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Első fejezet

Szólítsatok Joe-nak.
Légyszi.
Nem mintha bármi kifogásom lenne a „Joey” ellen; teljesen jó név, 
életem első tizenhat évében tökéletesen meg is felelt nekem. De 
éppen ez a lényeg. Már tizenhat éves vagyok, majdnem tizenhét, 
és a „Joey” becenév egyre kevésbé illik hozzám. És ez talán nem is 
meglepő, ha azt vesszük, hogy több változatommal találkoztam, mint 
amennyi klón szerepel a Csillagok háborújában. Ha belegondolunk, 
talán nekem van a legnagyobb identitáskrízisem a világon, úgyhogy 
szerintem minden alapom megvan arra, hogy elhagyjak egy vacak 
kis betűt a nevemből, ha ehhez van kedvem.

Ezt Jainak is megpróbáltam elmagyarázni. Nem volt egyszerű, 
tekintve, hogy a csapat többi részével együtt éppen sarokba 
szorított egy bináris előőrs, és megnyúlt higanylabdáknak tűnő 
izékkel dobáltak. Meg aztán Jaival amúgy sem túl könnyű beszél-
getni, ha az embernek nincs a fülébe tűzve egy szótárchip. Nekem 
nem volt.

Azért meghallgatott, miközben szintén higanylabdákkal (ame-
lyeket „plazmalövedék”-nek hívnak) viszonozta a sortüzet, majd 
azt kérdezte: 

– Ebben minden kétséget kizáróan bizonyos vagy?
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Időközben Jakon felugrott mögötte egy erőkondenzátorra. Szőrös 
teste lekushadt, és vicsorogva kereste a tekintetével az újabb prédá-
kat. Ránézésre úgy tűnt, a farkaslány-verzióm egy kicsit talán még 
élvezte is a helyzetet. Mindig úgy látszott, de persze sosem árt, ha 
az ember szereti a munkáját…

– Elnézést – szólalt meg Jai pattogó hangon, miközben a vállam 
felett az elhagyott erőmű nagytermébe célzott. Tvip! – sütötte el a 
kilövőt. A szemem sarkából megpillantottam egy eszelős, eltorzult 
mozdulatot, ami Jai overalljának mellrészéről tükröződött vissza: 
a binárisok egyik felderítője egy gravdeszkán próbált lopva meg-
közelíteni minket. De a plazmalövedék eltalálta, és semlegesítette 
az atommagjaiban lévő erős kölcsönhatást, legalábbis Jai így fogal-
mazott volna. Én inkább úgy mondtam volna, hogy eltűnt egy 
füstfelhőben, egy zzzapht!!-szerű hang kíséretében.

Ennek hatására mindkét oldal abbahagyta a lövöldözést egy kis 
időre. A szünetet azonnal ki is használtam arra, hogy tisztázzam, 
hogy értette. 

– Mi? – kérdeztem (én sokkal spórolósabban tudok fogalmazni, 
mint Jai).

– Ebben minden kétséget kizáróan bizonyos vagy? – ismételte 
meg ő türelmesen. Mindeközben ide-oda forgatta a kilövőt. Tvip. 
Tvip.

J/O mellettem egy csapat támadóra tüzelt éppen a lézerágyú-
karjából. 

– Azt kérdezte, biztos vagy-e benne – magyarázta segítőkészen, 
mire az égre emeltem a tekintetem. J/O-nak van beültetett szótár-
chip a fülében, és minden alkalmat meg is ragad, hogy erre felhívja 
a figyelmemet. Ügyet sem vetettem rá.

– Hogy meg akarom változtatni a nevemet? Igen.
– Abban, hogy a kronológiai életkorod valóban tizenhat év.
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Már nyitottam a számat, hogy közöljem vele, hogy az agyának 
végre sikerült kinőnie a fejét, de utána becsuktam. Volt valami abban, 
amit mondott.

