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1. fejezet

MINDEN ÚT PÁRIZSBA VEZET

Egy keddi nap volt, és az égadta világon semmi sem történt. 
Másnap már nem ez lesz a helyzet.

Scaroth, a jagaroth faj utolsó képviselője nem számított 
meglepetésekre. Mindenekelőtt fogalma sem volt arról, hogy 
hamarosan ő lesz a jagaroth faj utolsó képviselője.

Ha úgy húsz szoneddel ezelőtt valaki a jagaroth fajról ér-
deklődött volna, Scaroth megvonja a vállát, és azt mondja, egy 
barbár és harcos természetű népről van szó, ha pedig ez vala-
kinek nem tetszik, lesz még néhány kellemetlen meglepetése.

Többé-kevésbé az univerzum összes létformája elég vad és 
harcos természetű lény volt. Mutass csak egy ilozófusokból 
és költőkből álló népet, mondta Scaroth, percek alatt vacso-
ra lesz belőlük. Ugyanakkor nem lenne tisztességes azt mon-
danunk, hogy a jagarothok semmit sem értek el. Ami azt illeti, 
nagyon mutatós, bár nem feltétlenül jól használható űrhajó-
kat építettek. Sok jót lehetett elmondani például a Sephiroth 
nevű hajóról, amely egy hatalmas, három lábon nyugvó gömb 
volt. Fenyegető benyomást keltett, miközben az alakja vala-
miféle bogárra emlékeztetett, amit nem szívesen találnánk az 
ágyunkban. A lábak háromszögű elrendezésének köszönhető-
en pedig gyakorlatilag bármilyen felszínen képes volt landolni.

A sors intora volt, hogy jelenleg sehonnan sem tudott vol-
na felszállni. Valami csúnyán elromlott a vezérlőegységben, 
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amikor ezen a kietlen bolygón landoltak. A racnossok energia-
jelét követtek, és egy újabb győzelem reményében szálltak le. 
Csak még egyszer szerették volna érezni a győzelem ízét.

A jagarothok a gyilkolásnak szentelték az életüket. Nem 
hagytak hátra magukból semmit, se a történelmüket, se az iro-
dalmukat, még csak szobrokat sem. Fajként mindössze azzal 
büszkélkedhettek, hogy eltöröltek más életformákat az univer-
zumból.

Ezzel csak az a gond, hogy más fajok is épp ilyen elkötele-
zettek a többiek elpusztításában, és mivel mindenki olyan sike-
resen küzd, hogy már alig van mutatóban némi élet a világegye-
temben. A jagaroth nép az utolsók között maradt, és ők sem 
voltak sokan. Amikor a jagarothok rémisztő hadilottájukról 
beszéltek, lényegében a Sephirothról volt szó. Vagyis csak arról.

Scarothot, a jagaroth hadilotta, azaz a Sephiroth pilótáját 
ez kissé aggasztotta. Mutatós űrhajók valójában középszerű ve-
zérlőrendszerrel, rímelő nevekkel, és, ja igen, azzal az eszelős el-
határozással, hogy semmi sem állíthatja meg őket.

Így történhetett, hogy a parancsnoki fülkét Scaroth társai-
nak hangja töltötte be szerte a hajóról.

– Még húsz szoned a kilövésig. – Valaki visszaszámolt.
– A talaj felszínére ható tolóerő hármas szinten. – Valaki 

a hajómérnökök közül tényleg le akart lépni erről a kőszikláról.
– Negatív. – Scaroth hamar lehűtötte a kedélyeket.  

– A hár  mas szint túl erős. – A térhajtóművet a csillagok közöt-
ti utazásra használták, nem arra, hogy felszálljanak vele vala-
honnan, még ha csak egy ritkás atmoszférájú, alacsony gravi-
tációjú, halott világról van is szó. Annyi minden mehet félre. 
És még nem is tesztelték a térhajtóművet a kilövéshez. – A hár-
mas szint kész öngyilkosság.
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A társai erre gyorsan elhallgattak. Nem véletlenül.
– Jelentést kérek – mondta.
Végül a lelkes hajómérnök bejelentkezett. – Scaroth, nem 

mehetünk a hármas szint alá. Másképp nem fog működni.
Annyira jellemző. A jagarothok utolsó menedéke, a vég-

letesség. Scaroth arca cinikus kifejezést öltött. Már amennyire 
cinikus kifejezést tud ölteni egy olyan arc, amely egyetlen szem 
körül vonagló zöld csápokból áll.

A hajó pilótájaként Scaroth kezében volt a döntés, neki 
kellett megnyomnia a gombot. Ha a történelemben fennma-
radt ez az esemény, mindenki az ő számlájára fogja írni. Tud-
ta, hogy hülye döntés volt, de hát a jagarothok evolúciós szem-
pontból már eddig is sok hülye döntést hoztak.

– Tíz szoned a kilövésig – jelentette be a visszaszámláló  
hang. Mintha enyhe kétségbeesést lehetett volna felfedezni 
benne.

Scaroth végigfuttatta zöld kezét a vezérlőpulton. Ha a Se

phi roth megfelelően működött volna, a térhajtómű irányító-
egységén most a kilövés szakaszainak állapotsorai töltenék be 
a képernyőket, amelyeket úgy állított be, hogy egymással pár-
huzamosan fussanak. Ehelyett azonban a panelek nagy része 
szoftverfrissítést sürgetve villogott, vagy egyszerűen nem jelent 
meg rajtuk semmi.

Scaroth az ösztöneire, valamint a fülkét betöltő hangok-
ra hagyatkozott, a legénység pedig boldogan engedte át neki 
a döntés felelősségét.

