáról. 

Sart csontkeménnyé fagyott vonásai meredtek rá a félresöpört dobozok mögül. 
Donaghue a lányhoz rohant, és szorosan magához ölelte, hogy össze ne rogyjon. 
- Figyelj! - súgta izgatottan a fülébe. - Mindent megmagyarázok! 
Mura visszanyerte az egyensúlyát, kiszabadította magát Donaghue szorításából, és remegő 

kézzel Sart arcához nyúlt. Kemény volt, mint a deszka, és hideg, akár a jég. 
- Nem! - nyögött fel hangosan, és tenyerét az arcához szorítva megborzongott, mintha jéghi-

deg fuvallat söpört volna végig a szobán. Donaghue eléje lépett, megpróbálta ismét magához ölelni, 
de heves mozdulattal félresöpörte. Sart arca olyan rémisztően meredt rá, hogy képtelen volt szaba-
dulni tőle. 

Donaghue lázas izgalommal hajolt le, hogy visszapakolja a hűtőbe a kisöpört dobozokat, és 
végre eltakarja az ijesztő, halott arcot. - Nyugodj meg! - kérlelte a lányt. 

- Mi történt az esszenciájával? - kérdezte magából kikelve Mura. Tűzpiros lett az arcába fu-
tott vértől, megdöbbenése és rémülete kezdett haragba átfordulni. 

- Baleset volt! - próbált védekezni Donaghue. - Elesett, és beverte a fejét. -A lányért nyúlt, 
de az hátralépett, nem akarta, hogy elérje. 

- Az esszenciája? - kérdezte ismét, bár már csaknem teljes bizonyossággal tudta, mi a ször-
nyű igazság. 

- Az isten szerelmére, meghalt, és ezen már nem lehet változtatni - válaszolta Donaghue. 
- Elveszett az esszenciája! - nyögte ki óriási erőfeszítés árán Mura. Mélységes fájdalom 

áradt szét benne, smaragdzöld szeme könnyel telt meg. 
- Nézd, kicsim - fordult hozzá a férfi olyan hangon, amely valahol félúton volt a vigasztalás 

és a szemrehányás között. - Sajnálom, hogy a srác meghalt. Baleset volt. Szedd össze magad! 
A lányt zokogás rázta meg, ahogy a tragédia visszafordíthatatlanságának tudata eljutott esz-

szenciájáig. - Megyek, elmondom a véneknek - mondta, és az ajtó felé indult. 
- Várj! - szólt utána teljes pánikban Donaghue, és gyorsan megkerülve, elzárta előle az utat. 

- Figyelj rám! - kérte, és két kézzel karon ragadta. 
- Engedj! - kiáltotta Mura, és megpróbált szabadulni a szorításból. - Jelentenem kell a sze-

rencsétlenséget. 
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- Nem! Beszéljük meg nyugodtan a dolgot! - erősködött Donaghue, birkózni kezdett vele, 
mindenáron vissza akarta tartani. 

- Engedj! - sikoltotta Mura, és heves mozdulattal sikerült szabaddá tennie egyik karját. 
- Hallgass! - kiabálta a férfi, és adott neki egy jókora pofont, remélve, hogy sikerül magához 

térítenie vele a hisztériából. Mura azonban ahelyett, hogy döbbenten elhallgatott volna, szélesre nyi-
totta a száját, és torkaszakadtából felsikoltott. Félve, hogy valaki esetleg meghallja, Donaghue a 
szájára tapasztotta a kezét, de a lány magas volt, erős, kicsúszott a szorításból, és megeresztett egy 
újabb harsány sikolyt. 

A búvárnak nem kis üggyel-bajjal sikerült ugyan újból rászorítania a szájára a kezét, de 
bármit csinált is, nem tudta elhallgattatni. Anélkül, hogy pontosan átgondolta volna, mit tesz, a me-
dence mélyebb végéhez vonszolta a lányt, berántotta a vízbe, és mivel ott sem akart csöndben ma-
radni, lenyomta a fejét. 

Mura még akkor is harcolt, és amikor sikerült a felszínre evickélnie, ugyanolyan hangosan 
sikoltozott, mint korábban. Donaghue újból lenyomta, és ezúttal addig tartotta, amíg heves kapáló-
zása meg nem szűnt. 

Óvatosan engedett csak a szorításán, félt, hogy a lány felkapja a fejét, és újabb fülsiketítő si-
koly szakad ki belőle. Fölöslegesen aggódott - Mura ernyedt teste lassan bukkant a felszínre, és te-
hetetlenül átfordult úgy, hogy arca az ég felé nézett. 

Donaghue a medence márványpereméhez húzta a tehetetlen testet, és megtámasztotta. Ha-
bos nyál és váladék tört elő Mura orrából és ellazult ajkai közül. A búvár nézte a merev arcot, és 
csak lassan tudatosodott benne, hogy a lány halott. Jeges borzongás futott végig a gerince mentén, 
fogai ellenőrizhetetlenné válva többször is összekoccantak. Megölt valakit, és ráadásul olyant, aki 
fontos volt a számára. 

Néhány pillanatra mozdulatlanná merevedett, és figyelt, nem hall-e izgatott hangokat. Az éj-
szaka szerencsére csöndes volt, Mura sikoltozása nem riasztott fel senkit. Meggyőződve arról, hogy 
- legalábbis egyelőre - nem kell tartania a lelepleződéstől, Donaghue pánikszerű sietséggel becipelte 
a lányt a házba, lefektette a hálószobában, és a feje búbjáig húzta a takarót. Miután végzett, az 
úszómedencét gyorsan maga mögött hagyva kirohant az éjszakába. 

Adams háza mindössze ötvenméternyire volt az övétől, és Donaghue néhány másodperc 
alatt tette meg a csekély távolságot. Az ajtóhoz érve egyből vadul dörömbölni kezdett. 

- Nem tudom, ki vagy, de tűnj el innen! - szólt ki dühösen Adams. 
- Én vagyok az, Richard! 
- Hagyj békén! Mással vagyok elfoglalva! 
- Ez nem várhat, Richie! - makacskodott Donaghue. - Beszélnem kell veled! 
Néhány nyomdafestéket nem tűrő káromkodás után pillanatra csönd támadt, de végül csak 

kinyílt az ajtó. - Ajánlom, hogy tényleg fontos legyen - mondta fenyegetően Adams. Szétterpesztett 
lábbal, anyaszült meztelenül állt az ajtókeretben. 

- Baj van - mondta lihegve Donaghue. 
- És még lesz is! - figyelmeztette a haverja, és csak ekkor vette észre, hogy csurom vizes, a 

ruhájából vastagon csöpög a víz. - Nem volt kedved átöltözni, hogy ruhástul úsztál? - kérdezte. 
- Gyere velem! - mondta idegesen Donaghue. 
Adams látta, mennyire fel van ajzva a barátja, és sejtve, hogy igazán komoly dologról van 

szó, hátranézett, megbizonyosodni róla, hogy egyik nő sincs hallótávolságon belül. - Sart miatt? - 
kérdezte suttogva. 

- Igen. Sajnos! - válaszolta Donaghue. 
- Hol hagytad Murát? 
- Hát ez az! Vele van baj. Meglátta a holttestet. 
- Jézusom! - nyögött fel Adams. - Nagyon magánkívül van? 
- Nekem esett, alig tudtam megfékezni. Gyere! 
- Jól van. Nyugodj már meg! Nagy felhajtást csapott? 
- Teljesen megőrült. Gyere már! - sürgette a haverját Donaghue. 
- Rendben van, csak ne üvölts! - válaszolta Adams. - Pár perc, és ott leszek. Meg kell szaba-

dulnom a lányoktól. 
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Donaghue bólintott, és mire befejezte a mozdulatot, már csak a csukott ajtót látta. Megpör-
dült, és lélekszakadva hazarohant. Miután meggyőződött arról, hogy Mura holtteste ott van, ahol 
hagyta, ledobta átázott tunikáját, nadrágját, szárazat vett, és idegesen fel-alá mászkálva várta a ha-
verját. 

Adams, adott szavához hűen, nem egészen öt percen belül ott is volt. A küszöböt átlépve 
gyors pillantással felmérte a terepet, és megnyugodott, látva, hogy a nappaliban tökéletes a rend, a 
nyugalom. Arra számított, hogy Murát szipogva, az ágy szélén találja, de a lánynak nyoma sem 
volt. - Hol van? - kérdezte. - A fürdőszobában? 

Donaghue nem válaszolt, csak intett, hogy kövesse. Megkerülte az ágyat, és a takarót reme-
gő kézzel, idegesen visszarántva megmutatta a mozdulatlanul fekvő holttestet. Mura korábban ala-
bástromfehéren csillogó bőre kékes árnyalatúvá vált, az orrából és a szájából előtört nyálka pedig 
rózsaszínessé. 

- Mi az ördög?! - kiáltott fel Adams. Letérdelt, és a lány csuklójáért nyúlt, hogy kitapogassa 
nem létező pulzusát. - Meghalt - mondta néhány másodperccel később, döbbenettől tágra nyílt 
szemmel, és nagyon lassan felállt. 

- Kinyitotta a hűtőszekrényt - magyarázkodott Donaghue. - Meglátta Sartot. 
- Rendben van, ezt értem - válaszolta Adams, és mélyen a haverja szemébe nézett. - De mi-

ért ölted meg? 
- Mondtam már, hogy teljesen megőrült! Sikoltozott, nem tudtam lecsöndesíteni. Féltem, 

hogy felébreszti az egész környéket! 
- Mi az ördögnek hagytad, hogy kinyissa a hűtőt?! - csattant fel dühösen Adams. 
- Két másodpercre néztem csak félre - védekezett Donaghue. 
- Jobban is vigyázhattál volna! 
- Könnyű azt mondani! Kértelek, hogy vigyük el innen a hullát. A te hűtődben lett volna a 

helye, nem az enyémben. 
- Jól van. Nyugodj meg! - kérlelte a barátját Adams. - Gondoljuk át a dolgot, és találjunk ki 

valamilyen megoldást! 
- Nálam nincs több hely! - mondta hevesen Donaghue. -A lányt hozzád kell vinni. 
Adams csöppet sem lelkesedett a gondolatért, hogy átcipeljék hozzá a holttestet, de bár-

mennyire törte is a fejét, nem talált semmilyen mentő ötletet, ugyanakkor tudta, hogy nincs sok ide-
jük, gyorsan kell cselekedni. Ha Murát megtalálják, akkor Sartot is, gondolta, és akkor nagy bajba 
kerül, még ha nem is lesz ellene konkrét, a gyilkosságra vonatkozó bizonyíték. 

- Rendben van - mondta kényszeredetten. - Vigyük át hozzám! 
Betekerték a hullát a takaróba, felnyalábolták, és átcipelték Adams bungalójába. A bejárati 

ajtó némi gondot okozott nekik - keskenyebbnek bizonyult, mint gondolták. 
- Jesszusom! - nyögött fel Donaghue. - Nem hittem, hogy ilyen nehéz lesz. 
- A holtsúly teszi - válaszolta Adams, és nem állta meg, hogy el ne vigyorodjon a kijelentés 

kettős értelmén. 
A szoba közepére dobták a holttestet, és miközben Donaghue lehámozta róla a takarót, 

Adams helyet csinált a hűtőszekrényben. Határozottan látott neki - nem először csinálta, volt gya-
korlata, és tudta, mit hogyan rendezzen el. 

- Gyerünk! - szólt rá a haverjára, miután végzett. Közös erővel begyömöszölték Murát a hű-
tőszekrénybe - magasabb és nehezebb is volt, mint Sart, úgyhogy nehezebben tudták elhelyezni, 
mint a fiút, és végül néhány dobozt ki kellett szedniük, hogy elférjen. 

Az ajtó sem akart zárulni, de Adamsnek némi erőfeszítés árán sikerült becsuknia. - Ideje vé-
get vetnünk ennek - mondta. 

- Minek? - kérdezte Donaghue. 
- Az interterraiak irtásának. Nincs elég hűtőszekrényünk. 
- Nagyon vicces! Miért nem tudok röhögni rajta? 
- Ne akard, hogy válaszoljak, seggfej! - mondta fölényesen Adams. 
- Eszembe sem jutott - vágta rá Donaghue. - Húzzuk el innen a csíkot, de minél előbb! Két 

hullával dupla esélyünk van rá, hogy lebukunk. 
- Azelőtt kellett volna gondolnod rá, hogy kinyuvasztottad Murát - kezdte okítani Adams. 
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- Mondtam már, hogy nem volt más választásom. Nem akartam én bántani, de képtelenség 
volt szót érteni vele! 

- Ne kiabálj! Igazad van. Minél előbb el kell tűnnünk innen. Hogy valami jót is mondjak, 
úgy tűnik, elfuserált tengernagyunknak is ez a véleménye. 

 
Suzanne nem is emlékezett rá, mikor úszott utoljára meztelenül. Erőteljes karcsapásokkal 

tartott a medence másik vége felé, és bár pőresége határozottan zavarta - főleg akkor, ha összeha-
sonlította Garona tökéletes formáival -, egy csöppet sem volt feszült. A férfi viselkedése tehette, az, 
hogy alakjának tökéletlensége ellenére is szemmel láthatóan örömét lelte benne. 

A falhoz érve gyors bukófordulót csinált, és gyorsabb tempóra váltva visszaúszott 
Garonához, aki a lábát lazán lógatva ült a medence szélén. Elkapta a bokáját, és sikerült is a vízbe 
rántania. Átölelték egymást, és szorosan összetapadva a felszín alá buktak. 

Sokáig élvezték a víz alatti játékot, és miután ráuntak, lustán a partra úsztak. Suzanne csodá-
latosan érezte magát, az sem zavarta, hogy karja és combja libabőrössé vált az enyhe esti szellőtől. - 
Örülök, hogy eljöttél - mondta őszintén. 

- Én is - válaszolta Garona. - Egész nap csak erre vártam. 
- Nem voltam biztos abban, hogy visszajössz. Hogy egészen őszinte legyek, féltem is. Azt 

hiszem, tegnap este elég éretlen voltam. 
- Ezt hogy érted? - kérdezte a férfi. 
- El kellett volna döntenem, mit akarok, hogy elmenj, vagy hogy maradj, és annak megfele-

lően viselkednem - válaszolta a lány. - Azt hiszem, megrekedtem valahol a kettő között, félúton. 
- Minden pillanatát élveztem az együttlétünknek. Hiányzott belőle minden célratörés, egy-

szerűen csak jól akartuk érezni magunkat, és ez sikerült is. 
Suzanne elomló tekintettel nézte Garonát, és arra gondolt, hogy szürreális, misztikus világba 

kellett utaznia ahhoz, hogy ilyen érzékeny, adakozó, vonzó férfit találjon. Természetes ötletként 
merült föl benne, milyen jó lenne, ha magával vihetné, de rögtön belévágott a gondolat, vajon lesz-e 
valaha is lehetősége hazatérni. A kérdés rögtön másikat vetett föl. - Garona? Meg tudod mondani, 
miért kerültünk Interterrára? - tette föl hangosan a férfinak. 

- Sajnálom - válaszolta az nagyot sóhajtva. - Nem avatkozhatom bele Arak dolgába. Ő a fe-
lelős a csoportotokért. 

- Beavatkozás lenne, ha válaszolnál a kérdésemre? 
- Igen - válaszolta pillanatnyi bizonytalankodás nélkül Garona. - Kérlek, ne hozz nehéz 

helyzetbe! Szeretnék nyílt és őszinte lenni hozzád, de ezen a téren nem lehetek, és rosszulesik, ha 
bármit meg kell tagadnom tőled. 

Olyan arccal mondta ezt, hogy Suzanne-nek szemernyi kétsége sem lehetett az őszintesége 
felől. - Ne haragudj, hogy megkérdeztem! - kért elnézést. Kellemes bizsergést érzett, amikor a férfi 
lassan odanyomta felkínált tenyeréhez a sajátját - hamar megszokta az ölelés interterrai változatát, 
és örömét is lelte benne. 

- Abban viszont semmi rossz nincs, ha megkérdezem, hogy haladtok Arakkal - folytatta 
Garona. 

- Remekül. Nagyszerű házigazda, és Sufa is. 
- Ez természetes. Szerencsések, mert ilyen érdekes csoportot kaptak. Hallottam, hogy már a 

városba is kivittek benneteket. Érdekes volt? 
- Nagyon - mondta őszintén Suzanne. - Jártunk a halálközpontban, a keltetőben, és Arak és 

Sufa házában is. 
- Valóban nagyon gyorsan haladtok - állapította meg elismerően Garona. - Még sosem hal-

lottam, hogy a második nemzedékhez tartozók ennyire rövid idő alatt ilyen messzire jutottak volna. 
És mi a véleményetek mindarról, amit láttatok, tapasztaltatok? Nehéz még csak elképzelni is, meny-
nyire különösnek tarthatjátok. 

- Azt hiszem, csöppet sem túlzok, ha azt mondom, hogy szinte hihetetlen. 
- Volt valami, ami zavart benneteket? 
Suzanne megpróbálta gyorsan eldönteni magában, hogy Garona az igazat akarja-e hallani, 

vagy udvarias bókot. - Egy dolgot nehezen tudok megemészteni. A beültetést - mondta, mivel úgy 
érezte, hogy a férfi őszinteséget vár tőle. 
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- Megértem, hogy fenntartásaid vannak - válaszolta komolyan bólogatva a férfi. - Természe-
tes következménye ez az egyénnek kiemelt jelentőséget tulajdonító zsidó-keresztény gyökereitek-
nek. De hidd el, semmi helytelen nincs abban, amit csinálunk. A gyerek esszenciája nem szorul hát-
térbe, inkább hozzáadódik a beültetett esszenciához. Ez mindkettőjük számára előnyös, igazi szim-
biózis alakul ki köztük. 

- De hogyan versenyezhet egy még meg sem született lény esszenciája egy tanult felnőtté-
vel? - kérdezte Suzanne. 

- Versenyről szó sincs - magyarázta Garona. - Mindkettőnek hasznos az egybeolvadás, bár 
természetesen a gyerek látja nagyobb hasznát. Magam is számtalanszor átestem már az eljáráson, és 
őszintén mondom, hogy mindegyik testem esszenciája komoly hatással volt rám, gazdagodtam tőle. 

- Egyelőre nehéz elfogadnom, amit mondasz, de igyekszem nyitott maradni, nem engedni, 
hogy előítéletek szabják meg a véleményemet - jelentette ki Suzanne. 

- Remélem, sikerülni fog. Biztosra veszem, hogy Arak valamelyik előadásában még vissza-
tér ehhez a kérdéshez. Ne felejtsd el, mai kirándulásotoknak nem az volt a célja, hogy mindenre 
pontos magyarázatot kapjatok, hanem hogy könnyebben le tudjátok győzni magatokban a hitetlen-
séget, ami a kezdeti időszakban minden látogatónkon úrrá lesz! 

- Tudom, bár hajlamos vagyok néha megfeledkezni erről. Köszönöm, hogy emlékeztettél rá. 
- Örömmel tettem. 
- Érzékeny, nagyszerű férfi vagy, Garona! Öröm együtt lenni veled - jelentette ki teljes 

őszinteséggel Suzanne, és arra gondolt, milyen lenne a malibui strandon sétálni vele, vagy az I. au-
tópályának nekivágva megkerülni Big Surt. Interterrának nem volt tengere, ami Suzanne életében - 
ezért is lett oceanográfus - központi szerepet játszott. 

- Te pedig csodálatos nő. Páratlanul szórakoztató. 
- Hála elbűvölő primitívségemnek - egészítette ki a férfi szavait Suzanne. Biztos volt benne, 

hogy Garona bókolni akart, de - nem utolsósorban Fuller hatására - jobban örült volna, ha nem szó-
rakoztatónak nevezi, hanem valami másnak. 

- Valóban. Igézően primitív vagy - értett egyet a férfi. Suzanne erős késztetést érzett, hogy 
csípősen visszavágjon a jelzőért, de ellenállt neki, mert nem akarta, hogy bármilyen ellentét támad-
jon közöttük. Ezért inkább közölte: - Valamit el akarok mondani magamról. 

Garona nem válaszolt, csak a tekintete jelezte, hogy erősen figyel. 
- Szeretném, ha tudnád, hogy nincs más szeretőm. Volt, de már vége. 
- Nem fontos - mondta Garona. - Egyedül az számít, hogy itt vagy. 
- De igen! - válaszolta kissé megbántva Suzanne. - Nekem nagyon is fontos. 
 

Tizenötödik fejezet 
 
A második generációs emberek második napja Interterrán ugyanúgy kezdődött, mint az első. 

Suzanne és Bergman hevenyészve beszámolt ugyan egymásnak előző esti tapasztalatairól, de igazá-
ból nem arra figyeltek - izgatottan várták, mit hoz, milyen élményeket tartogat számukra az új nap. 
Fuller már sokkal kevésbé lelkesedett, sőt, kifejezetten mogorvának tűnt. Adams és Donaghue fe-
szült volt és csöndes, és ha nagy ritkán megszólaltak, kizárólag a távozást hozták szóba. Amikor 
Arak belépett, akkor is arról beszéltek, és Fullernek figyelmeztetnie kellett őket, hogy hagyják abba. 

Arak és Sufa az előző napról ismerős terembe kalauzolta őket, és többórás, tudományos igé-
nyű előadásba kezdett, amely sok izgalmas témát ölelt fel. Hogyan csapolja meg Interterra a Föld 
geotermális energiáját? Hogyan biztosítják az egyenletes klímát, beleértve a rendszeres, éjszakai 
esőket? Hogyan használják fel belső és külső világításra a biolumineszcenciát? Miként hasznosítják 
a vizet, az oxigént és a szenet? Hogyan történik a foto- és kemoszintetikus növényi kultúrák 
hidroponikus nevelése? 

Mire a képernyő elsötétült, és a terem lassan világosodni kezdett, már csak két második ge-
nerációs figyelt: Suzanne és Bergman. Fuller semmit sem látó szemmel, gondolataiba mélyedve 
meredt maga elé, Adams és Donaghue pedig mélyen aludt. Azután ébredtek csak föl, hogy teljesen 
világos lett. Hamar összeszedték magukat, és Fullerrel együtt megpróbáltak úgy tenni, mintha ébe-
ren végighallgatták volna az előadást. 
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- Biztos vagyok abban, hogy most már sokkal jobban értitek, mi késztetett rá bennünket - a 
mikrobákat leszámítva - arra, hogy itt maradjunk, ebben a föld alatti világban - mondta Arak, mint-
egy összefoglalva a hosszú előadás során elhangzottakat. - Sikerült létrehoznunk egy tökéletesen 
stabil környezetet, ahol nincsenek tragikus következményekkel járó klimatikus változások, mint 
például a jégkorszak beköszönte, és az időjáráshoz kapcsolódó betegségek sem. Lényegében korlát-
lan mennyiségű, környezetszennyezést nem okozó energia áll a rendelkezésünkre, és minden igényt 
kielégítő, folyamatosan újratermelhető élelmiszerkészlet. 

-A planktonok jelentik számotokra az egyetlen fehérjeforrást? - kérdezte Suzanne, akit való-
sággal mellbe vágott a viszonylag rövid idő alatt rázúdított, tudományos felfedezéssel felérő renge-
teg új ismeret, és Bergmannal együtt csak igen lassan tudott magához térni. 

- A legtöbbet - pontosított Arak. - Kisebb mértékben ugyan, de növényi fehérjét is fogyasz-
tunk. Egy időben kísérleteztünk bizonyos halakkal, de abbahagytuk, mihelyt rájöttünk, hogy a ten-
ger újratermelési képességei korlátozottak. Sajnos, úgy látszik, hogy a második generációs emberek 
ezt nem hajlandók tudomásul venni. 

- Főleg ami a cetféléket és a tőkehalat illeti - szúrta közbe Suzanne. 
- Pontosan. - Arak kis szünetet tartva körbehordozta a tekintetét a többieken. - Van még va-

lakinek kérdése, vagy indulhatunk? Igyekszünk úgy csinálni, hogy ne csak elméleti ismereteket sze-
rezzetek, hanem gyakorlatban is minél több dolgot lássatok. 

- Nekem van! - jelentkezett Fuller. 
- Parancsolj! - Arak szemmel láthatóan elégedett volt - a nyugalmazott tengerész egészen 

addig nem sok érdeklődést mutatott, mintha csak testben lett volna jelen, lélekben nem. 
- Azt szeretném tudni, miért hoztatok ide bennünket! 
- Reméltem, hogy arról fogsz kérdezni, amiről beszéltünk - válaszolta Arak. 
- Nehezen tudok technikai kérdésekre koncentrálni, amíg fogalmam sincs arról, hogy miért 

kerültem ide. 
- Értem. - Arak összedugta a fejét Sufával és a Black házaspárral, másodpercekig suttogva 

tanácskoztak. Miután befejezték, nyugodtan hátradőlt a székében, és közölte: - Sajnos, nem adhatok 
pontos választ, mivel külön, nyomatékosan felhívták rá a figyelmünket, hogy ne áruljuk el ittlétetek 
legfőbb okát. Egy dolgot azonban mondhatok: annak, hogy hozzánk kerültetek, az az egyik oka, 
hogy meg kellett akadályozni a sarantai átemelő állomásunk tervezett megfúrását. Örömmel közöl-
hetem, hogy ez sikerült is. Azt is megígérem, hogy még ma megtudjátok a fő okot. Megelégszel 
egyelőre ezzel a válasszal? 

- Azt hiszem - felelte nem teljes meggyőződéssel Fuller. - De ha valóban mára tervezitek, 
akkor nem látom be, miért ne árulhatnád el már most, rögtön a fő okot. 

- Azért, mert a feljebbvalóim megtiltották - közölte nyugodtan Arak. 
- Azt hiszem, nyugalmazott tengerésztisztként nincs más választásom, mint hogy ezt elfo-

gadjam - jelentette ki nem igazán lelkesen Fuller. 
- Kinek van még kérdése? - érdeklődött Arak. 
- Még kell egy kis idő, hogy feldolgozzam magamban mindazt, amit mondtatok, de biztos 

vagyok benne, hogy később lesznek kérdéseim - közölte Bergman. 
- Rendben van. Akkor talán indulhatnánk is. Hol akarjátok kezdeni? 
- Mi volna, ha megnéznénk a múzeumot? - kérdezte mindenkit megelőzve Fuller. 
- Igen! - lelkesedett Donaghue. - Azt, amelyik előtt a Corvette-et láttuk! 
- A Földfelszín Múzeumát akarjátok látni? - kérdezte nem titkolt megdöbbenéssel Arak. 

Sufára nézett, és látta, hogy ő sem érti a dolgot. 
- Azt hiszem, érdekes lesz - mondta Fuller. 
- Szerintem is - csatlakozott hozzá Donaghue. 
- Miért? Elnézést, hogy ennyire meglepődtünk - magyarázkodott Arak -, de mindazok után, 

amiket elmondtunk, nem igazán értjük, miért akartok a jövő helyett a múltba nézni. 
- Nevezhetjük akár nosztalgiának is - válaszolta lazán vállat vonva Fuller. 
- Annak alapján, amit ott kiállítottatok, jobban meg tudjuk ítélni, hogyan vélekedtek rólunk - 

magyarázta Suzanne. A múzeum ugyan kevésbé érdekelte, mint amit Arak mutatni akart nekik, de 
örömmel állt ki Fuller mellett. 

- Rendben van - adta be a derekát Arak. - Kezdjük a Földfelszín Múzeumánál! 
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Mindenki felállt; érkezésük óta ez volt az első alkalom, amikor Fuller lelkesnek látszott, és 
különösen azután, hogy kiléptek a szabadba. Megkérdezte, hogyan kell légi taxit hívni, és Arak 
nemcsak hogy boldogan elmagyarázta neki, hanem egy lépéssel tovább is ment, megmutatta, ho-
gyan tegye a fekete asztalra a kezét, és adja meg az útirányt. 

- Ez könnyen ment - mondta Fuller, miután a jármű hangtalanul a magasba emelkedett, és 
tovasiklott velük. 

- Természetesen - értett egyet Arak. - Úgy van megcsinálva, hogy könnyű legyen. 
Mindannyiuk számára a légi utazás jelentette a nap egyik csúcspontját - képtelenek voltak 

betelni a város és környéke látványával. Tekintetüket ide-oda kapkodva próbáltak mindent megfi-
gyelni, ami persze nem sikerült, mert túl sok volt a látnivaló, és igen nagy sebességgel haladtak. 
Néhány percbe telt csupán, és már a múzeum bejáratánál álltak, néhány lépésnyire a megviselt 
Chevrolet Corvette-től. 

- Hogy imádtam ezt a kocsit! - sóhajtott vágyakozva Donaghue, amikor kiszállt a légi jár-
műből. - Dorothy Drexlernek hívták a lányt, akivel akkoriban jártam. Máig nem tudom eldönteni, 
melyiküknek volt jobb karosszériája. 

- A csajhoz is slusszkulcs kellett, hogy beinduljon - kérdezte vigyorogva Adams. Donaghue 
dühösen feléje csapott, de fürgébb volt nála, kikerülte az ütést, és lazán ugrálva, mint egy bokszoló, 
nekikészülődött a sajátjának. 

- Elég! Semmi verekedés! - szólt rájuk Fuller, és a teljes biztonság kedvéért közéjük is állt. 
- Biztosan remekül érezték magukat Dorothyval a Corvette-ben - mondta Suzanne -, de za-

var, hogy az interterraiak úgy gondolják, egy gépkocsi megfelelőképpen szimbolizálja a kultúrán-
kat. 

- Azt sugallja, hogy meglehetősen felületesek vagyunk - értett egyet Bergman -, ráadásul 
igen siralmas az állapotunk. 

- Felületesek és földhözragadtak - fűzte tovább a gondolatot Suzanne. 
- Túl messzemenő következtetéseket vontok le, a valóság sokkal egyszerűbb, mint gondoljá-

tok - figyelmeztette Arak. - Mivel fejlődő technikátok miatt közelről nem figyelhetünk meg benne-
teket, a gépkocsi az egyik leggyakrabban szemünkbe ötlő tárgyatok. Ha nem ismernénk a valóságot, 
a nagy távolság miatt a gépkocsikat akár a földfelszín uralkodó fajának is hihetnénk, a második ge-
nerációs embereket pedig robotoknak, akiknek az a feladatuk, hogy kiszolgálják őket. 

Suzanne csak nehezen állta meg, hogy ne nevessen az abszurd ötleten, de miután alaposab-
ban belegondolt, rájött, hogy - legalábbis a távolból nézve - sok igazság van benne. 

- Még jellemzőbb magának az épületnek a szerkezete - folytatta Arak. 
Minden tekintet a múzeumra szegeződött, amely közelről nézve határozottan gyászos hangu-

latot árasztott, olyannak tűnt, mint egy mauzóleum. Négy-öt emelet magas volt, csupa egyenes él 
határolta, létrehozva a bonyolult, összességében igen nyomasztó látványt nyújtó geometriai formát, 
amelyet a sűrűn elhelyezett, négyszögletes ablakok sem tettek könnyedebbé. 

- A második nemzedékhez tartozók városi építészetét szimbolizálja - kommentálta a látotta-
kat Arak. 

- Elég taszító ezzel a sok szöglettel - válaszolta Suzanne. 
- Elismerem, csöppet sem kellemes látvány, de a városaitok sem azok a sok egyforma, sorba 

állított felhőkarcolóval. 
- Azért akadnak kivételek - védekezett a lány. 
- Egy kevés - értett egyet részben Arak. - De, sajnos, eleitek elfelejtették vagy eleve meg 

sem jegyezték mindazt, amit az atlantisziak meg akartak tanítani nekik az építészetről. 
- Óriási - mondta a háztömbnyi területet elfoglaló épületen végignézve Bergman. 
- Akárcsak a gyűjtemény, amit elhelyeztünk benne - válaszolta Arak. - Ne felejtsd el, hogy 

évmilliók alatt keletkezett! 
- Vagyis nemcsak a második emberi nemzedék kultúráját mutatja be? - kérdezte Suzanne. 
- Szó sincs róla! Mindent, ami a Föld felszínén valaha létrejött. Természetesen - és ez gon-

dolom, érthető - az utolsó tízezer év emlékei találhatók itt a legnagyobb számban. Dacára annak, 
hogy az egészhez mérten nagyon rövid, szemhunyorításnyi időszakról van csak szó, alapvetően arra 
koncentráltunk. 

