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1   

VÉGIDÓ́K

Fénypászma hatolt át a világűrön, a kijelző középpontja felé száguldva. 
A hídon álldogálók visszatartották a lélegzetüket, ahogy tekintetük az 
űrben nyomot hagyó fénysugár útját követte. Halotti csend uralkodott 
a helyiségben, melyet egyedül a becsapódás időpontjáig visszaszámláló 
monoton hang tört meg. Az űr feketeségében borsónyi robbanás villant, 
mely, mint egy nyíló rózsa, betöltötte a kijelző felét, aztán ismét elsötétült.

A hídon az emberek üdvrivalgásban törtek ki, amint a Neptun Istenség 
nevet viselő szervezet parancsnoki hajójának holografi kus avatárja tova-
tűnt. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig. A felszabadult csevegést 
Dustinius Monk kapitány hangja szakította félbe.

– Helyzetjelentést kérek! – kiáltotta. Nem kapott túl jó híreket a hajó 
állapotáról.

– Elvesztettük a védőkarokat – jelentette a hídon szolgáló gyakornok.
– A manőverező rakéták sem működnek – tette hozzá egy másik.
– A hajótest hátsó része megsérült.
A hajót ért károk listája egyre csak duzzadt, ahogy minden állomás 

megerősítette: a helyzet valóban veszéllyel fenyeget. Kész csodának szá-
mított – és egyben a legénység rátermettségét is bizonyította –, hogy a 
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Kevély Markőr, a Technológiai Izolacionisták zászlóshajója még mindig 
egyben volt.

Grace Priestly kényszeresen ásított. Rendszerint elunta magát, ha 
fájdalmasan lassú felfogású emberekkel kellett együttműködnie. Eltű-
nődött rajta, vajon mennyi idő múlva fog valaki valami érdemlegeset 
mondani.

Monk másodparancsnoka is jelentést tett. A pánik kiérződött a hang-
jából.

– Kapitány, még nem vagyunk túl a terminációs lökéshullámon! – A fedél-
zet tagjai között elhalt a pusmogás, s ismét halálos csend lett a helyiségben.

– Működésbe tudjuk hozni valamelyik védőkart? – kérdezte Monk.
– Alapos külső javítási munkálatok nélkül nem.
– Egyetlen átkozott védőkarra van szükségem, és kivédem a detonációt! 

– ordította Monk kapitány, és a hangja szinte belehasított a feszültségtől 
terhes levegőbe. A legénység megdermedt.

– Mi a helyzet a motorokkal? És az oldalsó manőverező rakétákkal? 
Valamilyen úton-módon meg tudjuk mozdítani a hajót? Az űr szerelmére, 
mondjatok valamit!

– Sodródunk az űrben, kapitány. – A közelében álló gyakornok a fejét 
csóválta. – Az energiamag teljesítménye hat százalékra csökkent. Bizo-
nyára a Titán-forrás is megsérült.

– Azon nyomban váltson át.
A gyakornok arca holtsápadt lett.
– Kapitány, a rendszersegéd azt jelentette, hogy eltűnt az átalakító.
– Eltűnt? Hát az meg hogy lehet?
– Fogalma sincs róla, kapitány.
Monk felemelt egy kijelzőtáblát, és a Neptun Istenség szervezet parancs-

noki hajójának lökéshullámát tanulmányozta. Megjelenített egy másik 
információs oldalt, és végiggörgette az adat-előrejelzéseket. Egész testében 
megmerevedett, az arcából kifutott a vér.

Grace-re pillantott, aki rideg közönnyel nézett vissza rá. Monk gyorsan 
kiadta a legénységnek a parancsokat, minden tőle telhetőt megtett, hogy 
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elkerülje a közelgő katasztrófát. A fedélzeten mindenki lázasan dolgozott, 
miközben a hajóóra visszaszámolt a feléjük száguldó hullám becsapódásáig.

Grace tisztában volt vele, hogy semmi esélyük. Abban a pillanatban 
halálra ítéltettek, hogy a fúziós rakéta eltalálta az ellenség hajóját. A Kevély 
Markőr teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került, mivel sem a főmotor, sem 
az oldalsó manőverező rakéták nem működtek, illetve mindhárom védőkar 
lebénult. A lökéshullám ereje ki fogja sodorni a Naprendszerből a hajót, 
egyenesen a heliopauza felé, ahonnan még egyetlen hajó sem tért vissza.

Monkhoz hasonlóan tudta, mekkora a valószínűsége annak, hogy ez 
bekövetkezzen. És mivel a Kevély Markőr meghajtása meghibásodott, 
Monk engedélyt kért tőle a bolygórepesztő rakéta rövid hatótávolságon 
belüli kilövésére. Grace a lehetséges következmények tudatában elrendelte 
a rakéta indítását. Elvégre így is, úgy is meghalnak, de így legalább az 
ellenséget is magukkal viszik a túlvilágra.

A kapitány és a legénysége a Kevély Markőr megmentésén fáradozott, 
ám Grace szerint ennyi erővel akár megpróbálhatnák a holtakat is feltá-
masztani. Elég test sodródott a hajótest körül.

Ennek ellenére jól mulatott Monk erőfeszítésein, ahogy a kapitány 
az elkerülhetetlen ellen küzdött. Eszes ember volt, hiszen űrvándorként 
töltötte a maga mögött hagyott nyolcvan évet. Ha nem tudja, mire megy 
ki a játék, Grace arra tippelt volna, hogy a kapitány mindent megpróbál, 
hogy megmentse a hajóját. Csakhogy tudta: Monk miatta adta elő ezt a 
műsort, mert ha a Technológiai Izolacionisták Első Leszármazottja az ő 
hajóján leli a halálát, az örök szégyent hoz a családjára.

De az is lehet, hogy Monk kapitány nem gondolt bele ennyire mélyen 
a következményekbe, s tényleg abban a hitben ringatja magát, hogy képes 
csodát tenni. Grace remélte, hogy nem így van. Utálná a felvetést, hogy 
hibát követett el, és egy félkegyelműt tett meg zászlóshajója parancsno-
kának. Nos, csodák nincsenek, és Grace belefáradt abba, hogy a hiábavaló 
próbálkozást figyelje. A Kevély Markőr halálra volt ítélve.

A hajó megrázkódott, ahogy a lökéshullám elérte. A rengés a legénység 
tagjait leverte a lábáról. A kijelzőn vagy féltucatnyi új riasztás villant fel. 
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Grace a gravitációs székében ülve nézte, ahogy a fedélzeten elterült legény-
ség négykézláb mászva igyekszik megküzdeni ezekkel az új problémákkal, 
miközben a robbanás ereje félresöpörte a Kevély Markőrt.

Felállt, és a privát szeretőjére nézett.
– Gyere, Swails. Ha a derék kapitány készen áll arra, hogy jelentést 

tegyen, felhívhat a kabinomban.
Swails, Grace személyre szabott szexpartnere felállt, és követte a nőt. 

Grace ráncos kezével megsimogatta gyönyörű arcát.
Szerencsétlen hülyéje képtelen volt felfogni, hogy mi történt. Szép kis 

fejecskéjében valószínűleg soha nem fordult meg önálló gondolat, bár 
Grace pontosan ilyennek szerette a szeretőit.

A híd legénysége felfüggesztette a munkát, és tiszteletteljesen megvárta, 
hogy elhaladjon mellettük.

– Ó, csak folytassák, próbálják megmenteni a hajót – mondta Grace, 
és kivitorlázott a helyiségből. Ezek a féleszűek halálra fogják magukat 
dolgozni ebben a hiábavaló menetben. Micsoda pazarlás.

– Gyere, kicsikém – intett Swailsnek, miközben lesétált a roncsokkal 
tarkított átjárón. A Kevély Markőr a legkorszerűbb hajó volt, melyet vala-
ha is építettek. Ha a Technológiai Izolacionisták létszáma és erőforrásai 
hagytak is némi kifogásolnivalót maguk után, képesség és technológiai 
tudás területén jócskán kárpótoltak minden hiányosságot. De a túlerő és 
az energiaforrások megléte mégis felülkerekedett rajtuk.

A Kevély Markőrre röviddel az után támadtak rá, hogy megejtette a 
randevút az Erisen lévő kutatóbázissal. A zászlóshajó, Grace két kísérője 
és a lenti bolygóról összehívott, körülbelül tucatnyi erősítés hatvanvala-
hány Neptun-hajó ellen vette fel a harcot, és aratott győzelmet. Meglehet, 
pirruszi győzelem volt, de még mindig jobb, mint ami máskülönben 
történhetett volna.