Bár mi, köztesvilágiak nem időutazunk a klasszikus értelemben. 
Mindnyájan tudjuk, hogy az idő önmagában nem valami függet-
len, elkülönülő és mozdulatlan dolog a csilliárdnyi világ között, 
amelyek a Föld különböző változataiból állnak. Bár én még soha 
nem jártam olyan Földeken, ahol úgy tűnt volna, hogy az idő 
szubjektíve megváltozott volna – olyan Földeken, ahol mindenki 
na-a-a-gy-o-o-o-n… l-a-a-a-s-s-a-a-n… beszélt volna, vagy olyan 
Földeken, ahol mindenkiúgyrohangálmintanémafilmekbenésminde
nkiígybeszél! –, elég közismert, hogy az idő bizonyos létsíkokon 
gyorsabban vagy lassabban telik, mint másokon. Az is köztudo-
mású, hogy ha az ember eltölt egy kis időt ilyen világokban, akkor 
a saját időérzéke is hozzászokik az új időbeli valósághoz, a testéről 
már nem is beszélve.

Elég sok ilyen párhuzamos létsíkban jártam, mióta a Köztesvilág 
szervezet tagja vagyok. Ami azt jelenti, hogy Jai kérdése jogos volt, 
de csak bizonyos mértékig. Simán lehet, hogy öregebb vagyok, mint 
a születési dátumomból adódna. Vagy fiatalabb. Csak az a baj, hogy 
semmilyen módszerrel nem vagyunk képesek azt az időt mérni, 
amely az éppen elfoglalt létsíkunkon „kívül” folyik. És még ha képe-
sek is lennénk, mi a helyzet azzal az idővel, amit az Átmenetben 
töltünk, a különböző valóságoknak és világoknak abban az őrült 
mozaikjában, amin keresztül a világjárók átkelnek egyik világból a 
másikba? Egyébként is: az idő szubjektív, a tudat terméke, úgyhogy 
az ember tényleg „annyi idős, amennyinek érzi magát”.

Ezt elmagyaráztam Jainak is, de csak úgy nézett rám, mintha arról 
tájékoztattam volna, hogy az ég kék (mármint általában. Éppen 
abban a világban inkább zöldes volt). 
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– Ez evidens – válaszolta, amitől ismét elveszítettem a fonalat. – És 
megkérdőjelezhetetlenül biztos vagy abban, hogy a haecceitásodat a 
megnevezésed határozza meg?

– A micsodám?
– A megnevezésed. A neved.
– Azt értettem. A… ha-cei…?
– Haecceitás. Az esszenciádat. Azokat a tulajdonságaidat, ame-

lyektől te te vagy, nem pedig én.
– Ezt még én sem ismertem – vallotta be J/O, miközben úgy 

nézett, mintha éppen eltárolná valahova az új szót (és valószínűleg 
pontosan ezt is tette).

– Ez elég ironikusan hangzik – válaszoltam –, tekintetbe véve, 
hogy te én vagy. Vagy én vagyok te, ahogy akarod.

– Ugyanakkor mindnyájan birtokában vagyunk olyan tulajdon-
ságoknak, amelyek egyedivé tesznek minket. A haecceitás azon 
tulajdonságok összességének a jellegzetességeit jelenti, amelyektől 
te te vagy.

Tvip. Tvip. Zzzapht!
Elgondolkoztam. Egy újabb karórépa harapott fűbe. Már kezd-

tem megszokni a látványt; egyszerre volt megnyugtató és felkavaró. 
A kibocsátó egyszerűen csak megszüntette az atomokban lévő erős 
kölcsönhatást, minden felhajtás nélkül. Az ellenség egyetlen puk-
kanással eltűnt – vagyis zzzaphtanással. Ők nem emberek abban 
az értelemben, ahogy mi. Csak addig látszanak embernek, amíg 
elég közel nem kerülsz hozzájuk; akkor viaszosnak és befejezet-
lennek tűnik a bőrük, ami érthető, mivel elsősorban cellulózból és 
növényi anyagokból készült klónokról van szó. A Bináris csak egy 
végtelen nagy, ágyútöltelékeket készítő sütiforma-futószalag, éppen 
úgy, ahogy a Hex seregei pedig általában zombikból állnak. Nincs 
túl sok értelme a lelkifurdalásnak, hiszen amit megölünk, amúgy 
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is kilencven százalékban halott volt. Ennek ellenére zavart, hogy 
már kevésbé zavar.