– Jelentést – ismételte, remélve, hogy valaki valami értel-
mes megjegyzéssel járul hozzá a helyzethez.

A válasz azonban lelombozó volt. – Scaroth, a jagarothok 
sorsa a te kezedben van. Segédhajtóművek hiányában muszáj 
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a térhajtóművet használnunk. Ezt te is tudod. Ez az egyetlen 
reményünk. Te vagy az egyetlen reményünk.

Hát köszi, futott át Scaroth agyán. A csápjai most már ha-
tározottan remegtek a cinizmustól. – Én ülök egyedül a szub-
térmezőben. – Azaz én leszek az első, akinek kampec. – Isme-
rem a veszélyeket. – Egy jagaroth ennél közelebb nem került 
ahhoz, hogy gondolkodási időt kérjen. Ha egyszer valamit el-
határoztak, az úgy is történt, függetlenül attól, mennyire volt 
halálos vagy épp nevetséges az elképzelés.

Mintha csak a gondolatait akarná megerősíteni, újraindult 
a kifejezetten örömtelinek hangzó visszaszámlálás. Mindegy, 
valami majd csak lesz. – Három szoned… kettő… egy… – so-
rolta a hang, bár nem tudhatta, hogy a szoned mint mértékegy-
ség ideje hamarosan végleg lejár.

Scaroth még egyszer felvetette: – De mi lesz, ha… – Ha 
minden elromlik? Ha az atmoszféra, a gravitáció és a térhajtó-
mű találkozásának valami váratlan és életveszélyes következ-
ménye lesz? Elsősorban rám nézve, gondolta Scaroth.

Persze hiába fárasztotta volna magát. Ha valaki ellenkezett 
a jagarothokkal, annak kötelezően befellegzett.

Megnyomta a gombot.

A Sephiroth teljes hajtóerővel kecsesen felemelkedett az elha-
gyatott bolygó felszínéről. A legénység nem volt hajlandó akár 
csak még egy percet itt tölteni. Minek is szöszölnének egy élet-
telen bolygón a hajó javításával, amikor valahol máshol kiirt-
hatnak egy újabb fajt? Az előjelek biztatóak voltak. A szivárgó 
üzemanyag problémája mintha megoldotta volna magát. Ahogy 
a gömb egyre magasabbra tört, a karomszerű lábak szépen be-
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hajtották magukat a hajó alá. A gömb egy pillanatig csak lebe-
gett, és fenségesen, reménytelin ragyogott az energiától.

Aztán darabjaira hullott.

Scaroth a szubtérmező kellős közepén tudatában volt annak, 
hogy a hajó összeroppan, az élmény mégis olyan távolinak 
tűnt. Semmi sem tűnt biztosnak, azt leszámítva, hogy minden 
fájt. A jagarothok hangja pedig még mindig betöltötte a vezér-
lőfülkét.

Semmi sem utalt arra, hogy felismerték volna, hogy borzal-
mas hibát követtek el, amikor megnyomatták Scarothtal a gom-
bot. Most csak arra vártak, hogy Scaroth oldja meg a prob lémát.

– Segíts nekünk, Scaroth! Segíts rajtunk! – könyörögtek. 
Mintha bármit is tehetett volna. – A jagarothok sorsa a te ke-
zedben van! Segíts rajtunk! Te vagy az egyetlen esélyünk!

Aztán hirtelen elhallgattak, és Scaroth egy rövid pillanat-
ra viszonylag csendben élvezhette a haláltusáját.

Én vagyok az utolsó jagaroth, tudatosult benne. Bármed-
dig éljek is.

A szubtérmező végül könyörületesen összeomlott. A hajó da-
rabkái, amelyeket eddig valamiféle lehetetlen erő tartott ösz-
sze, most végre lángoló pompájukban szétszóródhattak a ha-
lott bolygó felszínén.

Scaroth meghalt. Aztán valami meglepő történt.
Ez megteszi, gondolta Leonardo.
Mint a legnagyobb remekműveknél általában, elkészülésé-

nél szinte senki sem vett tudomást a festményről.
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Az egyik pillanatban még nem volt sehol, a másikban pe-
dig valahogy ott termett a zsúfolt dolgozószobát benépesítő pa-
pírhalmok és a mennyezetről lelógó makettek között.

Leonardo hátradőlt a székében, az ecsetet még mindig 
a kezében tartotta. Hegye megindult a vászon széle felé, még 
nem tudott megnyugodni. Leonardo végignézett a munkáján. 
Elkészült volna? Még tudna alakítani rajta?

Végül elfordította a tekintetét a festményről. A sarokban 
horkoló látogatóra pillantott, aki a Machiavellinek készített 
gátmodellen pihentette a lábát. Leonardo egy pillanatra elját-
szott a gondolattal, hogy hasznosítja az illető javaslatait, ame-
lyeket kétségtelenül jó szándékkal tett a portré arcát illetően.

De aztán meggondolta magát. Úgyis vissza fog még térni 
a festményhez, persze hogy vissza fog térni hozzá. Pont ez volt 
a legnagyobb problémája, hogy soha semmit nem tudott befe-
jezni. Egyelőre azonban ez a női arc megteszi.

Leeresztette az ecsetet tartó kezét, az izgatottság helyét át-
vette valamiféle kiábrándultság és tanácstalanság.