- Dinoszauruszok? - kérdezte Bergman. 
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- Van egy darabszámra nem nagy, de igen reprezentatív kiállításunk belőlük - válaszolta 
Arak, és mintegy mellékesen hozzátette: - Ijesztően erőszakos teremtmények! - A száját összeszo-
rítva kurtán meg is rázta a fejét, mintha rossz érzéstől akarna szabadulni. 

- Nagyon szeretném látni őket! - mondta élénken Bergman. - Sokat törtem már rajta a fejem, 
hogy valójában milyen színűek is voltak a dinoszauruszok. 

- A többségük eléggé jelentéktelen, zöldesszürke - válaszolta Arak. - Egyszerűbben fogal-
mazva rondák voltak. 

- Menjünk be! - biztatta a társaságot Suzanne. 
A múzeumnak hatalmas előcsarnoka volt, ugyanabból a fekete bazaltkőből, mint a külseje. 

A mennyezetbe vágott réseken beeső fénypászmák alagutat vágtak a homályba, és drámaian világí-
tották meg a kiállított tárgyakat. A csarnokból számos folyosó ágazott le. 

- Miért ilyen kihalt? - kérdezte Suzanne. Bármerre nézett, csupán rideg márványfalakat lá-
tott, és a hangja is ijesztő visszhangot keltett. 

- Mindig ilyen - válaszolta Arak. - Bármennyire fontos is, nem igazán népszerű. Az emberek 
többsége nem szereti, ha emlékeztetik arra, mekkora veszélyt jelentetek ránk nézve. 

- A felfedezés veszélyére gondolsz? 
- Pontosan - felelte a társa helyett Sufa. 
- Igazi labirintusnak tűnik. Biztosan könnyű elveszni benne - mondta Bergman, végignézve 

a homályba vesző, hosszú folyosókon. 
- Nem igazán - válaszolta Arak, és balra mutatott. - Ha erre indulsz, a zöldalgáktól kezdve 

nyomon követheted a teljes evolúciót. Erre - mondta jobbra fordulva - a másodlagos emberi kultúra 
fejlődése látható a legősibb afrikai emberszabású lényektől egészen napjainkig. A múzeum elrende-
zése olyan, hogy bárhol legyen is valaki, a kiállított tárgyakon időrendben végighaladva könnyen 
visszatalál ide. 

- Szeretném megtudni, milyennek lát bennünket az, aki csak innen tájékozódik - jegyezte 
meg Fuller. 

- Ahogyan gondolod! Ehhez, persze, ki kell hagynunk az első öt-hatmillió évet. 
Engedelmesen követték Arakot és Sufát, mintha múzeumlátogatáson lévő kisiskolások len-

nének. Suzanne és Bergman elég nehezen tudta megállni, hogy ne időzzön el minden kiállított 
tárgynál, főleg azután, hogy eljutottak az egyiptomi, görög és római kultúra emlékeivel teli termek-
hez. Egyikük sem látott még ennyire gazdag anyagot - mintha olyasvalaki gyűjtötte volna össze, 
akinek megvolt hozzá a képessége, hogy az időben visszamenve tetszése szerint kiválassza a korra 
leginkább jellemző és neki a legjobban tetsző tárgyakat. Suzanne-re az életnagyságú bábukon be-
mutatott ruhák voltak a legnagyobb hatással. 

- Észre fogjátok venni, vagy talán már észre is vettétek, hogy nagyság tekintetében számot-
tevő különbségek vannak az egyes gyűjtemények között - magyarázta Arak a lánynak és 
Bergmannak, miközben a többiek továbbmentek. - Viszonylag kicsi a modern anyagunk - minél 
messzebb megyünk vissza a történelmetekben, annál gazdagabb a gyűjtemény. Régen gyakran 
küldtünk hozzátok expedíciókat - a résztvevők természetesen védőruhát viseltek -, hogy gyűjtést 
végezzenek, de nagyjából abban az időben, amikor elődeitek feltalálták az írást, szakítanunk kellett 
ezzel a gyakorlattal, nehogy felfedezzenek bennünket. 

- Arak! - kiáltott vissza többteremnyi távolságból Sufa. - Donald, Richard és Michael gyor-
sabban halad, úgyhogy velük megyek. 

- Rendben! Találkozzunk egy óra múlva, az előcsarnokban. 
Sufa egyetértőn bólintott, és búcsút is intett. 
- Miért tartottatok attól, hogy ókori elődeink fölfedeznek benneteket? - kérdezte Suzanne. - 

Sokkal fejletlenebb volt a technikájuk, semhogy kárt okozhattak volna nektek. 
- Igazad van - ismerte el Arak -, de tudtuk, hogy egyszer elég fejlettek lesztek hozzá, és nem 

akartuk, hogy bármilyen nyoma maradjon a látogatásainknak. Éppen elég aggodalmat okozott a ku-
darcba fulladt atlantiszi kísérlet, bár az kevésbé volt veszélyes, mivel a résztvevők második generá-
ciós embereknek adták ki magukat. 

Suzanne bólogatott, mint aki érti, de a figyelmét már egy ősi, a minószi kultúra idején viselt, 
a keblet teljesen szabadon hagyó ruha kötötte le. 
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- A modern történelmeteknek is van azonban egy korszaka, amelyből egészen gazdag 
anyaggal rendelkezünk - folytatta Arak. - Akarjátok látni? 

Suzanne Bergmanra nézett, és miután az vállat vont, készségesen elfogadta az ajánlatot: - 
Hogyne! 

Arak balra kanyarodott, és egy görög kerámiákkal teli termen átvágva egy emelettel feljebb 
vezette őket, egy tágas, második világháborús relikviákkal teli terembe. A kiállított tárgyak méret-
választéka az apró dögcéduláktól és fegyvernemi jelzésektől olyan óriásokig terjedt, mint a 
Sherman tank, a Liberator néven ismert B-24-es repülőgép, illetve egy német tengeralattjáró. A ko-
rábban hallottak alapján nyilvánvalónak látszott, hogy valamennyi kiállított tárgy a tenger mélyéről 
került elő. 

- Jézusom! - szakadt fel önkéntelenül a kiáltás a látottaktól lenyűgözötten sétálgató 
Bergmanból. - Inkább hasonlít ócskavastelepre, mint múzeumra. 

- Úgy látom, legutóbbi világháborúnk szépen gyarapította a gyűjteményeteket - jegyezte 
meg Suzanne. Arakkal változatlanul a lépcső tetején állt, nem volt kedve beljebb menni, és köze-
lebbről is megnézni a pusztításhoz kapcsolódó relikviákat. 

- De mennyire! Minden, amit itt látsz, mindössze öt év alatt gyűlt össze az óceán mélyén. 
Történelmetek utolsó néhány száz évében már csak a tengerből tudtunk anyagot gyűjteni. 

A lány tekintete némi kalandozás után megállapodott az U-boaton. - A tengeralattjáró-
technológia robbanásszerű fejlődése nem okozott gondot? - kérdezte. 

- Csak a hanglokátoroké - válaszolta Arak. - Különösen azután, hogy összekapcsolták őket a 
mélytengeri felszínletapogató műszerekkel. Egyebek között ez a technológia kényszerített rá ben-
nünket arra, hogy lezárjuk az olyan átemelő zsilipeket, mint amilyenen át ti is érkeztetek. 

Miközben Suzanne és Arak a szonártechnológiának az Interterra biztonságát fenyegető ve-
szélyeiről tárgyalt, Bergman elbűvölten barangolt a második világháborús kiállítás tárgyai között. 
Egy részük vadonatújnak tetszett, másokat viszont sűrűn beleptek a kagylók, akárcsak a múzeum 
előtt látott Corvette-et. A terem végéhez érve jókora ablakot talált, mögötte ott sorakoztak az Azori-
szigeteket tartó hegycsúcsok. 

Gyönyörködött bennük egy darabig, de aztán a tekintete lefelé vándorolt, és az új, megdöb-
bentő látványtól összerándult. Egy légi taxit látott, ami önmagában kevés lett volna ahhoz, hogy 
meglepődjön, de ennek az egyébként már ismerős járműnek hátul jókora raklapja volt, és rajta az 
Oceanus, a Benthic Marine búvárhajója. 

- Suzanne! - kiáltott fel elszörnyedve Bergman. - Nézze! 
A lány futva csatlakozott hozzá, és a nyomában Arak is. Mindketten előrehajoltak, és abba 

az irányba néztek, amerre Bergman mutatott. 
- Jézusom! - nyögte a lány. -A búvárhajónk! Hogy kerül ide?! 
- Igaz is - szólalt meg türelmes, magyarázó hangon Arak -, elfelejtettem mondani, hogy a 

hajótok nagyon fölkeltette a múzeum kurátorainak az érdeklődését. Szeretnék - természetesen csak 
a beleegyezésetekkel - kiállítani. 

- Megsérült? - kérdezte izgatottan Bergman. 
- Minimálisan. A dolgozó klónok már megjavították a külső reflektorokat és robotkarokat. 

Természetesen fertőtlenítették is. Értesz hozzá? 
- Többé-kevésbé. Annyira nem, hogy kezelni is tudjam - vallotta be a Benthic Marine elnö-

ke. - Suzanne sokkal többet tud nálam. Csak kétszer ültem benne. 
- Donald az igazi szakértő - passzolta tovább a labdát a lány. - Úgy ismeri, akár a tenyerét. 
- Nagyszerű! - lelkesedett Arak. - Lenne néhány kérdésünk a szonárral kapcsolatban - meg-

vizsgáltuk, és kiderült, hogy fejlettebb, mint gondoltuk. 
- Donaldet kérdezd! - védekezett Suzanne. 
- Mi ez az izé... Ami a búvárhajót hozta - érdeklődött Bergman. 
- Tehertaxi - felelte a világ legtermészetesebb hangján Arak. 
Donaghue keményen ragaszkodott ahhoz, hogy lépést tartson Fullerrel, aki úgy csörtetett át 

a termeken, mintha díszszemlén lenne, és nem múzeumban. A búvárnak sűrűn neki kellett iramod-
nia, hogy lemaradását behozva lépést tudjon tartani vele. Sufát és Adamst már régen maguk mögött 
hagyták. 

- Mi az ördögnek rohan?! - méltatlankodott Donaghue. - Lóversenyen érzi magát? 
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- Nem kötelező velem jönnie! - vágott vissza Fuller, és egy sarkon befordulva - reneszánsz 
szobrok és festmények között jártak éppen - energikusan továbbment. 

- Richarddel arról beszéltünk - mondta lihegve a búvár -, hogy minél előbb el kellene tűn-
nünk innen. 

- Már a reggelinél is mondták! - vakkantotta hátra a válla fölött Fuller. Újabb sarkot hagyott 
maga mögött, és egy falikárpitokkal teli termen vágott át. 

- Kezd idegesíteni bennünket ez a hely - folytatta Donaghue, megpróbálva lépést tartani a 
nyugalmazott tengerésztiszttel. 

- Igazán? Miért, ha szabad kérdeznem? 
- Mert... szóval... van egy kis problémánk - válaszolta kényszeredetten a búvár. - Az itteni-

ekkel. 
- Nem érdekelnek a személyes dolgaik! 
- Baleset volt. Pontosabban kettő - védekezett Donaghue. 
Fuller villámgyorsan lefékezett, vele a búvár is, és úgy álltak meg, hogy mindössze néhány 

centi választotta el őket egymástól. - Jól figyeljen ide, maga seggfej! - mondta vészjóslóan fojtott 
hangon, egyenesen Donaghue arcába Fuller. - A haverjával eldöntötték, hogy bratyiznak az 
interterraiakkal, úgyhogy nem érdekelnek a gondjaik. Világos?! 

- De... 
- Semmi de, tengerész! Szeretném kideríteni, hogyan juthatunk ki innen, és nem érdekelnek 

sem a maga, sem a félhülye haverja gondjai. 
- Rendben van - válaszolta békítően Donaghue, és a nagyobb nyomaték kedvéért óvatosan a 

kezét is fölemelte. Örülök, hogy ezt mondja. Én sem akarok egyebet, mint hogy minél hamarabb 
elhúzzuk innen a csíkot. Úgy értem... Ha bármiben segítségre van szüksége, rám számíthat. 

- Megjegyzem - felelte komoran Fuller. - Van már valamilyen elképzelése? 
- Nehéz lesz- ismerte be a nyugalmazott tengerésztiszt. - Találnunk kell valakit, akitől valódi 

válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre, nem úgy, mint Araktól. A legfontosabb, hogy pontosan tájé-
kozódjunk. Természetesen az volna a legjobb, ha olyasvalakire bukkannánk, aki nem érzi jól magát 
Interterrán, de már elég hosszú ideje itt van ahhoz, hogy tudja, hogyan lehet innen megszökni. 

- Nekem úgy tetszik, mindenki remekül elvan - összegezte a tapasztalatait Donaghue. - 
Mintha egyetlen nagy, véget nem érő mulatság lenne az életük. 

- Nem interterraira gondoltam - figyelmeztette Fuller. - Arak említette, hogy sokan kerültek 
ide tőlünk. Biztosan akadnak köztük olyanok, akiknek honvágyuk van, és nem jönnek ki úgy az 
interterraiakkal, mint Ismael és Mary Black. Az emberek, legalábbis a második generációs emberek 
többségére jellemző, hogy nehezen tűrik a kényszert. Olyan embert szeretnék találni, akit zavar az, 
hogy erőszakkal itt tartják. 

- Hogy akarja megkeresni? 
- Nem tudom - vallotta be őszintén Fuller. - Egy biztos: résen kell lennünk, hogy el ne sza-

lasszunk semmilyen lehetőséget. Szeretnék minél több időt a városban tölteni. Abban az átkozott 
tanácsteremben biztosan nem találkozunk olyan emberrel, akire szükségünk van. 

- Itt sincs egy lélek se - jegyezte meg a búvár, és jobbra-balra végignézett az üres termeken. 
- Nem is számítottam arra, hogy lesz. Azért jöttem csak ide, mert eszembe jutott, hogy hátha 

találok valamilyen fegyvert. Sajnos, még egyet sem láttam. Nevetséges úgy bemutatni az emberiség 
történetét, hogy a kiállításon ne szerepeljenek fegyverek. Ezeknek az interterraiaknak a pacifizmusa 
lassan kezd az idegeimre menni. 

- Fegyvert szerezni! - Donaghue-nak, bár nem tőle származott, tetszett az ötlet, még a szeme 
is felcsillant. - Ügyes! Őszintén szólva először nem értettem, miért ragaszkodik annyira ahhoz, hogy 
megnézzük ezt a múzeumot. 

- Hát most már tudja. Esetleg segíthetne is - túl nagy ez az épület egy embernek. Ha ketten 
keressük, hamarabb megtalálhatjuk, amire szükségünk van. 

Alig fejezte be a mondatot, Fuller olyasmit vett észre, amit korábban sehol, egyetlen terem-
ben sem látott. Egy csukott ajtó keltette föl a figyelmét, amelyre jókora betűkkel ki volt írva, hogy 
BELÉPÉS CSAK ENGEDÉLLYEL! Kíváncsian, hogy vajon mit rejthet, Donaghue-val a sarkában 
közelebb ment hozzá, és úgy már egy második, az elsőnél kisebb betűkkel írt figyelmeztetést is el 
tudott olvasni: BELÉPÉS1 ENGEDÉLY A VÉNEK TANÁCSÁTÓL KAPHATÓ. 
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- Mi az ördög az a Vének Tanácsa? - kérdezte Donaghue. 
- Gondolom, valamilyen irányító testület - válaszolta Fuller. Taszított egyet az ajtón, és az ki 

is nyílt - mint az összes ajtó Interterrán, ez sem volt kulcsra zárva. 
- Győzelem! - kiáltotta lelkesen, megpillantva az újabb teremben elhelyezett tárgyakat, és az 

ajtót heves mozdulattal kitárva beljebb lépett. Donaghue szorosan a nyomában maradt, és a látvány 
hatására nem állta meg, hogy hangosan el ne füttyentse magát. 

- Nem csoda, hogy eddig egyetlen fegyvert sem láttunk - állapította meg Fuller. - Külön tit-
kos múzeumot csináltak nekik. - A terem viszonylag keskeny volt, de igen hosszú, és a falak men-
tén fegyverekkel telezsúfolt polcok sorakoztak. 

Nagyjából a helyiség közepéig mentek. A bejárattal szemközti polcon középkori számszer-
íjat láttak, és egész köteg tűhegyes nyílvesszőt. Donaghue leemelte a helyéről az íjpuskát, és közben 
újabbat füttyentett - még sosem volt a kezében ilyen fegyver. - A mindenit! - mondta elragadtatot-
tan. - Ránézésre is ijesztő. - Megkopogtatta a tömör fából készült testet, megpengette a húrt, és a 
tusát a vállgödrébe szorítva, a mennyezetre célzott. - Szerintem még mindig működik. 

Fuller jobbra indult el, de hamar rájött, hogy rossz irányt választott: ahogyan előrehaladt, a 
fegyverek úgy lettek egyre régebbiek, és hamarosan görög és római rövid kardok, íjak, dárdák kö-
zött találta magát. Irányt változtatott hát, és maga mögött hagyta a számszeríj felhúzásával bajlódó 
Donaghue-t. 

- Még mindig nagyon erős a húrja - mondta a búvár, miután többszöri próbálkozás árán 
megoldotta a feladatot. Nyílvesszőt tett a vezetősínbe, és úgy tartotta a megtöltött fegyvert, hogy 
Fuller is jól lássa. - Mi a véleménye? 

- Nem rossz - szólt vissza a nyugalmazott tengerész, de nem állt meg. Megpillantott néhány 
öreg, kezdetleges szakállas puskát, és azok új reményt ébresztettek benne. - Én azért valami komo-
lyabbra gondoltam, mint a számszeríj. 

- Azt hittem, íjpuskának hívják - jegyezte meg Donaghue. 
- A kettő ugyanaz. 
A búvár, anélkül, hogy pontosan átgondolta volna, mit csinál, meghúzta a ravaszt, mire az 

éles, rombusz alakú hegyben végződő nyílvessző éles szisszenéssel átsuhant a termen, a bazaltfal-
nak ütközve irányt változtatott, és Fuller fejét csak néhány centiméternyire elkerülve beleállt az 
egyik polcba. A nyugalmazott tengerésztiszt érezte a szelét, amint elszáguldott mellette. 

- Jézusom! - kiáltott fel rémülten. - Hajszál híján fejbe talált! 
- Elnézést! - kért bocsánatot Donaghue. - Alig értem a ravaszhoz. 
- Rakja le, mielőtt valamelyikünk megsebesül! - parancsolt rá Fuller. 
- Most már legalább biztosan tudjuk, hogy működik - felelte a búvár, de azért engedelmes-

kedett. 
Fuller heves fejcsóválással nyúlt a füléhez, és csak azután nyugodott meg valamelyest, hogy 

meggyőződött arról, nem vérzik. Morogva szidta magában az ostoba majmokat, akikkel balsorsa 
elválaszthatatlanul összekötötte, de tovább ment, és hamarosan el is jutott a második világháborús 
puskák és maroklőfegyverek gyűjteményéhez. Nem kis bosszúságára az összes fegyver siralmas 
állapotban volt, nagyon megszenvedte a sós tengervíz hatását. Már-már ott tartott, hogy teljesen el-
szontyolodjon, amikor a terem vége felé megpillantott egy ránézésre tökéletesen ép német Lugert. 

Fuller lélegzetét visszafojtva nyúlt a pisztolyért, és megkönnyebbülten sóhajtott, mikor ala-
posabban szemügyre véve is úgy látta, hogy kiváló az állapota. Izgatottan kipattintotta a tárat, és 
szélesen elmosolyodott, mivel az tele volt. 

- Talált valami érdekeset? - kérdezte a tengerésztiszt mögé lépve Donaghue. 
Fuller a helyére tolta a tárat - a feszes kattanás tovább erősítette benne a fegyver használha-

tóságába vetett hitet -, és odamutatta a búvárnak a pisztolyt. - Megvan, amit kerestem. 
- Nem akármi! - mondta elismerően Donaghue. 
Fuller óvatosan ugyanoda rakta vissza a Lugert, ahonnan elvette. 
- Mit csinál? - kérdezte megütközve a búvár. - Nem teszi el? 
- Addig nem, amíg nem tudom pontosan, hogy mire tudom majd használni - válaszolta a 

nyugalmazott tengerész. 
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Adams megtorpant, és még a száját is eltátotta a csodálkozástól. Nem akart hinni a szemé-
nek, azt hitte, rosszul lát, vagy képzelődik. A szoba tele volt zömükben ókori kincsekkel. Megszám-
lálhatatlanul sok aranyedény, kupa, sőt tömör aranyból készült szobor sorakozott benne, és a hatást 
továbbfokozta a kiállított tárgyakra vetülő éles, koncentrált fény. Az egyik sarokban dublonnal, régi 
spanyol aranypénzzel teli dobozok álltak. 

Az önmagában is lélegzetelállító látványt még elképesztőbbé tette Adams számára, hogy a 
temérdek kincs csupán karnyújtásnyira volt tőle, és szabadon elérhette, mivel nem védték biztonsági 
berendezéssel ellátott üvegtárlók, amelyekkel korábban, valahányszor múzeumban járt, mindenhol 
találkozott. Ehhez már csak kiegészítésként társult az a körülmény, hogy magát az épületet sem 
őrizte senki. 

- Ez hihetetlen! - nyögte ki nagy nehezen a búvár. - Fantasztikus! Mit meg nem tennék azért, 
hogy elvihessek belőle egy talicskával! 

- Tetszenek ezek a holmik? - kérdezte Sufa, látva a búvár álmélkodását. 
- Hogy tetszenek-e? Imádom őket! - szakadt fel a lelkes kiáltás Adamsből. - Még sosem lát-

tam ehhez foghatót. Ennyi arany még Fort Knoxban sem lehet! 
- Több ilyen termünk is van - magyarázta Sufa. - Éveken át sok aranyat szállító hajó süllyedt 

el. Ha akarod, küldetek belőlük a házadba, hogy gyönyörködhess bennük. 
- Úgy érted, hogy ilyeneket, mint amik itt vannak? 
- Hát persze! Mik tetszenek jobban - a nagyobb szobrok vagy a kisebbek? 
- Nem vagyok válogatós - válaszolta Adams. - De mi a helyzet az ékszerekkel? Azok is van-

nak? 
- Hát persze - mondta könnyedén Sufa. - A többségük - a ti időszámításotok szerint - elég 

régi. Akarod látni őket? 
- Miért ne? - kérdezett vissza a búvár. 
Huszadik századi különlegességekkel teli folyosón mentek tovább az ókori ékszerek terme 

felé, és útközben Adams olyasmit látott, amitől önkéntelenül is széles mosoly ömlött el az arcán. 
Mellmagasságú piedesztálon egy frisbee volt kiállítva, és éles, fókuszált fénysugár vetődött rá, 
mintha az is valami különös figyelemre méltó, értékes tárgy lenne. 

- Te jó ég! - szakadt fel az önkéntelen kiáltás Adamsből. Közelebb lépve hozzá néhány ku-
tyafogaktól származó karcolást is látott a dobókorong peremén. - Hát ez hogy kerül ide?! - kiáltott 
Sufa után. 

A nő megfordult, és visszafelé tett néhány lépést, hogy megnézze, mi keltett annyira heves 
érdeklődést a búvárban. 

- Igazából nem tudjuk pontosan, micsoda - vallotta be. - Van, akinek az a véleménye, hogy 
valamilyen antigravitációs járműnek a modellje lehet, mint a mi légi taxijaink, vagy az interplanetá-
ris cirkálóink. Egy időben komolyan aggasztott bennünket a közvetlen megfigyelés lehetősége. 

Adams képtelen volt megállni, hogy a fejét hátravetve hangosan fel ne kacagjon. - Bizonyá-
ra viccelsz! 

- Szó sincs róla! - hárította el még a feltételezést is Sufa. - Az alakja egyértelmű, és forog is, 
amivel légpárnát tud maga alá gyűjteni. Pontosan olyan, mint bármelyik antigravitációs jármű. 

- Nem modell - jelentette ki határozottan a búvár. - Csak egy közönséges frisbee. 
- Mire való? - kérdezte óvatosan a nő. 
- Játékra. Valaki eldobja, más meg elkapja. Várj, megmutatom! - Adams lekapta talapzatáról 

a korongot, és gyors csuklómozdulattal, emelkedő szögben elhajította. A frisbee pörögve eljutott 
röppályája csúcsáig, ott megfordult, és végül a búvár előrenyújtott hüvelyk- és mutatóujja között 
állapodott meg. - Ennyi - összegezte a mutatványt Adams. - Ugye milyen könnyű? 

- Hát... - tétovázott Sufa. 
- Odadobom, és kapd el, ahogy az előbb én! - Adams a folyosó végére futott, megfordult, és 

a nő felé perdítette a korongot. Sufa érte nyúlt, megpróbálta utánozni a búvártól látott mozdulatot, 
de ügyetlenül csinálta, a frisbee átsiklott szétterpesztett ujjai között, és a kőre esett. Adams rosszal-
lóan égnek fordította a tekintetét, visszaszaladt hozzá megmutatni, hogyan csinálja, de hiába ismé-
telte meg még néhányszor, minden kísérlete hiábavalónak bizonyult. Sufa utolsó próbálkozása, ha 
lehet, még szerencsétlenebbre sikerült, mint az első. 
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- Nem sokat mozogtok, ugye? - kérdezte rosszallóan Adams. - Még nem találkoztam olyan-
nal, aki ne tudott volna elkapni egy frisbee-t. 

- Miért kell elkapni? - kérdezte Sufa. 
- Szórakozásból. Ez is egyfajta mozgás. Felfrissíti az embert. 
- Nem értem, mi szükség van rá. 
- Szoktatok ti sportolni? - kérdezte gyanakvóan a búvár. 
- Hát persze! Nagyon szeretünk úszni, de sétálni is, és a homidjainkkal játszani. Ezenkívül 

ott van a szex. Meeta, Palenque és Karena biztosan megmutatta... 
- Sportról beszélek! - vágott türelmetlenül Sufa szavába Adams. - A szex nem sport. 
- Számunkra igen - vitatkozott vele a nő. - Alaposan megmozgatja az embert. 
- Mi a helyzet az olyan sportokkal, amelyekben nyerni kell? - kérdezte a búvár. 
- Nyerni? 
- Versenyezni - magyarázta nem kis megütközéssel a hangjában Adams. - Nincsenek ver-

senysportjaitok? 
- Jaj, dehogy! Eónokkal ezelőtt felhagytunk az ilyen ostobaságokkal, ahogy a háborúktól és 

az erőszaktól is megszabadultunk. 
- Jézusom! Szóval semmi sport? Se jéghoki, se futball, még csak golf se? Atyavilág! És 

Suzanne még képes azt mondani, hogy ez maga a mennyország! - háborgott a búvár. 
- Nyugodj meg! - kérte Sufa. - Mitől vagy ilyen izgatott? 
- Annak látszom? - kérdezte ártatlan arccal a búvár. 
- Igen. 
- Úgy látszik, eltespedtem. Hiányzik a mozgás - mondta Adams, és a frisbee-t a hóna alá 

szorítva idegesen ropogtatni kezdte ujjait. Érezte, hogy idegei pattanásig feszültek, és azt is tudta, 
miért. Lelki szemeivel egy dolgozó klónt látott, amint felfedezi Mura hűtőszekrénybe gyömöszölt 
holttestét. 

- Nyugodtan hozd magaddal a korongot! - biztatta Sufa. - Michael vagy valaki más biztosan 
szívesen játszana veled. 

- Miért is ne?! - válaszolta Adams, de a hangjában nyoma sem volt a lelkesedésnek. 
 
- Mindenki itt van? - kérdezte a tekintetét körbehordozva Arak. A csoport tagjai, miután jó 

egy órát bolyongtak a múzeum termeiben, az épület előtti teraszon gyűltek össze. Izgatottan újsá-
golták egymásnak, mi mindent láttak, kivéve Adamst, aki a többiektől félrehúzódva szórakozottan 
dobálgatta magának a frisbee-t. A lépcső alján három légi taxi várakozott rájuk. 

- Beszéljük meg a további programot! - ajánlotta Arak. - Sufa elviszi Perryt abba az üzembe, 
ahol a taxikat gyártják és javítják. Jól emlékszem, hogy kíváncsi vagy rá? 

- De mennyire! - felelte lelkesen Bergman. 
- Ismael és Mary Donalddel és Michaellel az Információs Központba megy - folytatta Arak. 
Fuller egyetértőn bólintott. 
- És te, Richard? - kérdezte az interterrai. - Melyik érdekel jobban? Kikhez akarsz csatla-

kozni? 
- Mindegy - válaszolta a búvár, és tovább játszadozott a koronggal. 
- Jó volna, ha választanál - biztatta Arak. 
- Rendben. Legyen akkor a légitaxi-gyár! 
- És Suzanne? - kérdezett közbe Bergman. 
- Dr. Newell velem jön, a Vének Tanácsához. 
- Egyedül? – A Benthic Marine elnöke aggódó pillantást vetett a lányra. 
- Minden rendben - igyekezett megnyugtatni Suzanne. - Mialatt maga belülről is megnézte a 

tengeralattjárót, Arak szólt, hogy a vének szeretnének találkozni velem, mint oceanográfussal. 
- Csak magával? - nyugtalankodott Bergman. - Engem miért nem hívtak? Végül is, egy óce-

ánkutató társaságot vezetek! 
- Nem hiszem, hogy a dolog üzleti része érdekli őket - csitította Suzanne. - Ne aggódjon! 

Minden rendben. 
- Biztos benne? - makacskodott Bergman. 
- Egészen - válaszolta a lány, és bátorítóan megfogta a vállát. 
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- Menjünk! - adta ki az indulási parancsot Arak. - Délután találkozunk a látogatók palotájá-
ban. - Intett, hogy kövessék, és az öreg Corvette-et megkerülve, határozott léptekkel lefelé indult, a 
lépcső alján várakozó légi taxikhoz. 

Suzanne-t furcsa érzés fogta el, miután kettesben maradt Arakkal a hangtalanul suhanó légi 
taxiban. A bungalójában egyedül töltött éjszakákat leszámítva először fordult elő, hogy elszakadt a 
többiektől, és az intim, zavartalan közelség ismét ráébresztette arra, mennyire vonzó is a férfi. 

- Mi a véleményed a tájékoztatónkról? - kérdezte Arak. - Nem találod túl gyorsnak, vagy 
esetleg túl lassúnak? 

- Lenyűgöző - válaszolta őszintén Suzanne. - Ha gyors is, engem csöppet sem zavar. 
- Tudod, a csoportotok felkészítése komoly, izgalmas kihívás. Nagyon különbözőek vagy-

tok, ami számunkra érdekes, de egyben félelmetes is. Gondolom, már észrevetted, hogy mi, 
interterraiak kivétel nélkül hasonlítunk egymásra. 

- Nagyon kedvesek vagyok - felelte Suzanne, és csak a mondatot befejezve tudatosodott 
benne, hogy korábban nem sokat foglalkozott ezzel a körülménnyel. Így utólag, visszagondolva 
mindarra, amit érkezésük óta tapasztalt, egyet kellett értenie Arakkal. Az interterraiak nemcsak a 
szó hagyományos, a külső megjelenésre vonatkozó értelmében voltak egyformán szépek, vala-
mennyiük viselkedését is ugyanaz a kedves, természetes könnyedség jellemezte. Temperamentu-
mukban, ha volt is, nem sok különbséget lehetett felfedezni: 

-A „kedves” jelző eléggé semleges. Remélem, nem untatunk - jegyezte meg a férfi. 
- Untattok?! - Suzanne önkéntelenül fölnevetett. - Hogy unatkoznék, amikor le vagyok nyű-

gözve? - Körbenézett, megpróbálta egyetlen pillantással befogni a körülöttük sűrűn cikázó légi ta-
xik szédítő látványát. Mi sem állt távolabb tőle, mint hogy unatkozzon, ugyanakkor megérezte, mire 
célzott Arak. Elképzelhetőnek tartotta, hogy Interterra - nyugodt egyöntetűsége miatt - egy idő után 
akár unalmassá is válhat. Ugyanazok a tulajdonságai, amelyeknek paradicsomi voltát köszönhette, 
egyben ingerszegénnyé is tették. 