Éppen válaszolni akartam valamit Jainak, amikor meghallottam, 
hogy Josef közelít. Josef a miénknél sokkal sűrűbb világból származik, 
úgyhogy nem nehéz felismerni a súlyos lépteit. 

– Mi újság, Josef? – kérdeztem anélkül, hogy odafordultam volna. 
Éppen egy újabb karórépát vettem célba.

Nem válaszolt azonnal, úgyhogy kilőttem a plazmát (tvip!), majd 
hátranéztem rá a vállam felett. 

– Erősítést küldtek – dörmögte Josef aggodalmas arccal.
– Mennyit? – kérdezte Jai, és ebből rögtön tudtam, hogy baj van, 

mert Jai általában képtelen tíz szótagosnál rövidebb kérdéseket 
feltenni. Josef megrázta a fejét.

– Túl sokat ahhoz, hogy ilyen gyorsan összeszámoljam.
J/O megfordult, és a legközelebbi üres falra nézett. 
– Rákapcsolódom egy külső biztonsági kamerára – mondta. J/O 

a kiborgverzióm az éppen a Gépek Háborújából lábadozó Földről. 
Több hidraulikus folyadék kering benne, mint vér, úgyhogy amikor 
láttam, hogy eltűnik a szín az arcából, rögtön tudtam, hogy nagyon 
nagy baj van. J/O fiatalabb nálam pár évvel, és bár mindig jól tel-
jesít a küldetéseken – és ügyel arra, hogy erre a mi figyelmünket is 
felhívja –, a hasonló pillanatokban mindig eszembe jutott a kora.

– Lássuk – mondtam.
J/O egyik szeme kibernetikus; majdnem ugyanúgy néz ki, mint a 

rendes szeme, a benne lévő áramkört leszámítva. Az a szeme most 
kigyulladt, és a falon megjelent a külső tér fekete-fehér képe. Eleinte 
nem sok minden látszott, csak rommá lőtt épületrészek, kimeredő 
betonacéldarabok és ilyesmi, de azután…

Mozgás.
Rengeteg mozgás.
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A felrobbantott, feltépett utcákban, a falak tetején, a falak körül 
és a falakon át, sőt, még a járda csatornanyílásaiból és nagyobb 
repedéseiből is karórépák özönlöttek elő. Legalább százan lehettek 
már az első pár percben is. És egyre csak jöttek.

J/O csak a videóra kapcsolódott rá, a mikrofonra nem, már ha 
volt ilyen. Nagyon hátborzongatónak tűnt, ahogy csak jönnek és 
jönnek egyik hullámban a másik után, néma csendben…

És rájöttem, hogy ez a csend azt is jelenti, hogy az erőműben 
félbeszakadt a harc. Az odabent lévő zöldségklónok beszüntették a 
támadást. Hát persze: semmi értelme újabb harcosokat veszíteniük, 
ha elég, ha hátradőlnek, és várnak. Mi hatan vagyunk az ő nagyjából 
ötszáz fős seregük ellen…

Hirtelenjében már nem is tűnt olyan fontosnak, miként szólítanak. 
A falak és a padló remegni kezdett. Már a közvetlen közelünkben 
jártak.

– És most, rettenthetetlen harcos? – Jo volt az, egy újabb verzióm, 
egy fehér angyalszárnyú lány.

– És most szerintem meghalunk – dörmögte Josef. A nagydarab 
férfiak általában elég flegmák, és Josefnél nehéz lenne nagyobb 
darabnak lenni.

