Prológus

T

udta, hogy ott vannak.
Az elméje nem találta helyénvalónak a formákat, a szenzorális input által aránytalanná és torzzá változtatott részeket, ennek
ellenére rájött, hogy ósdi típusú menekülõszkafandereket lát.

*

*

*

Nézd, hogy futnak!
Szétszóródnak, ahogy közeledünk, elrejtõznek mesterséges bõrük belsejébe.
Az alagutak sötétek nekik, nem látnak olyan jól, ahogy kellene. Nem érzik a légmozgásokat, se prédájuk félelmének az ízét.
A legegyszerûbb dolgokat sem értik meg, például azt, hogy a faj
fennmaradása érdekében mennyire fontos megtalálni a megfelelõ egyedeket.
Menekülnek, de ezt úgy teszik, hogy egyiket sem érdekli más,
csak a saját túlélése. Nincs bennük közösségi érzés. Gyengék.
Könnyen eltéríthetõk a megfelelõ irányba.
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Ez is.
A légzése konstans, ziháló, hörgõ. A szívverése kétségbeesett
vibrálás, érzõdik belõle, hogy nem akar mást, csak életben maradni. És itt a félelem, igen, mert érzékeli az erõt, érzékeli az agressziót.

*

*

*

Az érzetek kéretlenül, váratlanul hatoltak az elméjébe.
Megpróbálta kinyitni a szemét, de a szemhéja ellenállt. Megpróbálta megrázni a fejét, de semmi sem történt.
Érezte, hogy az alatta levõ test vergõdik; érezte a saját viszolygását ettõl a mozgástól. Megérezte a szagokat, benyúlt a kemény
páncélburok alá, és tudta, valami nincs rendjén. Annak a sok
mindennek, amit érzékelt, valahogy nem volt értelme.
Ezek nem az övéi voltak.

*

*

*

Szökni próbál. Félrelök maga elõl egyet a sajátjai közül, ledönti, átmászik rajta. Por pereg le a testérõl, ahogy kiszabadul az
összeomló korlátok közül. Erõs. Gyors. Élni akar.
És élni is fog.
Sikít, ahogy eldõl, ahogy a földhöz szorítódik. Vergõdik, ütni próbálja a keményhúst, és csak csinálja, míg szükségessé válik, hogy kapjon egy figyelmeztetõ vicsorgást. De akkor meg
még inkább kapálózik, még elszántabban próbál szabadulni. A
kemény, szintetikus anyag alatt egy másik arca is van. Arca, rémülettél elkerekedõ szeme, és néma kiáltásra nyíló szája. Ha képes lenne a kezével széttépni a keményhúst, talán veszélyt jelentene, de nem tud ez semmit, csak sikítani, ahogy a fogak beleharapnak a hozzájuk legközelebb levõ végtagba, leszaggatják
róla a puha bõrt.
A vér forró és gyengeségszagú, de tápláló. Szükségbõl ez is
jó. Megtörjük a puha arc körüli burkot, mire a lény fuldokolni
kezd – képtelen magába szívni ezt a levegõt.
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Az életadó közelebb húzódik, készen áll arra, hogy elültesse
a magvat. Erõs ujjak markolják a puha arcot. A lény fuldokolni
kezd, kétségbeesetten levegõ után kapkod.
Ez most…

*

*

*

Alan Decker felriadt, és a rá bámuló torz tükörképre meresztette a szemét.
Tükörkép?
Az áttetszõ üvegfelület alig arasznyira volt az arcától. Fények
villóztak. Decker a zárt térben robajnak hallotta a saját légzését.
Figyelembe véve, hányszor és mennyit utazott már a világok
között, nem jelenthetett volna számára újdonságot a hiperálomkapszulában való ébredés, ám az álmok (átok rájuk!), a rémálmok miatt ezúttal is páni félelemben tért magához. Ezeket az érzéseket egyszerûen nem tudta kontrollálni. Ezek az érzések túlságosan élénkek és valószerûek voltak, túlságosan mélyre hatoltak benne, az õsi ösztöneire gyakoroltak hatást.
Kezdett eljutni arra a pontra, hogy már ne is emlékezzen rá,
milyen volt az élet korábban.
Mindkét keze a burkolathoz feszült, tapogatózva kereste a kioldókart, aminek segítségével kiszabadulhatott. Még mindig érzékelte az alagutakat, és súly – mintha egy egész hegy nehezedett volna rá – még mindig lenyomta, ahogy abban a járatban
osont…
Nem. Én nem. Én nem osontam. Nem álltam lesben. Én sosem vadásztam…
Mire is?
Félrelökte a gondolatot. Ezek az átkozott álmok olyan valószerûek voltak, olyan erõteljesek, és annyira benne maradtak a
tudatában, hogy idõnként már azt is megértette, a Földön miért
jelentett komoly problémát az agyturkászok számára.