A monumentális küzdelem mindkét résztvevőjének hajói csaknem 
teljesen megsemmisültek, a Kevély Markőrt kivéve, amely éppen kifelé 
sodródott a Naprendszerből. Hacsak nem tudják megjavítani a motort 
– ami űrdokk híján még egyetlen hajónak sem sikerült –, halálra vannak 
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ítélve: vagy a fagyos világűr végez velük, vagy valamelyik pusztító űrbeli 
jelenség. Grace remélte, hogy valami érdekes dologba csapódnak majd, 
például egy plazmafelhőbe vagy egy fekete lyukba, természetesen csakis 
tudományos kíváncsiságból.

Úgy döntött, hogy maximálisan kihasználja az életéből hátralévő időt, 
és addig hancúrozik kedvencével, amíg az élvezettől eszméletét veszti. 
Miért is ne halna meg boldogan?!

Elérték a hajó egyik, részben beomlott átjáróját. Egy fémgerenda és jó 
néhány nagy törmelékdarab állta útjukat. Grace észrevette egy romok alól 
kikandikáló láb megfeketedett maradványait, és óvatosan átlépett rajtuk, 
miközben próbálta nem beszennyezni a ruháját.

– Segíts, kicsikém – szólt.
A férfi kötelességtudóan engedelmeskedett, finoman megfogta ujjai 

hegyét, miközben Grace óvatosan átlépett a gerendán. Kilencvenhárom 
éves létére meglehetősen jól mozgott. Végignézte, ahogy Swails átugrik a 
gerendán, majd felzárkózik mögé. Valami nem stimmelt a mozdulataival. 
A fejében újra és újra lejátszotta a férfi képét. Valami azóta nem hagyta 
nyugodni, hogy hajóra szálltak; Swails ma mintha nem volna önmaga.

A részletek különböztetik meg az okos embert a zsenitől, és Grace 
gene rációja legbriliánsabb elméje volt, a valaha élt egyik legokosabb ember. 
Nemsokára, persze, ez már mit sem számít. Swails genetikailag módosított 
arcát bámulta. Tökéletes volt. Úgy nézett ki, mint a privát szeretője, úgy 
is mozgott, mint Swails, de a szeme elárulta. A tekintete nem volt olyan 
üres, mint általában.

A legtöbb ember észre sem vette volna azokat az apró részleteket, me-
lyek arról árulkodtak, hogy csalóval van dolga, csakhogy Grace nem volt 
akárki. Swails talán csak megbetegedett, és egy pillanatnyi gondolatroham 
tette ezt vele. Időről időre megesett ilyesmi, holott a tenyésztők minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy kiirtsák belőlük ezt a hajlamot. Nos, nem 
számít. Végül is csak egyetlen dologra kell neki a férfi.

A hajó fényei felvillantak, és pontosan tizennyolc százalékkal elhalvá-
nyultak. A derék kapitány kétségkívül spórolni akart az energiával, hogy 
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életben tartsa a járművet, hátha a megmentésükre siet valaki. Grace meg-
eresztett egy kis mosolyt. Az a bolond csak elnyújtja a kínszenvedésüket. 
Ha valóban helyesen akarna cselekedni, kinyitná a légzsilipeket, és rögvest 
végezne mindenkivel a fedélzeten. Ő ezt tenné. De hát nem is a jó szívéről, 
hanem a lángelméjéről és szexuális étvágyáról volt híres.

Eltöprengett rajta, vajon hogy eshetett le ilyen hirtelen a Kevély 
Markőr  energiaszintje. Mint minden modern űrhajónál, az erőforrás itt 
is a parancs noki hajó szívében volt. Szinte lehetetlen anélkül megron-
gálni az energiamagot, hogy a hajó ne semmisüljön meg, és nem akadt 
olyan forgatókönyv, amelyben kilencvennégy százalékos energiaszivárgás 
léphetne fel valamilyen katasztrofális meghibásodás nélkül. Egy kevésbé 
végzetes helyzetben Grace szívesen megoldotta volna ezt a rejtélyt. Jelen 
pillanatban azonban nem fűlött hozzá a foga; sokkal közönségesebb 
célok lebegtek a szeme előtt.

– Gyere, kicsikém – intett újból a férfinak. – Vonuljunk vissza a kabi-
nomba.

Ismét feltűnt neki az apró változás a férfi lépteiben. Pár centiméterrel 
hosszabbakat lépett a szokásosnál. Tartása valamivel egyenesebb volt, 
kezének szorítása pedig némiképp erősebb. Swails ma nem volt teljesen 
önmaga, de Grace tudomása szerint egyelőre semmilyen technológia nem 
létezett arra, hogy teljesen meg lehessen változtatni egy ember megjelené-
sét. És ha mégis létezne, azt ő találta volna fel. Csak a biztonság kedvéért 
kinyújtotta a kezét, és még egyszer megsimogatta Swails arcát, hogy 
megbizonyosodjon felőle, nem hologrammal van dolga. Igen, a tökéletes 
arc változatlanul Swails arca volt.

Beléptek kabinja előszobájába. Odapillantott a sarokban álló két bekö-
tött szemű, néma gyilkosra. Ez a két szolga teljesen különbözött a szere-
tőjétől; erőszakosság és végtelen lojalitás jellemezte őket, de hajlamosak 
voltak a túlzott izgalomra, és ilyenkor nehezen lehetett őket kontrollálni. 
A hajó fényei és a zaj következtében bármelyik pillanatban őrjöngeni 
kezdhetnek. Jól döntött, hogy itt hagyta őket. Ennek ellenére megnyug-
tatta a tudat, hogy ismét hallótávolságon belül voltak.
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– Hozz egy pohár meleg vizet, kicsikém – parancsolta –, és a köntö-
sömről se feledkezz meg. Ha meghalunk ma este, legalább kényelemben 
tegyük. – Swails odavitte neki a vizet, miközben a nő levetkőzött.

Kinézett a hajóablakon a fekete világűrbe. Az elsuhanó csillagok dőlés-
szögéből ítélve a hajó irányíthatatlan hánykolódása szemlátomást tovább 
erősödött. Grace számításai szerint bármelyik pillanatban lekapcsolhatják 
a gravitációt a hajón, hogy energiát takarítsanak meg vele. Monk abszolúte 
kiszámítható volt.

Elfordult az ablakoktól, és intett Swailsnek. Lehet, ez lesz az utolsó 
dugás, amiben valaha része lesz, úgyhogy ki akarta élvezni. Kedvenc sze-
retője a tenyészalom legkitűnőbb példánya volt; hiányozni fog a gyengéd 
érintése. De legalább a ma éjszaka még ott állt előtte.

Lefeküdt az ágyra, és intett Swailsnek, hogy tegyen eleget a köteles-
ségének. A férfi engedelmesen levetkőzött, és elmondta a rabszolgák 
imáját, engedélyt kérve, hogy abban a megtiszteltetésben részesüljön, 
hogy csatlakozhat gazdájához az ágyban.

Grace Swails mozdulatait tanulmányozta: korábban már többtucatnyi 
alkalommal látta, ahogy a férfi a rituálét végzi. A gesztusai helyesek voltak, 
de hiányzott belőlük a megszokott kecsesség. Amint befejezte az imát, Swails 
térdre rogyott az ágy sarkánál, széttárta a karját, és felnézett a plafonra.

Ahelyett, hogy az ágyába engedte volna, Grace csábítóan odakúszott 
hozzá, és a férfi kemény, izmos mellkasára helyezte a tenyerét. Végigfut-
tatta a kezét a hasán, megérintve izmai jól ismert barázdáit és dudorait. 
Az ujjai aztán a szívéhez vándoroltak. Lehunyta a szemét, és figyelt. 
Swails szívverése lehetetlenül gyors volt egy klónhoz képest. A másik 
kezével megfogta a férfi állát, és közel húzta magához.

– Ki vagy te, idegen? – kérdezte.
Swails egy pillanatig habozott.
– Tudod?
– Reggel óta gyanítom. Nem igazán Swailsként viselkedtél a nap 

folyamán.
Hirtelen mosoly jelent meg a férfi arcán.
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– Kivételes nő vagy, Grace Priestly. Megtiszteltetés találkozni veled. 
– Swails otthagyta az ágyat. A szoba túlfelében lévő íróasztalhoz sétált, 
és kotorászni kezdett a nő holmijai közt.

– Mit csinálsz? – Grace felállt, és riadtan a szoba sarkába húzódott.
Swails nem foglalkozott vele, papírok, szkennelt iratok és adatcsipek 

között keresgélt. Félrehajított pár könyvritkaságot, átkutatta Grace TAB-
fájljait, jó nagy rendetlenséget hagyva maga után. Grace ki nem állhatta 
a rendetlenséget. Aztán előhúzta a nemrég bevésett Időtörvény Chartát, 
melyen elidőzött a tekintete. Végighúzta az ujjait a feliratokon. Megtalálta, 
amit keresett.