Keményen megmarkoltam a fegyveremet. 
– Addig nem, amíg én élek – mondtam.
Jakon rám nézett. Megvillant a szeme szőrös képében. 
– Miért, mit fogsz tenni?
– Kitalálok valamit – feleltem sokkal magabiztosabban, mint 

ahogy éreztem magam.
Az egyik karórépa lövése szétrobbantotta a kamerát, amelyre 

J/O rákapcsolódott. A közvetítés fehérzajjá halványult. Láttam, mi 
maradt a Bináris eredeti támadóosztagából a nagy terem túlsó végén. 
Mögöttünk betört egy ablak, és elkezdtek bemászni rajta a karórépák.
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Űzötten körbenéztem. Balra, jobbra, le, fel – felettünk volt egy 
szellőzőnyílás. Talán egy szellőzőjáratba vezethet, de fogalmam sem 
volt, hogy ez mennyiben segíthetne rajtunk. Josef tutira nem fért 
volna be rajta; ő majdnem kétszer akkora, mint én, és négyszer olyan 
sűrű. Jónak van ugyan szárnya, de ha nincs elég mágia a levegőben, 
hogy megtartsa, akkor legfeljebb siklani tud; és ezen a világon már 
teljesen átvette az uralmat a Bináris, vagyis sokkal közelebb helyez-
kedik el a spektrum technológiai végéhez, mint a mágikushoz – és 
Jo amúgy is legfeljebb egyvalakit vihet magával, többet nem bírna.

Felemeltem a karom, hogy kiadjam a parancsot a támadásra. Nem 
maradt időnk, és nem maradt más választásunk. Egyetlen portált sem 
érzékeltem a közelünkben, úgyhogy az Átmeneten keresztül sem 
tudtunk elmenekülni. Ha Színes is velünk jött volna erre a küldetésre, 
talán másképp alakultak volna a dolgok, de a kis multidimenziós 
szöcske nagyon hasonlít egy macskára: néha hetekre eltűnik.

Valami csodára lett volna szükségünk, de nem bízhattam különö-
sebben az isteni segítség erejében, amikor körbevett minket a Bináris.

Harcolnunk kell. De még mielőtt kiadhattam volna a parancsot, 
ragyogni kezdett előttünk a levegő. Meleget éreztem, azt a fajta ottho-
nos hőt, ami a kandallókból sugárzik a hideg éjszakákon. A ragyogás 
ovális alakot öltött, majd kilépett belőle egy lány.

Velem egykorú lehetett, nem több – már ha megvolt annyi. Kócos, 
fekete haja volt, és furcsa öltözékének darabjait mintha különböző 
helyekről és korokból szedte volna össze: egy mór lovaglónadrágot, 
egy reneszánsz köpenyt és egy viktoriánus szabású blúzt viselt. De 
ezeket csak később vettem észre. Abban a pillanatban nem láttam 
mást, csak a kezét.

Pontosabban a körmeit. Minden egyes körme úgy nézett ki, mint 
egy apró áramkör. A jobb mutatóujjával a Bináris előőrsére mutatott. 
A köröm zölden felragyogott, a karórépákat zöld fény vette körül, 
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és… megdermedtek. Nem a hőmérsékletük csökkent fagypont alá, 
nem arról volt szó, hogy megfagytak volna, hanem mozdulatlanná 
váltak. A lány ezután ránk mutatott a bal kisujjával; az felragyogott, 
és lila fény vett körbe bennünket.

Közvetlenül azelőtt, hogy a körülöttünk lévő helyiség semmivé 
vált, rám nézett. Egy pillanatra felvillantak előttem a lila szempárt 
keretező hosszú szempillák. 

– Szia, szépfiú – mondta a lány. Majd kacsintott egyet.
Láttam, ahogy Jakon képén szétterül a fülig érő, csupa agyar 

vigyor. És pontosan tudtam, miközben a terem eltűnt körülöttünk, 
hogy a fülem hegyéig elvörösödtem.
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Második fejezet

Az egészben az a legviccesebb, hogy én arról vagyok híres, hogy az 
ágyam és a fürdőszoba között is képes vagyok eltévedni.