Az interterraiakkal kapcsolatos elmélkedéséből az a különös, a város többi épületétől élesen 
elütő építmény ragadta ki Suzanne-t, amely felé légi taxijuk közeledett. Hatalmas, koromfekete, de 
a tetején aranyszínben csillogó, négyzetes gúla volt. Miközben a taxi lefékezett, hogy lassan az épü-
let bejáratához vezető járdához ereszkedjen, a lány döbbenten állapította meg magában, mennyire 
hasonlít az egyiptomi Giza nagy piramisaihoz. Mivel személyesen látta őket, meg tudta állapítani, 
hogy méretre ugyanolyan, mint azok. Mikor a megdöbbentő azonosságot szóvá tette, Arak elnézően 
mosolygott. 

- Ez volt az egyik ajándékunk annak a kultúrának - felelte. - Nagy reményeket fűztünk az 
egyiptomiakhoz, mivel kezdetben meglehetősen békés civilizációt alkottak. A történelmük kezdetén 
elküldtünk hozzájuk egy csoportot azzal, hogy segítsen nekik fölé kerekedni más, rendkívül harcias 
népeknek. A kísérlet nem volt akkora méretű, mint az atlantiszi, és mindent megtettünk azért, hogy 
sikerüljön, de, sajnos, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

- Azon kívül, hogy a tervet adtátok, megtanítottátok őket a kivitelezésre is? - Suzanne szá-
mára a piramisok voltak a legcsodálatosabbak az ókor csodái közül, és nem értette, hogyan voltak 
képesek megépíteni őket az egyiptomiak. 

- Természetesen. Muszáj volt. A boltívvel, mint építészeti megoldással is megismertettük 
őket - mesélte Arak -, de nem hitték el, hogy elkészíthető, és meg sem próbálták alkalmazni. 

A légi taxi megállt, az ajtaja kinyílt. 
- Csak utánad - mondta udvariasan a férfi Suzanne-nek. Elég volt belépniük az épületbe, 

hogy a lány rájöjjön, az interterrai és a gizai piramisok csupán külsőleg hasonlítanak egymásra. 
Akármerre nézett is, hófehéren csillogó márványt látott, és a belső terek tágasak voltak, nem olyan 
nyomasztóan szűkek, mint az egyiptomi gúlákban. 

Az épület közepébe vezető folyosón haladtak éppen, amikor Suzanne-t újabb meglepetés ér-
te. Az egyik előttük nyíló, keskenyebb oldalfolyosóról Garona lépett elő, és melegen megölelte. 

- Garona! - a lány nem tudta, nem is akarta titkolni, mennyire örül a gesztusnak. Gondolko-
dás nélkül viszonozta az ölelést. - Ezt a meglepetést! Azt hittem, csak este találkozunk. Legalábbis 
reméltem, hogy úgy lesz. 

- Nem voltam képes várni - válaszolta mélyen Suzanne szemébe nézve a férfi. - Tudtam, 
hogy találkozol a Vének Tanácsával, úgyhogy ide jöttem. 
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- Nagyon örülök - mondta őszintén a lány. 
- Menjünk! - sürgette őket Arak. -A tanács vár. 
- Igazad van - értett egyet Garona. Egy pillanatra engedte csak el Suzanne-t, aztán kézen 

fogta, és úgy mentek tovább. 
- Milyen volt a délelőtt? - érdeklődött menet közben. 
- Nagyon izgalmas - felelte a lány. - Elképesztő, mennyire fejlett a technikátok. 
- Kis tudományos továbbképzést tartottunk - magyarázta Arak. 
- El is látogattatok valahová? 
- A Földfelszín Múzeumába. 
- Valóban? 
- Donald Fuller kifejezetten kérte, hogy nézzük meg - felelte Arak. 
- Tanulságos volt? - fordult Suzanne-hez Garona. 
- Érdekes. Én nem azt választottam volna, főleg azután nem, amit az előadáson hallottunk. 
Lenyűgöző méretű, szárnyas bronzajtóhoz közeledtek, és Suzanne-nek, miután meglátta raj-

ta az ősi egyiptomi írásban az élet jelének számító füles keresztet, újból eszébe jutott, milyen szoros 
kapcsolatot tartott fenn Interterra az ókori második generációs emberi civilizációval. Önkéntelenül 
is azon gondolkodott, mi minden származott még ettől az óceán mélyére süllyedt, fejlett kultúrától. 

Mihelyt eléjük értek, az ajtószárnyak hangtalanul kinyíltak, és feltárult előttük egy oszlopo-
kon nyugvó kupolával fedett, kerek csarnok. Akárcsak a piramis belsejének többi része, ez is hófe-
hér márványból készült, de az oszlopfők aranyból voltak. 

Arak biztatására Suzanne átlépett az aranyküszöbön, és tett néhány bizonytalan lépést, mie-
lőtt megállt, hogy alaposabban körülnézzen. A terem fala mentén, oszlopok közé állítva tizenkét 
magas támlájú, trónust idéző karosszék sorakozott. Valamennyi foglalt volt, feltehetően a tanács 
tagjai ültek bennük, és a lány nagyon meglepődött, mert a jelenlévők kora ránézésre öt és huszonöt 
év között váltakozott. Néhányan közülük annyira fiatalok voltak, hogy szinte elvesztek karosszé-
kükben, lábuk le sem ért a padlóra. 

- Fáradj beljebb, dr. Suzanne Newell! - mondta az egyik „vén”, egy tíz év körülinek látszó 
kislány tiszta, csengő gyerekhangon. - A nevem Ala, pillanatnyilag én töltöm be a tanács szóvivőjé-
nek tisztét. Kérlek, ne félj! Tudom, a környezet lenyűgöző, kissé talán félelmetes is, de csak beszél-
ni szeretnénk veled, és ha közelebb jönnél, a terem közepére, akkor mindannyian jól hallanánk. 

- Inkább meg vagyok lepve, semmint félek - vátaszolta Suzanne, és a kupola középpontja alá 
lépett, ahova a kislány mutatott. - Azt mondták, a Vének Tanácsával fogok találkozni. 

- Úgy is van - válaszolta Ala. - Nem jelenlegi testünk kora a meghatározó, hanem az, hogy 
hány élet van mögöttünk. 

- Értem - mondta a lány, de változatlanul zavarta, hogy egy olyan - nyilván irányító szerepet 
betöltő - testület előtt áll, amelyet részben gyerekek alkotnak. 

- Légy üdvözölve a Vének Tanácsa előtt! - köszöntötte méltóságteljes hangon, hivatalosan is 
Ala. 

- Köszönöm - válaszolta Suzanne, mivel nem tudta, mi egyebet mondhatna. 
- Abban a reményben hoztunk benneteket Interterrára, hogy olyan információt kapunk tőle-

tek, amelyet felszíni kommunikációs rendszereiteket figyelve nem tudtunk megszerezni. 
- Milyen információra gondoltok? - kérdezte hirtelen éberré válva Suzanne. Eszébe jutott, 

amit Fuller mondott arról, hogy az interterraiak valamit meg akarnak tudni tőlük, és ha sikerül, 
másképp fogják kezelni őket, mint addig. 

- Nyugodj meg! - kérte Ala. 
- Nehéz, és különösen azok után, hogy emlékeztettél arra: akaratunk ellenére hoztatok ide 

bennünket a világunkból. Az egész, nevezzük szöktetésnek, elborzasztó volt mindannyiunk számá-
ra. 

- Bocsánatot kérünk érte, és igyekszünk is megfelelően kárpótolni benneteket az átélt meg-
próbáltatásokért - jelentette ki Ala. - Ugyanakkor hidd el, igazából nekünk van okunk a félelemre. A 
mi felelősségünk megőrizni Interterra épségét és biztonságát. Tudjuk, hogy a világodban tudós oce-
anográfusnak számítasz. 

- Túlzás volna ezt állítani - válaszolta Suzanne. - Az igazság az, hogy meglehetősen új va-
gyok még a szakmámban. 
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- Bocsáss meg! - szólt közbe egy másik „vén”. Tizenéves fiú volt, aki éppen csak átlépte a 
kamaszkor küszöbét. - A nevem Ponu, és jelenleg én vagyok a szóvivő helyettese. Tudjuk, milyen 
nagy tekintélynek örvendsz kollégáid között, és úgy hisszük, hogy ez a megbecsülés a képességeid-
nek, tudásodnak szól. 

- Ahogy gondoljátok - a lány úgy érezte, fölösleges tovább vitatkoznia a „vénekkel”. - Mit 
akartok megkérdezni? 

- Mielőtt arra rátérnék - vette vissza a szót Ala -, szeretném tisztázni, vajon tudod-e, hogy a 
mi környezetünk tökéletesen mentes a nálatok élő baktériumoktól és vírusoktól. 

- Arak egyértelműen elmondta. 
- Akkor nyilván azzal is tisztában vagy, hogy végzetes következményekkel járna ránk nézve, 

ha egy olyan civilizáció, mint a tiétek, fölfedezne bennünket. 
- Megértem, hogy féltek a fertőzéstől - felelte Suzanne -, de nem vagyok meggyőződve ar-

ról, hogy a kapcsolat, megfelelő óvintézkedések mellett, végzetes következményekkel járna. 
- Ne vitatkozzunk most ezen, dr. Newell! - kérte Ala. - Nem az a célja a találkozónknak. 

Nyilván tudatában vagy a kétségtelen ténynek, hogy civilizációtok a társadalmi fejlődés igen korai 
szakaszában jár. Cselekvésetek fő mozgató rugója a leplezetlen önös érdek, és mindennapjaitoknak 
elválaszthatatlan része a durva erőszak. Vegyük például a ti országotokat! Annyira primitív, hogy 
mindenkinek, bárkinek lehet nálatok fegyvere. 

- Hadd fogalmazzak egy kicsit másként! - szólalt meg ismét Ponu. - Tisztelt társam azt kí-
vánja jelezni, hogy amennyiben létrejönne köztünk a kapcsolat, technológiánk, fejlettségünk iránti 
vágyatokban figyelmen kívül hagynátok különleges igényeinket. 

- Pontosan - értett egyet a helyettesével Ala. - Ezt a kockázatot pedig nem vállalhatjuk. Még 
legalább ötvenezer évig nem, amíg a második nemzedékhez tartozó emberek elérik a civilizáltság 
kellő fokát. Feltéve, hogy fejlődésük közben nem pusztítják el magukat. 

- Rendben van. Azt mondtad, nem azért vagyunk itt, hogy vitatkozzunk, és meggyőztél ar-
ról, hogy veszélyt láttok a kultúránkban. Elfogadom, hogy így van, és ismét csak azt kérdezem, mit 
kívántok tőlem - mondta Suzanne. 

A teremben csönd támadt. Suzanne előbb Alára, aztán Ponura nézett, és mivel egyiküktől 
sem kapott választ, körbehordozta a tekintetét a többieken. Mindenki mozdulatlan volt, senki nem 
szánta rá magát, hogy megszólaljon. Suzanne pillantása kísérőire vándorolt, de Garonától is csak 
egy biztató mosolyt kapott cserébe. - Nos? - kérdezte visszafordulva Alához. 

A kislány-vén nagyot sóhajtott. - Szeretnék föltenni egy konkrét kérdést, olyat, amelyre fé-
lünk megtudni a választ - felelte. - Tudod, a világotok az utóbbi néhány évben számos fúrást végzett 
az óceánfenéken, látszólag véletlenszerűen. Egyre nagyobb nyugtalansággal figyeljük ezeket a mű-
veleteket, mivel nem értjük, mi a céljuk. Csupán azt tudjuk, hogy nem kőolaj, vagy földgáz után 
kutattok, mivel a fúrások körzetében ezekből egy szemernyi sincs. Figyeljük a távközlési vonalaito-
kat - mindig azt tesszük -, de az sem segít abban, hogy megtudjuk, mi célt szolgálnak a fúrások. 

- Azt akarjátok tudni, miért végzett fúrást az óceán alatti hegyen a Benthic Explorer? - kér-
dezett vissza Suzanne. 

- Nagyon érdekel - válaszolta Ala. - Pontosan az egyik régi átemelő zsilipünk fölött kezdté-
tek el, és annak, hogy ez véletlenül történt, elenyészően csekély a valószínűsége. 

- Valóban nem volt véletlen - ismerte be Suzanne. Még a végére sem ért a mondatnak, a 
„vének” izgatottan felmordultak. - Hadd fejezzem be! - kérte őket. - Azért kezdtünk hozzá a fúrás-
hoz, hogy kiderítsük, képesek vagyunk-e beletalálni az asztenoszférába. Hanglokátoraink jelzései 
alapján valószínűnek tetszett, hogy a hegy egy kialudt vulkán, és alacsony sűrűségű lávával teli 
kamra található benne. 

- Közrejátszott-e a fúrás helyének meghatározásában bármilyen, Interterra létezésével kap-
csolatos feltételezés? - kérdezte Ala. 

- Nem! - felelte határozottan Suzanne. - Ilyesmi meg sem fordult a fejünkben. 
- Tehát a döntéshozatal során nem gondoltatok arra, hogy az óceánfenék alatt létezhet egy 

civilizáció? - ismételte meg a kérdést más megfogalmazásban a kislány. 
- Nem. Kizárólag geológiai megfontolásokból kezdtünk bele a fúrásba. 
A vének újból izgatott tanácskozásba kezdtek, Suzanne pedig Arakra és Garonára nézett. 

Mindketten bátorító mosolyt küldtek felé. 
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- Dr. Newell! - szólalt meg ismét Ala. - Tudósként hallottál-e bármit is, bármilyen forrásból, 
ami arra utalt, hogy valaki vagy valakik gyanítják Interterra létezését? 

- Nem ismerek olyan tudóst, akire ez igaz lenne - jelentette ki határozottan Suzanne. - Van-
nak azonban a Föld méhében rejtőző világról szóló regények. 

- Ismerjük Mr. Verne és Mr. Doyle munkáit - közölte Ala. - De amit ők írtak, az kizárólag a 
képzeletük szüleménye, és egyértelműen szórakoztatás céljából vetették papírra. 

- Így igaz - értett egyet Suzanne. - Vegytiszta spekuláció. Soha, senki nem gondolta, hogy 
bármilyen alapja is lehet, bár valószínűleg mindketten John Cleves Symmestől kapták az ötletet, aki 
szentül hitte, hogy a Föld közepe üreges. 

- Befolyásolta-e Mr. Symmes hite a tudományos közfelfogást? - kérdezte Ala. 
- Bizonyos mértékig igen, de az még a XIX. század elején volt. 1839-ben az ő nézetei hatá-

sára indult el az első, az Egyesült Államok által útnak indított tudományos expedíció. Charles 
Wilkes hadnagy vezette, és az volt a feladata, hogy megtalálja a Föld üreges belsejének bejáratát, 
amelyről Symmes feltételezte, hogy valahol a Déli-sark alatt van. 

Újabb izgatott moraj hallatszott a teremben. - Mi lett a kutatás eredménye? 
- Semmi, ami miatt nyugtalankodnotok kellene - válaszolta Ala kérdésére Suzanne. - A cél 

tulajdonképpen még azelőtt megváltozott, hogy az expedíció elindult volna. Mire vitorlát bontottak, 
Wilkesék feladata az lett, hogy új fóka- és cetvadász-területeket derítsenek fel. 

- Mr. Symmes elméletét tehát elvetették? 
- Tökéletesen, és azóta nem is kelt életre. 
- Ennek igazán örülünk, annál is inkább, mivel Mr. Symmesnek bizonyos értelemben igaza 

volt. A Déli-sark a legfőbb bolygóközi és intergalaktikus kikötőnk volt, és változatlanul az - jelen-
tette ki Ala. 

- Különös. Kár, hogy Mr. Symmes nem élhette meg elmélete igazolását - mondta elgondol-
kodva Suzanne. - Ha nem is fogalmaztátok meg egyértelműen, nyilván az érdekel benneteket, hogy 
biztonságban vagytok-e, nem sejti-e valaki a létezéseteket, és erre csak azt tudom mondani, hogy 
tudomásom szerint nem. De ha már itt tartunk, talán jó, ha elmondom, hogy bár senki nem hisz ab-
ban, hogy a Föld belseje üreges, mindig voltak és jelenleg is vannak olyan csoportok, amelyeknek a 
tagjai meggyőződéssel vallják, hogy fejlett kultúrák képviselői látogattak el hozzánk, sőt, talán ma 
is köztünk élnek. Még egy nagyon sikeres tévésorozat is volt, amelynek ez az ötlet képezte a mag-
ját. Az elmélet azonban a világűrből érkező idegenekről szól, nem a Föld mélyén lakókról. 

- Tudjuk, miről beszélsz, és örülünk is annak, hogy így van - jelentette ki Ala. - Hasznunkra 
válik, hogy a második generációs emberek közül néhányan időnként észreveszik bolygóközi utazás-
ról visszatérő hajóinkat. 

- A másik dolog, amit mondani szeretnék - folytatta Suzanne -, az az, hogy máig él nálunk 
az ókori görögöktől származó, Atlantiszról szóló legenda. A tudósok azonban teljes egészében a 
képzelet szüleményének tartják, vagy legfeljebb egy vulkánkitörés által elpusztított második nem-
zedékes emberi civilizáció halvány emlékének. Az, hogy első nemzedékes emberi kultúra létezhet 
az óceán feneke alatt, még soha, senkinek nem jutott az eszébe. 

A „vének” ismét zajos tanácskozásba kezdtek, Suzanne pedig, mivel kirekesztettnek érezte 
magát, kényelmetlenül hol az egyik, hol a másik lábára állt. 

Így ment ez egy darabig, amíg Ala határozott fejmozdulattal véget nem vetett a megbeszé-
lésnek, hogy aztán ismét a lányhoz forduljon: - Tudnál mondani valamit az utóbbi néhány évben 
Saranta körzetében végrehajtott mélytengeri fúrásokról? Egyetlen olyan sem akadt közöttük, amely 
a hegy csúcsát célozta meg. 

- Nyilván az óceáni talapzatra vonatkozó legfrissebb elmélettel kapcsolatos fúrásokra gon-
dolsz. Kizárólag kormeghatározáshoz szükséges kőzetminták gyűjtése volt a céljuk - válaszolta 
Suzanne. 

A „vének” újabb röpgyűlést tartottak, amelynek eredményeként Ala megkérdezte: - Felme-
rült-e valaha is valakinek a fejében, hogy a magmakamra, amelyet meg akartok fúrni, nem alacsony 
sűrűségű lávával van telítve, hanem üres? 

- Amennyire tudom, nem - felelte Suzanne. - Hadd tegyem még hozzá, hogy én voltam az 
expedíció tudományos vezetője. 
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- Már régen le kellett volna zárni azokat az átemelő zsilipeket! - mondta hevesen az egyik 
„vén”. 

- Nem tartanám szerencsésnek, ha régmúlt dolgokért, és éppen most szemrehányást tennénk 
egymásnak - felelte diplomatikusan Ala. - Beszélgessünk inkább a jelenről! - ajánlotta, és újból 
Suzanne-hez fordult: - Összegezve, amit elmondtál, kijelenthetjük tehát, hogy hivatásod gyakorlása 
során egyszer sem találkoztál az óceán alatt létező civilizációra vonatkozó komoly felvetéssel, el-
mélettel? 

- Csupán az említett mítoszokkal - egészítette ki a lány. 
- Akkor, ha megengeded, lenne még egy kérdésünk - figyelmeztette Ala. - Már egy idő óta 

egyre jobban nyugtalanít bennünket, hogy civilizációtok egyáltalán nem törődik az óceánok állapo-
tával. Bár médiumaitokban időnként felvetődik a kérdés, a tengerek szennyezése és a túlzott méretű 
halászat rendületlenül folytatódik. Mivel bizonyos mértékig az óceánok állapotától függünk, szeret-
nénk tudni, hogy csupán fecsegtek a problémákról, vagy valóban aggaszt benneteket? 

Suzanne nagyot sóhajtott. Közelről érintette a téma, és tudta, hogy ha őszintén válaszol, az 
enyhén szólva nem lesz túl biztató. 

- Vannak, akik szeretnének változtatni ezen a helyzeten - felelte. 
- Megfogalmazásodból ítélve tehát a többség nem igazán aggódik miatta - jegyezte meg Ala. 
- Talán nem, de akik igen, azok szenvedélyesen, és rengeteg figyelmet szentelnek neki. 
- Tudatában van-e a közvélemény annak, milyen nagy szerepet játszanak az óceánok a földi 

környezet alakulásában? Tudja-e például, hogy a planktonpopuláció nagysága számottevően befo-
lyásolja a légkörben található oxigén és széndioxid mennyiségét? 

Suzanne érezte, hogy mélyen elpirul - mintha neki kellett volna szégyenkeznie mindazért, 
amit a második nemzedékhez tartozó emberek a világóceán ellen elkövetnek. - Tartok attól - mond-
ta -, hogy a legtöbben, egyéneket és országokat is beleértve, kimeríthetetlen éléskamrának és fene-
ketlen szemétgyűjtőnek tekintik az óceánokat. 

- Ez bizony szomorú. És aggasztó is - felelte Ala. 
- Igaz. Pontosan ez ellen a tévhit ellen küzdünk a kollégáimmal. Bizony, meg kell mondjam, 

a harc hosszú, és nehéz. 
- Nos, azt hiszem, ennyi egyelőre elég. - Ala letornázta magát a székéről, és fölfelé fordított 

tenyérrel, a karját előrenyújtva Suzanne felé indult. 
A lány ugyancsak előretartotta a kezét, és amikor már csak egy lépés választotta el őket 

egymástól, összeérintették a tenyerüket. Ala akkor sem igen ért volna feljebb Suzanne állánál, ha 
ágaskodik. 

- Köszönöm a segítségedet - mondta őszintén. - Legalábbis ami Interterra biztonságát illeti, 
sikerült csillapítanod a félelmeinket. Viszonzásképpen, ha akarod, megismertetünk civilizációnk 
minden gyümölcsével. Nagyon képzett vagy, sokkal többet tudsz, mint bármelyik korábbi felszíni 
látogatónk. Menj és élvezd őket! 

A „vének” váratlanul felhangzó, egyöntetű tapsa erősen zavarba hozta Suzanne-t. Elpirult, 
félénken meghajtotta a fejét, és jó néhány másodperc kellett hozzá, hogy összeszedve magát, vála-
szolni tudjon: - Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam Interterra megismerésére. Nagy megtisztelte-
tésnek tekintem. 

- Számunkra megtiszteltetés, hogy bemutathatjuk mindazt, amivel rendelkezünk - felelte 
Ala, és egy Araknak és Garonának címzett kecses kézmozdulattal mindhármukat elbocsátotta. 

Később, a hatalmas piramisból kijövet Suzanne egy pillanatra megállt, hogy visszanézzen a 
lenyűgöző építményre, és közben azon gondolkodott, vajon nem az lett volna a legjobb, ha nyíltan 
megkérdezi a Tanács tagjaitól, hogy csupán látogatóknak tekintik-e őket Interterrán, vagy akaratuk 
ellenére odakényszerített, szabadulni soha többé nem tudó, állandó lakóknak. Részben azért nem 
tette fel a kérdést, mivel a lelke mélyén félt a nyílt, őszinte választól, de most, utólag sajnálta, hogy 
elmulasztotta az alkalmat. 

- Jól vagy? - zavarta meg messzire kalandozó gondolatait Garona. 
- Remekül - válaszolta Suzanne, és miközben továbbment, megpróbált valamilyen összeg-

zést készíteni tapasztalataiból. A Vének Tanácsánál tett látogatás egy dolgot teljesen nyilvánvalóvá 
tett: azt, hogy társaival együtt miért került Interterrára. A ,,vének” meg akarták tudni, hogy vajon 
egy szakképzett oceanográfus sejti-e rejtett világuk létezését. Suzanne - Fullerrel ellentétben - nem 
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félt attól, hogy miután elérték a céljukat, másképp fogják kezelni őket, ugyanakkor felelősnek tar-
totta magát a többiekért. Társait, gondolta, csupán azért rabolták el, hogy őt kikérdezhessék. 

- Biztosan jól érzed magad? - érdeklődött aggódva Garona. - Nagyon elgondolkodtál. 
- Csodálod? - kérdezett vissza, arcára mosolyt erőltetve a lány. - Sok mindent el kell még 

rendeznem magamban. 
- Nagy szolgálatot tettél Interterrának - szólt közbe Arak. - Ahogy Ala is mondta, őszintén 

hálásak vagyunk neked. 
- Köszönöm - mondta Suzanne. Nagyon igyekezett, hogy megőrizze arcán a mosolyt, de ne-

hezen sikerült neki. Érezte, hogy Fullernek igaza van, az interterraiak valóban azt akarják, hogy 
örökre náluk maradjanak. Ösztönei azt súgták, hogy előbb-utóbb összeütközésbe kerülnek nem kí-
vánt vendéglátóikkal, és mivel elég jól ismerte a társait, erőszaktól vagy legalábbis nehezen kezel-
hető mindkét fél számára kellemetlen helyzet kialakulásától tartott. 

 
Tizenhatodik fejezet 

 
- A hideg futkározik a hátamon ettől a helytől - jegyezte meg Donaghue. 
- Furcsa, hogy ilyen kihalt - válaszolta Fuller. - És az is, hogy hagynak bennünket szabadon 

csatangolni. 
- Bíznak bennünk. Ez azért rendes tőlük - győzködte a búvár. 
- Inkább ostobaság. 
A két második generációs ember az Információs Központban barangolt. Ismael és Mary 

Black elkísérte ugyan őket a jókora épület bejáratáig, de úgy döntöttek, inkább kint várják meg, 
hogy végezzenek a látogatással. Az ajtón belépve Fuller és Donaghue folyosók és keskeny átjárók 
bonyolult útvesztőjében találta magát. Az egész úgy nézett ki, mint egy óriási, alaptól a tetőig szá-
mítástechnikai berendezésekkel és tárolóeszközökkel zsúfolt méhkas. Egyetlen lélekkel sem talál-
koztak benne, leszámítva azt a két dolgozó klónt, akire az egyik bejárathoz közeli szobában bukkan-
tak. 

- Nem tévedünk el? - kérdezte gondterhelten a búvár. Aggódva hátranézett, de képtelen volt 
eligazodni a tökéletesen egyformának tűnő folyosók kusza szövedékén. 

- Pontosan tudom, merre jöttünk - jelentette ki Fuller. 
- Biztos? Sok kanyart tettünk. 
- Na ide figyeljen, fafej! - kapta fel a fejét a nyugalmazott haditengerész. - Ha ennyire be 

van szarva, miért nem megy vissza, és vár meg a bejáratnál? 
- Jól van. Jól! - próbálta lecsöndesíteni Donaghue. - Nyugodt vagyok. 
- Még hogy nyugodt! Egy frászt! - mondta Fuller, és öles léptekkel továbbindult. 
A búvár néhány percig némán követte, de aztán nem bírta tovább, és megkérdezte: - Tulaj-

donképpen miért akart ide jönni? 
- Maradjunk annyiban, hogy kíváncsi voltam! - válaszolta Fuller. 
- Az egész olyan, mint valami rémálom, vagy horrorfilm, ami arról szól, hogy a gépek meg-

bolondulnak, és mindent maguktól kezdenek csinálni - panaszkodott Donaghue, és anélkül, hogy 
túljátszotta volna a szituációt, félősen megborzongott. 

- Először azóta, hogy megismertem, egyetértek magával, tengerész - jelentette ki Fuller. - 
Úgy néz ki, mintha ezeknél a technika vette volna át az uralmat. 

- Maga szerint mire való ez a rengeteg berendezés? 
- Ha igaz, amit Arak mond, az egész kócerájt ők irányítják - felelte Fuller. - Figyelnek min-

denre, tárolják az emberek esszenciáját. Csak a jóisten tudja, hányan vannak bennük most is. 
- Azt is tudják, hogy itt vagyunk? - kérdezte Donaghue, és önkéntelenül megborzongott. 
- Megfogott, tengerész! Fogalmam sincs róla. 
Némán, egyetlen szó nélkül barangoltak még néhány percig. 
- Nem látott még eleget? - törte meg végül a hosszúra nyúlt csöndet Donaghue. 
- Azt hiszem, igen - válaszolta kissé tétován Fuller -, de szívem szerint maradnék még egy 

kicsit. 
- Mit gondol, ha meghibásodik ez az egész, képes rá, hogy megjavítsa magát? 
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- Lehet, hogy igen, de akkor magától adódik a kérdés, hogy kik az élőbbek, ezek a gépek, 
vagy az állítólagos gazdáik akiknek alig van dolguk - felelte Fuller, és rögtön oldalra is emelte a ke-
zét, megállítva vele Donaghue-t. 

- Mi az?! - kérdezte riadtan a búvár. 
Fuller a szájára tapasztott mutatóujjával figyelmeztette, hogy ne kiabáljon. - Hallja? - kér-

dezte suttogva. 
Donaghue az állát fölszegve feszülten figyelt, és sikerült is elkapnia valamilyen távoli han-

got, amely olyan halk volt, hogy inkább csak a teljes csöndben ritmusosan bekövetkező szünetek-
ként lehetett azonosítani. 

- Hallja?! - ismételte meg a kérdést Fuller. 
- Mintha nevetés lenne - felelte tétován Donaghue. 
- Furcsa nevetés. Egyenletes időközönként hallatszik. 
- Ha nem tudnám, hogy itt olyasmi nemigen van, azt mondanám rá, hogy konzervnevetés, 

mint amit a tévéshowkban lehet hallani. 
- Igaza van! - értett egyet a búvárral Fuller, és hogy nagyobb nyomatékot adjon kijelentésé-

nek, még pattintott is hozzá. - Ismerős volt, csak nem tudtam, honnan! 
- De hát ez őrület! 
- Nézzük meg, honnan származik! Menjünk a fülünk után! 
Izgatottan indultak tovább, remélve, hogy megtalálják a különös hang forrását. Valahány-

szor keresztúthoz értek, kénytelenek voltak megállni, és erősen hegyezni a fülüket, hogy rájöjjenek, 
merre kell továbbmenni. A hangok, ha lassan is, de fokozatosan erősödtek, egyre könnyebben tud-
ták követni őket. Az utolsó kanyarhoz érve már azt is meg tudták állapítani, hogy balról, az első 
szobából jönnek. Sőt, nemcsak tisztán hallották őket, de abban is biztosak voltak, hogy konzervne-
vetéssel megtűzdelt, folytatásos tévékomédiából származnak. 

- Dögöljek meg, ha nem a Seinfeld! - suttogta Donaghue, meghallva egy ismerősnek tűnő 
párbeszédet. 

- Pofa be! - mordult rá Fuller. A szoba nyitott ajtaja melletti falhoz tapasztotta a hátát, és in-
tett a búvárnak, hogy csatlakozzon hozzá. Miután Donaghue engedelmeskedett, óvatosan előretolta 
a fejét, és legnagyobb meglepetésére olyan helyiséget látott, amely leginkább egy tévéállomás ren-
dezői szobájához hasonlított. Az ajtóval szemközti falát, tömött sorokban, több mint száz monitor 
foglalta el. Mindegyik be volt kapcsolva, és különböző programok futottak rajtuk, bár akadt közöt-
tük néhány, amely csupán monoszkópot mutatott. 

Még előrébb hajolva Fuller nekik háttal, a monitorok felé fordulva ülő férfit pillantott meg a 
szoba közepén. Hátulról látta csupán, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy rájöjjön, bárki legyen is, 
nem tősgyökeres interterrai. Az illető erősen kopaszodott, ritka ősz haj fedte csupán koponyája csú-
csát, és ha még ez sem lett volna elég, a szemével nagyjából egy magasságban lévő képernyő - 
Elaine, George, Kramer és Jerry látszott rajta -, minden kétséget eloszlatott volna. 

Fuller gyorsan, mintha darázs csípte volna meg, visszahúzódott, és suttogva odaszólt 
Donaghue-nak: - Igaza volt! Tényleg a Seinfeld! 

- Ha csak meghallom, bárhol felismerem - mondta a búvár. 
- Egyetlen fickó van csak odabent, és az sem úgy néz ki, mintha interterrai lenne - folytatta a 

nyugalmazott haditengerész, és a nagyobb nyomaték kedvéért ismét a szájára tapasztotta mutatóuj-
ját. 