Elhatározta, hogy a mai ivós este lesz, úgyhogy töltött ma-
gának egy pohár olcsó bort, és óvatosan belekortyolt. Talán 
holnap futja majd valami jobb minőségűre is, bár valószínűleg 
nem. A boltíves ablakon át kinézett a csillagokra és az alattuk 
szendergő városra, végigpásztázta Firenze tereit. Egyedül Isten 
a megmondhatója, hogy a nép mit fog szólni a festményéhez. 
Tudta jól, mindenki a legújabb képéről fog susmorogni. Egye-
sek számára csalódás lesz. Mások úgy gondolják majd, el kéne  
végre döntenie, festő akar-e lenni vagy feltaláló. Néhányan 
meg lelkesedni fognak, hogy újra formában van.

Mondjanak csak, amit akarnak. Leonardót nem hatotta 
meg. Legfeljebb egy kicsit.
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Amikor a látogató mocorogni kezdett álmában, Leonardo 
ismét eltűnődött az arcképen.

Nem. Így marad. Egyelőre.
Hátradőlt a székén, próbálta kiélvezni a lőrét, már ameny-

nyire ez emberileg lehetséges volt, és magába itta a festmény 
látványát. Nehezen született meg, és bár még hátravoltak az 
utolsó simítások, határozottan megérte küszködni vele.

Hála Istennek, hogy ezt még egyszer nem kell átélnie.

William Shakespeare csalt krokettezés közben. Látogatója el-
intorodott, majd amikor az avoni bárd nem igyelt, inoman 
a kapu felé pöccintette a fagolyóját. Aztán felpillantott. Ugyan 
már, mintha William nem pont ugyanezt csinálta volna. Ud-
variasan egymásra mosolyogtak.

– Azok a patrónusok! – váltott témát Shakespeare.
Látogatója bólogatott, és együtt érzően csettintett a nyel-

vével.
– Az egyikük nagyon lelkes – folytatta a bárd. – Tegnap 

este felolvastam neki néhány új jelenetet. Ilyenkor általában 
hetekre eltűnnek, de ő azt ígérte, hétvégén újra meglátogat. 
Biztosan érdekli a dolog. – Meglendítette az ütőjét, a fago-
lyó pedig vígan átrepült a gyepen, ügyesen elkerülve a látoga-
tó sálját, amely megmagyarázhatatlanul tekergőzött a nyomá-
ban. Átgurult a kapun, és nekiütődött a célt jelző oszlopnak. 
Shakespeare elvigyorodott.

– Gratulálok – mondta a látogató tettetett lelkesedéssel.
– Nagyon jókat mondott arról a részről, amivel én is meg 

vagyok elégedve. – Shakespeare kivárt, egyrészt a drámai ha-
tás kedvéért, másrészt hogy látogatója elhibázza a lövését. – Ó, 
igen – jelentette be mesterkélt spontaneitással, ami egyértel-
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művé tette, miért is hagyta ott a színjátszást. – Egy csigahéjban 

ellaknám, s végetlen birodalom királyának vélném magamat, csak 

ne volnának rossz álmaim.* Igen, ez volt az a rész. Azt mondta, 
nagyon megérintette, és kíváncsi, mi lesz a vége. Na ja! Talán 
arra kíváncsi, milyenek ezek a rossz álmok, mi? Valószínűleg 
más nem is izgatja. Szegény, ez nagyon rossz volt – tette hozzá, 
amikor látogatója elszúrta a lövését.

Miután száműzte pártfogója rossz álmaira vonatkozó gon-
dolatait, Shakespeare szép lassan megnyerte a játszmát.

Úgy tartják, a nácik annyira tartották a művészetet, mint a vic-
ceket. Amikor azonban megszállták Párizst, furcsamód annyi 
műtárgyat harácsoltak össze szállodai lakosztályaikba, amennyi-
hez csak hozzáfértek. Amikor pedig maguk mögött hagyták 
a fővárost, legelőször arról gondoskodtak, hogy ezeket a kin-
cseket magukkal vigyék. Aztán persze valahogy elfelejtették ki-
izetni a szállodai számlákat.

A vonatot az éjszaka kellős közepén töltötte meg a Wehr-
macht. Ez volt az egyik utolsó német szerelvény, amely elhagy-
ta Párizst, a nyári melegben átforrósodó ablaktalan fémvago-
nok lassan átzakatoltak az északkeleti külvárosokon. Mögöttük 
egyfolytában az amerikai hadsereg önelégült robbantgatásai 
hallatszottak. Előttük Németország húzódott.

Az egyik vagonban egy nagyon iatal német katona állt 
mereven, bár egyenruhája több számmal nagy volt rá. Még 
akkor sem rezzent össze, amikor a vonat váratlanul lefékezett 
Aulnay előtt. A sínek eltűntek, a francia ellenállás felrobban-
totta őket.

* Hamlet, II. felvonás, 2. jelenet. Arany János fordítása.
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A iatal katona hallotta a lövéseket, a kiabálást és a vagonja 
felé közeledő lépteket. Elővette a fegyverét, és várt. A ia tal ka-
tona számba vette a lehetőségeit. Megpróbálhatott volna kitör-
ni (ami nem sok eredménnyel kecsegtette), fejbe lőhette volna 
magát (ami praktikus megoldásnak tűnt), vagy felgyújthatta 
volna a rakományt (amit rögtön megbánt volna). De egyelőre 
nem tett semmit, csak vigyázzállásban igyelte, ahogy a reteszt 
kinyitják, a vagon ajtaja pedig kinyílik.

Zseblámpa fénye landolt a jóképű katona tökéletesen ár-
ja arcán. Kissé megfeszült, várta a lövést, amely nyilván véget 
vet az életének.