1

F

ekete homok

A levegõ majdnem tökéletes volt. A hõmérséklet valamivel
23 Celsius fok alatt maradt, a páratartalom megfelelõnek tûnt, délnyugati irányból szelíd szellõ fújdogált. Arrafelé termékenynek
tûnt a föld, szépen zöldellt a fû, a patak pedig mintha azt próbálta volna közölni gyönyörûen csillámló vizével, hogy ez mindig
így marad. A levegõben érezni lehetett az élet illatát.
Az emberek, akik a bolygóformáló projektet finanszírozták,
éppen elég pénzt költöttek arra, hogy garantálják: a lehetõ legideálisabb lesz a kolóniájuk, ám ha valaki északi irányba fordult,
szempillantás alatt elfelejtette az idilli tájat, a tökéletesség fogalmát. A fû arrafelé csupán néhány hektárnyi területen maradt zöld,
azon túl megsárgult és kipusztult. A száraz fûszálakkal borított
területet körülbelül hatvan mérföld szélességû, fekete homokkal
borított sáv követte, ahol olyan erõs bûz lengett be mindent, hogy
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a terület gyakorlatilag használhatatlanná és értéktelenné vált.
Azon a részen is el lehetett boldogulni szkafander nélkül, de a
szagok miatt erre inkább senki sem vállalkozott.
A világos oldalon az elõzõ éjjeli esõ cseppjei összetömörítették a puha homok felsõ rétegét. Normál esetben, ha valaki végigsétált ezen a részen, a lába egy-két ujjnyi mélységben besüppedt a talajba, most azonban – még egy kis ideig – az ember nyugodtan megállhatott, és nem támadt olyan érzése, hogy pillanatokon belül elnyeli a talaj.
Decker ránézett kézi egysége kijelzõjére, átfutotta a területen
legutoljára begyûjtött mintákra vonatkozó jelentéseket. Mély ráncok jelentek meg a homlokán. A jelek szerint történt valami, amirõl nem tudta, hogy mi lehet, de biztosnak tûnt, hogy nem természetes jelenség. A hasonló helyzetek többségében az ilyen
eredmények hátterében valamilyen hanyagság állt. A Földön, a
folyamatosan fejlõdõ kolóniákon és a Peremvidéken folytatott
gazdasági tevékenységekre, valamint az ezek során alkalmazandó biztonsági intézkedésekre vonatkozólag a Csillagközi Kereskedelmi Szövetség megfogalmazott egy sor elõírást, és gondoskodott ezek betartásáról; a Cs. K. Sz. misszióvezetõ-helyetteseként Decker feladata éppen az volt, hogy figyelemmel kísérje, az
adott területen valóban figyelembe veszik-e a szabályokat. Ez azt
jelentette, hogy a munkája nagy részét az adatok elemzése és a
jelentések megírása tette ki. A hivatalnoki tevékenység ugyan
biztonságos volt, de rengeteg fejfájást okozott neki, mivel az általa megfigyelt és ellenõrzött cég szinte minden esetben vitatta
megállapításait.
Lucas Rand, aki közvetlenül Decker mellett állt, szintén a készülékét figyelte. Ugyanazokat az adatokat látta, mint Decker,
de vele ellentétben mosolygott, pedig ez nála meglehetõsen ritkán fordult elõ. Mind a ketten tudták, mit jelentenek az adatok,
milyen következtetéseket lehet levonni belõlük, Randnek azonban nem kellett kitöltenie a végtelennek tûnõ, unalmas ûrlapokat, nem kellett jelentéseket fogalmaznia a jelenségekkel kapcsolatosan. Rand a Cs. K. Sz. mérnöke volt, azért kapta a fizeté-
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sét, hogy megoldást találjon a Decker által felfedezett problémákra. Valaki más – ördög tudja, kicsoda – ezt követõen az érintett
cégek tudomására hozta az eredményeket, megint más gondoskodott arról, hogy minden kijavításra kerüljön, minden helyes útra terelõdjön, majd ezt követõen az ellenõrzõ hatóság kiállította
a számlát, vagyis a bürokrácia gépezete tökéletesen mûködött.
Decker a társára nézett.
– Azért ne örülj túlságosan annak, hogy milyen egyszerû az
életed! – mondta. – Lehet, hogy ezeket a nyomorult jelentéseket
nekem kell megírnom, de mégis csak te vagy az, akinek rá kell
jönnie, hogyan lehet helyrehozni ezt a katyvaszt.
Rand arcára ráfagyott a mosoly.
– Nem vagyok biztos benne, hogy bármit is helyre tudunk
hozni. – Lenézett a homokra, s ekkor már az õ arca is elkomorult.
Amikor éppen nem mosolygott, általában ingerültnek látszott,
pedig nem volt az (a legkedvesebb fickók közé tartozott, akiket
Decker valaha ismert), egyszerûen ilyen volt az arca. Idõnként
olyan vadul és elszántan nézett maga köré, mintha medvéket reggelizett volna, és azt keresné, mit falhatna még fel. Nagydarab
férfi volt, de nem lehetett kifejezetten izmosnak nevezni.
– Hm... Azért csak próbálkozz, jó? Nem én fogok szívni, ha