- Komolyan mondja? - kérdezte a hangját lehalkítva Donaghue. 
- Én sem nagyon akarom elhinni - vallotta be Fuller, és gondolataiba mélyedve erősen ráha-

rapott alsó ajkára. 
- Most mi lesz? - kérdezte néhány másodpercnyi szünet után a búvár. 
- Bemegyünk, és megpróbálunk szót érteni vele. Lehet, hogy szerencsénk lesz. De tudja, 

mit?! Bízza rám a dolgot! Engedje, hogy én beszéljek! 
- Csak tessék! - mondta készségesen, nem titkolt megkönnyebbüléssel hangjában a búvár. 
- Akkor jó. Gyerünk! - adta ki a parancsot Fuller, és egy szökelléssel - Donaghue szorosan 

követte - bent termett a szobában. Villámsebesen mozogtak, bár a televízió olyan hangosan szólt, 
hogy az adást meredten figyelő férfi akkor sem vette volna észre őket, ha csigalassúsággal vánszo-
rognak. 
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Fuller nem akarta megriasztani, ugyanakkor szerette volna felhívni magára a figyelmét, ezért 
úgy döntött, hogy óvatosan, oldalról bekúszik a látómezejébe. Az elképzelés nem vált be. A férfi 
figyelmét teljesen lekötötte a show - merev, mozdulatlan arccal, szemrebbenés nélkül bámult az 
előtte lévő képernyőre. 

- Elnézést! - mondta Fuller, de a hangját elnyomta a harsány, a mindenható technika által a 
konzervből elővarázsolt nevetés. 

Óvatosan előrenyúlt, és enyhén megbökte a férfit, mire az hevesen összerándult és előredőlt. 
Egy pillanatig maradt csak a kényelmetlen pozícióban, utána ismét a karosszék támlájának vetette a 
hátát, de közben felfigyelt a betolakodókra, és a tekintete villámgyorsan kitisztult. 

- Állj! - kiáltott fel hevesen. - Ismerem magukat! A fentiek közül valók. Nemrég csatlakoz-
tak hozzánk. 

- Én másképp mondanám - válaszolta Fuller. - Nem volt választásunk. Egyszerűen elrabol-
tak bennünket. 

Meredten nézte az ötvenes éveiben járó, sovány, csontos férfit. Az illetőnek mélyen ülő, 
véreres szeme volt, éles vonásai, ráncoktól mélyen barázdált arca. Kétségtelenül a legidősebbnek 
látszott mindazok közül, akikkel Interterrára érkezése óta találkozott. 

- Nem hajótöröttek? - kérdezte az ismeretlen. 
- Szó sincs róla - felelte Fuller. Bemutatkozott, és közben arról sem feledkezett meg, hogy 

megmondja, kicsoda Donaghue. 
- Örülök, hogy találkoztunk - mondta vidáman az idős férfi. - Reméltem, hogy előbb-utóbb 

sor kerül rá - tette hozzá, és előrehajolva keményen megrázta mindkettőjük kezét. - Ez az igazi kö-
szönés! Elegem van a sok hülye tenyérérintésből! 

- Hogy hívják? - kérdezte Fuller. 
- Harvey Goldfarbnak, de szólítson nyugodtan Harvnak. 
- Egyedül van? 
- Naná! Sajnos, mindig. 
- Mit csinál? 
- Nem sokat - válaszolta Goldfarb, és egy pillanatra a monitorokra villantotta a tekintetét. - 

Tévéshow-kat nézek, főleg azokat, amelyek New Yorkban játszódnak. Az All in the Familyt nagyon 
szeretem, de nehéz elkapni az ismétléseket. Kár. A Seinfeld sem rossz, csak nem sokat értek a vic-
cekből. 

- Mire való ez a szoba? - érdeklődött Fuller. - Csak szórakozásra? 
Goldfarb nevetve megrázta a fejét. - Az interterraiakat nem érdekli a tévé, úgyhogy ritkán 

nézik. Az információs központot viszont igen. Saranta Információs Központja az egyik legfonto-
sabb médiavevő állomás Interterrán. Azért figyelik a földi médiát, hogy megtudják, tesz-e említést 
Interterra létezéséről. - A férfi a monitorokra mutatott: - Szünet nélkül, a nap huszonnégy órájában 
működnek. Erről jut eszembe! Maguk aztán híresek lettek. A CNN és a többi nagy hálózat összes 
híradójában benne volt, hogy elnyelte magukat egy víz alatti vulkán. 

- Vagyis senki nem gyanakodott arra, hogy valami nem természetes dolog történt? 
- Egy szikrányit sem. Mindenféle geológiai magyarázattal próbálkoztak. Egyébként, ma-

gamhoz visszatérve, önként vállalkoztam arra, hogy figyelem a tévéadásokat, és kiszűröm belőlük 
az erőszakot. 

- Gondolom, kevés, ami megmarad - jegyezte meg cinikus nevetéssel Fuller. - Annak meg 
már mi értelme? 

- Tudom, hogy hülyeségnek hangzik - értett egyet Goldfarb. - Az itteniek nagyon ritkán 
néznek tévét, de ha igen, akkor nem lehet benne semmilyen erőszak. Nem tudom, tudják-e, vagy 
sem, de az igazi interterraiak nem képesek elviselni az erőszakot. A szó legszorosabb értelmében 
betegek lesznek tőle. 

- Szóval maga nem igazi interterrai? 
- Még hogy én? - a férfi kurtán felnevetett. - Harvey Goldfarb mint interterrai? Úgy nézek én 

ki? Ezzel a képpel? 
- Egy kicsit tényleg öregebbnek látszik, mint a többiek. 
- Öregebb is vagyok, meg rondább is, de legalább megmaradtam annak, aki voltam. Meg-

próbáltak rábeszélni, hogy mindenféle hókuszpókuszokat csinálhassanak velem, még azt is meg-
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ígérték, hogy megnövesztik a hajam, de nem álltam kötélnek. Azt azért el kell ismernem, hogy 
egészségesen tartanak. A kórházaik olyanok, mint a szerelőműhelyek. Kiveszik az elhasználódott 
alkatrészt, betesznek helyette egy újat, és már mehetsz is. Mindegy, én akkor sem leszek interterrai, 
megmaradok New York-inak. Remek házam van Harlem legjobb részén. 

- Harlem az utóbbi időben alaposan megváltozott - mondta Fuller. - Mikor került el onnan? 
- 1912-ben kerültem Interterrára. 
- Hogyan? 
- Egy kis szerencsével, és az interterraiak közbeavatkozásának köszönhetően - mesélte 

Goldfarb. - Pár száz társammal együtt kimentettek, miután a hajónk nekiütközött egy jéghegynek. 
- A Titanic?! - kérdezte ámulva a tengerész. 
- Az bizony. Éppen hazafelé tartottam New Yorkba. 
- Ezek szerint a Titanic több utasa is Interterrán van? 
- Pár százan biztosan. De nem mind Sarantán. Sokan kerültek Atlantiszba és más városokba 

is. Majdhogynem szétkapkodták őket. Tudják, az interterraiak szórakoztatónak tartanak bennünket. 
- Vettem észre - felelte Fuller. 
- Használják ki, amíg lehet! - biztatta Goldfarb. - Ha megszokják Interterrát, alkalmazkod-

nak hozzá, már nem lesznek olyan érdekesek. Nekem elhihetik. 
- Borzalmas lehetett... - jegyezte meg Donaghue. 
- Dehogy! Egészen jól érzem itt magam - vágott közbe Goldfarb. - Persze, itt sem fenékig 

tejfel. Interterrán is vannak jó, meg rossz dolgok. 
- A Titanic elsüllyedésére gondoltam. 
- Ja! Hát igen. Az az éjszaka tényleg borzalmas volt. Borzalmas! 
- Nem hiányzik New York? 
- Bizonyos szempontból igen - válaszolta messze révedő tekintettel Goldfarb. - Lehet, hogy 

hülyeségnek hangzik, de a legjobban a tőzsdét hiányolom. Tudják, saját erőmből értem el mindent... 
bróker voltam, és imádtam kereskedni. Keményen meg kellett dolgoznom minden centért, de mi-
lyen izgalmas volt! - Mély lélegzetet vett, hosszan, sóhajtásszerűen kifújta, és Fullerre nézett. - Eny-
nyit rólam! Magukkal mi történt? Tényleg elrabolták magukat? Ha igen, akkor tudomásom szerint 
maguk az elsők, akikkel ez történt. A CNN jelentései alapján inkább úgy tetszett, hogy megmentet-
ték magukat egy vulkánkitöréstől. 

- Valóban volt valamilyen kitörés - felelte Fuller -, de szerintem szándékosan csinálták, hogy 
észrevétlenül beszippanthassanak bennünket az egyik átemelő zsilipjükbe. Akárhogyan is történt, 
nem természetes módon kerültünk Interterrára. Szándékosan elraboltak bennünket, és még nem 
mondták meg, miért. 

Goldfarb tekintete Fullerről Donaghue-ra vándorolt, majd vissza a nyugalmazott haditenge-
részre. - Ha jól sejtem, nem igazán boldog attól, hogy Interterrán lehet. 

- Lenyűgöző, amit látok, de tényleg nem vagyok boldog. 
- Hmm. - A médiafigyelő kis időre elgondolkodott. - Akkor maga külön kategória. Minden-

ki, aki ide kerül, pillanatok alatt Interterra lelkes hívévé válik. És a barátja? 
- Michaelnek ugyanaz a véleménye, mint nekem - mondta Fuller, Donaghue pedig lelkesen 

bólogatott hozzá. - Tudja, nem szeretjük, ha valamire kényszerítenek bennünket, függetlenül attól, 
hogy az milyen jó. Maga hogy van ezzel, Harv? 

Mielőtt felelt volna, Goldfarb kis ideig elgondolkodva tanulmányozta Fullert, és gyors pil-
lantást vetett Donaghue-ra is, aki közben belefeledkezett az egyik monitoron látható showba, és 
együtt nevetett a konzervközönséggel. - Komolyan mondja, hogy a sok gyönyörű ember, a rengeteg 
szórakozás ellenére sem érzi itt jól magát? - kérdezte. 

- Nem szeretem a kényszert. 
- És kíváncsi rá, hogy én mit gondolok? 
Fuller némán bólintott. 
- Rendben van - mondta Goldfarb. Közelebb hajolt hozzá, és óvatosan a hangját is lehalkí-

totta: - Ha már ma este visszamehetnék New Yorkba, az is késő lenne. Olyan átkozottul békés, tö-
kéletes itt minden, hogy egy normális ember csak megőrülni tud tőle. 

Fuller elmosolyodott, egyre jobban tetszett neki a különös kis öreg. 
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- Itt soha semmi nem történik - folytatta Goldfarb. - Egyik nap olyan, mint a másik. Minden 
tökéletes. Ha tudná, mit éltem én át egy-egy tőzsdei napon! Szükségem van a feszültségre, hogy 
érezzem az életet, és néha valami rosszra is, hogy értékelni tudjam a jót. 

Donaghue a hüvelykujját feltartva jelezte, mennyire tetszik neki az adás, de Fuller nem volt 
hajlandó odafigyelni, inkább megkérdezte Goldfarbtól, hogy távozott-e már valaki Interterráról. 

- Viccel? Az óceán feneke alatt vagyunk! Komolyan! Azt hiszi, innen csak úgy ki lehet sé-
tálni? Ha úgy lenne, én sem ülnék itt naphosszat, csak hogy lássak valamit a Nagy Almából. Ke-
zem-lábam elhányva rohannék vissza! 

- Az interterraiak mégis kijutnak valahogy - vitatkozott az öreggel Fuller. 
- Persze. De az össze kaput az Információs Központ ellenőrzi, és az interterraiak, ha utaz-

nak, végig be vannak zárva az űrhajóikba, nem hagyhatják el őket. Többnyire nem is maguk csinál-
ják, inkább dolgozó klónokra bízzák a feladatot. Tudja, nagyon óvatosan mernek csak érintkezni a 
mi világunkkal. Egyetlen közönséges streptococcus is óriási bajt okozhatna idelent. 

- Azért magát mégis erősen foglalkoztatja, mi lehet odahaza. 
- Igen, de csak álmomban. 
Fuller a helyiség falát megtöltő monitorokra nézett. - Hála ezeknek, legalább van némi kap-

csolata a fenti világgal. 
- Azért vagyok itt állandóan. Fantasztikus ez a technika - mondta lelkesen Goldfarb. - Az 

összes nagy tévéállomást nézni tudom. 
- Adni is lehet vele? 
- Nem, csak venni. Passzív rendszer: odafent majdnem minden nagy hegyláncon elhelyeztek 

vevőantennákat, de idelent nincs egyetlen kamera sem. Az interterraiak telekommunikációs rend-
szere egészen más, és sokkal fejlettebb, mint a földi. Gondolom, ezt már tudja. 

- Ha lenne egy közönséges analóg videokamerája, tudná úgy csatlakoztatni a rendszerhez, 
hogy ne vegyék észre, és adhasson vele? - kérdezte Fuller. 

Goldfarb kis ideig hallgatott, látszott az arcán, hogy alaposan átgondolja a választ. - Ha va-
lamelyik technikus dolgozó klón segítene, meg lehetne csinálni - mondta végül. - De honnan akar 
kamerát szerezni? 

- Tudom, mi jár a fejében - fordult Fullerhez széles vigyorral az arcán Donaghue. - A búvár-
hajó kamerái. Amikor a múzeumban tett látogatás végén találkoztak a többiekkel, Bergman és 
Suzanne elmondta, hogy látták az udvaron az Oceanust. 

Fuller a tekintetét Donaghue-ra villantotta, és a búvár rögtön meg is értette, hogy jobban te-
szi, ha hallgat. 

- Nem értem, mit akar a tévével - mondta Goldfarb. 
- Nézze, Harv! - kezdte rábeszélő hangon a tengerésztiszt. - A társaimmal nem szeretnénk 

örökre itt maradni, mint az interterraiak bohócai. Haza akarunk menni. 
- Álljon meg a menet! Azt hiszi, hogy ha felállít egy tévékamerát, az segít kijutni maguknak 

Interterráról? 
- Lehetséges. Egyelőre csak az ötletnél tartok, még nem gondoltam át végig, de bármi lesz is 

belőle, az biztos hogy egyedül nem tudjuk megcsinálni. Szükségünk lesz a segítségére, a tapasztala-
tára. A kérdés csak az, akar-e segíteni. 

- Sajnálom - mondta Goldfarb, és lemondóan megcsóválta a fejét. - Biztosan megérti, hogy 
az interterraiak nagyon nem örülnének neki. Ha segítenék maguknak, gyorsan a város legnépszerűt-
lenebb fickójává válnék. Az interterraiak irtóznak attól, hogy bárkit bántsanak, a dolgozó klónokat 
viszont nem zavarja. Azt teszik, amit mondanak nekik. 

- Miért zavarja, hogy mit gondolnak magáról az interterraiak? - kérdezte Fuller. - Velünk 
jön. Cserébe a segítségért megkapja tőlünk New Yorkot. 

- Komolyan mondja? - Goldfarb szeme felcsillant az örömtől. - Visszavisznek New Yorkba? 
- Ez a legkevesebb, amit tehetünk - felelte a tengerész. 
 
Az élénk, fluoreszkáló színben pompázó frisbee pörögve szállt a zöld gyep fölött. Adams jól 

kiszámította a röppályáját, és úgy dobta el, hogy a dolgozó klónnak, akinek megparancsolta, hogy 
játsszon vele, csak érte kelljen nyúlnia. A klón azonban, ahelyett, hogy megfogta volna, hagyta, 
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hogy a korong átcsússzon az ujjai között, és homlokon csapja. Az elképesztő ügyetlenség láttán a 
búvár szenvedő arccal a fejéhez kapott, és dühösen elkáromkodta magát. 

- Szép dobás volt, Richard! - kiáltotta neki Bergman, és ha nem is könnyen, de sikerült elfoj-
tania a nevetését. Étkezőjük úszómedencéjének a partján ült Lunával, Meetával, Palenque-kel és 
Karenával. A légi taxikat gyártó üzemben tett látogatás után Sufa visszavitte a látogatók palotájába 
a két férfit. A többiek még a városban voltak, és Adams nagyon örült, amikor három barátnője és 
Luna egyszerre beállított, de lelkesedése hamar lelohadt, mert kiderült, hogy egyikük sem tud bánni 
a frisbee-vel. 

- Ez egyszerűen röhej! - háborgott a búvár, és a dolgozó klónhoz ment, hogy fölemelje a lá-
ba elé hullt korongot. - Arra sem képes senki, hogy elkapjon egy nyamvadt frisbee-t, a dobásról már 
nem is beszélve. 

- Mitől olyan rosszkedvű Richard? - kérdezte értetlenül Luna. 
- Nem tudom. Egész nap ilyen volt - válaszolta Bergman. 
- Tegnap este is furcsán viselkedett - újságolta Meeta. - Korán elküldött bennünket. 
- Ez tényleg meglepő. Nem jellemző rá. 
- Tudnál tenni valamit? - érdeklődött Luna. 
- Nem hiszem. Bár lehet, hogy segítene, ha odamennék, és dobálnánk egy darabig azt a hü-

lyeséget - felelte elgondolkodva Bergman. 
- Szeretném, ha megnyugodna. 
A Benthic Marine elnöke tölcsért csinált a kezéből, és odakiáltott a búvárnak: - Richard! 

Miért nem jön pihenni? Fölöslegesen kínozza magát. 
Adams nem válaszolt, csak magasra tartotta kimerevített középső ujját. 
- Úgy látszik, tényleg rossz kedve van - mondta Lunának vállvonogatva Bergman. 
- Mi volna, ha odamennél, és beszélnél vele? - kérdezte a lány. 
Bergman morgott ugyan, nem tartotta igazán jónak az ötletet, de felállt. 
- Ha hazajönne velünk, kapna tőlünk egy kis meglepetést - mondta Meeta. - Próbáld meg-

győzni! 
- Hívtátok? 
- Igen, de azt felelte, hogy frisbee-zni akar. 
- Marha! - jelentette ki mély meggyőződéssel Bergman. - Na jó! Megpróbálom. 
- Ne szólj neki a meglepetésről! - kérte Meeta. - Ha tud róla, nem lesz olyan érdekes. Nem 

akarjuk, hogy találgasson. 
- Rendben. -A Benthic Marine elnöke ingerülten, mert ott kellett hagynia Lunát, Adamshez 

ballagott, aki idegesen próbálta éppen elmagyarázni a dolgozó klónnak, hogy mit és hogyan csinál-
jon. 

- Csak az idejét vesztegeti - figyelmeztette a búvárt. - Nem szeretik a játékainkat, igazából 
nem is értik őket. A fizikai teljesítmény a számukra lényegtelen. 

- Azt látom. - Adams ismét sóhajtott, és káromkodott is egy sort. - Kár, mert remek testük 
van. Nem érdekli őket a verseny, nekem viszont szükségem van rá. A fenébe! A lányokkal is min-
den túl egyszerű. Nem kell hajtani rájuk, törnie magát az embernek. Ez az egész rohadt hely halott! 
Mit nem adnék egy jó hokimeccsért! 

- Tudja mit? Ússzunk versenyt! - ajánlotta Bergman. A búvár nem válaszolt rögtön. Mélyen 
a Benthic Marine elnökének szemébe nézett, majd jó messzire elhajította a frisbee-t, rászólt a dol-
gozó klónra, hogy hozza vissza, és csak miután az kötelességtudóan elügetett, szólalt meg. 

- Kösz, de inkább nem. Abban semmi élvezet sincs, ha legyőzöm magát úszásban. Igazából 
az lenne a jó, ha elhúzhatnám innen a csíkot. Kezd teljesen az idegeimre menni ez a hely. 

- Azt hiszem, mindannyian ezen gondolkodunk - válaszolta halkan Bergman. - Ettől va-
gyunk egy kicsit idegesek. 

- Kicsit? Én majd szétrobbanok - vallotta be Adams. - Mit gondol, mit csinálnak itt azokkal, 
akik súlyos bűncselekményt követnek el? 

- Fogalmam sincs. Lehet, hogy náluk ilyesmi elő se fordul. Arak azt mondta, nincsenek bör-
töneik. Miért érdekli? - kérdezett vissza Bergman. 

A búvár a távolba nézett, úgy tűnt, mondani akar valamit, de aztán meggondolta magát. 
- Az idegesíti, hogy mi lesz, ha megpróbálunk szökni, és elkapnak bennünket? 
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- Igen! - kapott örömmel a válaszlehetőségen a búvár. 
- Hát, ezzel tényleg számolni kell, de fölösleges idegeskedni, amíg nincs itt az ideje, mert az 

úgysem ér semmit - figyelmeztette Bergman. 
- Azt hiszem, igaza van. 
- Miért nem szórakozik inkább a lányokkal? Az egyik szebb, mint a másik - mondta az el-

nök, és az állával Meeta, Palenque és Karena felé bökött. - Vigye haza őket, és vezesse le a fölös 
energiáját! Nem értem, miért, de úgy tűnik, megőrülnek magáért. 

- Nem biztos, hogy jó, ha hozzám megyünk. 
- Miért? Nem olyan, mint a megvalósult álom? Nézze! Mindegyik csodaszép, és az alak-

juk...! 
- Bonyolult lenne elmagyarázni - tért ki az egyenes válasz elől Adams. 
- Bármire gondoljon is, nem lehet fontosabb, mint kielégíteni három ilyen lelkes tündért. 
- Hát, lehet, hogy igaza van - a búvár, ha nem is túl lelkesen, engedett Bergman unszolásá-

nak. Kikapta az időközben visszaérkezett dolgozó klón kezéből a frisbee-t, és az elnök nyomában 
bement az ebédlőbe. Meeta, Palenque és Karena azonnal felpattant, feléje nyújtották a tenyerüket, 
és a búvár felületesen mindháromét megérintette. 

- Elmegyünk hozzád? - kérdezte izgatottan Meeta. 
- Rendben van - egyezett bele Adams -, de csak egy feltétellel. A hűtőszekrényemnek a kö-

zelébe sem mentek. Világos? 
- Persze! Eszünkben sincs enni. Egészen másra gondoltunk. - Meeta és a két barátnője cin-

kosan összenevetett, miközben a búvár válla, dereka köré fonták a karjukat, és szorosan hozzá is 
simultak. 

- Komolyan mondtam! - figyelmeztette őket Adams, miután összekapaszkodva elindultak. 
- Mi is - bizonygatta Meeta. 
Bergman pár másodpercig nézte őket, mielőtt visszafordult Lunához. 
- Mitől ilyen agresszív Richard? - kérdezte a lány. - Nem lehet, hogy a fiatal kora teszi? 
- Nem - válaszolta szorosan melléje ülve Bergman. - Egyszerűen ilyen a természete. Tíz, de 

húsz év múlva sem fog megváltozni. 
- És mindez a rosszul működő család miatt, amiről beszéltél. 
- Gondolom - válaszolta kitérően a férfi. Nem akart újabb társadalomszociológiai vitába bo-

nyolódni, mert úgy érezte, hogy - mint az az előző alkalommal be is bizonyosodott - nem elég fel-
készült hozzá. 

- Nehezen tudom megérteni a helyzetet, mivel nálunk nincsenek családok - folytatta Luna. - 
De mi a helyzet a barátokkal, ismerősökkel, az iskolával? Nem képesek arra, hogy ellensúlyozzák a 
kedvezőtlen családi hatásokat? 

Bergman a látóhatár felé nézett, és megpróbálta gyorsan összeszedni a gondolatait. - Az is-
kola és a barátok is segíthetnek - mondta -, ugyanakkor a barátok hatása lehet negatív is. Vannak 
közösségek, amelyekben a rájuk nehezedő társadalmi nyomás megakadályozza a gyerekeket abban, 
hogy kihasználják az iskolarendszer nyújtotta lehetőségeket, a képzettség hiánya pedig sokszor me-
rev szűklátókörűséget eredményez. 

- De azért egy olyan fiatal embernek, mint Richard, van lehetősége arra, hogy megjavuljon. 
- Mondtam már, hogy nem fog megváltozni - felelte szinte már az ingerültség határán 

Bergman. - Nézd, nem vagyok szociológus, úgyhogy beszélgessünk inkább valami másról! Egyéb-
ként is, nem olyan fiatal. Már majdnem harmincéves. 

- Hát éppen ez az! 
- Nézzék csak, ki beszél! 
Luna csillogó szemmel, vidáman felnevetett. - Perry, drágám, mit gondolsz, hány éves va-

gyok? - kérdezte. 
- Mondtad, hogy elmúltál húsz - válaszolta idegesen Bergman. - Menyi lehetsz? Huszonegy? 
A lány széles mosollyal az arcán nemet intett. - Kilencvennégy éves - felelte -, és csak ebben 

a testemben. 
Bergmannak még a szája is nyitva maradt a csodálkozástól, és éles, hitetlenséget kifejező 

nyögés szakadt fel belőle. 
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Miután nagy nyomatékkal ismét elmondta, hogy a hűtőszekrényének a közelébe sem mehet-
nek, nemhogy kinyissák, Adams hagyta, hogy a három lány hanyatt fektesse, és szétterpessze a kar-
ját. Igazgattak még rajta egy kicsit, és amikor megfelelőnek ítélték a testhelyzetet, illatos olajat 
csöppentettek a tenyerükre, és masszírozni kezdték, amitől kellemes bizsergést érzett, és megmere-
vedett izmai is ellazultak. 

- Ááá! - nyögött fel csukott szemmel az élvezettől Adams. - Istenien csináljátok! Olyan va-
gyok, mint a főtt spagetti. 

- És ez csak a kezdet - búgta a fülébe Meeta. Barátnőire villantotta a tekintetét, és halkan 
kuncogtak, amiből Adams - ha nincs úgy elernyedve - rögtön rájött volna, hogy forgatnak valamit a 
fejükben. 

Negyedórás izgató masszázs után Palenque - anélkül, hogy a búvár észrevette volna - le-
szállt az ágyról, a medence mellett halkan a pázsit széléig sietett, és intett a kint várakozóknak, 
hogy mehetnek. 

Pillanatokon belül két férfi bukkant fel, és nevetését visszafojtva lábujjhegyen az ágyhoz 
osont. Ügyelve arra, hogy ne lehessen észrevenni, leváltották Karenát, Meetával hármasban folytat-
ták a masszírozást, Palenque és Karena pedig őket vette kezelésbe. Orgia készült, olyan, amilyet 
igazából csak az ókori rómaiak ismertek. 

- Tudjátok - motyogta az élvezettől ellazulva Adams -, ha ti nem lennétek, teljesen megőrül-
nék itt. Fogalmam sem volt arról, hogy így is lehet masszírozni. Belegondolni is rossz, mennyit ve-
szítettem! 

Az ötös tagjai egymásra villantották a tekintetüket, arcukon mosoly terült szét - izgalmuk 
egyre nőtt, egész bensőjüket bizsergető, izgatott remegés rázta. 

- Egyszerűen nem bírom a tétlenséget - folytatta a búvár anélkül, hogy akár csak sejtelme is 
lett volna arról, mi történik körülötte. - Szükségem van kihívásra, arra, hogy versenyezzek. Ilyen 
egyszerű. 

Az egyik férfi finoman végigfuttatta erős ujjait a karján, masszírozni kezdte a kezét, de va-
lamit elvéthetett, mert Adams hirtelen kinyitotta a szemét. Lefelé nézett, de így is nagyon megdöb-
bent, mert a kezét nyomkodó kéz legalább akkora volt, mint a sajátja. 

- Mi az ördög?! - kiáltotta, és meglepően gyors, mindenkit váratlanul érő vetődéssel a hátára 
hengeredett. Elképedve vette tudomásul, hogy három kipirult arc helyett öt hajlik fölé, és ami ennél 
is rosszabb, kettő közülük egyértelműen férfié. 

- A francba! - üvöltötte Adams, és olyan hevesen pattant fel, hogy Palenque-et akaratlanul is 
a padlóra lökte. A többiek is gyorsan felálltak addigi laza, térdelő pozíciójukból. 

- Semmi baj, Richard! - próbálta megnyugtatni az ijesztően eltorzult arcú búvárt Meeta. - 
Meglepetésnek szántuk, hogy örülj. 

- Hogy örüljek?! - üvöltötte Adams. - Ki ez a két pasas?! Hogy kerültek ide? 
-A barátaink, Cuseh és Uruh - válaszolta a lány. - Meghívtuk őket. 
- Minek néztek ti engem?! 
- Azért jöttük, hogy örömet szerezzünk - mondta a búvárhoz közelebb álló férfi, és egy lé-

pést téve felé is nyújtotta a kezét. 
Adams összerántotta az öklét, és olyan erővel vágta állcsúcson, hogy a falnak repült. Az el-

képesztő erőszak láttán a többiek rémülten felsikoltottak. 
- Takarodjatok innen! - ordította tajtékozva Adams. Széles mozdulattal lesöpörte a dohány-

zóasztalról a múzeumból begyűjtött aranyedényeket, és miközben vendégei hangos csörömpölés 
közepette lélekszakadva menekültek, vérben forgó szemmel kutatott valamilyen tárgy után, amit 
apró darabokra törhetne. 

 
Suzanne nem tudta megállni, hogy boldogan fel ne sikoltson, miközben Garonával kéz a 

kézben boldogan futottak a fenyőligetben dúsan tenyésző, széles levelű páfrányok között. A kris-
tálytiszta tó partjára érve egyszerre fékeztek le, és a lány tágra nyílt szemmel, lihegve itta magába 
az eléjük táruló csodálatos látványt. 

- Elképesztő! - szakadt fel belőle a kiáltás. 
Garona Suzanne-nél is jobban kifulladt, és néhány másodperc kellett neki, hogy meg tudjon 

szólalni. - A kedvenc helyem - mondta lihegve. - Gyakran eljövök ide. Olyan romantikus! 
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- Szerintem is - értett egyet Suzanne. A sűrű, zölden burjánzó erdőségtől körülvett tóhoz to-
vábbiak csatlakoztak, és a távolban csipkézett peremű hegyek emelkedtek a magasba, hogy szinte 
észrevétlenül beleolvadjanak Interterra mennyezetébe. - Ez melyik égtáj? 

- Nyugat - felelte a férfi. - Látod azokat a hegyeket? Rajtuk nyugszik az, amit ti Közép-
atlanti-hátságnak neveztek. 

Suzanne elképedve csóválta a fejét. - Gyönyörű. Köszönöm, hogy megmutattad. 
- Boldogan tettem. Jó látni, mennyire megnyugodtál - válaszolta Garona. 
- Azt hiszem, tényleg nyugodt vagyok - mondta elgondolkodva a lány. - Most már legalább 

tudom, miért kerültünk Interterrára. 
- Rengeteget segítettél. 
- Pedig nem sokat tettem. 
- Dehogynem! Eloszlattad a mélytengeri fúrásokkal kapcsolatos félelmeinket. 
- De hát azok már évek óta tartanak. Mitől lettetek hirtelen idegesek? - kérdezte Suzanne. 
- Korábban csak olaj után kutattatok, és azzal nem volt semmi gond, sőt, tulajdonképpen 

még segített is. Az olaj állandó gondot jelent, beszivárog az épületeinkbe, és átitatja őket. A vélet-
lenszerű fúrásokkal volt baj, nem értettük őket. 

- Örülök, hogy segíthettem. 
- Ezt meg kell ünnepelnünk! - közölte lelkesen Garona. - Mi volna, ha eljönnél hozzám né-

hány órára? A közelben lakom. Elővesszük a kaldorfint, és ha már elegünk van a gyönyörből, jót 
lakomázunk. 

- Fényes nappal? - kérdezte megütközve Suzanne. Született munkás volt, egyetemistaként 
sem sok ideje jutott a személyes örömökre, és az ötletet, hogy kora délután szerelmeskedjenek, de-
kadensnek tartotta, ugyanakkor izgatóan erotikusnak is. 

- Miért ne? - kérdezte lefegyverző mosollyal az arcán Garona. - Majd meglátod, milyen jó 
lesz. 

- Ez nagyon csábítóan hangzott - állapította meg Suzanne. 
- Annak is szántam. Gyere! - A férfi kézen ragadta, és határozott léptekkel elindult vele. 
Garona háza légi taxival mindössze ötpercnyire volt a tótól. Amikor megérkeztek, Suzanne 

azonnal megjegyezte, hogy nagyon hasonlít ahhoz, amelyikben Arak és Sufa lakik, bár a környék 
kevésbé látszik zsúfoltnak. 