A charta Grace elmúlt tíz évben végzett kutatásainak a csúcspontja és 
erkölcsi alapelve volt. A technológia készen állt. Az emberiségnek csupán 
egy olyan erőre volt szüksége, amely felelősségteljesen tud bánni ezzel az 
új hatalommal. Ha új ügynöksége sikeres lesz, Grace Priestly nevéhez 
nemcsak az emberiség megmentése fog fűződni, hanem a Technológiai 
Izolacionistákat is eddig nem ismert magasságokba repíti. Ennek az új 
ügynökségnek – az időrend-szabályozási parancsnokságnak – a férfi kezé-
ben tartott alloriumvésett charta volt az irányadó okirata, mely kivezeti 
majd az emberiséget a saját maga okozta éhínségből.

– Azt tedd vissza! – kiáltotta. – Kau, Trau! Hozzám!
A két néma szolga berontott a szobába. A szemkötőt felhúzva felfedték 

világító, kibernetikus vörös szemüket. Grace érzékeny lelkének nem tett 
jót, hogy erőszakhoz kell folyamodnia közvetlenül azelőtt, hogy véget ér 
az élete. Soha nem kedvelte az efféle keménykedést, de ez a teremtmény 
nem az ő szeretett kis kedvence volt. Sőt, biztos volt benne, hogy megölte 
Swailst. Grace választ akart kapni a kérdéseire.

– Fogjátok el! Nem ölni! Nem ölni! – Nagy körültekintéssel ejtette ki a 
szavakat a száján. A néma gyilkosok alacsony intelligenciával rendelkeztek, 
és az „ölj” parancstól eltérő utasításokat egyértelműen kellett velük közölni.

Trau támadásba lendült, karjából és lábából tucatnyi apró penge nyúlt 
ki. Végtagjaival vagdalkozva nekiesett az imposztornak, miközben Kau 
védőn állt Grace és Swails közé. Az ő pengéi is előkerültek.
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– Élve akarom! – vakkantotta Grace.
Trau olyan gyorsan Swailsnél termett, amire egyetlen ember sem lett 

volna képes, majd akkorát csapott a mellkasára, hogy az ütés ereje kettévá-
gott volna egy közönséges halandót. Ehelyett egy halványsárga pajzs jelent 
meg Swails teste körül, mely szikrákat hányt, s az elektromos visszahatás 
következtében Trau pengéi ártalmatlanul lepattantak róla.

A szemfényvesztő viszonozta a támadást; olyan gyorsan mozgott, 
hogy szemmel követhetetlennek bizonyultak a mozdulatai, testének 
körvonalai szinte elhomályosultak. A páros halálos táncban pörgött 
egymás körül. Trau pengéi és a furcsa sárga szikrák meg-megvillantak 
a levegőben. A közelharc olyan gyorsan véget is ért, ahogy elkezdődött.

Az idegen az egyik pillanatban még Trau mellett volt, a másikban már 
mögötte termett. Egy csuklómozdulattal átrepítette a szolgát a szoba 
túlfelébe, ahol az olyan keményen csapódott neki a falnak, hogy a hajóab-
lak pajzsai leereszkedtek az ütközés erejétől. Trau acéllal dúsított gerince 
hangos reccsenéssel tört el a falból kilógó szerkezeti gerendák egyikén. 
A néma szolga mechanikus búgás kíséretében elernyedt, a vörös izzás 
elhalványult a szemében.

Grace tátott szájjal bámulta elesett szolgáját. Ez lehetetlen. Elvégre hatos  
osztályú kiborgról volt szó! Úgy tervezték, hogy képes legyen legyőzni egy 
páncélos tengerészgyalogos osztagot is. Elfogta a pánik, ahogy ránézett 
Swailsre, vagy arra a valamire, ami úgy nézett ki, mint a kedvenc szeretője.

Kau továbbra is Grace és az idegen között állt. Parancsra rögtön táma-
dásba lendülne, és valószínűleg ugyanolyan gyorsan vége is lenne. Swails 
nyugodt érdeklődéssel méregette Kaut, mintha csak arra várna, hogy véget 
érjen a harc, és folytathassa a feladatot, amiért idejött. Alaposabban szem-
ügyre véve a férfit, Grace észrevette, hogy finom, áttetsző sárga fényréteg 
vonja be a testét. Tekintete aztán az allorium chartára vándorolt, ami az 
íróasztalon feküdt.

Majd egyszerre csak összeállt a kép, és minden értelmet nyert.
– Kau – szólt, az ajtóra mutatva –, menj ki a szobából! Gondoskodj 

róla, hogy senki ne zavarjon!
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A néma szolga bizonytalanul nézett rá. A végén még kiderül, hogy 
ezek a kiborgok mégsem teljesen hülyék. Felismerték a furcsa utasítást, 
ha hallották.

– Menj! – ismételte Grace.
Óvatosan Swailsre szegezve tekintetét, a kiborg átlépett Trau testén, és 

kicsoszogott a szobából. A Swails-kinézetű idegen közömbösnek tűnt, s 
figyelemre sem méltatta a néma szolgát. Kau megtorpant, mielőtt elhagyta 
volna a helyiséget. A férfira nézett, majd egy morgás kíséretében távozott. 
Grace-nek feltűnt a pillanatnyi hezitálás. Úgy látszik, hogy még mindig 
maradt pár technikai probléma ezeknél a hatos szintű kiborgoknál, melyet 
el kell simítani.

– Csukd be az ajtót! – utasította Grace az idegent.
Az ál-Swails felvonta a szemöldökét. Kétségkívül meglepte, hogy Grace 

hajlandó egyedül maradni vele, ráadásul parancsolgat. Ennek ellenére ele-
get tett a nő kívánságának, és bezárta a dupla tolóajtót. Egymás szemébe 
néztek, és Grace most először látott valamit Swails tekintetében: félelem-
mel vegyes tiszteletet, szomorúságot, megbánást és fájdalmat. Csupa olyan 
érzés, melyet a valódi Swails képtelen lett volna megélni.

– Hány évnyi távolságból érkeztél a jövőből? – kérdezte végül.
Swails elmosolyodott. A fura sárga pajzs fénye elhalványult, majd az 

arca vonalanként törlődni kezdett, mintha valaki visszafelé játszana egy 
arcot megrajzoló művészi folyamatról készült felvételt. Grace végignézte, 
ahogy az összes vonása eltűnik, amíg semmi más nem maradt a csupasz, 
üres bőrön kívül, ahol az arcnak kellene lennie.

Majd az egész feje eltűnt, s a helyére egy világosabb bőrű férfié került, 
akinek divatjamúlt szőrzet borította az arcát.

– A huszonhatodik századból, Első Leszármazott. – Mélyen meghajolt, 
az orra majdnem a térdét verte. Egy pillanatra reményt ébresztett Grace-
ben, hogy a Technológiai Izolacionisták a jövőben is jól boldogulhattak, 
ha pozícióját még mindig tiszteletben tartják.

– Honnan tudtad? – kérdezte a férfi.
Grace helytelenítően csettintett a nyelvével.
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– Az álcád csak az érzékek egy részét téveszti meg.
Az idegen ismét meghajolt, ezúttal nem olyan mélyen.
– A legendás Grace Priestly. Pontosan olyan vagy, mint amilyennek 

tisztelnek.
Grace közelebbről tanulmányozta a férfit. Az ő ízlésének egy kicsit vézna 

volt, Grace jobban értékelte a szabványnál valamivel testesebb férfiakat. 
Viszont legalább csinos, szimmetrikus arca volt – legalább hetvenszáza-
lékos eredményt érne el az optimálisarc-skálán. A betolakodónak hosszú, 
vékony arca volt, beesett orcával és egyéb tökéletlenségekkel, melyek 
összefüggésben álltak kimerültségével.

A barna szem, az enyhén görbe orr és a jellegzetes áll pillanatokon belül 
mindent elárult neki, amit tudnia kellett a férfi múltjáról.

– Hogyan boldogul az emberiség háromszáz év múlva a jövőben? – kér-
dezte, a férfi minden rebbenését figyelemmel kísérve.

A kabin világításánál szinte áttetszőnek tűnt a bőre. Vajon érte valaha 
közvetlen napfény ezt az embert? A megjelenése alapján az űrben szü-
letett: a sápadt bőr, a magas és nyurga testalkat az egész életét a bolygók 
közti űrben töltő emberről árulkodott. Rakoncátlan, barna haja piszkos és 
zilált külsőt kölcsönzött neki. Grace azt feltételezte volna egy, a jövőből 
érkező személyről, hogy valamivel ápoltabb. A Technológiai Izolacionisták 
szabványai szerint, a külseje alapján nem engedték volna be az időutazót 
a közösségbe, nemhogy Grace hajójára.