nem vagy képes megoldani a feladatot! – Decker elvigyorodott.
– Nem én, hanem egyedül te!
Rand megvakarta szõrös tarkóját, és a Bánat Tengere felé nézett. A bolygóformálást végzõk évszázadok óta így nevezték a
hasonló területeket, azokat a zónákat, ahol fáradságot és pénzt
nem kímélve, vérrel, verítékkel, könnyekkel küzdöttek, mégsem
érték el a kívánt eredményt. Léteztek ilyen vidékek, ahol a talaj
és a környezet mintha szánt szándékkal próbálta volna akadályozni õket munkájuk végzésében.
Igazság szerint már az is furcsa volt, hogy itt is létezett egy
Bánat Tengere. Az LV178-as bolygón, vagyis a New Galvestonon olyan tapasztalt bolygóformálók dolgoztak, akik pontosan
tudták, mit és miért csinálnak. Kiváló munkát végeztek, ezt bárki megállapíthatta, ha körülnézett.
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Pedig a bolygó eredetileg olyan volt, akár egy rémálom: tomboló viharok, embertelen környezet, belégzésre alkalmatlan levegõ. A projekt beindítása elõtt még iható víz sem létezett ezen
a helyen, és csupán egyetlen dolog nõtt: a bolygó lakhatóvá tételére fordított összeg nagysága. Azután megérkezett a WeylandYutani.
Harminc év telt el az elsõ telepesek érkezése és a projekt kezdete óta. New Galveston legnagyobb része jó példa volt arra,
hogy mi történik egy kolonizált bolygón, ha minden a terveknek
megfelelõen alakul. Három nagyváros már felépült, ezeket nagy
sebességû vonathálózat kötötte össze. Mindhárom várost akkora megmûvelhetõ földterület vette körül, amely eltarthatta az ott
élõket, így a telepesek nem szorultak rá arra, hogy hajókkal hozassanak maguknak konzerveket, drága ennivalót. Minden pompásan alakult – ezt Rick Pierce, ahol lehetett, ki is hangsúlyozta. Pierce, a kolónia alapítója elégedett volt New Galveston fejlõdésével.
Azután megjelent a Bánat Tengere…
Amikor a Weyland-Yutani befejezte a munkát, még nem volt
jelen. A légkör átalakítását végzõ gépek kiválóan mûködtek, jó
teljesítményt nyújtottak; mindenki elégedett volt, minden rendben zajlott az LV178-on. A vállalkozók elkezdték a negyedik
nagyváros alapjainak lerakását, és ekkor találtak rá arra a néhány hektárnyi puha talajra.
A zóna növekedésnek indult. Ez eleinte lassan, majd egyre
gyorsabban zajlott. Az érintett terület nagyon hamar olyan kiterjedésû lett, hogy komolyan akadályozta a munkálatokat. Azokon a részeken, amit a homok elfoglalt, többé semmi sem termett meg. A talajban mérgeket mutattak ki, amelyek a homokkal együtt terjeszkedtek. A telepeseknek szembesülniük kellett a
ténnyel: a tervezett város körül a Bánat Tengere miatt nincs megfelelõ méretû termõföld.
Ezt követõen megjelentek a kinövések, a szilikonerek és -göbök. Az üreges, fekete, üvegszerû telepek valahonnan a mélybõl
lökõdtek fel. Nem egyszerûen bosszantóak voltak, kifejezetten ve-
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szélyesnek bizonyultak. A város építõi négy, egymástól külön
álló épületet húztak fel (természetesen elõre gyártott elemeket
használtak), de a göbtelepek megjelenése után nem sokkal mind
a négy összeomlott: a szilikon nem volt elég szilárd ahhoz, hogy
elbírja a súlyukat. Mivel e nélkül a négy létfontosságú épület nélkül nem folytatódhatott az építkezés, New Galveston vezetése
rájött, komoly problémával kell szembenéznie.
A bolygón gyakorlatilag nem épülhetett fel a negyedik város,
ha Deckernek és csapatának nem sikerül kiderítenie, mi okozza
a gondot. Mindenki tudta, ha ez a csoport kudarcot vall és a homokos rész tovább terjeszkedik, esetleg eléri a már korábban felépített városok valamelyikét, az LV178-cal kapcsolatos projekt
egésze kudarcba fulladhat.
A Cs. K. Sz. sosem szerette a kockázatos helyzeteket, a Weyland-Yutani pedig irtózott a kudarcoktól, fõként azoktól, amelyek anyagilag olyan irtózatos veszteségeket okozhattak, mint a
bolygó kolonizációjának leállítása. A cég korábban sosem kényszerült ilyen jellegû visszavonulásra, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy az LV178 se rontsa le a statisztikáját.
Így tehát Decker és Rand megkapta a parancsot. Decker azért
utazott a bolygóra, hogy felmérje a munkálatok különbözõ aspektusait, és minden egyes részletrõl jelentést tegyen fõnökeinek, a cég vezetõinek. Randet és az embereit a károk elhárítására, a helyreállítási munkálatok elvégzésére rendelték ki.