Régebben azt hittem, egyszerűen arról van szó, hogy nincs irány-
érzékem. És így is van – tényleg nincs. De az elmúlt két évben többek 
között azt is megtanultam, hogy a dolgok soha nem egyszerűek. 
Mint kiderült, az irányérzékem csak az első három dimenzióban 
csapnivaló: ahol a hosszúság, a szélesség és a magasság a meghatá-
rozó. De rengeteg más irány is van. Legalább nyolc, de valószínűleg 
sokkal több.

Ha valaki olyan, mint én, akkor már attól is durva fejfájást kap, ha 
megpróbálja maga elé képzelni a nyolc vagy még több irányt. Ezek 
derékszögben állnak egymáshoz képest, az eleve meglévő hármon 
felül. Hol vannak azok a további dimenziók? Miért nem tudjuk 
azokat is úgy kezelni, ahogy a meglévő hármat?

Nos, a Bázisváros agytrösztje szerint ezek abban a pillanatban 
„kompaktálódtak” (egyebek között az a jó abban, ha az ember 
tudós, hogy kitalálhat új szavakat), amikor ez az univerzum lét-
rejött; valahogy  kisebbre mentek össze egy atom átmérőjénél is. 
Ha választunk egyet a „három nagy” közül – mondjuk a „fel”-t –, 
azt végtelen vektorként használhatjuk: eltávolodik a Földtől, majd 
a holdtól és a Marstól is… kimegy a Naprendszerből, és eltűnik a 
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sötétségben. A „fel” soha nem fog elfogyni, méghozzá azért, mert 
mi – legalábbis legnagyobbrészt – egy háromdimenziós világban 
élünk (vagy négydimenziósban, ha nagyon tudományosak akarunk 
lenni). De olyan univerzumok is vannak, ahol „lazább” szabályok 
uralkodnak, ahol van „helye” a további dimenzióknak.

Tudom, hogy ezeket a dolgokat nehéz felfogni. De mi, emberek  csak 
annyit tudunk az univerzumról, amennyi beszűrődik az érzékszerve-
inken át. Ez pedig nem túl sok. Vegyük például az elektromágneses 
spektrumot. Az gyakorlatilag a világegyetemben található valameny-
nyi energiahullámot tartalmazza: a hosszú, lusta rádióhullámoktól 
kezdve (amelyekkel kommunikálunk) a mikrohullá mokon át (ame-
lyekkel főzünk) egészen a röntgensugarakig és a gammasugarakig 
(amelyek elég energiát összpontosítanak a hullámhosszukba ahhoz, 
hogy egy egész galaxist kiüssenek). Az energiának e nagyszerű, 
végtelen variációjából mi csak egy kis szeletet látunk: hét nyavalyás 
kis színt. Olyan, mintha egy királyi lakomán vennénk részt, de csak 
egy tányérról szedegethetnénk a morzsákat.

Szóval, próbáljuk egyszerre elképzelni mindazt, amit mondtam. 
Olyan dolgok mozognak egymáshoz képest derékszögben, amiknek 
a létezéséről sem tudtatok, invertálódva, ismétlődve és transzfor-
málódva, változatos színekben, textúrákban és hangokban. Gyúrjuk 
össze ezt az egészet. Utána képzeljük el mindezt két megrepedt tükör 
tükörképében, amelyek egymással szemben állnak. Az Átmenet 
valami ilyesmi.

Oda vitt minket az a lány. Messze ez volt a leggyötrelmesebb átke-
lés, amit valaha átéltem. Már többször jártam az Átmenetben, mint 
azt meg tudnám számolni, de soha nem kavarodott fel a gyomrom 
annyira az ugrástól, mint ekkor.