– Bárcsak jó hírt hozhatnék – válaszolta.
– Természetesen semmit nem mondhatsz, mivel az megváltoztathatja 

az eseményeket.
A férfi megrázta a fejét.
– Ebben az esetben nem számít, hogy elmondom-e a jövőbeni híreket, 

vagy sem. A charta második törvénye szerint…
– A múltba való utazás csonka idővonalakra, illetve az azon belül meg-

felelő időtartamra korlátozódik, hogy hullámok esetén begyógyulhasson 
a kronofolyam – sorolta Grace.

– Így van. Emlékszel rá.
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– Tegnap este írtam.
– Ez a második legfontosabb időtörvény.
Mikor Grace ráeszmélt, szavai valójában mit is jelentenek, úgy érezte 

magát, mintha gyomorszájon vágták volna.
– Akkor ezek szerint a Kevély Markőr lesz a végzetem.
Rá nem jellemző módon a fogát csikorgatta. Gyerekkori szokása volt 

egykor, amiről tinédzser korában leszokott. Most azonban minden vágya 
volt, hogy bepótolja az elvesztegetett éveket, és egészen a gyökerekig 
lemorzsolja a fogait.

– Tudtam, hogy halálra vagyunk ítélve. A túlélés valószínűsége csekély 
volt, de mégis más érzés, mikor cseppnyi kétely sem marad a sorsodat 
illetően.

Ezután az összes elfojtott érzelme a felszínre tört, melyeket eddig a 
hűvös külső rejtegetett. Leült az ágyra, s nem tudta eldönteni, hogy dühöt 
vagy inkább szomorúságot érez-e. Egymásnak ellentmondó érzelmek 
kavarogtak benne, s egész testében megremegett. Egyszerre akart nevet-
ni, ordítani és zokogni. Évtizedek óta most először nem tudta, mitévő 
legyen. Lehunyta a szemét, és a tenyerébe mélyesztette a körmeit. Ő 
az Első Leszármazott! Több száz év múlva is nagy tiszteletnek örvend 
majd az emberek körében! Ez azért csak számít valamit, nem igaz? Jelen 
pillanatban azonban nem vigasztalta a megtiszteltetés.

Felpillantott a férfira.
– Miért vagy itt?… Hát persze. Te voltál az, aki megcsapolta a Kevély 

Markőr energiaforrását.
A másik bólintott.
– És a charta miatt, mely hőn áhított ereklye a jövőben.
– Tehát létezik az általam megálmodott időutazási ügynökség? Pros-

perál? – Grace mellkasa csak úgy dagadt a büszkeségtől.
Az időutazó egy másodpercig tétovázott, majd halványan elmoso-

lyodott.
– Az ügynökséget tiszteletben tartják és szeretik az emberek. Egyedül 

ez akadályozza meg az emberiség bukását, Első Leszármazott.
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Hazugság volt, vagy ha igaz is, Grace nem hitte el. Nem igazán volt 
jelentősége. A halál küszöbén Grace nem állt neki akadékoskodni.

– Értem. Hát rendben. Vidd csak el.
A férfi ismét meghajolt. A meghajlás bevett szokás lehetett a huszon-

hatodik században. Manapság senki nem hajlongott. Grace-nek azonban 
tetszett. Végignézte, ahogy az időutazó az íróasztalhoz sétál, és felemeli 
a chartát, fél kézzel megbecsülve a súlyát. Ahhoz képest, hogy állítólag 
hőn áhított ereklye volt, Grace szerint nem a kellő tisztelettel bánt vele.

Az időutazó intett a másik kezével, mire egy fekete kör materializálódott 
mellette a levegőben. Grace lenyűgözve figyelte, ahogy a lyukba helyezi a 
chartát. Aztán a kör egy villanás kíséretében eltűnt.

– Hogyan…? – kérdezte.
– Alkalmazott inflációs elmélet – válaszolta a férfi.
– Alan Guth?
Válaszként egy vállvonás érkezett.
– Én csak használom, de nem tudom, hogyan működik.
– Értem. – Grace kinézett az ablakon. – Legalább a tudomány ugrás-

szerű fejlődésen ment keresztül. Ez új erővel tölt el.
– Sajnos nem így történt. Neked nem hazudnék, Első Leszármazott.
A nő felállt és a férfihoz lépett.
– És most mi lesz? Azt mondtad, hogy a hajónak befellegzett. A charta 

nálad van, és megcsapoltad az energiaforrást. Eljött az ideje, hogy itthagyd 
az idővonalat?

– Az utasításod szerint cselekszem. – Úgy tűnt, ő már belenyugodott 
Grace sorsába.

A nő megragadta az alkalmat, akármilyen csekély eséllyel is kecsegtetett.
– Vigyél magaddal! – bökte ki hirtelen, a férfi csuklóját szorongatva. 

Az időutazó elszántsága megingott; ellentmondásos érzések kavarogtak 
benne, látni lehetett az arcán. – Még a jövőben sem igen létezik túl sok 
hozzám hasonló ember.

– Senkinek nincs olyan agya, mint neked – ismerte el a férfi, a fejét 
csóválva. – De az első időtörvény megtiltja, hogy…
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– A fenébe az időtörvényekkel! – csattant föl Grace. – Én írtam az egész 
átkozott törvényrendszert, a nagy részét félig részegen, miközben fejben 
maszturbáltam. Semmit sem jelentenek. Vigyél magaddal!

Grace könyörgőre fogta, de nem érdekelte. Több mint fél évszázad telt 
el azóta, hogy így magával ragadták az érzelmei. Szégyenletesnek érezte 
a viselkedését, de még nem végezte el a munkáját. Még annyi mindennel 
szolgálhatná az emberiség javát. Gondját kell viselnie az egész Techno-
lógiai Izolacionista frakciónak. Még ennél is rosszabb volt, hogy most, 
mikor sikeresnek bizonyult a nemrég felfedezett időutazási technológia 
gyakorlatba ültetése – melyre egész életében törekedett –, annyi lehe-
tőség várt még felfedezésre. Muszáj volt, hogy ezeknek részese legyen. 
A huszonegyedik század utópikus korába tett látogatásnak már csak a 
gondolatától is félrevert a szíve.

– Vigyél magaddal! – Grace zokogva ölelte át a férfit.
Az időutazó nem nézett a szemébe.
– Nem… nem tehetem, Első Leszármazott.
Pár meglehetősen kínos percig a karjai között tartotta. Végül eltolta 

magától, és Grace-nek feltűnt, hogy egy pillanatra üvegessé vált a tekintete.
– Mennem kell – mondta. – Már így is túl sokáig maradtam.
Grace vonakodva lazított a szorításán, összeszedte magát, és visszanyerte 

a lélekjelenlétét. Eszébe jutott, ki is ő.
– Mennyi időm van hátra? – kérdezte.
– Nem tudom, Első Leszármazott. A történelmi feljegyzések szerint a 

Kevély Markőr utolsó ismert tartózkodási helye az Eristől száznegyven-
nyolc csillagászati egységnyire volt. Azután nyoma veszett.

A nő letörölte az arcáról a könnyeket.
– Szólíts Grace-nek.
Az időutazó még egyszer, utoljára ráemelte a tekintetét, majd meghajolt 

előtte.
– Megtiszteltetés volt találkozni veled, Grace. Én igazán… sajnálom.
Majd a Swails arcát magára öltő időutazó egy fényes sárga villanás 

kíséretében eltűnt.
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2

JAMES GRIFFIN-MARS

A villanás egy pillanatra elvakította James Griffi  n-Marst, aki azon kapta 
magát, hogy a kilencvennyolc csillagászati egységre lévő Nap tompa fényét 
bámulja: magányos, sárga pont volt a fekete világűrben. Az égitestet fura, 
tökéletes sötétség vette körül.

Néhány másodpercbe beletelt, míg az időzónaváltásból adódó hányinger 
alábbhagyott. Ezalatt James nagyokat szippantott az atmoszféra-karkötője 
biztosította levegőjéből. Az első mentése óta nem dobta ki a taccsot az 
időutazás során, és szó sem lehet róla, hogy most újból megtörténjen ez 
az újoncokra jellemző gikszer. Smitt a halála napjáig felemlegetné neki. 
A beleiben érzett émelyítő kavargásra mostanra már régi barátként kel-
lene tekintenie. Ugyanakkor az időeltolódásból adódó rosszullét egyre 
erősebbé vált az utóbbi időben, egy-egy kalandozás után akár órákig is 
eltartott. Meglehet csak ez a bizonyos mentés hatott így rá, de a fájdalom 
és a torkába feltörő epe jobban megviselte a szokásosnál.