*

*

*

Nem messze attól a helytõl, ahol Decker és Rand állt, a csapatuk két tagja egy szondával kínlódott, amelyet sehogy se tudtak felállítani a bizonytalan felszínen. Néhány munkás valamivel távolabb ácsorgott – a jelek szerint õk éppen pihenõt tartottak.
Összesen harminchét ember dolgozott azért, hogy kiderüljön,
valójában mi a gond a zónával. A legmodernebb mérõ és elemzõ mûszereket használták, a legújabb vizsgálati módszereket alkalmazták. Az eszközeik korántsem voltak olyan bámulatosak,
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mint a bolygóformáló berendezések, amelyekkel át lehetett alakítani az LV178-at, viszont legalább annyiba kerültek.
A szonda felállításánál a súlyelosztás jelentette a legtöbb gondot. A homokot – bár még nedves volt – korántsem lehetett ideális támtalajnak nevezni. Mint kiderült, a mélységi talajminta vételére szolgáló eszköznek túlságosan keskeny a platótalpa, ezt
valamilyen módon ki kellett szélesíteni. Decker látta, mi jelenti
a gondot, de nem szólt – már volt alkalma megtapasztalni, milyen önfejûek a csoport tagjai. Kirendelték, hogy dolgozzon velük együtt, de ettõl még nem lett a fõnökük, így nem is osztogathatott nekik parancsokat. Néhány alkalommal megpróbálta
irányítani õket, de mindig vita lett a dolog vége, ezért úgy döntött, felhagy a további kísérletezéssel. Ez amúgy se lett volna veszélytelen: ezek az emberek sokszor az öklükkel gondolkodtak.
Nem mintha félt volna vállalni a harcot, sosem hátrált meg, de
nem igazán hiányzott neki a háborúskodás.
A mintákat azonban mindenképpen be kellett gyûjteniük, ezek
nélkül nem szüntethették meg a talajroncsolást eredményezõ
probléma forrását. Decker ismét a kijelzõre nézett, összeszorította a fogát. Nagyon is jól ismerte a régi bölcsességet: aki arra vállalkozik, hogy átalakítja egy bolygó teljes bioszféráját, az folyamatosan a katasztrófával flörtöl. Már több tucat különbözõ világon sikerült megszüntetnie az ott jelentkezõ problémákat, így tapasztalatból tudta, hogy az esetek többségében a legegyszerûbb
megoldás a legjobb. A dolog nyitja az volt, hogy megfelelõ szemszögbõl kellett nézni a tényeket.
Ezúttal a megfelelõ szemszög megtalálása se igazán sikerült,
de tudta, mit kell tennie. Amikor a talaj ilyen gyorsan és drasztikusan átalakul, az esetek többségében valamilyen emberi tényezõt kell keresni. Mélyre kell ásni, szó szerint és átvitt értelemben is, meg kell vizsgálni a korábbi feljegyzéseket, és elõbbutóbb felszínre kerül az igazság.
Decker biztos volt benne, hogy az LV178-on valaki nagyon
elcseszett valamit, viszont olyan kevés és hiányos feljegyzés
maradt fenn, mintha valaki vagy valakik szándékosan tüntettek