Viszont legalább ott voltunk; ezt már azelőtt éreztem, hogy kinyi-
tottam volna a szemem. Jelezte az összes érzékszervem, a belsők és 
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a külsők egyaránt. Az elképesztő és folyamatosan változó hangok, 
amelyek legnagyobbrészt szélcsengőkre emlékeztettek, de távoli 
kocsidudák, dörrenések, madárcsicsergések és vízcsobogások is be-
beszűrődtek, sőt, időnként még egy régi, harmincas évekbeli zené-
nek, Raymond Scott „Powerhouse”-ának pár taktusa is, amit apa 
nagyon szeretett. Aki valaha is látta a korai Warner Bros. Bolondos 
Dallamok valamelyik rajzfilmjét, az valószínűleg ismeri. Ami az 
illatokat illeti, paprikát, csokoládét és valami maró, kórházi szagot 
éreztem, amit nem tudtam azonosítani. A szellő hol tollsimogatás-
nak, hol finom szemcséjű csiszolópapírnak tűnt. És mindezt még 
azelőtt éreztem, hogy kinyitottam volna a szemem.

Úgyhogy kinyitottam a szemem.
Amin álltam, az leginkább egy földszerű bolygó makettjének 

tűnt. Talán olyan hat méter lehetett az átmérője. Negyvenöt fokos 
szögben lógtam ki belőle, félúton az Egyenlítő és a Déli-sark között, 
mint a Kis Herceg az aszteroidáján (mármint, ha úgy vesszük, hogy 
a Déli-sark „lent” volt hozzám és a csapatom többi tagjához képest, 
akik a közelben ácsorogtak vagy lebegtek egy sor másik lehetetlen-
ségen).

Valami nem volt rendben.
Ez valószínűleg elég nevetséges kijelentésnek tűnik; végtére is, 

mikor van bármi is rendben az Átmenetben? Az a rendetlenség 
esszenciája, az entrópia szeméttelepe. Azt mondani, hogy valami 
nincs vele rendben, olyan, mintha azt mondanánk, hogy Lord 
Ebekura egy kicsit ijesztő.

Mégis határozottan ez volt az érzésem. És nem is akart elmúlni.
Ekkor Jo is kinyitotta a szemét, és láttam az arcán, hogy ő is 

hasonlóan érez.
J/O szemrehányóan nézett rám. 
– Hova hoztál minket?
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– Hé, én nem hoztalak titeket sehova! Az a lány volt az – vála-
szoltam. Hivatalosan Jai volt a rangidős tiszt közülünk, de miután 
az egyik terepgyakorlatunk rosszul sült el, és én kimentettem a 
többieket a HEX markából, a legtöbben tőlem vártak iránymutatást, 
ha bajba kerültünk. Viszont van pár hátránya is annak, ha az ember-
ből nem hivatalos csapatvezető lesz, például az, hogy mindenért őt 
fogják hibáztatni.

– Oké, akkor hova hozott minket a barátnőd? – Jo hangja éppen 
olyan vádló volt, mint J/O tekintete, és valószínűleg az sem segített, 
hogy ismét rákvörössé váltam. 

– Ő nem a… – próbáltam tiltakozni. 
Még mielőtt befejezhettem volna, a csapatom több tagja is meg-

lepetten elnézett mellettem. Ismeretlen hang szólalt meg mögöttem, 
mire megpördültem, és a kezem védekező mozdulattal a magasba 
emelkedett. Tudom, hogy ez úgy hangzik, mint egy nyálas kungfu 
film részlete, de az ember hamar megtanul gyorsan reagálni az 
Átmenetben.

– Igen, ez szerintem is kicsit korainak mondható – kacsintott rám 
ismét a titokzatos lány –, tekintve, hogy még csak most találkoztunk 
először.

– Ki vagy te? – hangzott fel a kérdés tiszta és erős, cseppet sem 
riadt hangon – sajnálatos módon Jakonén, nem az enyémen. Én 
csak dadogni tudtam. Úgy éreztem, mintha gordiuszi csomóba 
gabalyodott volna a nyelvem.