- A szerkezetét tekintve ugyanaz - mondta Garona -, csak tágasabb, mert távolabb vagyunk a 
belvárostól. 

Kézen fogta Suzanne-t, és vidáman végigfutottak a ház bejáratához vezető járdán. 
Alig csukták be maguk mögött az ajtót, türelmetlen kamaszokként egymásnak estek, és lázas 

sietséggel kihámozták egymást selyemruhájukból. Az úszómedence csillámló, kék vizébe vetették 
magukat, és Suzanne rögtön előrelendült, megcélozta a szemközti falat. Erőteljes karcsapásokkal 
úszott, egész teste bizsergett, mert érezte, hogy Garona szorosan a nyomában van. A mesterien el-
végzett bukóforduló után összetalálkoztak, és egy pillanatot sem veszítve, szorosan összekapasz-
kodtak. A férfi a víz fölé nyújtotta a kezét, és Suzanne-ére tapasztotta a tenyerét. A lány boldogan 
nevetett. 

- Maga a paradicsom! - kiáltott föl lelkesen, és feszes ívbe merevedve hátrahajtotta a fejét, 
hogy a víz lesimítsa rövidre vágott haját. - A legmerészebb álmaimat is fölülmúlja. 

- Mennyi mindent szeretnék még megmutatni! - vette át a szót lelkesen Garona. - Évmilliók 
fejlődésének az eredményeit. A csillagok közé repítelek... más galaxisokra. 

- Már megtetted - válaszolta játékosan Suzanne. - Gyere! Ideje, hogy elővegyük a kaldorfint. 
Garona fürgén kiugrott a medencéből, partra segítette, és a lány ismét elámult azon, milyen 

felszabadultnak érzi magát, függetlenül attól, hogy anyaszült meztelen. 
- Gyere! - Garona a szélesen terpeszkedő, hófehér selyemmel borított ágyra mutatott. 
- Csupa víz vagyok! - tiltakozott Suzanne. 
- Nem számít - felelte a férfi. Kis tégelyt vett föl a padlóról, és letekerte a tetejét. 
- Biztos? - kérdezte a lány. Az ágy olyan makulátlanul tiszta, friss volt, hogy nem akart ned-

ves testtel ráfeküdni. 
- Egészen. - Garona odatartotta a tégelyt, megvárta, amíg a lány kiszolgálta magát, és miután 

ő is szétdörzsölt a markában egy kis kaldorfint, összeszorított tenyérrel az ágyra dőltek. 
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Suzanne felnyögött, egész testét gyönyörteljes remegés kerítette hatalmába. A következő fél 
óra olyan volt a számára, mint valami ködös, soha nem tapasztalt boldogsággal teli álom, soha nem 
remélt csúcsokra hágott, és a végén sem zuhant alá, úgy érezte, mintha lágyan ringatózna valahol 
fenn, a szárnyra kapott érzékek birodalmában. 

Sosem érezte magát ennyire közel senkihez. Soha nem fordult még elő, hogy ilyen szaba-
don, gátlástalanul szeretkezett volna, és furcsa módon mégsem támadt bűntudata, szemernyit sem 
szégyellte magát. Interterra utópikus, elképzelhetetlen világában egyszerűen nem volt helyük ilyen 
érzéseknek. 

Mintha az idő is megállt volna körülöttük, Suzanne tökéletesen átadta magát a sosem tapasz-
talt erejű kielégülés adta mámorító lebegésnek. A kijózanodás egy pillanat alatt következett be - kö-
zelről hallatszó, lágy női hang zúzta szét szellemi és testi békéjét: - Ha befejeztétek a szeretkezést, 
amit nagyon élveztem, bármikor jöhettek enni, kész a vacsora. 

A lány kinyitotta a szemét, és legnagyobb megdöbbenésére egy kék szemű, lenszőke hajú, 
kivételesen szép nőt pillantott meg, ahogy alig karnyújtásnyi távolságból szelíden rámosolygott. A 
tekintete lágy volt, imádnivaló gyerekét figyelő anyáéhoz hasonló. 

Suzanne villámgyorsan felült, és a nyakáig rántotta a takarót. Hirtelen mozdulata megzavar-
hatta Garonát, mert a hátára fordult, és ugyancsak kinyitotta a szemét. - Mi a baj, Alita? - kérdezte. 

- Ideje, hogy egyetek. - A nő a dolgozó klónra mutatott, aki éppen az utolsó simításokat vé-
gezte az úszómedence mellett álló, elegánsan megterített asztalon. 

- Köszönjük, kedves - mondta Garona, és felült. - Azt hiszem, mindkettőnknek jól fog esni. 
- Egy pillanat, és hozzák az ételt. - Alita a klónhoz ment, hogy segítsen elhelyezni három 

magas támlájú karosszéket. 
Garona nyújtózkodott, hatalmasat ásított, és a ruhájáért nyúlt. 
Suzanne villámgyorsan kapkodta magára a holmiját. Amilyen természetesnek érezte koráb-

ban meztelenségét, most épp annyira zavarta. 
- Ki ez a nő? - kérdezte suttogva. 
- Alita - válaszolta a világ legtermészetesebb hangján Garona. - Gyere! 
Suzanne zavartan engedte, hogy a férfi az asztalhoz vezesse. Elfogadta a felkínált széket, és 

mozdulatlanul nézte, ahogy a dolgozó klón kitálalja neki az ételt. Garona és Alita mohón, élvezettel 
látott hozzá az evéshez, ő azonban csak turkált a tányérjában. Érzelmileg erősen megrázta, hogy egy 
kívülálló végignézte, hogyan szeretkezik, és rettenetesen szégyellte magát. 

- Suzanne ma találkozott a Vének Tanácsával - újságolta két falat között Alitának Garona. - 
Sokat segített, és csupa biztatót mondott. 

- Nagyszerű! - lelkesedett az igézően szép, szőke teremtés. 
Garona a lány válláért nyúlt, és lágyan megszorította. - Megnyugtatott bennünket afelől, 

hogy még senki nem ismeri Interterra titkát. 
- Jaj de jó! - sóhajtott fel őszinte megkönnyebbüléssel a hangjában Alita. - Ránk fért a bizta-

tás. 
Suzanne képtelen volt megszólalni, csupán arra futotta az erejéből, hogy bólintson. 
Garona és Alita hosszas megbeszélésbe kezdett arról, mennyire kell vigyáznia Interterrának 

arra, hogy a felszíni világ lakói föl ne fedezzék, a lány azonban nem is hallotta, mit mondanak, csak 
bámulta Alitát, aki viszont minden figyelmét Garonának szentelte. Suzanne-t elképesztette szelíd 
nyugalma; ő maga még mindig túl izgatott volt ahhoz, hogy egyen, vagy akár csak meg is szólaljon. 

Nyugtalansága azonban fokozatosan alábbhagyott, és ha lassan is, de kezdte összeszedni a 
gondolatait. Leginkább az a meghitt közvetlenség zavarta, amellyel Garona és Alita kezelte egy-
mást. Figyelte őket egy darabig, próbált eligazodni a helyzeten, végül kíváncsisága felülkerekedett 
tartózkodásán. - Bocsáss meg, Alita! - mondta, kihasználva a beszélgetésben beállt rövid szünetet. - 
Régen ismeritek egymást Garonával? 

Mindketten akkorát nevettek, mintha valami remek viccet mondott volna. 
- Bocsáss meg! - kért utána rögtön elnézést Alita. - Tökéletesen ésszerű volt, amit kérdeztél, 

de itt, Interterrán szokatlan. Tudod, mi már nagyon-nagyon régen ismerjük egymást. 
- Szóval évek óta - mondta kurtán Suzanne. A bocsánatkérés ellenére bántotta, hogy kinevet-

ték. 
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Garona újból nevetésre fakadt, és olyan erősen, hogy kénytelen volt tenyerével eltakarni az 
arcát. 

- Igen. Sok-sok év óta - felelte a nő. 
- Alitával sok életet töltöttünk már együtt - mondta Garona, a nevetéstől könnyes szemét tö-

rölgetve. 
- Értem. - Suzanne-nek nem kis erőfeszítésébe került, hogy megőrizze nyugalmát. - Ez iga-

zán csodálatos. 
- Valóban az. Alita... azt hiszem, ti ezt úgy mondanátok, hogy az állandó asszonyom. 
- Fogalmazhatunk úgy is, hogy Garona az állandó emberem. 
- Mindkettő igaz. 
- Nagyon szép, hogy így gondoljátok - jelentette ki nem titkolt gúnnyal a hangjában 

Suzanne. - Már csak az hiányzik, hogy elmagyarázzátok, mit jelent Interterrán a párkapcsolat szem-
pontjából az állandóság. 

- Hasonlít ahhoz, amit ti házasságnak neveztek - válaszolta Alita. - Azzal a különbséggel, 
hogy ez több testi életen át tart. 

Suzanne kénytelen volt az ajkába harapni, nehogy feltoluló érzelmei könnyek formájában 
törjenek utat maguknak. Garona kitartó sürgetésének engedve feltétel nélkül, testestül-lelkestül oda-
adta magát a férfinak, és mély sebet ejtett rajta, hogy megtudta, olyan hosszú, régen tartó elkötele-
zettsége van, amilyet ő normális ésszel elképzelni sem tud. Úgy érezte, nevetségessé vált, mert jó-
zanságát eldobva fenntartás nélkül átadta magát az érzelmeinek, és azt sem kérdezte meg a férfitól, 
van-e valamilyen egyéb kapcsolata. 

- Hát, ez igen érdekes - nyögte ki nagy nehezen. Lerakta az evőeszközeit, szalvétáját gondo-
san összehajtogatva a tányér mellé helyezte, és felállt. - Köszönöm az ételt, és az izgalmas délutánt. 
Azt hiszem, ideje, hogy visszatérjek a látogatók palotájába. 

Még be sem fejezte a mondatot, Garona is talpon termett. - Máris itt akarsz hagyni bennün-
ket? - kérdezte megütközve. 

- Igen - válaszolta Suzanne, és Alitához fordulva udvariasan hozzátette: - Örülök, hogy meg-
ismertelek. 

- Én is. Garona sokat mesélt rólad, és csupa jót mondott. 
- Igazán kedves tőle - nyögte ki nagy nehezen Suzanne. - Remélem, gyakran fogunk talál-

kozni. 
- Elképzelhető - felelte kitérően a lány. Kurta biccentéssel elköszönt Garonától, kifelé indult, 

de alig tett meg egy lépést, a férfi ott termett mellette. 
- Hívok egy légi taxit - mondta -, hacsak nem akarod, hogy hazakísérjelek. 
- Elég lesz a taxi - válaszolta a szabadba kilépve a lány. - Biztosan sok megbeszélni valótok 

van Alitával. 
- Furcsán viselkedsz, Suzanne - állapította meg Garona, és hogy lépést tudjon tartani vele, 

megszaporázta a lépteit. Menet közben szólt bele a csuklójára erősített kommunikátorba, és rendelte 
meg a taxit. 

- Valóban? Kedves tőled, hogy észreveszed. 
- Mi a baj, Suzanne? - Garona megpróbálta visszatartani a lányt, de az egy heves rántással 

kiszabadította a karját, és továbbsietett. 
- Apró kulturális különbség - szólt vissza felindultan, de nem állt meg, és nem is nézett hát-

ra. 
- Várj! - Garona pár lépéssel utolérte, ismét megragadta a karját, és ezúttal sikerült is fogva 

tartania. - Mondd meg őszintén, mi a baj! Ne hagyd, hogy találgassak! 
- Miért? Érdekes lenne hallani, mire gondolsz. 
- Föltételezem, hogy Alitával van gondod. 
- Ügyes! - válaszolta gúnyosan Suzanne. - Ha megengeded, szeretnék visszamenni a látoga-

tók palotájába. 
- Interterrán vagy, Suzanne! - próbálta győzködni a lányt Garona. - Itt mások a szokások, 

mint nálatok. Meg kell szoknod őket. 
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Suzanne a férfi feketén csillogó szemébe nézett. Énjének egyik fele azt akarta, hogy hagyja 
békén, a másik viszont hajlott arra, hogy elfogadja, amit mond. Valóban Interterrán voltak, nem Los 
Angelesben... - Annyira különbözőek vagyunk... - kezdte. 

- Tudom - vágott közbe Garona. - De kérlek, ne a földi mércéd szerint ítélj! Próbálj meg ön-
zetlen lenni! Ahhoz, hogy örülj valaminek, élvezd, nem kell birtokolnod. Mi mindenkivel megoszt-
juk a szerelmünket, akivel csak lehet, és a szerelmünk kimeríthetetlen, sosem fogy el. 

- Örülök neki - felelte feszesen a lány. - Jó, hogy ilyen gazdagok vagytok. Sajnos, én hozzá-
szoktam, hogy csak egyvalakivel cseréljek szerelmet. 

- Nem tudnád interterrai szemmel nézni ezt a dolgot? 
- Attól tartok, hogy ha megpróbálnám, akkor sem menne. 
- Ne felejtsd el, hogy a nálatok bevett erkölcsi normák jó része önzésen alapul, erőszakot és 

rombolást szül! - próbálta meggyőzni Suzanne-t Garona. 
- Szerintetek. Szerintünk viszont tökéletesen megfelelőek ahhoz, hogy gyerekeket nevel-

jünk. 
- Lehet, de nálunk annak nincs jelentősége. 
- Nézd, Garona! - Suzanne közelebb lépett a férfihoz, és kezét is a karjára tette. - Valószínű-

leg nagyszerű interterrai férfinak számítasz, és mivel Interterrán vagyunk, elismerem, hogy ez az 
egész nem a te problémád, hanem az enyém. Hagyd, hogy megbirkózzam vele! 

Mintha a semmiből termett volna ott, a légi taxi megállt mellettük, és hangtalanul kinyílt az 
ajtaja. 

- Akarod, hogy elirányítsam? - kérdezte Garona. 
- Inkább én - válaszolta Suzanne. 
- Este meglátogatlak. Rendben? 
- Ahogyan mi, második nemzedékes emberek szoktuk mondani, úgy érzem, szükségem van 

némi gondolkodási időre - válaszolta a lány. - Pihenjünk pár napot! - Megfordult, és beszállt a jár-
műbe. 

- Mégis átmennék hozzád - erősködött Garona. 
- Ahogy gondolod. - Suzanne túlságosan feldúlt volt ahhoz, hogy újabb vitát kezdjen. Az 

irányítópultra tette a kezét, és harsány hangon kiadta az utasítást: - A látogatók palotájába! - Mielőtt 
a taxi oldalán támadt rés bezárult volna, még visszaintegetett Garonának. 

 
Tizenhetedik fejezet 

 
- Tudom, hogy fáradtak vagytok - mondta Arak. - Látszik, az arcotokon. 
Sufával késő délután visszavitték a csoportot a kerek tanácsterembe, és most éppen középen 

álltak, éberen figyelték tanítványaikat, akik valóban csüggedtek voltak, de nem úgy, ahogyan Arak 
gondolta. 

Bergman felháborodott Adams viselkedésén. A Lunával folytatott kezdeti vita után, amikor 
visszaállt közöttük a korábbi, meghitt hangulat, Meeta és a másik két lány rémülten rájuk tört, és 
egymás szavába vágva elmondták, hogy Richard magánkívül van, dühös, fékevesztetten ordibál. 
Félve, hogy erőszakos viselkedésével a búvár mindannyiuknak jóvátehetetlen kárt okoz, Bergman 
átrohant Adamshez, és egy órán át próbálta megnyugtatni, nem túl nagy sikerrel. 

Adams némán, magába roskadva ült, és úgy nézte Arakot és Sufát, mintha ők lennének min-
den gondjának az okozói. 

Suzanne a Benthic Marine elnöke mellett foglalt helyet, és saját érzelmi sebei ápolásával 
volt elfoglalva. Felelősnek érezte magát a többiekért, és mihelyt a Vének Tanácsában tett látogatása 
után találkozott velük, elmondta, hogy miatta rabolták el őket. Bocsánatot kért, és cserébe mindenki 
megnyugtatta, hogy csöppet sem felelős a történtekért, ám ez egyáltalán nem csökkentette rossz ér-
zését. 

Csupán Fuller és Donaghue látszott nyugodtnak, és Arak ezt annak tulajdonította, hogy jól 
sikerült az Információs Központban tett látogatásuk. Miután sikerült elkapnia Fuller tekintetét, köz-
vetlenül hozzá intézte a szavait: - Mielőtt lezárnánk ezt a napot, szeretném tudni, van-e valamilyen 
kérdésetek, megjegyzésetek mindazzal kapcsolatban, amit ma láttatok. Mindenki számára hasznos 
lenne, ha kicserélnétek egymással a tapasztalataitokat. 
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- Kérdeznék valamit, ami valószínűleg a többieket is foglalkoztatja - jelentkezett Fuller. 
- Parancsolj! 
- Örökre itt maradunk? Rabok leszünk életünk végéig? 
A kérdés mindenkit váratlanul ért, különösen Suzanne-t és Bergmant, akik addig oda sem fi-

gyeltek, teljesen elmerültek gondolataikban. Főleg azért döbbentek meg, mert előző este éppen 
Fuller volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy ne hozzák szóba a dolgot, mert félő, hogy az 
interterraiak, ha megtudják, mi jár az eszükben, korlátozni fogják őket szabadságukban. 

Arakot inkább csalódással töltötte el, mintsem megdöbbentette a kérdés. Másodpercekbe 
telt, amíg összeszedte magát, és meg tudott szólalni. - Azt hiszem, a „rabok” megjelölés ebben az 
esetben nem igazán helytálló - felelte. - Mi inkább úgy fogalmaznánk, hogy senki nem kényszerít 
benneteket Interterra elhagyására. Örülünk annak, hogy itt vagytok, szívesen rendelkezésetekre bo-
csátunk mindent, amit elértünk, és amivel már meg is kezdtétek az ismerkedést. 

- Nem kérdeztétek... - próbált válaszolni Bergman, de Fuller a szavába vágott. 
- Állj! Hadd fejezzem be! Arak, csak hogy teljesen világos legyen a dolog, ugye azt akarod 

mondani, hogy akkor sem hagyhatjuk el Interterrát, ha akarjuk? 
Arak nem válaszolt, de látszott rajta, hogy kényelmetlenül érzi magát. 
- Interterra bemutatásának kezdeti szakaszában általában igyekszünk elkerülni ezt az erős 

érzelmi töltetű kérdést - mondta helyette Sufa. - Az volt a tapasztalatunk, hogy a látogatóink köny-
nyebben megbirkóznak vele, ha már ismerik mindazt a sok jót, amit az itteni élet nyújthat nekik. 

- Kérem, válaszoljatok a kérdésre! - szólította fel nyíltan a két interterrait Fuller. 
- Egy egyszerű igen, vagy nem is megteszi - csatlakozott hozzá Donaghue. 
Arak és Sufa halk megbeszélésbe kezdett, Fuller a karosszékében hátradőlve merev arccal 

keresztbe fonta a karját, a többiek pedig némán, idegesen nézték őket. Tudták, hogy bármilyen vég-
eredményre jusson is a két interterrai, a sorsuk a tét. 

Arak végre bólintott, jelezve, hogy sikerült megállapodniuk valamiben Sufával. Fölnézett, a 
pillantása végigvándorolt a csoport tagjain, majd visszatért Fullerhez, és meg is állapodott rajta. - 
Rendben van - mondta. - Őszinték leszünk. A kérdésedre nemleges a válasz. Sosem hagyhatjátok el 
Interterrát. 

- Soha? - kérdezte a kijelentés súlyától megdöbbenve Bergman. 
- Hogy lépünk kapcsolatba a hozzátartozóinkkal?! - jelentkezett Suzanne. - Értesítenünk kell 

őket, hogy életben vagyunk. 
- Miért? - kérdezett vissza Arak. - Kegyetlenség volna üzenni olyanoknak, akik soha többé 

nem találkozhatnak veletek, és már kezdik túltenni magukat a veszteség okozta megrázkódtatáson. 
- Gyerekeink vannak! - tiltakozott Bergman. - Hogyan tagadhatjátok meg tőlünk, hogy kap-

csolatba lépjünk velük? 
- Arról szó sem lehet - jelentette ki határozottan Arak. - Sajnálom, de Interterra biztonsága 

fölötte áll mindenfajta egyéni érdeknek. 
- Nem önszántunkból jöttünk - vitatkozott feltörekvő könnyeivel küszködve a Benthic 

Marine elnöke. - Azért hoztatok ide bennünket, mert segítségre volt szükségetek, és Suzanne-től 
meg is kaptátok. Családom van! 

- Nem maradhatunk itt! - kiáltott fel Adams is. 
- Szó sem lehet róla! - csatlakozott hozzá hevesen Donaghue. 
- Érzelmi kapocs fűz bennünket a világunkhoz - próbált józanabbul hangzó érvet találni 

Suzanne. - Érző emberi lények vagytok, nem gondolhatjátok, hogy képesek leszünk elfelejteni. 
- Tudjuk, milyen nehéz - válaszolta szelíden Arak. - Együtt érzünk veletek, de gondoljatok 

arra, mi mindent kaptok cserébe! Őszintén szólva meglep, hogy - bár az ismerkedésnek még csak az 
elején tartunk - egyikőtöket sem ejtették rabul az új lehetőségek. Természetesen, mint mindig, nála-
tok is be fog következni a változás. Tudom, mivel több ezer évre visszanyúló tapasztalataink van-
nak, ami a fentről érkezett látogatókat illeti. 

- Nem arról van szó, hogy kit mi csábít, mitől kábul el - mondta fensőbbséges hangon Fuller. 
- Erkölcsi elveink szerint a cél nem szentesítheti az eszközt. Kényszerrel hoztatok bennünket ide, és 
ezt nem fogadhatjuk el, többek között azért sem, mert amerikaiak vagyunk, azok a gyökereink, 
amik. 
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- Kérem! - szólt rá dühösen a nyugalmazott haditengerészre Bergman. - Felejtse el az ilyen 
hazafias blablát! Lényegtelen, honnan jöttünk, Amerikából, Franciaországból vagy Kínából. Egye-
dül az számít, hogy emberek vagyunk. 

- Nyugodjatok meg! - kérte őket Arak. Mély lélegzetet vett, majd folytatta: - Bizonyos érte-
lemben igaz, hogy Interterra biztonsága érdekében, kényszerből kerültetek ide, én azonban, a szülő-
gyermek analógiára gondolva, helyénvalóbbnak érzem, ha azt mondjuk, hogy ide irányítottunk 
benneteket. Primitív ártatlanságotoknak, ha úgy tetszik, tudatlanságotoknak köszönhetően hajlamo-
sak vagytok arra, hogy egyenlőségjelet tegyetek a rövid távú érdekek és a tartós eredmények közé. 
Mi, akik már megszámlálhatatlanul sok nemzedék óta élünk itt, sokkal tapasztaltabbak vagyunk, 
ésszerűbben ítéljük meg a dolgokat. Gondoljatok csak arra, mit kínálunk: a vallásaitok által hirdetett 
végső cél elérését. Az elképzelhető legtökéletesebb mennyországba kerültetek. 

- Mennyország vagy pokol, nekem teljesen mindegy! - kiáltott föl hevesen Adams. - Akár-
melyik is, nem maradunk itt. 

- Sajnálom - válaszolta őszintén Arak. - Itt vagytok, és itt is maradtok. 
Suzanne, Bergman, Adams és Donaghue felháborodással, csalódottan, megütközve - ki-ki a 

vérmérséklete szerint - egymásra nézett, Fuller viszont továbbra is nyugodtan, a karját önelégülten 
összefonva ült a helyén. 

- Nos! - Arak nagyot sóhajtott. - Sajnos, nem úgy alakult ez a beszélgetés, ahogyan szerettük 
volna. Sajnálom, hogy felkészítéseteknek ebben a korai szakaszában szóba hoztátok a kérdést. 
Egyet szeretnék csak kérni: bízzatok bennem! Higgyétek el, hogy az idő múlásával változni fog a 
véleményetek. 

- Mi a szándékotok velünk? - kérdezte Suzanne. 
- A felkészítés általában egy hónapot vesz igénybe. Ennyi idő kell ahhoz, hogy más város-

okat is fölkeressetek - magyarázta Arak. - Utána mindenki megválaszthatja, hol kíván letelepedni. 
- Megmondanád, hol vannak ezek a városok? - érdeklődött Fuller. 
- Természetesen. - Arak örült, hogy az érzelmi kérdésektől konkrétabb ismeretek felé kanya-

rodott a beszélgetés. Egy gombot megnyomva kikapcsolta a terem világítását, és életre keltette a 
padlóba épített képernyőt. Az egy darabig csak halványan fluoreszkált, majd hirtelen megjelent rajta 
Interterra képe, és körülötte az Atlanti-óceán felszíni, kontinentális partvonala. A víz alatti világ vá-
rosai narancssárgán, kéken, zölden világítottak. Sufa a magyarázatra felkészülve a térkép szélére 
állt, gondosan ügyelve arra, hogy semmit ne takarjon el. 

- Gondolom, Sarantát mindannyian felismeritek - folytatta Arak. A széke karfájába épített 
irányítógombokhoz nyúlt, megnyomta az egyiket, mire a város neve narancssárga fényben villogni 
kezdett. Pár másodpercig lehetett csak látni, utána a térkép léptéke villámgyorsan nagyobbra váltott, 
és Interterra csendes-óceáni része jelent meg rajta. - Ezek a legrégebbi, Csendes-óceán alatti város-
aink. Mindegyiknek egyéni, mással össze nem keverhető arculata van. Tetszésetek szerint választ-
hattok közöttük. 

- Jelent valamit a narancssárga szín? - kérdezte Fuller. 
- Azokat a városokat jelöljük vele, amelyekben interplanetáris átemelő zsilip van, amin ke-

resztül ti is érkeztetek - magyarázta Arak. -A többségüket ma már nem használjuk. Talán Calistral 
az egyetlen - itt, az Indiai-óceán déli részén -, amely igazán működőképes, bár azt is ritkán vesszük 
igénybe. Szinte kizárólag a Déli-sark alatti intergalaktikus állomásainkon keresztül érintkezünk a 
külvilággal. 

- Láthatnánk az előbbi térképet? - kérdezte Fuller, és előrébb hajolt. 
- Hogyne! - Arak rögtön megnagyobbította a képet, és újból felbukkant Interterra atlanti-

óceáni szelete. 
- Jól látom, hogy Barsamának, Bostontól keletre, ugyancsak van zsilipje? - kíváncsiskodott 

Fuller. 
- Igen. Több száz éve nem használtuk. Barsama egyébként, kicsinysége ellenére, nagyon 

kellemes hely. 
- Az, hogy nem használjátok, azt jelenti, hogy lezártátok, mint a sarantait? 
- Még nem, de hamarosan sor kerül rá - magyarázta Arak. - Ahogy már tegnap is említettem, 

elavult átemelő zsilipjeink évszázadokkal ezelőtt megértek a bezárásra. A Vének Tanácsa épp ma 
rendelte el a munkálatok felgyorsítását. 
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Fuller némán bólintott, és hátradőlve ismét keresztbe fonta a karját. 
- Egyéb kérdés? - Arak kíváncsian körbehordozta a tekintetét a jelenlévőkön. 
Senki sem mozdult. 
- Azt hiszem, túlságosan is meg vagyunk döbbenve ahhoz, hogy bármelyikünk kérdést te-

gyen fel - mondta hosszú másodpercekig tartó csönd után Bergman. 
- Az lenne a legjobb, ha megbeszélnétek mindazt, amit láttatok, tapasztaltatok, és segítené-

tek egymást az alkalmazkodásban - tanácsolta Sufa. - A kétségeiteket nyugodtan beszéljétek meg 
Ismaellel és Maryvel. Biztos vagyok benne, hogy bölcsességükkel és tapasztalatukkal a segítsége-
tekre lesznek. 

A csoport tagjai némák maradtak. 
- Azt hiszem, mára ennyi bőven elegendő - zárta le a megbeszélést némi várakozás után 

Arak. - Pihenjétek ki jól magatokat, és holnap folytatjuk! Ne felejtsétek, hogy a rengeteg új élmény 
mellett a fertőtlenítés utóhatásaival is meg kell birkóznotok! Tisztában vagyunk azzal, hogy mindaz, 
amin keresztülestetek, nagyon szokatlan volt, és érzelmileg nehezen tudjátok túltenni magatokat raj-
ta. 

Negyedórával később - miután Arak és Sufa elköszönt tőlük -, a földfelszíniek önkéntelenül 
is zárt csoportot alkotva, némán bandukoltak a harsogóan zöld gyepen át a közös ebédlő felé. Már 
alkonyodott, a fények lassan vörösbe fordultak, és alkonyi csönd vette körül őket, amit egyikük sem 
akart megtörni. Mindannyiukban kusza gondolatok örvénylettek, és komoly erőfeszítésükbe került, 
hogy kiigazodjanak közöttük. 

- Meg kell beszélnünk a dolgot - szólalt meg elsőként Fuller. 
- Szerintem is. Hol? - kérdezte Bergman. 
- Idekint lenne a legjobb, de előbb ugorjunk be az ebédlőbe, és tegyük le a kommunikátoro-

kat! - javasolta a tengerésztiszt. - Csöppet sem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy nemcsak üzenet-
továbbításra alkalmasak, hanem megfigyelésre is. 

- Igaza van! - Bergman már összeszedte magát annyira, hogy dühös legyen. 
- Szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől - közölte Suzanne. - Borzalmas érzés tudni, hogy 

miattam kerültek ide. 
- Ne érezze felelősnek magát! Nem a maga hibája - válaszolta ingerülten a Benthic Marine 

elnöke. 
- Persze, hogy nem! - csatlakozott hozzá Donaghue. - Ezeké a rohadt interterraiaké. 
Csöndben léptek be az ebédlőbe, lecsatolták csuklójukról a kommunikátorokat, és rögtön 

vissza is mentek a szabadba. 
- Menjünk még? - kérdezte Bergman, és hátranézve körbehordozta a tekintetét a többieken. 

Százméternyire lehettek az étkező úszómedencéjétől, a ház fényei jócskán elmaradtak tőlük. 
- Itt jó lesz - válaszolta Fuller. Megállt, és anélkül, hogy fölszólította volna őket, a többiek 

szorosan köréje gyűltek. 
- Végre tudjuk, hányadán állunk - folytatta. - Azt talán már fölösleges is mondanom, hogy 

előre figyelmeztettem magukat... 
- Akkor ne mondja! - vágott közbe Bergman. 
- Tisztában vagyunk azzal, mire számíthatunk. 
- Óriási vigasz! - jegyezte meg gúnyosan a Benthic Marine elnöke. 
- Meglepődtem, amikor föltetted nekik a kérdést - mondta Suzanne. - Korábban ragaszkodtál 

ahhoz, hogy ne rontsunk ajtóstul a házba. Miért gondoltad meg magad? 
- Azért, mert meg kellett tudnunk, mit akarnak, és inkább előbb, mint később - válaszolta 

Fuller. - Ha szabadulni akarunk, minél előbb meg kell tennünk. 
- Gondolod, hogy van rá mód? 
- Igen. Láttátok az Oceanust, és ami még biztatóbb, sértetlennek tetszett. Ha valahogy el tud-

juk juttatni Barsamába, és kinyittatjuk a zsilipet, akkor eljuthatunk vele Bostonba. 
- Nem fog menni - jelentette ki leverten Suzanne. - Amilyen paranoiásak az interterraiak, 

biztosan erősen őrzik, és állandó megfigyelés alatt tartják a kikötőt. Ha tudnánk, hogyan működik a 
zsilip, akkor sem lennénk képesek átjutni rajta. 

- Igaza van - csatlakozott a lányhoz Adams. - Biztosan egész sereg dolgozó klón őrzi a kijá-
ratot. 
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- Egyetértek - felelte meglepően Fuller. - Nem juthatunk ki észrevétlenül, és át sem vere-
kedhetjük magunkat az őrségen. El kell érnünk valahogy, hogy kiengedjenek. 

- Ez képtelenség! - kiáltotta Bergman. - Úgysem fognak kiengedni bennünket. Arak egyér-
telműen megmondta. 

- Önszántukból bizonyára nem, de kényszer hatására talán igen. 
- Hogyan akarod rávenni őket? - kérdezte a tengerésztől Suzanne. - Elképesztően fejlett civi-

lizációval állunk szemben, amelyiknek olyan erő és technológia áll a rendelkezésére, amilyenről mi 
legföljebb csak álmodozni tudunk. 