Összeszorította a szemét, és száztól kezdve visszaszámolt, a saját szív-
verését használva metronómként. Az üres térben való lebegés nem segített 
a hányingeren, és a teste érzékelhetően átvette a Kevély Markőr körfor-
gását, ahogy visszaugrott saját idejébe. Elég gyorsan pörgött ahhoz, hogy 
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kifacsarja a testéből a nedveket. A csuklóján viselt, környezeti pajzsot 
működtető atmoszféra-karkötő volt az egyetlen dolog, ami egyben tartotta 
a belső szerveit a vákuumban.

Ránézett az órára a karkötőjén: 2511. június 5., 22:38:44, földi idő 
szerint. Tizenhat óra, tizennégy perc és harminchárom másodperc telt el 
azóta, hogy visszaugrott 2212 júniusába.

Egy távoli hang recsegett a fejében, amely mintha egy hosszú, vékony 
cső másik végéből érkezett volna.

– James, itt Smitt, visszatértél? Jelentkezz, barátom! – James tízig számolt 
a csendben, mielőtt a hang tulajdonosa megismételte önmagát: – James, 
itt Smitt, visszatértél…

– Itt vagyok – válaszolta James magában, és kommunikációs karkötője 
közvetítette gondolatait technikusának. – Volt hullám?

– Negatív. Swails holttestére ráakadtak az Erisen, de a hullám csupán 
egy háromhetes időfolyamra gyűrűzött ki, mielőtt az idővonal begyógyult 
felette. Milyen állapotban van a csomag?

James aktiválta az exokinetikus karkötőjét, és kihúzta magát a kör-
forgásból. Ahogy a teste felhagyott a pörgéssel, a Napot körülvevő sötét 
gyűrűnek nyoma veszett, és egy magányos fekete karika vette át a helyét: 
az Eris törpebolygó. Az égitest fekete felszínét bámulta, amely jelentősen 
eltért attól a ragyogó, élettel teli világtól, melyet mindössze pár órával 
korábban látott ugyanebből a szögből. Az Eris nyüzsgő gyarmat volt a 
múltban, tele fényekkel, élettel és állandó mozgással. Mostanra viszont 
elhagyatott porhüvely lett belőle. James kinyitotta a tárolót, és ellenőrizte 
a tartalmát. Elégedetten bólintott, majd felemelte a fejét, és visszanézett 
a Napra.

– Smitt, a csomag biztonságban van. Gyere értem.
– Küldöm a begyűjtő kollit. Egy kicsit kijjebb tértél vissza a jelenbe, 

mint ahogy számítottunk rá. Tarts ki! Mi tartott ilyen sokáig?
James előhívta a taktikai adatokat az MI-karkötőjéből. Smittnek igaza 

volt. Húsz perccel később érkezett vissza, a Grace-szel töltött utolsó pár 
perc miatt. A Kevély Markőr akkora sebességgel száguldott a világűrben, 
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hogy húsz perc alatt hatalmas távolságot tett meg. Mégis megérte a kése-
delem, hiszen pár pillanattal többet tölthetett a legendás nő társaságában, 
akit az Idő Anyjának is neveztek.

Tizenhat órával ezelőtt visszaugrott 2212-be az Eris bolygóra, és fel-
lopakodott a Kevély Markőr fedélzetére, mielőtt az felszállt volna. Aztán 
meggyilkolta Swailst, visszaküldte a holttestét az Erisre az egyik teherszál-
lító konténerrel, majd a privát szerető szerepében, egész nap figyelemmel 
kísérte Grace Priestlyt munka közben. Fenséges élmény volt.

Csakhogy majdnem későn ugrott vissza a jelenbe. Ha további húsz 
percet fecsérelt volna el a Kevély Markőr fedélzetén – amely vakrepü-
lésben, irányíthatatlanul száguldott az űrben –, halott lenne, mire odaér 
hozzá a kolli. Még így is, hogy csak húsz perccel tért el a tervezettől, 
egy bő órába telik majd, míg a szállítóhajó eléri a pozícióját. Ez volt a 
trükkös rész az ugrásokban. A hely és a párhuzamos időszakok két, egy-
mástól teljesen különálló változók voltak; gondosan ki kellett kalkulálni 
mindkettőt. A jelenbeli idővonal mindentől függetlenül folytatódott. 
Azt az időt, amit James a múltban töltött, hozzá kellett adni a jelenhez 
a visszaugrás során.

Negyven perccel később megpillantott egy kis pislákoló fényt, mely az 
Eris fekete tömegének középpontjától tartott felé. Ahogy a szállítóhajó 
közeledett, hogy begyűjtse őt, egyre nagyobb lett a fénye. A világűrben 
bizarr módon eltorzulnak a távolságok. A meg-megcsillanó kolli, mely 
kezdetben nem volt nagyobb a mutatóujja körménél, folyamatosan növe-
kedett. Újabb fél órába telt, mire végül lefékezett, és megállt mellette.

James parancsára az exo a szállítóhajó irányába lökte, egészen addig, 
amíg a hajó jobb oldali szárnyára nem lépett. Néhány szusszanás múlva már 
bent volt a hajótérben, s bekötötte magát a pilótaülésbe. Csatlakoztatta kar-
kötőit a szállítóhajó energiaellátásához, hogy fenntartsa az energiaszintjét, 
de arra már nem vette a fáradságot, hogy bekapcsolja a légsűrítőt a hajó 
belsejében, inkább az atmoszféraszabályozó levegőellátására bízta magát.

A kronotropoknak általában elég rossz hírük volt a Naprendszerben, 
viszont soha senki nem nevezte őket hanyagnak. Egy felületes ember James 
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szakmájában bizony nem sokáig maradt életben. Pár havonta legalább egy 
esetről hallott, ahol valakinek az ismerőse kikapcsolta az atmoszférasza-
bályozót egy öreg kolliban, aztán elájult, és soha többet nem ébredt fel, 
mivel a nyomás lassan megszűnt körülötte.

A kolli – vagy más néven Tang Kollineáris Gyorshajó – háromszáz éves 
kora ellenére viszonylag megbízhatónak számított, ugyanakkor mégiscsak 
több száz éves volt. Akármilyen festék is borította, mikor megépítették, 
már rég lepergett róla az időutazások során. A kolli jobb oldala egy pán-
céllemezekből álló, felemás tákolmány volt, melynek köszönhetően úgy 
nézett ki, mintha a két fele két különálló hüvely lenne, melyet valami torz 
szörnyeteggé forrasztottak össze.

A hajó belseje börtöncellához hasonlított: egyszerű, téglalap alapú fülké-
ből állt, egy fémpriccsel a fedélzeti nyílással szembeni hosszú oldalon, illetve 
hátul egy kis latrinával és tárolóval. A mennyezet épp csak elég magas volt 
ahhoz, hogy James fel tudjon állni, és csupán annyi hely állt rendelkezésre, 
hogy az ember körbe-körbe járkálhasson, ha éppen mozogni támad kedve. 
A vezérlőpulton és a hajó első részében lévő ülésen kívül a lecsupaszított 
kolli szinte minden más tekintetben kezdetlegesnek számított, és pont ez 
volt az erőssége. Egy bonyolult hajónak bonyolult volt a karbantartása is.

James figyelte, ahogy a létfenntartó rendszerek működésbe léptek, 
és tájékoztatták a hajó állapotáról, de nem foglalkozott vele. Ha ez az 
átkozott járgány bekrepál, akkor sem tud vele mihez kezdeni. Azt sem 
tudná, hogyan fogjon hozzá. A kronotropoknak épp elég feladatuk volt 
a munkájuk során, nemhogy még a hajójuk mechanikájával is foglalkoz-
zanak. Ezzel a műszaki szakemberek és Smitt, a technikusa foglalkozott. 
James csupán annyit konyított a szerkezethez, hogy amikor zöldre vált a 
vezérlőpult jobb felső sarkában lévő villogó – ami egyébként pont most 
történt meg –, készen áll az indulásra.

– Smitt, Kolliban ülök – gondolta James, miközben kinyitotta az egyik 
szekrényt, és felkapott egy védőoverallt, hogy elfedje majdnem meztelen 
testét.
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– Szép munka volt, haver – válaszolta Smitt. – Mikor adsz már végre 
rendes nevet az öreglánynak?

– Mi bajod van a nevével? – kérdezte James.
Smitt hangosan felnevetett, hozzá horkantott is egyet, amihez James 

már régen hozzászokott, és kedvesnek tartotta.
– Te vagy az egyetlen kronotrop, aki Kollinak nevezte el a kolliját. 

Körülbelül akkora a képzelőerőd, mint egy fémlemezé.
James elvigyorodott.
– Megspórolom a papírmunkát. Egyébként úton vagyok hazafelé, a 

csomag kíséretében.
– Remek. – Smitt rövid szünetet tartott. – Hogyan sikerült megszerez-

ned? Mármint úgy értem, találkoztál vele? Beszéltél vele? Grace Priestlyt 
elvileg szigorú őrség védte. Úgy néz ki, mint a videókon?