A lövés azonban nem dörrent el.
– Jó estét. – A lámpa fénye mögül meglepett hang szó-

lalt meg. – Úgy néz ki, itt minden rendben van. – A fény vé-
gigszaladt a vagon tartalmán. A festmények egy részét szépen 
ládákba pakolták, a maradékot pedig a falaknak támasztot-
ták. – Mondja csak, mi a véleménye róluk?

– Tessék?
– Azt kérdeztem – morogta a hang –, mit gondol ezekről 

a festményekről.
A katona ismét magára talált. – Kiváló képek.
– Azok, ugye? – nevetett a féri. – És mind az enyém.  

– A hang ja valamivel magasabb lett; úgy szólt a katonához, mint 
valami szállodai hordárhoz. – Köszönöm, hogy eddig vigyázott 
rájuk… – Itt megtorpant. Nem mondta ki a kérdést.

– Hermann, uram.
A katona érzékelte, hogy a másik féri bólint. – Köszö-

nöm, hogy eddig vigyázott rájuk, Hermann.
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Gaston Palewski őrmester a hegyet bámulta, amely nem rob-
bant fel.

Lehet, hogy talán, esetleg nem kellett volna Bérylnek ne-
vezni a bombát. Soha nem szerette ezt a nevet. Palewski őrmes-
ter bosszúsan felnyögött.

– Adj neki időt, drága Gastonom – súgta a mellette álló  
elegáns féri. Semmi sem tudta kizökkenteni. Végtelen volt 
a türelme. Ez egyfelől szörnyen franciás volt, másfelől egyál-
talán nem az.

Az őrmester körül álló emberek az óráikat igyelték, lát-
csöveiken át a hegyet kémlelték, cigarettáztak és cöcögtek.  
Az egész egy párizsi kávézóra hasonlított, azzal a különbséggel, 
hogy kint aszalódtak a Szaharában.

– Nem vagyok biztos benne, hogy itt kéne lennem – mo-
rogta az őrmester. – Csak le kéne szignóznom a papírokat.

– Szerintem meg jó, hogy itt van. – A féri ismét lelkesebb 
lett, a mosolyt nem lehetett letörölni az arcáról. – A nukleáris 
energia az egyik leghatalmasabb erő a világon.

– Az egyik? – kérdezte Gaston felvont szemöldökkel.
– Hát, ki tudja? – Beszélgetőtársa elintorodott, de a mo-

solya megmaradt. – Kétségtelenül az emberiség legnagyobb 
vívmánya. Mielőtt megépítik azokat az erőműveket, azt hi-
szem, látnia kellene egy nukleáris robbanást a saját szemével.

Na igen, Gaston mindig is szerette a tűzijátékokat. Még 
a háború alatt is élvezte, amikor a zárótüzek fénye megvilágí-
totta az éjszakai eget. De ez most más volt. Egy pillanatig ké-
nyelmetlenül érezte magát a mellette álló szívélyes úr társasá-
gában. Keringtek pletykák róla is, a családjáról is – kik voltak 
ők valójában? Kollaboránsok a háborúban? De hát mindenki 
családjáról keringtek szóbeszédek, és egyébként is, ez már az új 
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Franciaország volt. Lehet, hogy épp ilyen emberekre van szük-
sége. Különösen, ha a Palewski-terv beválik. Az őrmester azt 
szerette volna, ha Franciaország az atomkutatás élharcosa len-
ne, és a mellette álló féri meggyőzte, hogy építsenek jóval több 
atomerőművet, mint amennyire szükségük van. – A jövőre is 
gondolnunk kell, Gaston – bizonygatta az igazát.

Miért is ne, gondolta Gaston. Legalább valami miatt em-
lékezni fognak rám.

Ismét a hegyre pillantott, amely most végre felrobbant. 
Csak nem úgy, ahogy kellett volna. Ahelyett, hogy az ég felé 
lőtt volna ki, egy hatalmas lángnyelv lövellt ki belőle vízszin-
tesen feléjük, át a sivatagon. A fény égette a szemüket. Még az 
őrmester is eltakarta a szemét, és kiabálva, hiába próbált mene-
külni a tűzgolyó elől.

Aztán a láng fellobbant és gyorsan el is tűnt, a helyén pe-
dig fojtogató fekete füst szállt, amely teljesen belepte őket.

Amikor Gaston végül felegyenesedett, akkor jutott el a tu-
datáig, hogy beszélgetőtársa végig állva maradt, és széles vigyor 
kíséretében épp a fekete port söpörte le fehér lenöltönyéről. 

– Hatásos egy bemutató, ezzel talán ön is egyet ért – ne-
vetett.

– De… – Gaston nem jutott szóhoz. Köhögéssel próbálta 
megtisztítani tüdejét a portól. – Nem ennek kellett volna tör-
ténnie! Ez így biztonságos volt?

– Ó, teljes mértékben. – Beszélgetőtársa visszahajtogatta 
zsebkendőjét a mellzsebébe. – Teljes mértékben.

A jelenlévők közül nem Gaston volt az egyetlen, aki ké-
sőbb a Béryl nevű bomba okozta leukémiában fog elhunyni.
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Heidi az apja ügyfeleit általában rettentő unalmasnak találta, 
de ez a látogató más volt. Rögtön rámutatott, hogy Heidi vala-
mit rosszul gondol. Ilyet még senki nem tett ezelőtt.