– Egy barát – vont vállat könnyedén a lány. Amikor még ott-
hon voltam (mielőtt az életem megtelt volna Multiverzumokkal, 
Altiverzumokkal és a saját különböző, szőrös, agyaras, szárnyas és 
biomechanikus verzióimmal), heves, szenvedélyes és olthatatlan von-
zalmat tápláltam egy Rowena nevű lány iránt. Rowena szokta néha 
így vonogatni a vállát, amikor hülyéskedett, vagy szégyenlősködött. 
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Imádtam ezt a mozdulatát, annak bizonyítékaként tekintettem rá, 
hogy sikerült elszórakoztatnom, még ha csak egy olyan megjegyzéssel 
is, hogy „Ez a doga nagyon durva volt, nem?”, vagy hogy „Tényleg 
azt várják tőlünk, hogy nyolc perc alatt lefussunk másfél kilométert?”.

– Ez nem elég – válaszoltam. Átléptem a miniatűr bolygóról egy 
hajóbőrönd méretű, élénkvörös kockára, amely szorgosan forgatta ki 
magát újra és újra. Amint a cipőm hozzáért, stabilizálódott. Ennek 
következtében a gravitáció is átrendeződött, és a mögöttem lévő 
„bolygó” egy kis ponttá zsugorodott össze, majd eltűnt. Szinte észre 
sem vettem. Rowena emléke furcsa módon elszántsággal töltött 
el. Soha nem voltam képes beszélgetni vele, mert mit mondjon az 
ember egy lánynak, ha ő maga csak több száz fiú egyike az iskolából? 
Akkoriban még semmi különleges nem volt bennem.

De most már több vagyok egy középiskolás srácnál – világjáró 
vagyok (bár, ha belegondolunk, most már alapvetően csak egy vagyok 
a több száz különböző verziómból álló seregben, de abban a pilla-
natban nem sokat lökött volna az önbizalmamon, ha ebbe tényleg 
belegondolok). 

– Mondd csak el, ki vagy, hova hoztál minket, és…
A lány tekintetében mintha tisztelet tükröződött volna, de való-

színűleg csak döbbenetről volt szó: ez a vörös fejű idióta képes 
mondatokban beszélni! Így aztán válasz helyett megkérdezte: 

– Tényleg nem ismered fel az Átmenetet?
– Dehogynem ismerem… – kezdtem, de ismét a szavamba vágott.
– Akkor felesleges dolgokat kérdezel, nem?
De miközben ő is beszélt, én is folytattam: 
– …de ez nem a mi Átmenetünk. – Miközben kimondtam, nyilván-

valóvá vált számomra, hogy ami nincs rendben az Átmenetben, az az 
ő műve. Ez az ismeretlen lány nagy valószínűséggel vagy a HEX, vagy 
a Bináris ügynöke. De még így is hajlottam rá, hogy megbízzak benne 
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– és ez tényleg megijesztett. Nem kockáztathattam meg, hogy meg-
tudja, miként kell eljutni a Bázisra. Mondjuk ez nem is volt valószínű; 
egy speciális képletre van szükség ahhoz, hogy az ember visszajusson a 
Köztesvilágba, és azt csak a világjárók ismerik. A lány láthatóan nem 
világjáró. Ugyanakkor mégis sikerült bejutnia az Átmenetbe…

Ismeretlen társunk elgondolkozva végigmért. 
– Igazad van. És tévedsz is, de legnagyobbrészt igazad van. Nagyon 

sajnálom a dolgot; ügyelnem kellett arra, hogy a Bináris elveszítse 
a nyomotokat. – Ismét megvonta a vállát, és ismét rám kacsintott. 
– De ne aggódj; már meg van oldva.

Ekkor ismét beborított minket a lila fény, még mielőtt reagálhat-
tunk volna, és elkapott ugyanaz a rettenetes örvényszerűség, aminél 
rosszabbat még soha nem éltem át…

Majd egyszer csak otthon voltunk, visszaértünk a mindnyá-
junk által ismert Bázisra. Minden úgy volt, ahogy lennie kellett. 
Visszaértünk a Köztesvilágba.

Csakhogy…
A lány is velünk volt.