– Ő… kiváló ember volt – mondta James. – Figyelemre méltó. Még a 
halála előtt is.

– Rájött, hogy ki vagy?
– Nem véletlenül hívják az Idő Anyjának, és tartják a történelem leg-

okosabb emberének. Elég gyorsan kitalálta. És jobban viselte a helyzetet, 
mint a nagy többség.

– Hogyan kerültél a közelébe?
James felhorkant.
– Szerinted hogyan kerülhetsz egy lord közelébe az Egymással Harcoló 

Technológiák korában?
– Te lefeküdtél Grace Priestlyvel? – Smitt hangja egy oktávval ma-

gasabban csengett a megszokottnál, és elakadt a szava. James azzal sem 
sokkolhatta volna jobban, ha bejelenti, hogy idegen életformát fedezett 
fel. – Szóval… khm… milyen volt?

James hátradőlt, és kinézett a hátsó ablakon. A hajónak csak a bal oldalán 
voltak ablakok, mivel a jobb oldalt végig lemezek borították. A motorok 
életre keltek, és a kolli az Eris körül tovaslisszanva a Hajótemető felé tartott. 
James visszagondolt a karjai közt zokogó Idő Anyjára.
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A halála után, az Egymással Harcoló Technológiák időszakát köve-
tően, az anyabolygók – a Vénusz, a Föld és a Mars – közti Alapvető 
Konfliktusokba beszálltak a távoli gyarmatok is. A háborúk erőforrás-
igénye végül akkorára rúgott, hogy a félreeső kolóniák – az Eris, a Plútó 
és a Merkúr – erőforrásait teljesen kiaknázták, amígnem el kellett őket 
hagyni. Az Eris – a régi Technológiai Izolacionisták egykori tudományos 
bástyája – jelenleg szellembolygó volt.

A vezérlőpult hangjelzésére James elfordította tekintetét az ablaktól. 
A szállítóhajó éppen a Hajótemetőbe készült belépni. Az űr zavarossá 
vált előtte, ahogy egyre több folt – akár a szürke por – tarkította a fekete-
séget. A kolli műszerfalának videója több ezer közeledő jelet regisztrált. 
Ezek mind a Naprendszer gázóriásainak – a Jupiter, a Neptunusz, az 
Uránusz és a Szaturnusz – gáznemű és vegyi erőforrásai miatt hábo-
rúskodó, több százezer hajó roncsai voltak. A Gázháborúk hetven évvel 
az Alapvető  Konfliktusok után zajlottak. A leírások szerint ez volt az 
emberiség történeté nek leghalálosabb összecsapása, mely negyven év 
leforgása alatt egymilliárd ember halálát okozta.

A kolli bemanőverezett a temetőbe, az előző generációk hajói között 
navigálva. Még mindig értékes holmikra lehetett itt bukkanni, azonban az 
igazi aduász a múltban rejlett. James felfedezte az AR Csillagerőd címe-
rét, mely múltbéli mentéseinek egyike volt. Arra nagyon jól emlékezett. 
A Csillagerőd valaha egy mozgó bázis volt, amely a Mars légvédelmi 
tüzér ségének adott otthont: negyedmillió emberről volt szó. Ezenfelül ez 
volt a kiindulási pont az Oberon elfoglalására is, amely az Uránusz egyik 
holdjaként a Kuma-frakció támaszpontjául is szolgált. Végül a Csillagerőd 
összeomlott, és James háromszáz évvel később, a támaszpont energiaforrá-
sának köszönhetően hatalmasat kaszált, mellyel egy teljes évet kiválthatott 
volna a szolgálati idejéből. James ehelyett whiskyre és kurvákra verte el 
hat hónap árát.

– Kolli elég lassan válaszol. Lehet, szükség lesz rá, hogy manuálisan 
átvedd a vezérlés egy részét – mondta Smitt, mialatt statikus zaj zavarta 
az adás nagyját.
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– Kézi vezérlésre váltok.
James átvette a hajó felett az irányítást, és óvatosan átvezette a roncs-

mezőn. A kolli csigatempóban közelítette meg a Neptunuszt. A roncsok-
kal teleszórt tér egyre zsúfoltabb lett, ahogy közelebb ért a bolygóhoz. 
James a legjobb napjain is csak tűrhető pilóta volt, és képességei határait 
feszegette, mikor az űr ilyen veszélyes szakaszán kellett átmanővereznie. 
Smitt segítsége nélkül esélye sem lett volna rá, hogy épségben átnavigálja 
Kollit ezen az akadálypályán.

A kolli hét kimerítő órával később végül kilépett a Hajótemetőből; kicsit 
ütött-kopottabb állapotban, mint korábban, szerzett néhány karcolást, 
és elszenvedett pár kisebb ütközést is. Beletelik majd pár napba, mire 
James megérkezik a KronoCom előőrsre, a Himalia állomásra. Hullafá-
radtan visszaállt automata vezérlésre, lefeküdt a rozsdás fémpriccsre hátul, 
és aktiválta kriokarkötőjét. Pillanatokon belül elálmosodott. Pihenésre 
volt szüksége. Az időutazás fárasztó dolog volt, és megterhelte az ember 
elmé jét. Az agya remélhetőleg túl kimerült lesz ahhoz, hogy álmodjon. 
James erősen kételkedett benne, hogy tudat alatti ábrándjai kellemesen 
pihentetnék.
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3

HIMALIA ÁLLOMÁS

Épphogy álomba merült, mikor valaki felrázta. Refl exből bekapcsolta az 
exokarkötőjét, bővítette az erőteret, és odavágott az illetőnek. Az erőteljes 
exokinetikus rendszer – mivel a katonai-ipari komplexum egyike volt azon 
kevés iparágnak, melyet továbbfejlesztettek – gyakorlatilag istent varázsolt 
Jamesből, akárhányszor visszamerészkedett az időben. Az exo sárga fénye 
szikrázva életre kelt, kiterjedt, és nekicsapta a betolakodót a kolli falának. 
Az erőtérből egy kinetikus kábelszerűség nőtt ki, mely a férfi  dereka köré 
tekeredett. Erősen szorította.

– Hé! – A dokkmérnök levegő után kapkodott, és felemelte a karját. – Csak 
nyugalom, kronotropkám. Barátok között vagy.

Beletelt néhány másodpercbe, mire James ráeszmélt, hogy hol van. 
Megdermedve pillantott mindkét irányba, mielőtt szétfoszlatta volna a 
kinetikus kábelt. Éppen egy álom közepén járt, mikor ez a szerencsétlen 
megpróbálta felébreszteni. Az álom már elhalványodott, bár Jamesnek 
nem volt nehéz kitalálnia, miről szólt. Manapság kizárólag rémálmok 
jutottak osztályrészéül.

A megrémült mérnökre nézett. A férfi  lélegzet-visszafojtva várta, hogy 
James mondjon valamit. A bolondnak több esze is lehetett volna annál, 
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hogy közvetlenül ugrás után felébressze. Érdekes módon James vegyes 
érzelmeket táplált annak kapcsán, hogy majdnem meggyilkolta a mér-
nököt. Na, nem mintha örömét lelte volna mások bántalmazásában, de 
vajon mit számítana, ha baleset történt volna? Nem volt benne biztos, 
hogy bűntudata lenne.

Felült és megrázta a fejét.
– A mélység szerelmére, mégis hogy gondoltad, hogy így ébresztesz 

fel egy kronotropot?
– Sajnálom… – válaszolta a mérnök. – Négy órán keresztül hagytunk 

pihenni a hajóban, de a technikusod üzent, hogy keltsünk fel, és vegyük 
át a küldetés során megszerzett holmit. A Földre tartó szállítmány egy 
cikluson belül indul. Hozzá kell tennem a rakományhoz. – Tekintete a 
James csuklóján lévő karkötőre esett. James odanyújtotta a bal karját.

– Öhm, kronotrop… – A mérnök a testét pajzsként körülvevő, sárga 
erőmezőre mutatott. – Még mindig be vagy kapcsolva.

James lenézett, aztán újból a hajó falára emelte a tekintetét. Végül kikap-
csolta az exo- és atmoszféra-karkötőit. Mindkét erőmező megrebbent, 
mielőtt villódzva eltűnt. James orrát megcsapta az elhasznált levegő, és 
belélegezte az olaj és fém nehéz szagát. Az állomás légszűrő generátorai 
megint félgőzzel működtek. James odadobta a mérnöknek a konténer 
összekötő kapcsát.