A lány úgy nőtt fel, hogy a pénz unalmas, a pénzes em-
berek pedig még unalmasabbak. A ruháik unalmasak voltak, 
a beszélgetéseik unalmasak voltak, még a bűneik is unalmasak 
voltak. Az apja mindezt azért viselte el, mert az övé volt Svájc 
egyik legexkluzívabb bankja, és az volt a munkája, hogy érde-
kesnek találja ezeket az embereket.

Amíg Heidi kicsi volt, addig nem volt ezzel semmi baj, de 
most, a felnőttkor küszöbén mély megdöbbenéssel eszmélt rá, 
hogy az apja hozzá akarja adni egy ilyen sótlan alakhoz. Ráeszmélt 
arra is, hogy erről ő is tehet, hiszen nem lázadt fel az apja ellen, 
amikor lehetősége lett volna rá. Volt egy pont a múltban, amikor 
még lett volna esélye. Talán amikor kijárta azt a drága lányisko-
lát, és életének unalomtól terhes szakasza még csak várt rá. Fel-
pattanhatott volna egy bosszantóan pontos svájci vonatra, és el-
mehetett volna valahová, bárhová, ami nem Svájc. Éheznie nem 
kellett volna, erről apukája hibái ellenére is gondoskodott volna.

Ehelyett hazajött, és beszállt hozzá a családi üzletbe. 
A svájci bankok nagy része, a maguk csendes módján, való-
jában családi vállalkozások. Az ügyfeleknek tetszett ez a faj-
ta otthonosság. Heidi és édesapja mindig kimentek a repülő-
térre, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akiknek sosem 
késik a gépük, és mindig percre pontosan érnek oda az étter-
mi foglalásukra. A tányérok hidegek, a beszélgetések üresek, és 
mindegyik este addig nyúlik, amíg már a lány azon kezd töp-
rengeni, vajon leszúrhatja-e magát a vajazókéssel, vagy inkább 
hozzámegy valamelyik vacsorapartnerükhöz, csak hogy vége 
legyen már az egésznek. Amikor az apja először erősködött, 
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hogy tartson vele, arra gondolt, így akarja felkészíteni a bank 
átvételére. Mostanra viszont rájött, hogy ő nem más, csak egy 
vagyontárgy, amit pénzzé lehet tenni. Legalábbis az apja ügy-
felei biztos így tekintenek rá.

Még irodája is volt, bár inkább csak a látszat kedvéért, 
mindenesetre Heidi megpróbálta a lehető legtöbbet kihozni 
belőle. Leszedte a faburkolatot, a helyiséget pedig feltűnő acél-
bútorokkal és törékeny üvegasztalokkal rendezte be. Még já-
tékot is vett az íróasztalára; ha félrehúzta, majd elengedte az 
egyik fémgolyót, az ketyegő hang kíséretében mozgásba hozta 
a másik tizenegyet, majd vissza. Az aprócska bolygók egy ideig 
újra meg újra összekoccantak, aztán feladták, és mozdulatlan-
ná válva várták, hogy most már történjen valami más.

Heidi le tudta olvasni a látogatójáról, hogy elégedett az íz-
lésével, amikor az elsőként nem őt, hanem a szobát mérte fel 
a tekintetével. Ez imponált a lánynak. Látogatója úgy nézett 
rá, mintha ő is egy ízléses bútordarab lenne, elismerően gusz-
tálta kosztümnadrágja szabását és a frizuráját.

Ez az ügyfél határozottan különbözött a többitől. Egyfelől 
szórakoztató volt, másfelől svindler. Az apjának ez nem esett 
le, de őt könnyen befolyásolja a látszat és saját megérzései. Hei-
dit annál kevésbé. Ő szeretett alaposan utánajárni az ügyfelek-
nek. Aktuális látogatójáról egy egész mappányi anyagot gyűj-
tött össze, amely ott hevert előtte az üvegasztalon. A féri azzal 
kereste meg a bankot, hogy nyissanak ki egy széfet, amelyhez 
már nagyon régen nem nyúltak hozzá. Nem volt példa nélkü-
li, hogy egy széf úgy öröklődik a családon belül, hogy generá-
ciókon át senki még csak rá sem pillant, de ez a helyzet kifeje-
zetten szokatlan volt. A papírokkal mindent rendben találtak. 
Heidi szerint pont ez volt a probléma.
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Ugyanis ilyen esetekben a papírok egyáltalán nem szok-
tak rendben lenni. Mindig akad valamilyen gikszer, valami ap-
ró probléma, amit a banknak kell elsimítania. De most nem 
akadt. Minden svájci rendben volt – egészen az eredeti doku-
mentumokig, amelyek betűről betűre megfeleltek a kissé meg-
változott feltételeknek; az ilyesmire akkor volt szükség, amikor 
azok a jó németek jelentős összegekkel rövidítettek meg má-
sokat. Hacsak a vele szemben ülő jóképű, megnyerő mosolyú 
ia talember valahogy nem tudott szót váltani rég halott roko-
naival, lehetetlen, hogy minden papírja rendben legyen. Ami 
pedig azt jelenti, hogy szélhámos.

Egy szélhámos, aki szemtelenül otthon érezte magát; hát-
radőlve a bőrszékben, keresztbe tett lábbal, kézzel varrt cipőjé-
vel ütötte a ritmust a levegőben, és várt a lány döntésére.

Heidi markában volt. Egy egész életre börtönbe dughat-
ta volna. Svindler volt, aki pénzt akart kicsalni az apja bankjá-
ból. Na az szép lenne, gondolta Heidi. Közben mosolygott, sőt 
még fel is kuncogott.

A szélhámos ránézett, ő is mosolygott, együtt nevetett ve-
le. Sőt, még ennél is többet tett – rákacsintott. Tudta, hogy 
a lány átlát rajta, de nem érdekelte. 