- Zsarolással - jelentette ki Fuller. - Meg kell győznünk őket arról, hogy biztonságosabb a 
számukra, ha elengednek, mint ha itt tartanak bennünket. 

- Tovább! - biztatta nem titkolt kételkedéssel a hangjában Bergman. 
- Tudjuk, hogy halálosan félnek, rettegnek a lelepleződéstől. Vajon mit szólnának hozzá, ha 

azt mondanánk, hogy tévén keresztül bemutatjuk őket a fentieknek? 
- Gondolod, hogy odafent bárki is hinne az adásnak? - kérdezte Fullertől Suzanne. 
- Lényegtelen. A fő, hogy az interterraiak komolynak tartsák a veszélyt. 
- Vannak adóberendezéseik? - kérdezte Bergman. 
- Csak a fenti adásokat veszik, de Michaellel találtunk valakit, aki segíthet abban, hogy adni 

is tudjunk. 
- Igen. Egy öreg New York-it, Harvey Goldfarbot - kezdte magyarázni lelkesen Donaghue. - 

Az Oceanuson van két videokamera, és azokról adni is lehet. Goldfarb szerint megoldható. 
- Hát... - kezdte bizonytalanul Bergman, és néhány másodpercre elhallgatott. - Ha minden 

úgy igaz, ahogyan mondják, akár meg is lehetne csinálni. 
- Szerintem nem - jelentette ki a fejét rázva Suzanne. - Rendben van, megfenyegetjük az 

interterraiakat, nyomást gyakorlunk rájuk, de az kevés. Hogyan vesszük rá őket arra, hogy olyat te-
gyenek, ami ellen minden idegszáluk berzenkedik? 

- Egyelőre nem tudom - vallotta be őszintén Fuller. - Alaposan meg kell beszélnünk a dol-
got, és közösen kitalálni a megoldást. A magam részéről pillanatnyilag ott tartok, hogy látom ma-
gam előtt Goldfarbot, ujjával a kapcsológombon, amint az utasításra vár, hogy indíthatja az adást. 

- Ez komoly? - kérdezte csalódottan Bergman. - Mert ha igen, akkor Suzanne-nek igaza van, 
nem fog menni. Elég, ha odaállítanak egy dolgozó klónt Goldfarb mellé, vagy kikapcsolják az ára-
mot. Az, hogy megfenyegetjük őket a tévéadással, önmagában kevés. Ahhoz, hogy eredményt ér-
jünk el, többre van szükség. 

- Ez csak a kezdet! - próbálta tartani a lelket benne és a többiekben is Fuller. - Alaposan át 
kell gondolnunk a dolgot, és megbeszélni minden ötletet. 

- Mit értett azon, hogy többre van szükség? - fordult a Benthic Marine elnökéhez Suzanne. 
- Például nem egy, hanem két fenyegetésre - válaszolta Bergman. - Ha az egyiket kivédik, a 

másik még mindig eredményt hozhat. Érti, mire gondolok! Két fronton harcolni mindig nehezebb, 
mint egyen. 

- Nem rossz ötlet - ismerte el Fuller. - Mi legyen a másik fenyegetés? Ötleteket kérek! 
Mindenki hallgatott. 
- Semmi nem jut eszembe - vallotta be sok másodperces hallgatás után Bergman. 
- Nekem sem - csatlakozott Suzanne. 
- Maradjunk egyelőre a videokameránál! - javasolta a tengerész. - Állítsuk fel, és közben 

esetleg más is eszünkbe jut! 
- Mi van a múzeumban lévő fegyverekkel? - kérdezte Donaghue. 
- Fegyvert találtak?! - Bergman felkapta a fejét, mintha darázs csípte volna meg. 
- Egész teremre valót, az ókori görögökétől kezdve a második világháborúból valókig - vá-

laszolta Fuller. - Sajnos, többségükben vagy teljesen idejétmúltak, vagy annyira sérültek, hogy 
semmire sem mennénk velük. A legígéretesebbnek egy második világháborús Luger látszott. 

- Működőképes? - kérdezte Bergman. 
- Elképzelhető. A tár tele van, és a mechanikája is jónak tetszett. 
- Ez is valami - mondta nem teljes meggyőződéssel a Benthic Marine elnöke. 
- Egy biztos! Ha szétszórnak bennünket, különböző városokba kerülünk, az egésznek befel-

legzett - jelentette ki határozottan Fuller. 
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- Igen, és lehet, hogy még egy hónapunk sem maradt - fűzte hozzá Adams. 
- Ezt hogy érti? - kérdezte a búvárra nézve Suzanne. 
- Adódott egy kis problémánk Michaellel. Tartok attól, hogy ha rájönnek, elszabadul a po-

kol. 
- Hallgass, Richard! - ordított a haverjára Donaghue. - Ne őrülj meg! 
- Mi történt? - kérdezte élénken Bergman. - Mit csináltak már megint?! 
- Baleset volt - próbált védekezni Adams. 
- Miféle baleset? 
- Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom. Addig is gondolkodhatnak a megoldáson - felelte 

teljesen illogikusan a búvár. 
- Hol?! - dörrent rá Fuller. 
- Nálam vagy Mikeynél. Mindegy, egyik olyan, mint a másik. 
- Gyerünk, tengerész! - adta ki a parancsot a nyugalmazott tengerésztiszt. 
Szótlanul mentek át a füvön Adams bungalójáig, és mintha láthatatlan kéz rendezte volna el 

őket, némán felálltak a nappaliba nyúló úszómedence partján. A búvár a konyharészben álló hűtő-
szekrényhez lépett, ráparancsolt, hogy nyíljon ki, és mihelyt az ajtó elég szélesre tárult, ideges moz-
dulattal a márványpadlóra söpörte az első sorban álló, étellel teli dobozokat. A maradék közül Mura 
fagyott, halottsápadt arca meredt elő. Haja deresen a homlokához tapadt, a szájából előtört véres 
tajték barnás jégdarabbá fagyott az állán. 

Suzanne képtelen volt elviselni a látványt. Mindkét kezét a szemére szorította. 
- Értsék meg, ez baleset volt! - magyarázta hevesen Adams. - Michael nem akarta megölni. 

Csak lenyomta a víz alá, hogy ne kiabáljon. 
- Egyszerűen megőrült! - vette át a szót Donaghue. - Meglátta a kölyköt, és nem lehetett bír-

ni... 
- Miféle kölyköt?! - vágott közbe Bergman. 
- Egy kis buzit, az ünnepségről - válaszolta védekezőn Donaghue. - Állandóan Mura körül 

lógott, az istennek sem akart leszakadni róla. 
- Hol van a holttest? - kérdezte Fuller. Nem kellett erőlködnie, könnyen ki tudta pótolni a 

hézagokat. 
-A hűtőszekrényemben - válaszolta készségesen Donaghue. Annyira meg volt rémülve, 

hogy meg sem próbált tagadni. 
- Idióták! - kiáltott föl dühösen Bergman. - Hogy halt meg a fiú? 
- Nem érdekes - motyogta Donaghue. - Ami történt, megtörtént. Richardnek igaza van! Ha 

megtalálják őket, mindennek vége, elszabadul a pokol. 
- Nem érdekes?! - Suzanne a megdöbbenésből fölocsúdva leeresztette a kezét, és tágra nyílt, 

vadul villámló szemekkel meredt a búvárokra. - Hihetetlen! Megölnek két békés, szelíd embert, és 
annyi fáradságot sem vesznek maguknak, hogy kitaláljanak valamilyen magyarázatot! 

- Buzerálni akart! - tiltakozott Adams. - Pofán vágtam, és esés közben beverte a fejét. Nem 
akartam megölni! 

- Ostoba, bigott barom! - kelt ki magából teljesen a lány. 
- Elég. Nyugodjanak meg! - szólt közbe Bergman. - Ne veszítsék el a fejüket! Ha ki akarunk 

jutni innen, muszáj összefognunk. 
- Perrynek igaza van - sietett a Benthic Marine elnökének segítségére Fuller. - Nincs sok 

időnk. Ha azt akarjuk, hogy sikerüljön, amit elterveztünk, még ma este munkához kell látnunk. 
- Igazuk van! - Adams örült, hogy kikerülhetnek a figyelem középpontjából, és lázas igye-

kezettel nekilátott visszatömködni a dobozokat a hűtőszekrénybe, hogy mielőbb eltakarja Mura ha-
lottsápadt, élettelen arcát. 

- Mit tehetnénk? - kérdezte Bergman. - Már este van! 
- Elég sokat - válaszolta Fuller. 
- Rendben, maga a katona. Mi volna, ha átvenné a parancsnokságot? 
- Attól függ, mit szólnak hozzá a többiek. - Fuller átható pillantással körbehordozta a tekin-

tetét a többieken. Adams befejezte a pakolást, nekitámaszkodva bezárta a hűtőt, és közölte: - Ré-
szemről rendben. Minél előbb tűnünk el, annál jobb. 

- Szerintem is - értett egyet Donaghue. 
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- Suzanne! - fordult a lányhoz Fuller. 
- Ez képtelenség! - Suzanne szavát alig lehetett érteni, és a tekintete is üveges volt, a sem-

mibe meredt. - Egy hónapot töltöttek azzal, hogy fertőtlenítsenek bennünket, és mégis rájuk hoztuk 
a bajt. 

- Miről beszél?! - kérdezte elképedve Bergman. 
- Mintha a sátán ügynökei lennénk, akik beférkőztek a mennyországba... 
- Magánál van?! - Bergman vállon ragadta a lányt, a szemébe nézett, és látta, hogy tele van 

könnyel. 
- Igen, csak a legszívesebben hánynék. 
- Azt hiszem, négy közül három szavazat elfogadható arány - közölte Fuller határozottan, 

olyan hangon, mintha Suzanne meg sem szólalt volna. - A következőt javaslom: vegyük fel a kom-
munikátorainkat, hívjunk egy légi taxit, és menjünk a múzeumba. Richarddel megnézzük a búvár-
hajót, ellenőrizzük, hogy működőképes-e, és leszereljük az egyik kamerát. Perry! Maguk. 
Michaellel fegyvereket szereznek. Majd ő megmutatja, merre vannak. Bármit hozhatnak, amiről 
úgy gondolják, hogy hasznos lehet, de a Lugert ott ne hagyják! 

- Rendben. És maga, Suzanne?! - fordult a lányhoz Bergman. - Akar velünk jönni? 
Suzanne nem válaszolt. Némán az arcára tapasztotta a tenyerét, és lassan masszírozni kezdte 

a szemét. Képtelen volt elfogadni a borzalmas tényt, hogy felelősek két interterrai haláláért, és csak 
arra tudott gondolni, milyen gyászt, elszörnyedést vált ki a sarantaiakból, ha megtudják, hogy két, 
időtlen idők óta létező esszencia örökre elveszett. 

- Jól van - mondta megnyugtatónak szánt hangon Bergman. - Maradjon itt! Nemsokára jö-
vünk. 

A lány bólintott, de nem is nézett a távozók után. A hűtőszekrényt rejtő szekrénysort figyel-
te, hangtalanul potyogtak a könnyei, és nagyon félt, mert tudta, hogy hamarosan bekövetkezik az, 
amitől rettegett. 

 
Tizennyolcadik fejezet 

 
Fuller úgy viselkedett, mintha gyakorlaton lenne, Adams és Donaghue pedig még inkább, 

mivel ők - speciális szakmájuknak köszönhetően - nála is több gyakorlatot szereztek titkos művele-
tek végrehajtásában. Alig hagyták maguk mögött a házat, a két búvár azonnal lehajolt, belemarkolt 
a puha, zsíros földbe, és feketére mázolta vele az arcát. Bergman nem volt ennyire képzett, ő csak 
annak örült, hogy végre maga irányíthatja a sorsát. 

- Muszáj? - kérdezte, amikor meglátta, mit művelnek a búvárok. 
- A haditengerészetnél is így csináltuk - válaszolta Adams. 
Az éjszakai sötétségnek köszönhetően az addigiaknál is izgalmasabbnak találták a légi taxin 

megtett utat. Gyér volt a forgalom, de minden jármű, amelyikkel találkoztak, mintha a semmiből 
bukkant volna elő. 

- Akár egy vidámpark! - kiáltott fel lelkesen, egy összeütközés-gyanús helyzetet követően 
Adams. 

- Bárcsak tudnám, hogyan működnek! - sóhajtott fel Bergman. - Két dolgozó klónt találtunk 
csak az egész gyárban! 

- Tisztára időpocsékolás volt elmenni oda - jegyezte meg Adams. Egészen más szemmel 
nézte az üzemet, mint Bergman, és csöppet sem nyűgözte le mindaz, amit látott. 

- Mi a véleménye Suzanne-ről? - kérdezte a Benthic Marine elnökétől Fuller. 
- Ezt hogy érti? 
- Rettentően maga alatt van. Elképzelhető, hogy mindent elront. 
- Arra gondol, hogy elárul bennünket? - fogalmazta meg konkrétan a kérdést Bergman. 
- Felötlött bennem. Nagyon bántotta a két interterrai halála. 
- Igen, de nemcsak az - magyarázta a Benthic Marine elnöke. - Elpanaszolta, hogy Garona 

nagyon megbántotta - részleteket nem mondott -, ráadásul úgy érzi, hogy miatta kerültünk ide. Nem 
hiszem, hogy aggódnunk kellene. Rendbe fog jönni. 

- Remélem - zárta le a témát Fuller. 
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A légi taxi lelassult, néhány másodpercig egy helyben lebegett, majd gyorsan ereszkedni 
kezdett. 

- Felkészülni! - adta ki a parancsot Fuller. 
Az okos jármű pontosan hajtotta végre az utasítást - a múzeum belső udvarán szállt le - az 

Oceanus ezüstösen fénylő teste élesen kivált az épület kínálta koromfekete háttérből. 
- Látják a célt? Ha kinyílik az ajtó, villámsebesen a falhoz! 
- Igenis! - válaszolta katonásan Adams. 
A hangtalanul feltáruló nyíláson kiugorva a fekete gránitfalhoz futottak, és hozzátapasztot-

ták a hátukat, hogy eggyé váljanak vele. Sötét volt, koromfeketén tátongó árnyékok vették körül 
őket, és egyetlen nesz sem hallatszott, életnek a legkisebb jelét sem tapasztalták. A hamis, 
biolumineszcens csillagok ezrei pislogtak csak fölöttük, és a múzeum ablakaiból szűrődött ki némi 
fény. Az antigravitációs jármű platóján hagyott búvárhajó mintegy tizenöt méternyire sötétlett tő-
lük. 

A légi taxi ajtaja bezárult, és a halványan fénylő korong egyre növekvő sebességgel beleve-
szett a sötétbe. 

- Egy lelket sem látok - súgta Adams. 
- Éjszaka kevesen járnak múzeumba - válaszolta Donaghue. 
- Csak akkor beszéljenek, ha feltétlenül muszáj! - figyelmeztette őket Fuller. 
- Nincs itt senki! - sóhajtotta Bergman, és ha lassan is, de kezdett megnyugodni. - Könnyebb 

lesz, mint gondoltuk. 
- Bízzunk abban, hogy így is marad! - válaszolta Fuller, és balra mutatott, az egyik ablakra. - 

Perry! Ott menjenek be Michaellel, és ott is jöjjenek vissza! Jól nézzenek körül, Richarddel vagy az 
Oceanusnál leszünk, vagy, ha már végeztünk, az árnyékban. 

- Mit gondolnak, van odabent riasztóberendezés? - kérdezte Bergman. 
- Nincs - válaszolta határozottan Adams. - Sem zár, sem más védelem. Úgy látszik, errefelé 

ismeretlen dolog a lopás. 
- Rendben. Induljunk! 
- Sok sikert! - szólt halkan a két elrohanó árnyék után Fuller. Az ablakhoz érve Bergman a 

falnak támaszkodott, bakot tartott Donaghue-nak, ő pedig, miután átjutott a párkányon, érte nyúlt, 
és felhúzta. Egy percbe sem telt, és már el is tűntek a sötétben. 

Fuller figyelme ismét a búvárhajóra összpontosult. 
- Megyünk vagy sem? - kérdezte néhány másodperces szünet után, izgatottan Adams. 
- Rajta! 
Görnyedten futottak át egyik árnyékból a másikba, és Fullernek, mihelyt célhoz ért, első 

dolga volt, hogy gyöngéden meglapogassa a HY-140 acélburkolatát. A sötétség unalmas szürkévé 
változtatta ugyan az egyébként élénkvörös járművet, de a hófehérrel felfestett típusjelzés még így is 
jól kivehető volt. Adamsszel szorosan a nyomában Fuller végigsietett a hajótest mentén, gyors ál-
lagfelmérést tartott. Hangosan nem mondta ugyan ki, de nagyon elégedett volt az interterraiak telje-
sítményével. Zuhanás közben, a szűk aknában a hajó manipulátorkarja és külső reflektorai erősen 
megsérültek, de ennek nyoma sem maradt. 

- Úgy látszik, tökéletes - állapította meg elégedetten a szemle végén. - Csak a vízre kell ten-
ni, és már mehetünk is. 

- Alig várom! - sóhajtott fel Adams. 
Fuller a külső szerszámosládához lépett, csavarkulcsokat vett elő, és odaadta őket a búvár-

nak. 
- Kezdje a jobb oldali külső kamerával! - mondta. - Elég, ha csak meglazítja a tartót, utána 

már ki tudja emelni. Én addig ellenőrzöm az akkumulátorokat. Ha nincs elég energiánk, sehová sem 
jutunk. 

- Értettem - válaszolta feszesen Adams. 
A külső lépcsőn felmászva Fuller meglepődött, mert résnyire nyitva találta a felső ajtót. Tel-

jesen felhajtotta, még egyszer körülnézett, és leereszkedett a hajó koromsötét belsejébe. 
Szemernyi fény sem szűrődött be kívülről, de nem is volt rá szüksége, az érzékei tökéletes 

biztonsággal irányították. Úgy ismerte a hajót, hogy behunyt szemmel is könnyedén eligazodott 
benne - legalábbis ezt hitte mindaddig, amíg bele nem botlott a két vaskos kötetbe, amelyeket 
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Suzanne vitt magával Bergman szórakoztatására, és ott maradtak a padlón. Fuller nagyot káromko-
dott, nem annyira a bukdácsolás miatt, mint inkább azért, mert miközben hadonászva megpróbálta 
tartani az egyensúlyát, beleverte a kezét az egyik ülés támlájába. Szerencséjére nem zuhant el, ami a 
zsúfolt, kemény acéltárgyakkal teli kabinban akár halálos sérülést is okozhatott volna. 

Egy darabig dörzsölgette a kezét, hogy múljon a fájdalom, aztán továbbindult. A 
kiszállózsilip közelében már könnyebben tudott mozogni, mivel az oldalsó ablakokon keresztül ju-
tott némi fény a hajónak abba a részébe. Vigyázva, nehogy beverje a fejét valamibe, Fuller leeresz-
kedett a vezetőülésbe, közben hallotta kintről a halk kaparászást, amelyet a kamerát leszerelő 
Adams szerszáma okozott. 

A műszerfal világítását bekapcsolva Fullernek első dolga volt, hogy szemügyre vegye az 
akkumulátorok kijelzőjét. Megkönnyebbülten sóhajtott, mert a mutató tanúsága szerint a hajón bő-
ven volt energia. A levegőnyomás következett volna, de mielőtt ellenőrizni tudta volna, a háta mö-
gül érkező hangtól mozdulatlanná dermedt. Nem volt egyedül, még valaki tartózkodott a hajón! 

Fuller a lélegzetét is visszafojtva, feszülten figyelt, a homloka izzadságtól gyöngyözött. A 
másodpercek óráknak tetszettek, de hiába várt, a zaj nem ismétlődött meg. Már éppen arra gondolt, 
hogy képzelete Adams neszezését magyarázta félre, amikor váratlanul megszólalt mögötte egy 
hang. 

- Maga az, Mr. Fuller? 
Megpördült, és a szemét pattanásig erőltetve megpróbált eligazodni a sötétben, megállapíta-

ni, pontosan honnan érkezett a kérdés. 
- Igen - válaszolta izgalomtól reszelőssé vált hangon. - Ki maga? 
- Harv Goldfarb. Emlékszik? Az Információs Központban találkoztunk. 
Fuller megnyugodva nagyot sóhajtott. - Persze. Mi az ördögöt keres itt? 
Goldfarb közelebb araszolt annyira, hogy a műszerek fényében látni lehessen sűrű ráncoktól 

barázdált arcát. - Elgondolkodtam azon, amit mondott - kezdte. - Maguk az elsők, akik talán képe-
sek segíteni, hogy hazajussak. Féltem, hogy elfelejtenek, ezért ide jöttem. 

- Ha akarnánk, sem felejthetnénk el, Mr. Goldfarb - válaszolta Fuller. - Szükségünk van ma-
gára. Megnézte a kinti kamerákat? 

- Igen. Nem hiszem, hogy gond lenne velük. Mit akarnak adásba tenni? 
- Egyelőre nem tudjuk. Magát, magunkat, mindannyiunkat... Majd meglátjuk. 
- Engem?! - kérdezte döbbenten Goldfarb. 
- A lényeg tulajdonképpen az, hogy elvben tudjunk adni. A fenyegetés a fontos, hogy aztán 

beváltjuk-e, az más kérdés. 
- Kezdem érteni. Arra számítanak, hogy sikerül rájuk ijeszteni, és kiengedik magukat, ne-

hogy leleplezzék Interterrát. 
- Körülbelül. 
- Nem fog sikerülni - jelentette ki Goldfarb. 
- Miért? 
- Két okból. Először, ha kikapcsolják az áramot, nincs adás, másodszor pedig azért, mert 

nem vállalom. 
- De hát megígérte, hogy segít - próbálta emlékeztetni Fuller az öreget. 
- Igen, maga pedig azt mondta, hogy elvisz New Yorkba. 
- Úgy is van. A megállapodás érvényes, csak még nem dolgoztuk ki a részleteket. 
- Részletek! - kiáltott fel nehezen kiismerhető hangon Goldfarb. - Figyeljen rám! Régen itt 

élek, meg tudom mondani, mit csináljanak, hogy kijussanak. Sok éjszakát végigálmodoztam arról, 
hogyan hagyhatnám itt ezt az elviselhetetlenül tökéletes világot. 

- Örömmel fogadunk minden javaslatot - jelentette ki Fuller. 
- Biztosan tudni akarom, magukkal visznek-e - bizonytalankodott még mindig az öreg. 
- Efelől legyen nyugodt! Halljam, mi az ötlete! 
- Működőképes a tengeralattjáró? 
- Éppen azt ellenőrzöm. Energiánk bőven van, úgyhogy valószínűleg nem lesz vele gond. 
- Rendben van. Figyeljen! Hallották a tájékoztatón, hogy az interterraiak örökké élnek? Nem 

ugyanabban a testben, azt folyamatosan cserélik, de örökké. 
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- Igen. Voltunk is a halálközpontban, és láttuk, hogyan szedik ki az emberből azt, amit ők 
esszenciának neveznek - válaszolta Fuller. 

- Hm. Jó gyorsan haladnak! - állapította meg némi csodálkozással a hangjában Goldfarb. - 
Ha végignézték, akkor nyilván azt is tudják, hogy az eljárás csak a halál beállta előtt alkalmazható. 
Más szóval tervszerűen kell végrehajtani. Érti, mire gondolok? 

- Nem egészen - vallotta be Fuller. 
- Életben kell lenniük, amikor kiszívják belőlük a memóriájukat, vagy hogy még pontosabb 

legyek, az agyuknak normálisan kell működnie. Ha váratlanul halnak meg, akkor kész, vége, az ille-
tővel nincs mit csinálni. Ezért rettegnek annyira az erőszaktól, és ezért is irtották ki minden formáját 
már évmilliókkal ezelőtt. Képtelenek a durvaságra, és ha semmiképp sem tudják elkerülni, akkor 
mással végeztetik el. 

- Jöhet tehát az erőszakkal való fenyegetés. Már gondoltunk rá - mondta Fuller. 
- Igen, de nem csak úgy, általában, hanem konkrétan a halállal kell megfenyegetni őket. Az-

zal, hogy a memóriájuk kiszívása nélkül halnak meg, ha nem azt teszik, amit mondanak nekik - ma-
gyarázta Goldfarb. 

- Értem. Arra gondol, hogy ejtsünk túszokat. 
- Pontosan! Kettőt, négyet, amennyit csak tudnak, de ne klónokat, mert azok nem számíta-

nak. És még valami: a klónok nem irtóznak az erőszaktól. Gondolkodás nélkül végrehajtják, amire 
utasítást kapnak. 

- Ügyes! Minél többen vannak, annál nagyobb a rémület - állapította meg elismerően Fuller. 
- Bizony! - felelte büszkén Goldfarb. - Így a kamerával sem kell vacakolni. 
- Tetszik az ötlet. Mi volna, ha szólna Richardnek, hogy ne erőlködjön, hagyja a kamerát? 

Ellenőrzöm a gáznyomást, aztán én is megyek. 
- Szóval megígéri, hogy magukkal visznek? 
- A szavamat adom rá. Ne aggódjon! - mondta a nyugalmazott tengerésztiszt. 
 
- Állj! - adta ki a parancsot határozottan Bergman. - Döntse el végre, hogy tudja-e, merre 

kell menni! Már húsz perce keringünk itt, mint két hülye. Hol vannak azok az átkozott fegyverek? 
- Sajnálom. Nappal sem nagyon tudok kiigazodni a múzeumokban - felelte ideges fejcsóvá-

lással Donaghue. 
- Próbáljon visszaemlékezni a teremre! 
- Hosszú volt és keskeny. 
- Mihez volt közel? Nem rémlik valami? - faggatta a búvárt Bergman. 
- Várjon! Már emlékszem. Az ajtajára ki volt írva, hogy csak a Vének Tanácsának engedé-

lyével lehet belépni rajta. 
- Nem sok ajtót láttam - a Benthic Marine elnöke gyorsan körbenézett -, itt pedig egy sincs, 

úgyhogy nyilván rossz helyen járunk. 
- Emlékszem egy perzsaszőnyegekkel teli teremre is - folytatta Donaghue. - Amögött volt, 

amelyikben a reneszánsz cuccokat tartják. 
- Ez már valami. Tudom, hol van. A változatosság kedvéért most én vezetek. Jöjjön utánam! 
Pár perccel később a szigorú figyelmeztetéssel ellátott ajtó előtt álltak - egészen közel volt 

ahhoz az ablakhoz, amelyen bemásztak. 
- Ez az? - kérdezte Bergman. - Ha igen, tettünk egy kört. 
- Azt hiszem - válaszolta Donaghue, és az ajtót belökve körbenézett. - Igen! 
- Éppen ideje. A többiek biztosan azt hiszik, elvesztünk, úgyhogy jó lesz sietni - sürgette 

Bergman. 
- Mit vigyünk el? 
Az ajtótól egy-két lépésnyire álltak. A Benthic Marine elnökére mély benyomást tett a terem 

hosszúsága, és a polcsorok kínálta hatalmas tárolótér. - Több, mint amire számítottam - mondta. - 
Nem akármilyen gyűjtemény! 

- Jobbra vannak a régi cuccok, balra az újabbak. 
- Azt hiszem, lényegtelen, mit választunk, a fő, hogy működjön, és hogy a Lugert itt ne 

hagyjuk. 
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- Én tudom, mit akarok - közölte Donaghue. A számszeríjért nyúlt, de rosszul számította ki a 
mozdulatot, és megvágta a mutatóujját. -A fenébe! Olyanok ezek a nyílhegyek, mint a borotva. 

- Nem nyílhegyek, hanem nyílpuska-lövedékek - javította ki Bergman. 
- Mindegy. Vágnak, mint a fene. 
- Emlékszik rá, merre van a Luger? 
- Balra, főnök! 
- Ne szólítson főnöknek! - figyelmeztette a búvárt Bergman. 
- Már mondtam, hogy az új cuccok balra vannak! - szólt élesen Donaghue. 
A Benthic Marine elnöke elindult anélkül, hogy válaszolt volna. Rosszul érezte magát a bú-

várokkal összezárva, idegesítette harsány modoruk, gyakran egészen gyerekes hőbörgésük. 
Donaghue a másik irányba ment. Mivel a fegyverek hosszú időt töltöttek az óceánban, kagy-

lók, parányi rákok telepedtek rájuk, úgy gondolta, hogy a régebbieknek nem lévén olyan alkatrész-
ük, amelynek a sós víz árthatott - több hasznát lehet venni. Az ókori görög hadiszerszámokhoz érve 
összeszedett néhány rövid kardot, dárdát, pajzsot, láb- és mellvértet, sőt, sisakot is - az utóbbiakban 
a sötétben is jól látható aranydíszítés vonzotta - és alaposan felpakolva az ajtóhoz indult. 

- Megvan, amit keresett? - kérdezte menet közben Bergmantól. 
- Még nincs. Csak néhány rozsdás puskát találtam. 
- Én már végeztem. 
- Rendben. Megyek én is, mihelyt megtaláltam a pisztolyt - felelte Bergman. 
Donaghue - mintha nem cipelt volna éppen eleget - a számszeríjat is magához véve, nagy 

nehezen kinyitotta az ajtót, de csak egyetlen lépést tudott tenni a folyosón, mert beleütközött 
Adamsbe. 

Annyira meglepődött, hogy mindent elejtett, és a nehéz bronzpáncélzat fülsiketítő csöröm-
pöléssel szóródott szét a gránitpadlón. 

- Barom! - szidta magából kikelve a barátját Adams. A váratlan zaj ugyanúgy megijesztette, 
mint Donaghue-t az ő váratlan felbukkanása. 

- Mi az ördögnek ólálkodsz itt? Az idegbajt hoztad rám! 
- Mi tartott ilyen sokáig? - kérdezett vissza Adams. - Azt hittük, bajotok esett. 
- Időbe telt, amíg megtaláltuk a termet. 
- Mi az ördögöt csinálnak?! - kérdezte dühösen az ajtóból Bergman. - Fel akarják verni az 

egész várost? 
- Nem én vagyok a hibás - mentegetőzött Donaghue, és nekiállt összeszedni, amit szétszórt. 
- Megtalálta a Lugert? - kérdezte Adams. 
- Még nem. Hol van Donald? 
- Hazament. Változott a program. Az öreg Harvey Goldfarb elbújt a hajóban, már várt ben-

nünket, amikor megérkeztünk - magyarázta a búvár -, és jobb terve van, mint amit mi kieszeltünk. 
- Valóban? Éspedig? - érdeklődött meglepődve Bergman. 
- Túszokat fogunk ejteni. Azt mondja, az interterraiak annyira félnek az erőszakos haláltól, 

hogy mindent megtesznek, csak hogy elkerülhessék. Ha párat elkapunk, és azt mondjuk, hogy kite-
kerjük a nyakukat, inkább elengednek. 

- Tetszik az ötlet. Miért nem várt meg bennünket Donald? 
- Ideges Suzanne miatt, pláne így, hogy kezdenek jól alakulni a dolgok - felelte Adams. - 

Szólt, hogy figyelmeztessem magát, siessenek. Ha kész van, azonnal hívom a légi taxit. 
- Rendben. Jöjjenek! Hamarabb megtaláljuk azt az átkozott pisztolyt, ha hárman keressük - 

mondta a búvároknak Bergman. 
 
A légi taxi a vendégek palotájának ebédlője előtt állt meg, az ajtaja hangtalanul kinyílt. 

Adams és Donaghue annyi régi fegyvert cipelt, hogy csak nehezen tudott kiszállni belőle, 
Bergmannak azonban könnyű dolga volt, mivel beérte a Lugerrel, mást nem is vett magához. 