– Hajrá. Két tételről van szó. S-yi és C-san névre regisztráld!
Mikor befejeződött az átadás, a mérnök olyan gyorsan távozott a szál-

lítóhajó fedélzetéről, ahogy csak tudott. A kronotropok a KronoCom 
rangsorában a második legmagasabb beosztással rendelkeztek, és az átlag-
emberek – a civilek – tőlük tartottak a leginkább, méghozzá jó okkal. Csak 
különleges tulajdonságokkal rendelkező emberből válhatott kronotrop, és 
ezek a tulajdonságok nem feltétlenül voltak pozitívak.

Ahhoz, hogy valakiből kronotrop váljon, először is teljesítenie kell egy 
kimerítő, ötéves képzést a Tethysen található KronoCom Akadémián. Egy 
kronotropnak – vagy hivatalos nevén: időügynöknek – intelligensnek kell 
lennie, gyorsan kell alkalmazkodnia a változó helyzetekhez, és a jó színészi 
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véna szintén elengedhetetlen. Emellett remek rövid távú memóriával kell 
rendelkeznie, de kevésbé jóval, ami a múltbéli megbízásokat illeti.

A jó kronotropnak negatív vonásai is akadtak. Hajlam az antiszociá-
lis, indulatos és erőszakos viselkedésre, illetve szélsőséges esetekben az 
öngyilkosságra is. Mondani sem kell, hogy a Jameshez hasonló emberek 
várható élettartama meglehetősen rövid volt.

Valamennyi pszichológiai problémájuk és különcségük ellenére úgy 
tartották, hogy a kronotropok léte elengedhetetlen az emberiség energia-
ellátása számára, ezért szinte mindent elnéztek nekik. Sőt, néhányan azzal 
érveltek, hogy a szeszélyeinek köszönhetően válik valakiből jó kronotrop, 
s nem a munkája váltja ki az efféle viselkedést.

James lesétált a kolli rámpáján, és áthaladt a zsúfolt dokkolóhangáron. 
A Himalia állomás a Jupiteren folytatott bányászat kiindulási pontja volt, 
illetve a Naprendszer peremén található egyetlen KronoCom-kirendeltség. 
A bányászatot jelenleg szinte teljesen felfüggesztették, míg a mentési 
hadműveletek gőzerővel folytak.

James megtorpant, ahogy egy új szállítóhajó – egy szépen festett sárga 
kolli, a Faltörő Kos – teljes gőzzel beérkezett a hangárba, s majdnem leka-
szálta a mérnökcsapat felét a landolásakor. Mivel James már hónapok óta 
nem látta Paliát, várt egy kicsit, és nézte, ahogy néhány mérnök a hajóhoz 
fut, és feltépi az ajtót. Pillanatokkal később egy lebegő hordágyon tolták 
ki Paliát, és elrohantak vele.

James megragadta Palia technikusa, Kia karját, ahogy a nő elfutott 
mellette.

– Mi történt? – Kia lerázta magáról James kezét.
– Bányászfelkelés a Curellanon. A rakomány kimentése közben elkapták. 

Épphogy visszaértem vele. Bocs, James, majd később beszélünk. – S ezzel 
elsietett.

James végignézte, amint mindannyian eltűnnek a folyosó végén a sür-
gősségi osztály irányában. Remélte, hogy Palia túléli. Akadémiai végzős 
osztályából Palia és Shizzu voltak az utolsó életben maradt kronotropok, 
és ő ki nem állhatta Shizzut. A többiek mind meghaltak egy-egy küldetés  
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során, vagy szemen bökték az óriást. Utóbbi egy kronotropkörökben hasz-
nálatos kifejezés volt, annyit tett, hogy az illető egy gázóriásba vezette a 
kolliját, majd kiadta a kezéből az irányítást. Palia halála igencsak kínos 
találkozóra kényszerítené Jamest és Shizzut.

Újabb mérnökcsapat rohant el James mellett, ezúttal egy számára isme-
retlen kolli felé. James utat engedett nekik, és elindult kifelé a hangárból. 
Jelentést kellene tennie Smittnek a Techműveknél – a Technikusi Műveleti 
Központ rövidítése –, de ehelyett az alsóbb szintek felé vette az irányt, 
egyenesen a Megbillent Űrpálya felé.

A Himalia állomás nem volt olyan nagy, mint a többi bázis. Noha a 
Jupitert körülvevő négy műholdkolónia után a legnagyobb holdnak szá-
mított, a Himaliának mindössze százhetven kilométer volt az átmérője. 
Ennek ellenére negyedmillióan lakták, többnyire gázbányászok, katonák, 
és a KronoCom személyzete, ami a nemi arányokat enyhén szólva a férfiak 
irányába tolta el. Hat az egyhez volt a megoszlás. Az örömfiúk és -lányok 
rendkívül ritkák, éppen ezért keresettek voltak, és majdnem akkora tisz-
teletnek örvendtek, mint a kronotropok. A legtöbbjük ennek ellenére is 
csak átmeneti vendég volt az állomáson. Megérkeztek, megállás nélkül 
dolgoztak, hogy pár hét alatt megszedjék magukat, majd amint lehető-
ségük adódott rá, a lehető leggyorsabban elhúzták a csíkot.

Az állomás termeinek falait fém borította, a mennyezetet pedig egy 
természetes kőréteg alkotta. A műhold elliptikus pályája miatt a felszín 
szélsőséges hőmérsékletnek volt kitéve, ami miatt a bázis nagy része a föld 
alá épült. A folyosók éppen ezért hihetetlenül szűkek és porosak voltak, 
s folyamatosan kavics- és törmelékzápor potyogott az állomás lakóinak 
nyakába.

A fény villódzni kezdett, harmadára esett vissza az energiaellátás, ami az 
utóbbi időben elég gyakorinak számított. James egy keskeny átjárón gya-
logolt, ahol talán ha három ember fért el egymás mellett. A folyosó lefelé 
kanyargott, és a lakórészlegbe vezetett. Noha az ember klausztrofóbiássá 
válhatott a helyszűkétől a Himalia állomáson, mégis ez volt James egyik 
kedvenc hadműveleti bázisa. A legtöbben túlságosan rövid időt töltöttek 
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itt ahhoz, hogy energiát pazaroljanak a többiek megismerésére, az a kevés 
állandó lakos meg jól tudta, hogy a legjobb békén hagyni a másikat.

James a Megbillent Űrpályához ért, és a belépés után rögtön leült a 
bárpulthoz. Az olajtól mocskos arcú bányászok felpattantak, hogy helyet 
adjanak neki. Nem arról volt szó, hogy az emberek utálnák, de jobbnak 
látták, ha nem állnak az útjába. Senki nem szórakozott egy kronotroppal. 
Ha pedig egy kronotrop szórakozott valakivel, annak tűrnie kellett. James 
ritkán élt vissza hatalmi helyzetével, de ismert néhány embert, akik gyakran 
megtették. Mivel a kronotropokon állt a társadalom működése vagy teljes 
bukása, főbenjáró bűnnek számított megsebesítésük.

Az utolsó számítások szerint húsznál kevesebb kronotrop élt a Himalia 
állomáson, talán száz a Földön, és esetleg háromezer a Naprendszer többi 
részében elszórva. Egy híján háromezer, ha Palia nem marad életben.

– Jobe – intett James. – Whiskyt! Válassz valami vacakot, amit senki 
más nem engedhet meg magának, majd tölts egy pohárral mindenkinek.

A pultos bólintott, odavitte az üveget és egy bádogpoharat, majd bőven 
öntött neki az italból.

– A számládhoz írom, James. – Elindult, hogy kiossza a vendégeknek 
az ingyenwhiskyt.

James alig nézett fel, ahogy egy-két vendég az egészségére emelte 
bádogpoharát. Minden alkalommal ezt tette, mikor visszatért egy me-
lóról. Néhányan baráti gesztusnak vélték, de tévedtek. Semmi sem állt 
távolabb az igazságtól. Azon keveseket, akik személyesen próbálták neki 
megköszönni a whiskyt, üres tekintettel fogadta, és hátat fordított nekik.

A következő egy órában James egymagában üldögélt, figyelmen kívül  
hagyva a növekvő létszámú vendégkört és az erősödő hangzavart, mi-
közben egyre több bányász és egyéb területeken dolgozó áramlott a 
Megbillent Űrpályába. A whiskysüveget nézte, mely már csak félig volt 
az ingyenkör után. Gondolatai visszakalandoztak arra a whiskyre, melyet 
Grace töltetett ki vele. Swails feladatai közé tartozott a méregtesztelés 
is, és a nő szolgálatában töltött idő alatt megkóstolt kétféle whisky isteni 
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volt. A múltban igazán jó minőségű whiskyt lehetett kapni, nem ezt a 
lőrét, amit itt, a pokol tornácán árultak.