Heidi hagyta, hogy a féri előrehajoljon; az arca tükröző-
dött az üvegasztalon, amikor meggyújtotta a lány cigarettáját. 
Heidi félresöpörte a haját, ő is előrehajolt, és igyelmesen vé-
gignézett ezen az elragadó férin. Máris volt köztük valamiféle 
cinkosság. Mint egy belsős poén. Az apja egyvalamit sulykolt 
belé: hogy nem szabad belegabalyodni az érzelmekbe. Család-
juk büszke volt tapintatosságára, dicsőségére és óvatosságára.
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Heidi már régóta készült arra, hogy fellázad. Erre itt volt 
egy féri, aki ki akarta rabolni az apja bankját. Ő pedig hagyni 
fogja. Hadd szórakozzon.

– Szóval – kérdezte hűvösen –, mennyi pénzt szeretne el-
lopni?

A féri még csak nem is pislogott. – Mindet.

Most mi lesz?, gondolta Harrison Mandel. Miután egy szem-
pillantás alatt zavarba ejtően gazdag lett, elképzelése sem volt 
arról, mi legyen a következő lépés.

Ahogy az egyre elterjedtebb lett a világban, az ő problémá-
ját is egy számítógép okozta. Harrison ugyanis feltalált egyet. 
Azaz rátalált Ada Lovelace néhány levelére. Sokan tudják, 
hogy Byron lánya találta fel az első programozási nyelvet. So-
kan azonban nem veszik ezt számításba, és lekicsiny lően csak 
az erőlködéseit díjazzák. Miközben kortársai fűzőben próbál-
tak táncolni, vagy regényt írtak arról, hogy fűzőben próbálnak 
táncolni, Ada feltalálta a programozást, természetesen fűző-
ben. A baj az volt szemtelen kísérletével, hogy az általa kidol-
gozott nyelv nem igazán működött, amikor egy valódi számí-
tógépen próbálták használni.

Egészen addig, amíg Harrison Mandel rá nem akadt 
Lovelace levelezésére, amit egy olasz polihisztorral folytatott. 
Harrison rájött, hogy a levelek egy olyan számítógépről szól-
nak, amely teljesen más, mint bármely addigi. Harrison úgy 
találta, a levelezés talán valamiféle játék volt mester és tanít-
ványa között, hogy ugyanazt a találmányt két oldalról is meg-
vizsgálják.
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De ez nem számít. Harrisont annyira magával ragadta 
a felfedezés, hogy leült, és megépítette a levelekben jellemzett 
számítógépet. Meglepően könnyen ment. Lovelace és olasz le-
velezőpartnere jegyzeteit könnyebb volt követni, mint a gard-
róbszekrénye összeszerelési útmutatóját. Mintha kifejezetten 
ezzel a szándékkal írták volna meg a leveleket.

Betáplálta Lovelace kódját a számítógépbe; arra számított, 
hogy a gép valószínűleg még értelmezni sem tudja, és ezzel vé-
ge is lesz a történetnek. A program azonban működött, még-
hozzá kiválóan. A gond azzal volt, hogy hogyan tovább.

Az amerikaiak tízezret rendeltek belőle. Az oroszok húsz-
ezret. Harrison tiltakozott, hogy csak egy darab létezik. Kitar-
tott az álláspontja mellett, hogy ez a felfedezés az egész világ 
tulajdona. Amikor visszautasította a kéréseket, az élete fur-
csa fordulatot vett, mintha egy Stan és Pan-ilmmé vált vol-
na. Zongorák zuhantak ki az ablakon, amikor arra járt. Egyes  
autók furcsamód nem álltak meg a lámpánál.

Harrison idegességében végül meghozta a legjobb, és min-
den bizonnyal a legbiztonságosabb döntést: eladta a számító-
gépet, de egy magánszemélynek. Majd ő alkudozhat az oro-
szokkal meg az amerikaiakkal. Olyan röhejesen magas volt az 
ajánlat, hogy rábólintott.

Amikor hirtelen és zavarba ejtő gazdagsága már karnyúj-
tásnyira volt, elkezdte törni a fejét, mire is költse ezt a tö-
mérdek pénzt. Szórakozottan átlapozta az újságot, amikor 
megakadt a szeme az egyik szalagcímen, amely egy eddig is-
meretlen Van Gogh-festmény eladásáról szólt. Ez az a fajta mű-
kincs, amellyel a szemérmetlenül gazdag emberek csereberél-
nek, hogy meggyőzzék magukat kulturáltságukról. Szemügyre 
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vette a festmény hanyag reprodukcióját a cikk mellett, és az ju-
tott eszébe: – Én is pontosan ennyit fogok érni.

Furcsa érzés volt. Egyfelől az élete ára pontosan megegye-
zett a világ egyik legértékesebb kincsének árával. Máshonnan 
nézve az élete ára egy darab kartonpapíréval egyezett meg, ame-
lyet egy eszelős olcsó festékkel összemázolt két macskajaj között.

Le sem tudta venni a szemét a képről. Nem tudta volna 
megmondani, mit is érez valójában, soha nem hatotta meg 
a művészet. Néha persze ő is adott ki pénzt, hogy elmenjen 
múzeumba, és megnézze a kiállításokat, de közben a gondo-
latait teljesen más dolgok töltötték ki. A mellette álló nő par-
fümje, hogy a bal lába mindig jobban sajog, mint a jobb, a ká-
vé odaszivárgó illata, azok a nevetséges grimaszok, amelyeket 
az emberek magukra öltenek, hogy eljátsszák, mennyire magá-
val ragadta őket a művészet. Maguk a képek nem váltottak ki 
belőle semmilyen reakciót, csak kitöltötték a helyet a falon. Mi 
hasznuk van? És ha már itt tartunk, neki mi haszna van?