A búvárok úgy néztek ki, mint az ókori görög harcosok - inkább felvették sisakjukat, láb- és 
mellvértjüket, mintsem cipeljék, még így is épp elég gondjuk volt a pajzsokkal, dárdákkal, kardok-
kal és a számszeríjjal. Bergman rá akarta beszélni őket, hogy hagyják a páncélt, de hallani sem 
akartak róla, úgyhogy felhagyott a próbálkozással. Adams és Donaghue meg volt győződve arról, 
hogy ha sikerül hazavinni, vagyonért adhatja el az arannyal, drágakövekkel díszített vértezetet. 
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Meglepődtek, mikor az ajtót becsukva maguk mögött, az étkezőt üresen találták. 
- Furcsa. Donald azt mondta, ide jön - állította Adams. 
- Ugye nem azt tervezi, hogy nélkülünk lóg meg? - kérdezte Donaghue. 
- Nem tudom. Erre még nem gondoltam. 
- Nem hagy itt bennünket - nyugtatta meg a két búvárt Bergman. - Láttuk az Oceanust, ott 

van, ahol volt, anélkül pedig nem tud elmenni. 
- Nézzük meg, hátha Suzanne-nél van! - javasolta Donaghue. 
- Jó ötlet. 
Hála az ősi fegyverzetnek, meglehetősen nagy zajjal vágtak neki a házakat elválasztó gyepes 

térségnek. 
- Nevetséges, ahogy csörömpölnek - jegyezte meg néhány lépés után Bergman. 
- Nem kérdeztük a véleményét - válaszolta harapósan Adams. 
A lány házának a sarkát megkerülve Fullert, Suzanne-t és Goldfarbot a medence szélén, a 

napozószékben ülve találták. Egyetlen pillantás is elég volt, hogy megállapítsák, elég feszült közöt-
tük a légkör. 

- Mi a baj? - kérdezte Bergman. 
- Van egy kis problémánk - válaszolta Fuller. - Suzanne nem hiszi, hogy helyes, amit csiná-

lunk. 
- Miért nem? - fordult a lányhoz a Benthic Marine elnöke. 
- Azért, mert a gyilkosság bűn - válaszolta Suzanne. - Ha túszokat ejtünk, és megfelelő al-

kalmazkodás nélkül kerülnek a felszínre, végük. Erőszakot, halált hoztunk magunkkal, és most me-
nekülni akarunk. Erkölcsileg ez elfogadhatatlan. 

- Igen, de nem mi akartunk ide kerülni! - érvelt szenvedélyesen Bergman. - Nem szeretem 
ismételni magamat, de újból csak azt tudom mondani, hogy akaratunk ellenére tartanak itt bennün-
ket. Azt hiszem, ez elég indok arra, hogy erőszakot alkalmazzunk. 

- Ne keverje össze a célt és az eszközöket! - figyelmeztette a lány. - Az, hogy a törekvésünk 
helyes, még nem ment fel bennünket a bűn alól. 

- Én csak azt tudom, hogy nagyon hiányzik a családom, és hajlandó vagyok bármit megten-
ni, hogy újra lássam őket. 

- Megértem. Igazán! - bizonygatta Suzanne. - Felelősnek érzem magam, és az is igaz, hogy 
elraboltak bennünket, de nem akarom, hogy még többen halljanak meg, és azt sem, hogy Interterrát 
baj érje. Kötelességünk tárgyalni velük. Olyan békés emberek! 

- Békések? Én inkább unalmasnak nevezném őket - jegyezte meg Adams. 
- De még milyen unalmasak! - csatlakozott hozzá Goldfarb. 
- Perry! Ő Harvey Goldfarb - mutatta be az öreget Fuller. 
A két férfi kezet rázott. 
- Nem tudom, miről tárgyalhatnánk - felelte Suzanne javaslatára visszatérve Fuller. - Arak 

egyértelműen kijelentette, hogy örökre itt kell maradnunk. Ezek után nem sok értelmét látom az 
egyezkedésnek. 

- Várjunk még egy kicsit! - ajánlotta Suzanne. - Milyen kárunk származhat belőle? Esetleg 
meggondoljuk magunkat, vagy kitalálunk valamit, amivel őket vehetjük rá, hogy változtassanak az 
elhatározásukon. Ne felejtsük el, hogy felnőtt emberként kerültünk ide, nehezen fogadunk el új dol-
gokat, ráadásul annyira belénk ivódott, hogy mi vagyunk a „jó fiúk”, hogy észre sem vesszük ma-
gunkban a szörnyeteget! 

- Nem tartom magamat szörnyetegnek - jelentette ki Bergman. - Egyszerűen idegen vagyok 
itt. 

- Én sem! - csatlakozott hozzá Donaghue. 
- Hadd mondjak még valamit! - érvelt tovább a lány. - Tegyük fel, hogy sikerül kijutnunk 

innen. Utána mi lesz? Eláruljuk, hogy létezik az óceán alatt egy világ, amelyet úgy hívnak, 
Interterra? 

- Nehéz lenne eltitkolni - válaszolta Fuller. - Mit mondjunk, hol voltunk vagy egy hónapig? 
- És én? Majdnem kilencven éve nem voltam otthon - mondta Goldfarb. 
- Ezt még nehezebb lenne megmagyarázni - értett egyet Fuller. 
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- Tőlem biztosan megkérdezik, honnan szereztem az aranyat és a fegyverzetet. Merthogy 
magammal viszem, az biztos - jelentette ki Adams. 

- És a közvetítésben rejlő gazdasági lehetőségek? - támadt fel Bergmanban az üzletember. - 
Mindkét oldalnak segíthetünk úgy, hogy közben milliárdosokká válunk. Csak a csuklóra erősíthető 
kommunikátor kész műszaki csoda, nem beszélve a többiről. 

- Térjünk vissza az alapkérdéshez, ahhoz, hogy akár örömmel tesszük, akár nem, eláruljuk 
Interterra létezését. Próbálják meg őszintén átgondolni, mennyi erőszak, kapzsiság jellemzi civilizá-
ciónkat! - kérte a férfiakat Suzanne. - Nem szívesen valljuk be magunknak, de attól ez még igaz. 
Önzőek vagyunk, úgy is, mint népek, és úgy is, mint nemzetek. Elkerülhetetlenné válna köztünk az 
összeütközés, és amilyen fejlett Interterra, amekkora - számunkra szinte felfoghatatlan - erőforrás-
okkal rendelkezik, annak tragikus következményei lehetnek, a világ pusztulását okozhatja, leg-
alábbis nekünk, második nemzedékhez tartozó embereknek. 

Úgy tűnt, a lány szavai célba találtak, pár másodpercre mindenki elgondolkodott rajtuk. 
- Nem érdekel, mi lesz - törte meg hirtelen a csöndet Adams. - Ki akarok jutni innen. 
- Én is - értett egyet Donaghue. 
- Én is - mondta Bergman. 
- És én is - jelentette ki Fuller. - Ha sikerül, tárgyalhatunk az interterraiakkal. Legalább va-

lódi egyezkedés lesz, nem olyan, amiben eleve ők diktálnak. 
- Maga mit gondol, Harvey? - fordult Goldfarbhoz Bergman. 
- Évek óta másról sem álmodom, mint hogy egyszer hazajutok. 
- Akkor ezt eldöntöttük - foglalta össze a véleményeket Fuller. - Megyünk! 
- Én nem - jelentette ki Suzanne. - Nem akarom, hogy még több ember halála száradjon a 

lelkemen. Lehet, hogy azért, mert nincs közvetlen hozzátartozóm, mindenesetre szeretnék még egy 
esélyt adni Interterrának. Tudom, sok mindent meg kell szoknom, de olyan, akár a paradicsom. 
Annyit mindenképpen megér, hogy önvizsgálatot tartsak. 

- Sajnálom, Suzanne - mondta határozottan a lány szemébe nézve Fuller. - Ha megyünk, ne-
ked is jönnöd kell. Nem engedhetjük meg, hogy magasztos erkölcsi elveid romba döntsék a tervün-
ket. 

- Mit akarsz csinálni? Kényszerítesz? 
- Akár azt is. Ne felejtsd el, hogy harc közben a parancsnok köteles a saját katonájával is vé-

gezni, ha az a többiekre nézve veszélyt jelent, a viselkedése meghiúsíthatja az akció sikerét! 
Suzanne nem válaszolt. Kifejezéstelen arccal körbehordozta a tekintetét a többieken, de azok 

is hallgattak, egyikük sem kelt a védelmére. 
- Térjünk vissza a lényeghez - zárta le határozottan a témát Fuller. - Megszerezték a Lugert? 
- Igen - jelentette Bergman. - Nehezen találtuk meg, de sikerült. 
- Hadd lássam! 
Miközben Bergman némi nehézség árán előhalászta tunikája zsebéből a pisztolyt, Suzanne 

felpattant, és kiviharzott a szobából. Elsőnek Adams kapott érte - eldobta, ami a kezében volt, és 
nehéz páncélzatában a lány után vetette magát. Ragyogó erőállapotának köszönhetően hamar beér-
te, elkapta a csuklóját, és megállította. Mindketten erősen lihegtek. 

- Ez éppen kapóra jött Donaldnek - mondta két ziháló lélegzetvétel között a búvár. 
- Nem érdekel. Engedjen el! - követelte a lány. 
- Le fogja lőni. Imádja a katonásdit, még mindig úgy viselkedik, mintha tiszt lenne. 
Suzanne rángatózni kezdett, megpróbált szabadulni, de hamar rájött, hogy fölöslegesen eről-

ködik, Adams nem engedi el. Közben a többiek is megérkeztek, és körbevették őket. Fuller kezében 
fenyegetően megvillant a Luger. 

- Arra kényszerítesz, hogy olyat tegyek, amit nem szeretnék - mondta fenyegetően a tenge-
rész. 

- Ki kényszerít kit? - kérdezte gúnyosan Suzanne. 
- Hozza vissza a házba! - parancsolt rá Adamsre Fuller. - Egyszer s mindenkorra le kell zár-

nunk a kérdést. - Befelé indult, nyomában a többiek is. Adams vasmarokkal tartotta Suzanne-t, aki 
először megpróbált küzdeni, de pár lépés után megadta magát, és hagyta, hogy a búvár keresztül-
vonszolja a füvön. 

- Hozza be és ültesse le! - szólt hátra a válla fölött a medencéhez érve Fuller. 



 - 152 - 

A ház fénykörébe érve Adams észrevette, hogy Suzanne keze kezd elkékülni, és mivel nem 
akart komolyabb kárt tenni benne, lazított egy kicsit a szorításán. A lánynak ennyi is elég volt: he-
ves rántással kiszabadította magát, és teljes erőből mellbe lökte a búvárt, akit váratlanul ért a táma-
dás, nem tudta kivédeni, és hátrazuhanva beleesett a medencébe. Suzanne megpördült, és léleksza-
kadva visszarohant a sötétbe. 

Bármilyen remek úszó volt Adams, a nehéz vértezet a víz alá nyomta, és hiába erőlködött, 
nem tudott a felszínre evickélni. Félve, hogy megfullad, Fuller az egyik székbe hajította a pisztolyt, 
utánaugrott, Bergman és Donaghue pedig a partról segített, amíg rá nem döbbentek, hogy Suzanne 
ismét megszökött. 

- Rohanjon utána! - kiáltotta Bergman. - Ezt bízza csak rám! 
A búvár azonnal engedelmeskedett, és pár lépés elég volt neki ahhoz, hogy nagy tisztelettel 

emlékezzen a hoplitákra, a nehéz fegyverzetükben sokszor órákig is menetelő, kegyetlen csatákat 
végigharcoló, ókori görög gyalogosokra. Leginkább a mellvért zavarta, de persze a sisak és a láb-
vért sem segített abban, hogy gyorsabban tudjon futni. A házból kivetülő fény pereméhez érve meg-
torpant; a szeme nehezen alkalmazkodott a sötéthez, és bár Suzanne-nek nem sok előnye volt vele 
szemben, sehol sem látta. 

Donaghue látása fokozatosan tisztult, már meg tudta különböztetni maga körül a tárgyakat, 
de a lánynak továbbra sem volt nyoma. Jobbról valamilyen mozgást érzékelt, és egy pillanattal ké-
sőbb ugyanonnan éles fénysugár vetődött felé. Megpördült, és vagy ötven méternyire, az étkező kö-
zelében egy nyitott ajtajú légi taxit pillantott meg. 

Amilyen gyorsan az erejéből telt, nekilódult, közben érezte, hogy a legjobb esetben is pilla-
natok kérdése lesz csupán, időben érkezik-e, vagy sem. Suzanne már bent volt a járműben, el is he-
lyezkedett, és ráhelyezte a tenyerét az asztalra. 

- Ne! - ordította Donaghue. A jármű ajtaja felé vetődött, de mire odaért, a nyílás helyén már 
csak a sima, hegesztés nélküli burkolatot találta. Fém csattant fémhez, az ütközéstől a búvár hátra-
zuhant, a sisakja leesett a fejéről. A következő pillanatban a légi taxi éles süvöltéssel a magasba 
szökött, és a nyomában támadt légörvény Donaghue-t is felszippantotta a gyepről. Mint héliummal 
töltött ballon libbent fel csaknem fél méter magasra, hogy aztán hangos csörömpöléssel visszazu-
hanjon. 

A becsapódás fájdalmas volt, egész testében összerándult tőle. Miután összeszedte magát, és 
már lélegzethez jutott, nagy erőfeszítéssel feltápászkodott, és vánszorogva elindult a ház felé. Ad-
digra a többieknek is sikerült kihalászniuk a medencéből Adamst, és leültették az egyik székre, 
hogy nyugodtan kiköhöghesse magát. 

Fuller éppen akkor nézett a terasz felé, amikor Donaghue rogyadozó térdekkel megjelent. - 
Hol van? 

- Elment egy légi taxival. 
- És maga hagyta?! - a tengerész magából kikelve, dühösen pattant fel Adams mellől. 
- Nem tudtam megállítani. Futás közben hívhatta. Mire utolértem, már késő volt. 
- Jézusom! - Fuller mindkét kezével a fejéhez kapott. - Hogy valaki ennyire tehetetlen le-

gyen! Egyszerűen képtelen vagyok felfogni! 
- Hé! Én mindent megtettem, amit lehetett! - mentegetőzött Donaghue. 
- Ne veszekedjenek! - figyelmeztette őket Bergman. 
-A francba! - szitkozódott változatlan erővel Fuller, és idegesen fel-alá kezdett rohangálni. 
- Nem lett volna szabad elengednem! - köhögte Adams. 
Fuller hirtelen lefékezett. - Még bele sem kezdtünk, és máris komoly bajban vagyunk. Nem 

tudjuk, mit fog csinálni, úgyhogy nincs más választásunk, villámgyorsan cselekednünk kell. 
Michael! Rohanjon az Oceanushoz, és senkit ne engedjen a közelébe! 

- Értettem! - Donaghue felkapta a számszeríjat és a nyílvesszőket, és visszarohant a sötétbe. 
- Túszok kellenek, mégpedig gyorsan - folytatta Fuller. 
- Arak és Sufa jó lesz? - kérdezte Bergman. 
- Tökéletes. Hívjuk ide őket. Bízzunk abban, hogy Suzanne még nem szólt nekik! 
- Ismael és Mary Black? - állt elő az újabb ötlettel Bergman. 
- Minél többen vannak, annál jobb - jegyezte meg Goldfarb. 
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- Rendben van, hívjuk őket is - mondta Fuller -, de ezzel kész. Nincs több hely az 
Oceanuson. 

 
Suzanne érezte, hogy a szíve vadul kalapál. Sosem volt még ennyire izgatott. A szerencséjé-

nek köszönhette, hogy el tudott szökni, és belegondolni sem mert, mi történt volna, ha nem segítik a 
körülmények. Fázósan megborzongott. Mindent elsöprő menekülési vágyuk idegenné tette számára 
a többieket, az pedig, hogy akár ölni is képesek, szinte ellenséggé. 

Függetlenül attól, amit a megbeszélés során, az indulat hatása alatt mondott, csupán abban 
volt biztos, hogy nem akarja senkinek a halálát. Bármennyire összezavarodott is azonban, tudta, 
hogy a légi taxi ajtaja csak akkor záródik be, ha megadja az úti célt, és elsőnek a fekete piramis, a 
Vének Tanácsa jutott eszébe. 

Útközben sikerült valamelyest összeszednie magát, és racionálisabban is átgondolni, amit 
tesz. Úgy érezte, a Vének Tanácsa mindenkinél jobban fogja tudni, hogyan lehet úgy megoldani a 
válsághelyzetet, hogy ne legyen több áldozat. 

A piramishoz vezető járdán végigmenve meglepődve nyugtázta magában, hogy az épület 
környéke teljesen kihalt. Interterra egyik legfontosabb kormányzati központjáról lévén szó, feltéte-
lezte, hogy a piramisban folyamatosan, éjjel-nappal lázas munka folyik. Nem így volt - nemcsak a 
környék, az épület is tökéletesen kihaltnak tetszett. 

Suzanne végighaladt a csillogó, hófehér márvánnyal burkolt folyosón, közben egyetlen lel-
ket sem látott, és egyre kevésbé tudta, mit tegyen, ha odaér a hatalmas, szárnyas bronzajtóhoz. Te-
kintettel a fenséges környezetre, nevetségesnek érezte, hogy kopogjon, de gondja magától megol-
dódott, mert az ajtó, akárcsak délelőtt, most is automatikusan kinyílt előtte. 

Suzanne a kerek, oszlopos csarnok közepére ment, megállt ugyanazon a helyen, ahol elő-
ször, és körbenézve megpróbálta eldönteni, hogyan tovább. 

Tökéletes csönd vette körül. 
- Helló! - köszönt bátortalanul, és mivel nem kapott választ, kis szünet után, valamivel han-

gosabban, megismételte. Harmadszor már egészen kieresztette a hangját, és az a kupolának köszön-
hetően hosszan visszhangzott azután is, hogy becsukta a száját. 

- Segíthetek valamiben? - hallotta egy kislány nyugodt kérdését, amikor saját hangjának 
utolsó foszlányai is elcsitultak. 

Suzanne megfordult, és az ajtó kínálta hatalmas keretben Alát pillantotta meg. A kislány 
selymes szőke haja kócos volt, mintha pillanatokkal korábban kelt volna fel az ágyból. 

- Elnézést a zavarásért - mondta. - A körülmények kényszerítettek rá. Meg kell állítanotok a 
társaimat. Menekülni akarnak, és ha sikerül nekik, Interterra titka lelepleződik. 

- Interterráról nem könnyű megszökni - válaszolta Ala, és annyira természetes, gyermeki 
mozdulattal dörzsölte meg a szemét, hogy Suzanne-nek emlékeztetnie kellett rá magát: kivételesen 
intelligens és tapasztalt emberrel áll szemben. 

-A búvárhajóval akarnak menni. A Földfelszín Múzeumában van. 
- Értem. Azzal sem könnyű, de biztos, ami biztos, kiküldök néhány dolgozó klónt, hogy te-

gyék működésképtelenné, és sürgősen összehívom a Tanácsot - mondta Ala. - Remélem, velünk 
maradsz, hogy megbeszéljük a dolgot. 

- Természetesen. Nagyon szeretnék segíteni. - Suzanne-nek eszébe jutott, hogy talán meg 
kellene említeni a tragikus haláleseteket, de úgy döntött, hogy később is ráér szóba hozni őket. 

- Ez elég váratlan és nyugtalanító fejlemény - folytatta Ala. - Miért döntöttek úgy a barátaid, 
hogy megkísérlik a menekülést? 

- A családjukra hivatkoztak, és arra, hogy megfosztottátok őket a választási lehetőségtől. 
Persze, mindegyiknek vannak egyéb, egyéni okai is. 

- Ezek szerint még nem fogták fel, mennyire szerencsések. 
- Azt hiszem, ezt nyugodtan kijelenthetjük - válaszolta Suzanne. 
 
Légitaxi szállt le a múzeum sötét, fekete árnyékokkal teli udvarán, és két erős, kőkeményen 

dagadó izmú dolgozó klón szállt ki belőle. Mindkettőnél jókora, hosszú nyelű kalapács volt, de csak 
az egyik indult a Benthic Marine búvárhajója felé, társa a nyílás peremét megragadva visszatartotta 
a légi taxit. 
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Az első klón egyetlen pillanatig sem késlekedett, a búvárhajóhoz érve egyenesen az áramel-
látást biztosító telepekhez lépett, a rekesz fedelét felhajtva megkereste a főcsatlakozót, és magasra 
emelte a kalapácsot, hogy jól irányzott ütéssel működésképtelenné tegye. 

A nehéz, hosszú nyelű szerszám azonban nem olyan ívben zúdult lefelé, ahogyan arra szá-
mítani lehetett. A klón, mihelyt a hegyes nyílvessző átütötte a torkát, kiejtette a kezéből, gurgulázó 
hanggal a sebhez kapott, és hátratántorodott. Vér és átlátszó, ásványi olajhoz hasonló folyadék bu-
gyogott ki a száján, áztatta át fekete overallját. Néhány botladozó lépésre futotta csupán az erejéből, 
mielőtt hanyatt zuhant. Rándult még néhányat, aztán örökre mozdulatlanná merevedett. 

Donaghue felhúzta a számszeríjat, újabb vesszőt illesztett belé, és a fal melletti búvóhelyét 
otthagyva óvatosan az élettelen kupac felé indult. A légi taxit nem hallotta, nem is látta: hangtalanul 
érkezett, és a látókörén kívül szállt le. Áldotta a szerencséjét, hogy a megfelelő pillanatban fordult 
hátra, nézett a búvárhajó felé, mivel korábban, minden erőfeszítése ellenére kis időre elnyomta az 
álom. 

A nyílpuskát lövésre készen tartva előrenyújtotta a lábát, és megbökte a mozdulatlan testet. 
A klón nem reagált, vére és az olajos folyadék keskeny patakká összeolvadva csörgedezett nyakse-
béből. 

A számszeríjat fél kézzel elengedve Donaghue lendületet vett, és még egyszer, jó erősen be-
lerúgott, hogy biztos lehessen a dolgában. Még be sem fejezte, amikor legnagyobb megdöbbenésére 
a fegyver szinte kiröpült a kezéből. 

Riadtan megpördült, és egy másik klónt látott, aki erőteljes mozdulattal félrehajította a 
számszeríjat, és magasan a feje fölé emelte a kalapácsot. Donaghue ösztönösen magasba kapta a 
karját, bár tudta, hogy az nem fogja megvédeni a rázúduló ütéstől. Rémülten hátrált, a mögötte he-
verő testben megbotolva hátrazuhant, és esés közben a sisakját is elveszítette. 

Elkeseredetten oldalra vetődött, hogy kikerülje a kalapácsot, amely így a már mozdulatlan 
testet találta el. A második klón egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát, utána gyorsan megtá-
maszkodott, és újból magasba emelte a fegyverét, hogy lecsapjon Donaghue-ra. Pillanatnyi elbi-
zonytalanodása kapóra jött a búvárnak, lehetővé tette, hogy térdre emelkedve előrántsa rövid görög 
kardját. A klón éppen lefelé akarta rántani a kalapácsot, amikor teljes erőből előrelendült, és marko-
latig belédöfte a fegyvert. A rövid, széles penge ütötte résből vér és tiszta olaj spriccelt a mellkas-
ára. 

A klón elejtette a kalapácsot, és két kézzel Donaghue fejéhez kapott. A búvár érezte, hogy a 
talpa elszakad a földtől, a levegőübe emelkedik, de szerencsére ez az állapot nem tartott sokáig. A 
klón rendkívüli ereje elfogyott, teste hátrahanyatlott, és Donaghue-t is magával rántotta. 

Még legalább öt percig szorította ellenfelét, ujjai csak azután ernyedtek el, és Donaghue ki 
tudta szabadítani magát. Támolyogva felállt, közben a hányinger kerülgette a két klónból kiömlő 
folyadék émelyítő szagától. Olyan volt, mintha vágóhíd bűzét keverte volna össze valaki egy gép-
kocsijavító műhelyével. 

Megkereste a számszeríjat, közben tisztelettel és némi félelemmel gondolt a klónok rendkí-
vüli erejére. Meglepte, hogy a második rátámadt, és nem sok fejtörésébe került, hogy rájöjjön: hatá-
rozott parancsot kaptak. A kellemetlen közjáték arról is meggyőzte, hogy Goldfarbnak igaza van: a 
klónok nem riadnak vissza az erőszaktól. 

 
Tizenkilencedik fejezet 

 
- Nem halaszthatnánk vacsora utánra? - kérdezte Adams. - Meghalok az éhségtől. 
- Ne hülyéskedjen! - figyelmeztette Bergman. 
- Nem hülyeségből mondtam! - tiltakozott a búvár. 
- Ezek ők lesznek! - szólt Goldfarb az ajtó mellől, ahová Fuller állította őrködni. - Épp most 

száll le egy légi taxi. 
Az étkezőben voltak, Arakot, Sufát és a Black házaspárt várták. 
- Felkészülni! - adta ki Fuller harsányan az utasítást. Adams az egyik görög kardért kapott, 

az úszómedencében vett, nem kívánt fürdő után sietve megszabadult a páncéltól. Fuller kiugrasztot-
ta a helyéről a Luger tárját már legalább tucatszor megcsinálta -, ellenőrizte, hogy tele van-e, majd 
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visszatolta a helyére. Azt is gondosan ellenőrizte, hogy a fegyver csőre van-e töltve, helyére ugrott-
e az első lövedék. 

Arak, Sufa, Blackék, és négy hatalmas termetű dolgozó klón viharzott be a szobába. 
- Minden rendben. Nyugodjatok meg! - kérte őket a sietségtől kissé lihegve Arak. 
Goldfarb, ahogyan azt előre megbeszélték, jó hangosan bevágta mögöttük az ajtót, Arak 

azonban látszólag nem vett tudomást a zajról. Goldfarb megkerülte a csoportot, és Bergmannal és 
Adamsszel együtt szorosan Fuller mögé állt. 

- Először is, meg kell értenetek, hogy nem mehettek el - folytatta Arak. - Nem engedhetjük 
meg. 

- Gyorsan terjed a hír - jegyezte meg Fuller. - Tehát Suzanne már értesített benneteket. 
-A Vének Tanácsától tudjuk, mi helyzet. Rögtön azután szóltak, hogy hívtatok bennünket. 

Szeretnénk, ha visszamennétek a házaitokba. Ismétlem: hiába próbálkoztok, nem tudtok elszökni. 
- Majd meglátjuk - válaszolta a tengerész. - Egyelőre mi parancsolunk, ti pedig engedelmes-

kedtek. 
- Arról szó sem lehet! - tiltakozott az interterrai, és ráparancsolt a dolgozó klónokra: - Ár-

talmatlanítsátok őket, de úgy, hogy ne essen bajuk! 
A klónok engedelmesen mozdultak is, Fuller azonban a fegyvert maga elé tartva hátrálni 

kezdett, vele együtt a többiek is. 
- Senki ne jöjjön közelebb! - adta ki harsányan a parancsot a tengerész. 
- Lehet, hogy még sosem láttak fegyvert - jegyezte meg idegesen Bergman. 
- Hamar rájönnek, mire való - válaszolta Fuller, és miközben tovább hátrált, célba vette a 

legközelebbi klón fejét. 
- Arak! - kiáltotta Ismael. - Fegyver van nála! Arak... 
- Állj! - parancsolt a klónokra Fuller. 
Azok, mivel az interterrai utasítása korábban hangzott el, figyelmen kívül hagyták a máso-

dik felszólítást, és rendíthetetlenül tovább közeledtek a második nemzedékhez tartozó emberekhez. 
Látva, hogy másképp nem állíthatja meg őket, Fuller meghúzta a ravaszt, és homlokon lőtte a leg-
közelebbit. A klón elzuhant, sebéből tiszta, sűrű folyadék ömlött a márványpadlóra. Lábai furcsa 
módon tovább mozogtak, mintha folytatni akarná a menetelést. 

Arak és Sufa torkát egyetlen hang sem hagyta el, de tekintetük tágra nyílt a rémülettől. 
A maradék három klón, mintha mi sem történt volna, rendületlenül tovább közeledett. Az 

egyik már csak karnyújtásnyira volt Bergmantól, amikor Fuller célba vette, és újból lőtt. A lövedék 
halántékon találta, a padlóra döntötte, de hiába zuhant el, az ő lábai is tovább mozogtak. 

- Állj! - kiáltott rá Arak remegő hangon a maradék két klónra, és azok rögtön engedelmes-
kedtek. Az interterrai arca halottsápadt volt, egész testében remegett. A két leterített klón lábmozgá-
sa fokozatosan lelassult, végül abbamaradt. 

Fuller a pisztolyt két kézzel markolva megpördült, és ezúttal Arakot vette célba. - Így már 
jobb! - szólt rá a halálosan megrémült interterraira. - Hogy pontosan értsük egymást, a következő te 
leszel. 

- Kérlek! - sikoltott fel Sufa. - Ne bántsd! Kérlek! 
- Ha nem muszáj, nem bántom - válaszolta Fuller anélkül, hogy a fegyvert egy hajszállal is 

lejjebb eresztette volna. - Ha azt csináljátok, amit mondunk, nem lesz semmi baj. Arak! Szeretném, 
ha bekapcsolnád a kommunikátorodat. Elintézel pár dolgot, aztán megyünk. 

 
Suzanne-re mély hatással volt az a higgadtság, nyugalom, amellyel a vének tudomásul vet-

ték, hogy súlyos válsággal kell megbirkózniuk. Őt, velük ellentétben, egyre növekvő nyugtalanság 
tartotta fogva: a tanácshoz befutó jelzésekből úgy tűnt, hogy korábbi kollégáinak sikerül végrehaj-
taniuk, amit elterveztek. 

Amíg a tanács tagjai gyülekeztek, Suzanne-t megvacsoráztatták, majd visszakísérték. Akár-
csak délelőtt, megkérték, hogy álljon az oszlopos csarnok közepére, ezúttal azonban széket is ka-
pott, stílusában hasonlót a vénekéhez, csak valamivel kisebbet. Szemben vele, a bronzajtónak háttal 
Ala foglalt helyet. 
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- A probléma egyre súlyosbodik - mondta, miután meghallgatta a kommunikátorán kapott 
legfrissebb híreket. Tiszta, magas hangja nyugodt volt, egyszer sem remegett meg. - A csoport négy 
tússzal és a búvárhajóval Barsamába tart. Arak az utasításainkat várja. 

- Egyetlen életemben sem találkoztam még ilyen helyzettel - jelentette ki Ponu. - Négy dol-
gozó klón jóval a megszabott határidő előtt használhatatlanná vált. Ez igazán nyugtalanító. 

- Ugye meg tudják állítani őket?! - tört fel hevesen Suzanne-ből a kérdés. A tanács tagjainak 
nyugalma kezdte egyre jobban idegesíteni. - És ugye anélkül, hogy kárt tennének bennük? 

Ala a lány felé hajolt, de figyelmen kívül hagyta a kérdést. - Egy dologban teljesen bizto-
saknak kell lennünk - válaszolta nyugodtan. - Tapasztaltuk, hogy kollégáid a legcsekélyebb lelkiis-
meret-furdalást sem érzik a dolgozó klónok miatt. Mi a helyzet az emberekkel? Valóban képesek 
lennének bántani őket? 

- Félek, hogy igen - vallotta be Suzanne. - El vannak keseredve. 
- Nehéz elhinni, hogy rá tudják szánni magukat ilyen szörnyűségre azok után, hogy alkal-

muk volt megismerni a kultúránkat - jegyezte meg Ponu. - Eddig kivétel nélkül minden látogatónk 
elfogadta békés magatartásunkat. 

- Talán ők is azt tennék, ha lehetőséget kapnának rá. Pillanatnyilag azonban halálos veszélyt 
jelentenek mindenkire nézve, aki kísérletet tesz arra, hogy megállítsa őket - jelentette ki Suzanne. 

- Nem tudom elhinni - mondta egy harmadik bölcs. - Ha igaz lenne, az meghazudtolná ösz-
szes eddigi tapasztalatunkat, ahogyan Ponu is említette. 

Suzanne dühvel határos csalódottságot érzett. - Be tudom bizonyítani, mire képesek! - kiál-
totta. - Bőséges bizonyítékot hagytak maguk után két házban is. 

- Mi lenne az? - kérdezte Ala olyan szelíden, mintha a kertészkedés problémáiról beszélget-
ne valakivel. 

- Már két első nemzedékhez tartozó embernek is a halálát okozták. 
Suzanne bejelentése láthatóan nagyon megdöbbentette a tanács tagjait. - Biztos vagy benne? 

- kérdezte hosszú hallgatás után Ala, és az ülés kezdete óta először lehetett érezni a hangján némi 
nyugtalanságot. 

- Néhány órával ezelőtt láttam a holttesteket. Az egyiket agyonverték, a másikat vízbe fojtot-
ták. 