Körbenézett a zsúfolt kocsmában. Csak két csehó működött az űrállo-
más területén, így szinte mindig tele volt mindkettő. Újabb kronotropok 
érkeztek, s kisajátították maguknak a lebuj egy-egy részét. Egy enyhe fej-
biccentés kivételével senki nem vett tudomást a másik létezéséről. Jameshez 
hasonlóan ők is egyedül ültek és ittak.

Annak ellenére, hogy rengetegen voltak, senki nem ült James közelében. 
Senki nem volt hajlandó megkockáztatni, hogy túl közel kerüljön egy 
kronotrophoz. Azaz majdnem senki.

– Jelentést kellett volna tenned a Techművekben, mielőtt lejössz ide 
– hallotta Smitt hangját a háta mögül. Jobb volt személyesen hallani 
technikusa átkozott hangját, mint ha egyenesen a fejébe sípolt volna.

– Megszegtem egy hülye szabályt; rúgj ki, ha akarsz. – James megvonta a 
vállát, és intett Jobe-nak, hogy hozzon még egy poharat. Színültig töltötte 
az úgynevezett whiskyvel, majd átlökte a pulton. A harmada kiloccsant.

– Lassíts egy kicsit. – Smitt óvatosan a tenyerébe fogta a poharat. – Csak 
azért, mert Krőzusnak számítasz az emberek között, nem jelenti azt, hogy 
mi is azok vagyunk. A bányászok nem véletlenül isznak mosogatólevet, 
te meg…

– Szintén mosogatólevet – dünnyögte James, és ismét kortyolt a poha-
rából. A Naprendszerben lévő egyetlen, még életben lévő barátjához 
fordult. – Tudni akarod, hogy azelőtt mit kóstoltam? Hogy mit láttam? 
Emlékszel arra a huszonegyedik századbéli mentésre, amikor megalakult a 
Luxe Birodalom? Volt ott egy ital, melyet úgy osztogattak, mint a vizet…

Smitt megemelte a poharát.
– Pezsgőnek hívják, James, és köszi, hogy az orrom alá dörgölöd.
– Nem csak erről van szó. Úgy tűnik, az összes korábbi korszak jobb 

volt. A civilizáció csontjairól szopogatjuk le a maradék húst. Őszintén, 
belefáradtam, hogy mindig vissza kell jönnöm a jelenbe. – Ököllel a pultra 
csapott. A kocsma elcsendesedett.
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Általában a kutyát sem izgatta, ha a csehó törzsvendégei összeszólalkoztak, 
de mikor egy kronotrop is benne volt a buliban, arra mindenki odafigyelt. 
James körbehordozta tekintetét a rámeredő szempárokon, majd a fejét leszeg-
ve ismét a poharára koncentrált. Gyűlölt a figyelem középpontjában lenni, 
mint minden kronotrop. A kiképzésük része volt, hogy kerüljék a feltűnést.

– Ahányszor csak visszatérek, mindig olyan, mintha egy rémálomba 
kerül nék – mondta, ismét a pohár alján lévő sötét folyadékra összpontosítva.

Smitt megveregette a hátát. Talán ő volt az egyetlen emberi lény, akitől 
James ezt eltűrte.

– A múlt halott. A forgatókönyv lezajlott. Amikor visszamész, az csupán 
a választás illúziója, semmi más. – Már hozzászokott James zagyválásá-
hoz. Na, nem mintha ez valami nagy felfedezés lett volna, ami csak úgy 
eszébe jutott Jamesnek, amikor egy whisky mellett önvizsgálatot tartott. 
Ez a szónoklat akár összefoglalóként is szolgálhatott volna minden egyes 
időugrásból való visszatérése során.

James felnézett: az emberek nagy része még mindig őt figyelte. Közü-
lük jó párral összerúgta már a port, mielőtt rájöttek volna, hogy kivel is 
kezdtek ki. Azonban amint rádöbbentek, csak ott álltak, és várták, hogy 
elpüfölje őket. James soha nem emelt rájuk kezet. Így már nem volt jó 
móka a verekedés. Ezért nem viselte sosem a KronoCom jelvényét.

Végigszántott ujjaival a haján, és lehajtotta a fejét.
– Nem tudom, mit csinálok. Környezetváltozásra van szükségem, meg 

hogy kikerüljek ebből a pöcegödörből.
– Talán lehetőséged adódik rá – mondta Smitt, azzal odanyúlt, és kivette  

a whiskysüveget James kezéből. Bőségesen töltött magának. – Mint tech-
nikusodnak, az a feladatom, hogy eleget tegyek az igényeidnek. Újabb 
mentést kaptál. Hivatalosan is felkértek egy luxusküldetésre, ami igen 
nagy dohánnyal kecsegtet.

James a homlokát ráncolta.
– Mi a fenéről beszélsz? Épphogy visszaértem az előző küldetésről. Az 

előírt pihenőidőmet töltöm. Arról nem beszélve, hogy két hét késésben 
vagyok a miazmakúrámmal. Figyelj, az időzónaváltásból adódó betegség…
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– Már elintéztem, hogy lemondasz róla. Majd a meló után bepótolod a 
kezelést. Hidd el, megéri! – bizonygatta Smitt. – Eredetileg Stophnak akarták 
adni a melót, de ő két napja szemen bökte az óriást. A KronoComnak jelenleg 
nem sok tapasztalt kronotrop áll a rendelkezésére ahhoz, hogy nélkülözni 
tudjon egy 1-es szintű időügynököt, úgyhogy önként jelentkeztem erre a 
kis gyöngyszemre. Magánfelkérésként érkezett egy, az Európán élő fejestől, 
így remélem, vágod, hogy tele van lével. Ez új perspektívát ad, nem igaz?

James felsóhajtott.
– Ezren járnak az Akadémiára, és mégsem tudják tartani a kronotrop-

szinteket. Mi a fekete mélységet csinálunk?
– Tudod jól, hogy napjainkban a KronoCom nem engedheti meg ma-

gának, hogy elcsessze a mentéseket, és az Akadémián nyolcvanszázalékos 
a kihullási arány. A kronotropok halálozási aránya mekkora? Ha jó emlék-
szem, hetvenöt százalék, két éven belül. Talán ötszáz tag áll rendelkezésre, 
akiket a KronoCom 2-es és annál magasabb szintű munkákkal bíz meg. 
Emlékszel, mi történt, mikor az az idióta Jerrod berakta azt a friss újoncot 
egy küldetésbe? A kölyök meghalt, és az egész mentésnek lőttek. Egy 
csatahajónak elég, nyolcszáz egységnyi energia veszett oda mindörökre, 
mert a technikus kis híján átlagemberre bízta a melót.

– Legalább a forgatókönyv elejére ugratták, hogy meghagyják egy másik 
ugrás lehetőségét az idővonalon? – kérdezte James.

Smitt megrázta a fejét.
– Nem. A zöldfülűt pont a mentés kellős közepébe küldték. Túlságosan 

szétfoszlott és instabillá vált az egész idővonal, hogysem újabb ugrással 
próbálkozzanak. De ez az előírás. Általában csak egy esély van a mentésre. 
Ezért vagytok ti, 1-es szintű időügynökök csak százan, és ezért kaszáltok 
nagy pénzeket. – Valami sípolt, mire Smitt szeme elfátyolosodott egy 
pillanatra. Összevonta a szemöldökét. – Akarom mondani, kilencvenki-
lencen. Palia nem élte túl.

– Akkor már tényleg csak Shizzu és én tartunk majd osztálytalálkozót. 
– James az egykori osztálytársa emlékére emelte poharát. Mostanra ketten 
maradtak. Eltűnődött rajta, hogy vajon melyikük marad utoljára talpon.
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Smitt elvigyorodott.
– Igazából csak te. Shizzu csatlakozott a vezetéshez, auditornak nevez-

ték ki, míg te Grace-szel hemperegtél.
– Abból a görény Shizzuból auditor lett? – James a fogát csikorgatta. 

Shizzunál méltatlanabb embert el sem tudott képzelni arra, hogy felemel-
kedjen a ranglétrán, és a kronotropok felügyelőjévé váljon. – Ugye csak 
viccelsz? Mi a fenét tett az a szemétláda, amivel ezt kiérdemelte?

Smitt megvonta a vállát.
– Őszintén szólva, rengeteg embert meglepett.
– Azt a fekete mélységet! – James felhörpintette az italát, és az asztalra 

csapta a poharat. – Az egész ügynökség a pokolra fog jutni.
Smitt felállt, és újból meglapogatta barátja hátát.
– Menj aludni! A második váltással indulsz a Földre, a következő szál-

lítmány kíséretében.
James elfintorodott.
– A Földre?
Smitt elmosolyodott.
– Néha be kell vállalnod ezt-azt a csapat kedvéért. Azt mondtad, kör-

nyezetváltozásra van szükséged. Azt nem, hogy szép is legyen.