Most, hogy hirtelen és zavarba ejtően gazdag lett, és azon 
töprengett, hogy mihez kezdjen az életével, Harrison Mandel 
a művészetről kezdett gondolkozni, arról, hogy eddig mit ha-
gyott ki az életéből. Aztán eszébe jutott valami. Csak van vala-
milyen hely, ahol tájékozódhat a művészetről.

Nyikolaj torkán már nem ment le több falat. Hiába erőltette 
a vendéglátója és a pincér is, jóindulatúan elutasította az utolsó 
sörbetjét, valamint még egy sajttálat.

Személyesen a vendéglátója töltötte újra a borát, és széles 
mosollyal nyugtázta, milyen elragadtatással kóstolgatja a ré-
gi évjáratú italt. A sommelier máris az asztala mellett termett, 
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hogy ajánljon egy pazar desszertbort, de Nyikolaj derűs nevet-
gélések közepette elhajtotta.

Mindenki úgy találta, remekül döntött. Dicsérték hozzá-
értő választását az étlapról, majd sajnálkozó kuncogással utal-
tak rá, mi mindenre nem került sor. Abban mind egyetértettek, 
hogy még rengeteg idejük van. A Maxim nem megy sehová.

Vendéglátója gondoskodott igencsak tekintélyes számlájá-
ról, aztán kocsit szerzett neki. Lassacskán Nyikolaj is felemel-
te termetes testét a padról, úgy biccentett a pincéreknek, mint-
ha régi ismerősök lennének, majd az ablakhoz totyogott, hogy 
még egyszer meglegeltesse szemét a fantasztikus kilátáson.

Aztán a vendéglátója visszatért, kézfogással hitelesítették 
a megállapodásukat, majd Hermann, a kifogástalan ruhában 
feszítő sofőr besegítette az autóba. Persze hogy egy Rolls Royce 
Silver Ghostba, mi másba.

Elhelyezkedett az ülésen, megtámasztotta a fejét a kényel-
mes támlán, és elkerekedett szemmel igyelte, ahogy a Hauss-
mann által tervezett, kivilágított sugárutak elsuhannak mel-
lette.

Igen, gondolta Kerenszkij professzor, élvezni fogom a pá-
rizsi munkát.

Ha nem lett volna az az eset Swansea-ben, most ez az egész 
nem történik meg.

A Külügyminisztérium ügynökei hátratolhatták a székü-
ket, miután egy pohárral többet ittak a kelleténél, és bána-
tos arccal mesélhettek az ellenfeleikről Genfben, Monte Carló-
ban, Tangerben és Berlinben. Varázserejű neveket emlegettek. 
Olyan helyekről meséltek, amelyek egyet jelentettek a vonzerő-
vel, a stílussal, a romantikával és a tragédiával. A Külügy ber-
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kein belül nem nézték ki azt, aki hibázott, ha valami távoli és 
különleges helyen tette.

Na de Duggan? Az ő bukása Swansea-ben következett be. 
A csavar a sztoriban annyi, hogy ő maga soha nem járt Swan sea-
ben. A Külügyminisztérium kasszája viszont ott székelt. Valószí-
nűleg egy parkoló kellős közepén. Már amennyire Duggan kép-
zelőereje engedte, úgy képzelte, Swansea-ben sokat esett.

Forró nyomot követett, amely egy rakodókonténerhez ve-
zetett Gentbe. Tudta, még azelőtt oda kell érnie, hogy a nyom 
örökre eltűnne. A helyzet sürgőssége helikopterért, magánre-
pülőért vagy akár légpárnás hajóért kiáltott. De a swansea-i 
kasszának is megvoltak a maga keretei, és ezek kimerültek egy 
olcsó hotelben meg egy korai kompjáratban.

Duggannek később az jutott eszébe, hogy bárcsak akár két 
fonttal többet áldoztak volna rá. Akkor találhatott volna egy olyan 
szállást, amely nem olyan undorítóan ócska. Kialudhatta volna 
magát. Minden egyes olcsó hotelhez jár – a vékony párnán és a hi-
ányos ablaküvegen kívül – egy Barry nevű fazon, aki hajnali há-
romkor esik be, a saját nevét kiabálja, majd bevág néhány ajtót. 
Ha Barry ötkor állt volna neki az ámokfutásnak, Duggan nem ké-
si le a hajót. Így viszont átaludta az ébresztő csöngését, majd órá-
kon át kószált a kikötőben szerencsétlenül, aztán a Woolworthben 
egy rövid ideig az volt az érzése, hogy követik, majd beült egy ká-
vézóba, ahol a tea mellé egy zsíros ujjlenyomat is járt a csészére.

Duggan soha nem volt a nagy érzelmek embere, de ké-
sőbb, amikor az esti kompon ült, újakkal ismerkedett. Állandó 
kísérői, Düh és Harag most helyet szorítottak Balsejtelemnek. 
Folyton felhúzta gyűrött ballonkabátja ujját, és rápillantott 
órája számlapjára. Az idő egyszerre kétféleképpen telt – csiga-
lassúsággal vánszorgott, miközben csak úgy pörögtek a másod-
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percek. A Gent felé tartó komp egy vasárnapi vonatpótló busz 
lendületével szelte a habokat. Mindeközben a távoli kikötőben 
egy konténert épp ezekben a pillanatokban üríthettek ki.