- Úgy érzem, ez a tragikus hír új megvilágításba helyezi a történteket - jelentette ki Ala. 
Nagyon remélem, mondta magában Suzanne. 
- Javaslom, hogy haladéktalanul zárjuk le Barsamát - mondta Ponu. 
Egyetértő morgás volt a válasz. 
Ala röviden mondott valamit a kommunikátorába. - Úgy lesz - közölte a többiekkel, miután 

befejezte. 
- Mennyi időt vesz igénybe a művelet? - kérdezte Ponu. 
- Néhány órát. 
 
Az ajtók hatalmasak voltak, körülbelül két emelet magasak, és három méter vastagok. Hang-

talanul mozgó zsanérok tartották őket, és befelé nyíltak. A munkát Arak irányította, közben a kom-
munikátorán keresztül folyamatosan kapcsolatban állt az Információs Központtal. Fuller egyetlen 
lépést sem tágított mellőle, és a hátába nyomott pisztolyt sem mozdította. 

Bergman, Adams és Donaghue Sufára, Ismaelre és Maryre vigyázott. Donaghue változatla-
nul görög páncélt viselt, hiába próbálták rábeszélni, nem volt hajlandó megválni tőle. Goldfarb az 
antigravitációs szállítójármű vezetőfülkéjében ült, és felkészült arra, hogy az emelők segítségével 
betegye az Oceanust a hatalmas ajtók mögötti nyomáskiegyenlítő kamrába. 

- Ismerősnek tűnik - állapította meg Fuller, amikor beléptek a rozsdamentes acélfalakkal kö-
rülvett helyiségbe. - Olyan, mint az a szoba, ahol idefelé jövet a zuhanyt kaptuk. 

Váratlanul olyan erős remegés rázta meg alattuk a padozatot, hogy kis híján elveszítették az 
egyensúlyukat. Négy-öt másodpercig tartott. 

- Mi az ördög volt ez? - kérdezte Bergman, miután abbamaradt. 
Goldfarb izgatottan kidugta a fejét az ablakon. - Jobb lesz sietni - mondta. - Valószínűleg ki 

akarnak nyitni egy geotermális aknát. 
- Az meg mire jó? - kérdezte Donaghue. 
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- Hogy lezárják a kijáratot! - kiabált vissza Goldfarb. 
- Gyerünk, Arak! - mordult fel Fuller. - Gyorsabban! 
- Hiába sürgetsz, fenyegetsz, nem tehetek többet, mint amit egyébként is teszek - válaszolta 

az interterrai. - Ráadásul Harveynak igaza van, kevés lesz az idő ahhoz, hogy távozzatok. 
- Nem adjuk fel, ha már idáig eljutottunk - jelentette ki a tengerész. - Tizenöt perc múlva, ha 

addig nem jutunk ki, lelövöm Sufát. 
A talaj ismét megremegett a lábuk alatt, jelezve, hogy a hatalmas ajtók kinyíltak. 
- Most már csak rajtatok múlik - mondta Arak, és intett Goldfarbnak, hogy hozhatja a 

merülőhajót. - Ha a belső ajtó is kinyílik, emeld be a kamrába. Amikor azt is elárasztja a víz, le tud-
tok ereszkedni az aknába. 

- Még nincs vége, Arak! - figyelmeztette Fuller. - Végig velünk jössz, és Sufa is. 
- Nem! - tiltakozott az interterrai. - Ne, kérlek! Megtettem, amit kértél, de adaptáció nélkül 

nem léphetünk ki a kinti levegőre. Elpusztulunk! 
- Nem kérem, hanem parancsolom - válaszolta rendíthetetlen eltökéltséggel Fuller. 
Arak tovább akart tiltakozni, mire a pisztoly agyával az arcába vágott. Az interterrai felsi-

koltott, tenyerét vérző sebéhez kapta, a tengerész pedig nagyot taszított rajta, belökte az acélfalú te-
rembe. 

A teherszállító, Goldfarb parancsait engedelmesen követve, könnyedén besiklott a nyomás-
kiegyenlítőbe. 

- Jöjjenek! - szólt Bergmannak és Adamsnek Fuller. - Hozzák Sufát is, a többiekkel pedig ne 
törődjenek! 

Mihelyt közel került hozzá, Sufa azonnal vigasztalni próbálta a párját, de Fuller durván ol-
dalra penderítette Arakot, akinek a szeme csúnyán bevörösödött, és erősen be is dagadt. 

- Zárd le a külső ajtót, és nyisd ki a belsőt! - parancsolt rá. 
Arak beleszólt a kommunikátorába, és az ajtószárnyak azonnal elkezdtek összezáródni. Va-

lahonnan a mélyből újabb morajlás hallatszott, a padló ismét remegni kezdett, és az ijesztő jelenség 
ezúttal valamivel tovább tartott, mint előző alkalommal. 

- Gyerünk, Arak! - figyelmeztette az interterrait Fuller. - Gyorsabban! 
- Mondtam, hogy nem lehet! 
- Richard! - szólt Adamsnek a tengerész. - Kapja elő a kését, és vágja le Sufa egyik ujját! 
- Ne! Várj! - tiltakozott szipogva Arak. - Megteszem, amit tudok. 
Beleszólt a csuklójára csatolt készülékbe, mire az ajtószárnyak mozgása érezhetően felgyor-

sult. 
- Így már sokkal jobb - állapította meg elégedetten Fuller. 
Az ajtó döndülésétől egy pillanatra az egész szoba megremegett, és ugyanabban a pillanat-

ban lassan nyílni kezdett a belső, ugyancsak hatalmas ajtó. Óriási, sötét barlangba vezetett, olyanba, 
amilyet a második generációs emberek az Interterrára vezető úton egyszer már láttak. A belőle ki-
áradó szag is mindannyiuk számára ismerős volt, a sós tengervíztől származott. 

Miután az ajtó teljesen kinyílt, Goldfarb a teherszállítót ügyesen irányítva, behelyezte a bar-
langba a búvárhajót. A többiek utánasiettek, de a sűrű, süppedő iszap erősen hátráltatta őket a moz-
gásban. 

- A fenébe! Erről megfeledkeztem - mondta Bergman. - Zárd be a belső ajtót! - kiáltott rá 
Arakra Fuller, mihelyt utolérték a járművet, és a Benthic Marine elnökének a kezébe nyomta a pisz-
tolyt. - Fény kellene! Bemegyek a hajóba. 

- Rendben - válaszolta Bergman. Különös érzés kerítette a hatalmába, mihelyt rászorította az 
ujját a ravaszra. Még sosem volt a kezében pisztoly, nemhogy lőtt volna vele. 

Mihelyt Fuller leereszkedett a hajó beszállónyílásában, újabb erős morajlás hallatszott, és jól 
meg kellett kapaszkodnia, nehogy leessen a létráról. A távolból egyenletes lüktetés érződött. 

- A francba! - kiáltotta Adams. - Egy rohadt vulkán belsejében vagyunk! 
Miután a remegés abbamaradt, Fuller sietve lemászott az Oceanusba, és felkapcsolta külső 

rellektorait. Éppen ideje volt. Az ajtó bezárult, és nem maradt más fényforrás, csak a hajó reflekto-
rai és a fortyogó láva. A vöröses derengés egyre erősebbé vált, jelezve, hogy a tűzfolyam megállít-
hatatlanul közeledik. 
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- Jöjjenek, gyorsan! - sürgette a többieket a búvárhajó beszállónyílásán kihajolva Fuller. - 
Minden berendezés működik, energiánk is van bőven. Indulhatunk. 

Arak és Sufa kapaszkodott fel először, majd Goldfarb, Bergman és Donaghue. A búvárnak, 
nem kis fájdalmára, le kellett vetnie díszes mellvértjét, hogy átférjen a nyíláson. Adams volt az 
utolsó, és mielőtt lezárta a tetőt, látta, hogy víz zúdul be a barlangba. Éles sistergést is hallott, ami 
jelezte, hogy a víz találkozott a közeledő lávával, és nyomában hatalmas gőzfelhő szállt fel. 

Mihelyt utolérte a többieket, Fuller azonnal rászólt, hogy üljön le, mivel nem tudta, mennyi-
re dobálja meg a barlangot nagy sebességgel kitöltő víz a hajót. Pár pillanattal később az Oceanus 
úgy hánykolódott, mintha leheletkönnyű parafadugó lenne, utasai pedig vadul kapaszkodtak. 

- Mit csináljak?! - üvöltött Arakra Fuller. 
- Semmit. A víz átsodorja a nyíláson a hajót. 
- Szóval megcsináltuk? 
- Igen, azt hiszem, megcsinálták - válaszolta tompán Arak, és Sufa kezéért nyúlt. 
 
Ala lassan leengedte a kezét, anélkül is hallotta a csuklójára erősített kommunikátorból ér-

kező hangot, hogy a füléhez tartotta volna. Bár szemmel láthatóan nagyon megrendítette Sart és 
Mura meggyilkolásának a híre, az arca és a hangja nyugodt maradt. - A barsamai zsilipet nem sike-
rült időben lezárni - közölte a többiekkel. - A búvárhajó kijutott az óceánra, és pillanatnyilag nyu-
gatnak tart. 

- Mi történt a túszokkal? - kérdezte Pona. 
- Csak kettőt vittek magukkal, Arakot és Sufát. Ismael és Mary itt maradt, mindketten épek 

és egészségesek. 
- Elnézést! - próbált közbeszólni Suzanne. Hihetetlennek tartotta, hogy az interterraiaknak 

elképesztően fejlett technikájukkal, emberi ésszel szinte felfoghatatlan képességeikkel sem sikerült 
megakadályozniuk kollégái szökését. 

- Úgy érzem, haladéktalanul döntenünk kell - közölte Ala. - Túl nagy a tét. 
- Küldjük vissza őket, és zárjuk le egyszer és mindenkorra a kérdést! - mondta egy Suzanne-

től balra ülő, húszas évei közepén járó nő. 
- Vissza tudjátok küldeni őket?! - ámult el a lány. Ha ilyen egyszerű, gondolta, nem csoda, 

hogy a „vének” nyugodtan vették tudomásul a fejleményeket. 
- Egyetértek - jelentette ki a kérdésről tudomást sem véve egy öt-hat évesnek látszó fiú. 
- A többiek is? - kérdezte a tekintetét körbehordozva Ala. 
Egyöntetű, halk moraj volt a válasz. 
- Legyen! Kis intergalaktikus hajóval kiküldünk egy dolgozó klónt - mondta Ala, és már 

emelte is szájához a kommunikátorát, hogy kiadja az utasítást. 
- Figyelmeztesd őket, hogy a lehető legkisebb energiát használják! - szólt neki Ponu. 
- Ez igazán tragikus - sóhajtotta az egyik vén. 
- Ugye nem esik bajuk? - kérdezte Suzanne. Már nem bízott abban, hogy sikerül magára 

vonnia bárkinek a figyelmét, és meglepődött, amikor Ala visszakérdezett: 
- A barátaidra gondolsz? 
- Igen. 
- Nem, nem esik bajuk. Csak nagyon meg fognak lepődni - mondta a kislány vén. 
- Azt hiszem, Arak és Sufa áldozatáról a közösség előtt kell megemlékeznünk - jelentette ki 

Ponu. 
- A legnagyobb tiszteletadással - fűzte hozzá az egyik fiú, a többiek pedig helyeslően mo-

rogtak. 
- Arak és Sufa nem tér vissza? - kérdezte Suzanne. 
- Dehogynem. Mindannyian visszatérnek - válaszolta Ala. 
A lány értetlenül nézett végig a véneken. Teljesen össze volt zavarodva. 
 
- Fényt látok! - közölte izgatottan a többiekkel az ablakot meredten figyelő Bergman. Órák 

óta úton voltak már, és csupán a műszerfal szolgáltatott nekik némi világosságot. Hosszú ideje sen-
ki sem szólalt meg, túlságosan kimerültek voltak ahhoz, hogy beszélgessenek. 

- Én is! - kiáltott fel a másik oldalon Adams. 
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- Még szép! A mélységmérő szerint harminc méterre vagyunk a felszíntől, és odafent reggel 
van - mondta Fuller. 

- Biztatóan hangzik. Mit gondol, meddig tart még? - kérdezte Bergman. 
-A fenékalakzatokból ítélve pár óra múlva már látnunk kell a bostoni kikötő előtti szigete-

ket. 
- Hurrá! - kiáltotta egyszerre Adams és Bergman, és örömükben összeütötték a tenyerüket. 
- Meddig bírják a telepek? - érdeklődött az elnök. 
- Ez nyugtalanít. Lehet, hogy húzós lesz, az utolsó pár száz métert úszva kell megtennünk - 

válaszolta Fuller. 
- Semmi baj! Ha kell, New Yorkig is úszom! - mondta lelkesen Goldfarb. 
- Mi lesz a vértemmel? - kérdezte Donaghue. 
- Döntse el! Maga ragaszkodott, hogy elhozza - rázta le magáról a gondot Fuller. 
- Segítek, de aztán felezünk - javasolta a haverjának Adams. 
- Egy frászt! - tiltakozott Donaghue. 
- Ne vitatkozzanak! - szólt rájuk nyomatékosan Bergman. 
Pár percig tartó teljes csönd támadt, amit Arak tört meg: - Interterra visszaadta a szabadsá-

gotokat. Miért hoztatok magatokkal bennünket, amikor tudjátok, mi fog történni velünk? 
- Biztosítékként - válaszolta Fuller. - Hogy a Vének Tanácsa meg ne gondolja magát, miután 

elhagytuk Barsamát. 
- Nem árt, ha kéznél vagytok. Hátha valaki nem akarja elhinni a sztorinkat - tette hozzá 

Adams, Donaghue pedig felröhögött, jelezve, hogy tökéletesen egyetért a haverjával. 
- De hát elpusztulunk. 
- A Massachusetts General Hospitalbe viszünk benneteket - mondta Fuller. - Véletlenül is-

merek ott néhány orvost, tudom, hogy szeretik a kihívást. 
- Semmi értelme. A gyógyszereitek túl primitívek ahhoz, hogy segítsenek - válaszolta komo-

ran Arak. 
- Ez a legtöbb, amit tehetünk... - Fuller mondani akart még valamit, de elakadt a szava, és a 

mosoly is szempillantás alatt leolvadt az arcáról. 
- Mi történt? - kérdezte azonnal Bergman. Annyira feszült volt, hogy azonnal észrevett min-

den kis hangulatváltozást. 
- Nem tudom, de valami nagyon furcsa - válaszolta Fuller, és igazított kicsit a képernyő-

beállításon. - Figyelje a szonárt! 
- Mintha valami követne bennünket, mégpedig nagyon gyorsan. 
- Milyen gyorsan? 
- Ez nem lehet igaz! - mordult fel a tengerész. - A műszerek szerint több mint száz csomó-

val. - Idegesen megpördült, és Araknak szegezte a kérdést: - Ha létezik, márpedig létezik, mi lehet? 
- Talán interterrai bolygóközi hajó - válaszolta Arak, és előrehajolt, hogy jobban lássa a 

képernyőt. 
- Tudják, hogy itt vagytok?! 
- Természetesen. 
- Nagyon nem tetszik nekem ez az egész! - morogta idegesen Fuller, és visszafordult a mű-

szerekhez. - Fölemelkedünk. 
- Nem hiszem, hogy menni fog - közölte Bergman. - Sötét van odakint. Valószínűleg fölénk 

ért. 
Alig fejezte be, a búvárhajót remegés rázta meg. - Mi az ördögöt csinálnak?! 
- Nem tudom - felelte Arak. - Talán fel akarnak szippantani bennünket a légrekeszbe. 
- Harvey! Van valami elképzelése? - fordult Goldfarbhoz Fuller. 
- Semmi - kapta meg a lehangoló választ. Akárcsak a többiek, Goldfarb is elfehéredő ujjak-

kal markolta ülése karfáját. A remegés egyre erősödött. 
Fuller dühösen Arak fejének szögezte a Lugert. - Beszélj azokkal a mocskokkal, és mondd 

meg nekik, hogy bármit csinálnak is, hagyják abba! Ha nem, véged! - ordított rá magából kikelve. 
- Nézze! - Bergman az oldalszonár képernyőjére mutatott. - Itt a képe! Olyan, mint egy dup-

la csészealj. 
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- Jaj, ne! - kiáltott fel Arak, meglátva a monitoron kirajzolódó alakzatot. - Nem bolygóközi 
hajó, hanem intergalaktikus cirkáló! 

- Mi a különbség?! - üvöltötte Fuller. A rázkódás már olyan erős volt, hogy alig tudtak 
megmaradni karosszékeikben. A hajó erős acélteste panaszosan nyikorgott a ránehezedő hatalmas 
nyomás alatt. 

- Visszavisznek bennünket! - kiáltotta Arak. - Visszavisznek, Sufa! 
- Nincs más választásuk - felelte zokogva a párja. - Meg kell tenniük. 
A rázkódás váratlanul, egyik pillanatról a másikra megszűnt, de mielőtt bárki reagálni tudott 

volna, a hajót óriási erejű gyorsulás rántotta fölfelé. Úgy belepréselte utasait az ülésekbe, hogy né-
hány pillanatig levegőt sem tudtak venni, és eljutottak az ájulás küszöbéig. A váratlanul rájuk törő, 
legyőzhetetlen erőhöz a búvárhajó belsejét elárasztó különös fény is társult, majd amilyen hirtelen 
keletkezett, olyan váratlanul mindkettő meg is szűnt. Minden normálisnak tetszett, leszámítva a ha-
jó korábban nem tapasztalt, hullámzásra utaló himbálózását. 

- Jézusom! - nyögött fel Fuller. - Mi volt ez? - Mozdulni akart, de csak nehezen tudott - a le-
vegő mintha kocsonyássá vált volna körülötte. A különös érzés csupán addig tartott, amíg alaposan 
meg nem mozgatta elgémberedett tagjait, ezután már normálisan érezte magát. Tekintete ösztönö-
sen végigjárta a műszereket, és meglepődve látta, hogy mindegyik normális értéket mutat. Egészen 
addig örült ennek, amíg pillantása el nem érte a telepek kijelzőjét, amely arra figyelmeztette, hogy 
energiakészletük legvégén járnak, a hajó rövid időn belül működésképtelenné válik. A meglepeté-
sek sora ezzel nem ért véget: a mélységjelző szerint mindössze tizenöt méternyire voltak a felszín-
től. Nem csoda, hogy érezték a hullámverést. 

Fuller idegesen a szonár képernyőjére pillantott. Az interterrai hajó, vagy bármi is volt az, 
amit korábban mutatott, eltűnt róla, a fenék rajzolata viszont emelkedővé vált, azt mutatta, hogy öt-
venméternyire szárazföld kezdődik. 

Lassanként a többieknek is sikerült összeszedniük magukat az ijesztő közjáték után. 
- Azt hiszem, ezt érezhetik az űrhajósok indulás után - mondta Bergman. 
- Ha igen, akkor inkább lemondok az űrutazásról - jelentette ki Adams. 
- Valami hasonlót, de nem pontosan ezt. Természetesen nem vagytok eléggé kifinomultak 

ahhoz, hogy érzékeljétek a különbséget - jelentette ki Arak. 
- Pofa be! - dörrent rá dühösen Fuller. - Elegem van belőletek! 
- Elhiszem. Megérdemled a sorsodat - válaszolta az interterrai. 
- Fölmegyünk - figyelmeztette a többieket Fuller. - Kezd elfogyni az energiánk. 
- Jaj, ne! - tiltakozott Bergman. 
- Nem lesz semmi baj - nyugtatta meg Fuller, lázas sietséggel nyomogatva a műszerfal 

gombjait. - Közel vagyunk a szárazföldhöz. 
A hajó a felszínre bukkant, és a hullámok az addiginál is vadabbul kezdték dobálni. Kihasz-

nálva, hogy maradt még némi energia a telepekben, Fuller megpróbált befogni egy navigációs 
irányjelzést. Mivel eredmény nélküli volt a kísérlete, átkapcsolt a Geosat műholdra, de annak az 
adása sem jött be. Értetlenül vakarta a fejét, nem tudta, mi történt. - Valaki másszon fel, és nézzen 
körül! - szólt hátra a többieknek. - Valahol a bostoni kikötő környékén kell lennünk. 

- Majd én! - jelentkezett Donaghue. - Úgy ismerem, mint a tenyeremet. Itt nőttem fel. 
- Vigyázzon, nehogy elsodorják a hullámok! - figyelmeztette Fuller. 
- Jónak mondja! - nagyképűsködött a búvár. 
Elindult, Fuller pedig, hogy takarékoskodjon a maradék energiával, sietve kikapcsolta az 

összes nem létfontosságú berendezést. Hiába erőlködött, a telepek lemerülését nem tudta megakadá-
lyozni. Előbb a külső reflektorok, majd a belső lámpák is kialudtak. 

Fentről éles nyikordulás jelezte, hogy Donaghue kinyitotta a zárófedelet. Fénysugár hatolt 
be a hajó belsejébe, a tenger sós szagát érezték, és tisztán hallották a sirályok éles, de az ő fülüknek 
a legszebb zenénél is kellemesebb rikoltásait. 

- Az egyik sziget előtt vagyunk - kiáltott le a többieknek Donaghue. - Nem tudom, melyik-
nél. 

Alig fejezte be, a búvárhajó megfeneklett, és a hullámzás miatt kezdett oldalra dőlni. 
- Kifelé! - kiáltott rá a többiekre Fuller. - Fel fog borulni. 
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Mindenki a kijárat felé nyomult, leszámítva Arakot és Sufát. Ők a helyükön maradtak, és 
szerelmes pillantással összeérintették a tenyerüket. 

- Interterráért - mondta Arak. 
- Interterráért - ismételte meg Sufa. 
- Gyertek már! - sürgette a két első nemzedékes embert Fuller. - Ha a hajó átfordul, rögtön 

betör a víz, és megfulladtok. 
Úgy tetszett, meg sem hallották. Mosolyogva nézték egymást, tenyerük szorosan összeta-

padt. 
- Ahogyan gondoljátok! - mondta Fuller, és továbbindult. 
- Hozza valaki a vértemet! - kiabált le a többieknek Donaghue. 
Válaszra senkinek sem maradt ideje, mert a hajó egy erős hullámtól oldalra fordult, és vas-

tag sugárban zúdulni kezdett belé a víz. Rémülten ugrottak le róla mindannyian, kezdtek tempózni a 
part felé, leszámítva Donaghue-t. Ő megpróbált visszamászni a létrán, és csak azután hagyott fel a 
próbálkozással, hogy a hajótest teljesen átfordult. Gyakorlatának köszönhette csupán, hogy sikerült 
fejjel lefelé keresztülpréselnie magát a nyíláson, és a felszínre úszni. 

Az erős hullámzás miatt Goldfarb némi segítségre szorult, de az interterraiakat leszámítva 
valamennyien szerencsésen kijutottak a partra, és megkönnyebbülten hasra vágták magukat a meleg 
homokban. Donaghue érkezett utolsóként, és még azt is el kellett viselnie, hogy Adams kíméletle-
nül ugrassa egy darabig az odaveszett görög vértezet miatt. 

Az idő ragyogó volt - csöndes, meleg nyári reggelbe érkeztek. A nap még alacsonyan járt, 
de érezni lehetett, hogy déltájban perzselően fog sütni. Az öt férfi elcsigázottan, némán feküdt a fö-
venyen, élvezte a friss levegőt, a hullámok halk moraját, a vékony selyemtunikájukat lassan kiszárí-
tó sugarak melegét. 

- Most már sajnálom Arakot és Sufát - szólalt meg elsőként, a hosszúra nyúlt csöndet meg-
törve Bergman. Az Oceanus fenékkel felfelé fordulva még lebegett ugyan a vízen, de már teljesen 
el volt árasztva, és a hullámok kifelé sodorták, a nyílt óceánra. 

- Én nem - mondta Adarns. - Örülök, hogy megszabadultunk tőlük. 
- A hajóért viszont kár - fűzte hozzá Fuller. - Nem sokáig marad fenn. A fenébe! Abban bíz-

tam, hogy sikerül bevinnem a bostoni kikötőbe. 
Még be sem fejezte, a hullámverés hirtelen, fölerősödött, és amikor elcsöndesedett, a búvár-

hajónak nyomát sem látták. 
- Hát, ennyi - mondta leverten Bergman. 
- Ha elmondjuk, mi történt velünk, biztosan kiemelik, és beteszik a Smithsonian Múzeumba 

- felelte Donaghue. 
- Hol vagyunk? - rángatta vissza a társait a jelenbe Goldfarb. Könyökére emelkedett, és hát-

rafordulva körbehordozta a tekintetét a szigeten. Amerre nézett, mindenütt követ, homokot, kagyló-
törmeléket és partra vetett hínárt látott. 

- Mondtam - válaszolta Fuller. - A Bostoni-öböl valamelyik szigetén. 
- Hogy jutunk be a városba? - kérdezte Bergman. 
- Néhány órán belül tele lesz a környék motorcsónakokkal, jachtokkal - felelte Donaghue. - 

Ha elmondjuk a sztorinkat, a kirándulók egymást ölik a megtiszteltetésért, hogy bevihessenek ben-
nünket. 

- Szeretnék végre úgy megebédelni, hogy tudjam is, mit tesznek elém - jelentette ki a 
Benthic Marine elnöke. - Egy telefon is jó lenne, hogy beszéljek a feleségemmel és a lányaimmal. 
Utána pedig legalább negyvennyolc órát aludni egyhuzamban. 

- Jó ötlet - csatlakozott hozzá Fuller. - Na, menjünk! Ha messziről is, de szeretném végre 
látni a jó öreg Beantownt. 

- Én is! - kapott az ötleten Bergman. 
Feltápászkodtak, jóleső érzéssel megropogtatták elgémberedett tagjaikat, és pár lépés megté-

tele után, bármennyire kimerültek voltak is, dalra fakadtak. Az általános jókedv hatása alól 
Donaghue sem tudta kivonni magát, a drága vértezet elvesztése miatti fájdalmát feledve csatlako-
zott a többiekhez. 
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Vidáman meneteltek, mígnem egy kis öböl megkerülése után a torkukra forrt a dal, és egy-
szerre megtorpantak. Ötvenméternyire egy idős, ősz hajú embert láttak - háromszögletű vitorlával 
felszerelt csónakját húzta éppen partra. 

- Merje azt mondani valaki, hogy nincs szerencsénk! - szólalt meg elsőként Bergman. 
- Már érzem is a kávé szagát és a vasalt ágyneműt - jelentette ki Donaghue. - Gyerünk, csi-

náljunk hőst az öregből! Vesszek meg, ha nem kerül be a CNN-be! 
Harsány kiáltással futásnak eredtek, a halász pedig halálra rémült, meglátva a dűnéken át, 

ordítva feléje száguldó hordát. Lázas sietséggel vízre taszította a csónakot, hogy elmeneküljön. 
Adams érte el elsőként. Derékig belegázolt a vízbe, elkapta a csónak végét, és megpróbálta 

visszatartani. 
- Hé, öreg! Mi ez a nagy sietség? - kiáltotta. 
A halász nem válaszolt, kibontotta a vitorlát, és evezőjével böködve megpróbálta ellökni a 

csónakjától a támadót. Már-már sikerült is, de közben odaértek a többiek, és segítettek neki. 
- Nem túl barátságos a fickó - mondta Adams. A halász a csónak közepén állt, és tágra nyílt, 

riadt szemekkel meredt rájuk. 
Goldfarb kihasználta a halász rémületét, az evezőért kapott, és kirántotta a kezéből. 
- Nem csoda - felelte előbb magán, majd a többieken is végignézve Bergman. - Mit gondol-

nának, ha reggel, a tengerparton egy csapat pizsamás őrült támadna magukra? 
Az erőlködés és a hosszan tartó izgalom okozta feszültség robbanásszerűen szabadult fel a 

csapat tagjaiból. Harsány, gurgulázó nevetésre fakadtak, és percekbe telt, amíg össze tudták szedni 
magukat. 

- Ne haragudjon, öreg! - mondta két roham között Bergman. - Bocsássa meg a külsőnket, és 
hogy ilyen hülyén viselkedünk! Nehéz éjszakánk volt. 

- Látom. Több grogot ittak a kelleténél - szólalt meg végre a halász. 
Válasza újabb röhögési rohamot váltott ki, de utána - ha nehezen is - sikerült meggyőzniük 

az öreget arról, hogy nem akarják bántani, sőt, busás jutalomban lesz része, ha beviszi őket a bosto-
ni kikötőbe. 

Az út nagyon kellemes volt, különösen a szűk búvárhajóban összezárva eltöltött órákkal ösz-
szehasonlítva. A meleg napsütés, a vitorlát dagasztó szél nesze a halászt leszámítva mindenkit 
álomba szenderített még azelőtt, hogy megkerülték volna a szigetet. 

Az öreg - nagy gyakorlata volt benne - hamar biztos révbe vezette a hajót, és mivel nem tud-
ta, pontosan hová is akarnak menni utasai, a legközelebb heverő válláért nyúlt, és alaposan megráz-
ta. Bergman nagyot horkantott, de utána még másodpercekbe telt, amíg kinyitotta a szemét. Amikor 
magához tért, és értelmesen szót lehetett váltani vele, a halász nekiszögezte a kérdést. 

- Tulajdonképpen mindegy - válaszolta a Benthic Marine elnöke, és minden erejét össze-
szedve felült. A szája olyan száraz volt, akár a gyapot, és nagyon zavarta az erős napfény. Megdör-
zsölte a szemét, pislogott, utána ismét, és a csodálkozástól elnyílt szájjal hordozta körbe a tekintetét. 

- Hol vagyunk?! - kérdezte értetlenül. - Azt mondta, Bostonba megyünk. 
- Ott vagyunk - válaszolta a halász. - Mindjárt elérjük a Hosszú Mólót. 
Bergman újból megdörzsölte a szemét, de hasztalan, utána is azt hitte, hogy képzelődik. Sű-

rű vitorlázatú szkúnerekkel teli kikötőt látott, a gránitkövekkel megtámogatott rakparton pedig ló-
fogatokat. A legmagasabb házak is faszerkezetűek voltak, és legfeljebb négyemeletesek. 

Rémülettel határos csodálkozását félretéve Bergman felrázta Fullert, hogy közölje vele, va-
lami nagy baj történt. Kiabálására a többiek is felébredtek, és döbbenten néztek körül. 

Bergman a vitorlát bevonó halászhoz fordult. 
- Melyik évben járunk? - kérdezte félve. 
- Az Úr ezerhétszázkilencvenegyedik évében - válaszolta az öreg. 
A Benthic Marine elnökének nyitva maradt a szája a döbbenettől. - Jóságos isten! Visszavit-

tek bennünket az időben! - mondta. 
- Ugyan már! - tiltakozott Adams. - Ez csak valami hülye vicc. 
- Lehet, hogy filmet forgatnak - vetett fel újabb lehetőséget Donaghue. 
- Szerintem nem - mondta lassan Donald. - Arak ezt értette azon, hogy visszavisznek ben-

nünket. Az időre gondolt, nem arra, hogy visszamegyünk Interterrára. 
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- Az intergalaktikus hajó! Az hajtotta végre az időugrást - talált rá hirtelen a megoldásra 
Bergman. - Másképp nem is igazán képzelhető el a csillagközi utazás. 

- Jézusom! - nyögött fel Fuller. - Senki nem fogja elhinni, amit mondunk, és még nincs 
olyan technika, amivel bebizonyíthatnánk az igazunkat, vagy vissza tudnánk menni. 

Bergman semmit nem látó szemmel meredt maga elé, de közben bólintott. - Azt fogják hin-
ni, hogy megőrültünk. 

- És a búvárhajó?! - kiáltotta rémülten Adams. - Keressük meg! 
- Minek. Ha megtaláljuk, akkor sem tudjuk kiemelni - válaszolta Fuller. 
- Nem láthatom viszont a családomat, és a paradicsom is elveszett. Otthagytuk a gyarmati 

Amerikáért. Őrület! - mondta tompán Bergman. 
- Tudom már, honnan jöttek maguk! - szólt közbe az evezőket helyükre illesztve az öreg ha-

lász. 
- Tényleg? - kérdezte érdeklődés nélkül Bergman. 
- Persze! A folyó mellől, arról az egyetemről. Maguk harvardiak mindig csúfot űznek a ma-

gamfajtából. 