A konténerben volt a perdöntő, megdönthetetlen bizo-
nyíték, a megérdemelt jutalom az elmúlt tizennyolc hónap fá-
rasztó munkájáért, ami nem vitte közelebb Genfhez, Monte 
Carló hoz, Tangerhez vagy Berlinhez. Be kellett küzdenie ma-
gát egy aberdeeni aukciós házba, majd ki kellett jutnia, aztán 
kemény legényekkel pofozkodott egy unalmas norvég város-
ban. Sokszor került bajba, de tudta, hogy így hívhatja fel ma-
gára a igyelmet. Mindig azt mondogatta a főnökének, hogy ha 
be kell sétálni a csapdába, azt az ember tegye vaddisznómódra.

Főnöke ilyenkor mindig komoly arccal bólintott, és meg-
nyugtatta, hogy a szíve ugyan a helyén van, de örülne, ha a jó-
zan esze se menne szabadságra.

Gent sötét sziluettje úgy lepte be a horizontot, akár másna-
posság az elmét. A nap lenyugodni készült a kikötő nyomasz-
tó épületei mögött. A levegő kezdett lehűlni, és Swansea felől 
utolérte néhány csepp eső is. Duggant kirázta a hideg, felhaj-
totta kabátja gallérját, és elindult a kikötő felé. Átsietett a vaslá-
dák labirintusán, hasznosítva a fülest, amit abból a rémült sze-
mészből szedett ki. Tényleg csak tegnap történt volna? Ismét az 
órájára pillantott, majd letörölt a kabátujjáról egy tojásfoltot. Jól 
van, még időben oda fog érni. Ez a munka mindig az időről szól.

Néhány őr vigyázta a kikötő biztonságát. Még szép. Gyor-
san elintézte őket. Talán a banda emberei voltak, talán nem, de 
egy ilyen nyomorult nap után Duggant nem igazán érdekelte. 
Nem ért rá kideríteni, és sokkal jobban érezte magát, miután 
lecsapta őket.
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A lakattal sem vacakolt sokat. Mindig volt nála pár szer-
szám, ami épp olyan hasznos volt a lakatosmunkához, mint 
a gyanúsítottak kikérdezéséhez. Amikor kinyitotta az ajtót, 
újabb érzelemmel ismerkedett meg, Zaklatottsággal. Egyálta-
lán nem tetszett neki.

Ha mellette állt volna a szerencse, és a kemény munka el-
nyerte volna méltó jutalmát, a konténer minden szükséges bi-
zonyítékot tartalmazott volna. A benne lévő tárgyakat szép 
lassan hordták ide szerte Európából. Közben emberek haltak 
meg. Ez a konténer volt a történelem legnagyobb csempészáru-
lerakata, és – ha Duggannek igaza volt – még a lekésett komp 
ellenére is időben ideért. Egy kis szerencsével még akár rajta is 
kaphatja őket.

Szélesre tárta az ajtót. A konténer üres volt. A padlón vi-
szont egy üres pezsgősüveg állt. Egy üzenetet ragasztottak rá, 
és ujjlenyomat persze nyilván ezen sem volt. A következőt írták 
rá: „Sajnáljuk, hogy erről lemaradtál.”

Az idő lustább végén állt egy fülke. Az emberek felváltva ne-
vezték kicsinek és kéknek vagy nagynak és fehérnek, attól füg-
gően, ki hogyan nézett rá. Egy ingatlanügynök egyszer megté-
vesztően tágasnak írta le, majd sírva fakadt. A Centrum IV űr-
kikötőjének egyik szerelője csak egy pillantást vetett a fülke 
motorjára, és még évekkel később is a fejét vakarta és nagyokat 
sóhajtozott. Egy tudós lehetetlennek bélyegezte. Egy ilozófus 
idegesítőnek nevezte. Dzsingisz kán egy hadsereggel rontott 
neki, nem sok sikerrel. Az unokája megnyerte ostáblán. A do-
boz aztán átrepült egy fekete lyukon, és különböző buszmegál-
lóknak ütközött neki, most azonban csak tétlenül várt.
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Volt benne egy álló, bonyolult hatszögű gomba, amelyen 
számolás és gondolkodás randevúzott egy rakás kacska kap-
csolónak és néhány nagy, menő piros gombnak köszönhető-
en. Egy villáskulcsot tartó kéz emelkedett ki a gomba alól. 
Hanyagul félredobta a szerszámot, aztán sietősen végigtapo-
gatózott néhány számlap mellett (mindegyiken a „Zéró” vagy 
a „Veszély!” felirat olvasható), elidőzött pár kapcsolónál, majd 
megállapodott a legizgalmasabb és legpirosabb gombon. A kéz 
ökölbe szorult, és lelkesen megnyomta a gombot, mintha csak 
valami vásári játék lenne.

Sok tekintetben az is volt. A Véletlengenerátor lényegé-
ben az univerzum történetének legfontosabb félkarú rablója. 
Egyetlen gombnyomás kilőtte a kis kék, nagy fehér dobozt va-
lahová és valamikorra a világegyetembe, teljesen véletlenszerű-
en, egyáltalán nem törődve az ezt kísérő, elkerülhetetlen ká-
osszal.

A doboz egyetlen pillanatig mozdulatlanul függött térben 
és időben, az itt és most között. Aztán, diadalittasan nevetve 
az összeomló dimenziók és az elemeikre hulló törvényszerűsé-
gek láttán, tovapiruettezett.

A TARDIS útnak indult.
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