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volna el bizonyos dokumentumokat. Már a gondolat is bosszantó volt. Bármilyen oldalról is vizsgálta a kérdést, Decker egyre
biztosabb volt benne, elõbb-utóbb azon kapja magát, hogy vádlón rá kell mutatnia a céges nagymenõk falkájának valamelyik
tagjára.
Ez nem elõször fordult volna elõ vele. A Weyland-Yutani kiváló munkát végzett, ettõl függetlenül idõnként hibázott. Decker korábban már kétszer rávilágított a cég által elkövetett mulasztásokra. Csak a kötelességét teljesítette, ám azóta valahogy…
„érdekes” lett az élete. A Weyland-Yutani sosem szerette a piszkálódást, nem igazán tûrte el, hogy bárki besározza, egész seregnyi ügyvéddel vette körül magát, hogy megõrizhesse a tisztaság
látszatát.
A mocskos disznók! – gondolta Decker.
Rand a kijelzõn megjelenõ egyik adatsorra mutatott.
– Trimonit? Komolyan? – Felnézett. – Ez sok mindenre magyarázatot adhat. – Már nyoma sem volt az arcán a korábbi mosolynak, ismét olyan komornak látszott, mint rendesen.
– Igen – felelte Decker. – Lehetséges. – A trimonit elképesztõen sûrû ásványi anyag volt, általában a nehézgépek gyártása során használták. A kinyerése nagyon költséges volt, ennek megfelelõen alakult az ára.
Ám az adott helyzetben egyedül a trimonit nem okozhatott
ilyen problémát. A kinyerését követõen, az ipari felhasználását
megelõzõen finomítani kellett. A finomítási eljárás erõsen környezetszennyezõ jellegû volt, viszont a trimonit a maga természetes formájában nem mérgezte a talajt. Ebbõl a ténybõl logikusan következett a kérdés: ha a problémát a Bánat Tengere alatt
elhelyezkedõ természetes trimonitréteg okozza, akkor miért mérgezi meg a talajt? És hogyan passzol a képbe a szilikon?
Decker ismét a kijelzõre nézett, bólintott.
– Mélyebbre kell ásnunk. Szó szerint – mondta. – Szerinted
elképzelhetõ, hogy volt a közelben egy bányászkolónia?
Rand megrázta a fejét.
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– Nem hiszem. Ha lett volna, akkor érthetõ lenne a talaj szenynyezettsége, de már megnéztük a Cs. K. Sz. feljegyzéseit, és semmi ilyesmit nem találtunk. De ha esetleg mégis létezett itt egy
ilyen bánya, akkor miért éppen annak a tetejére építkeznek? Várost állítanak egy toxikus szeméttelep fölé? Aki ilyet tesz, az
vagy nagyon hülye, vagy magasról szarik mindenre.
Ez igaz – gondolta Decker. Mivel a Weyland-Yutaniról volt
szó, úgy gondolta, nem nehéz megállapítani, a két lehetõség közül melyiknek van köze a valósághoz.
– Meg kell vizsgálnunk a dolgot – mondta. – Ezzel most nem
azt állítom, hogy mindenre magyarázatot találunk, de kiindulási pontnak jó lesz.
Rand felhorkant, elhúzta a száját, azután a fekete homokra
köpött.
– Az se magyaráz meg semmit, ha létezik a bánya. – Félrerúgott némi homokot, éppen csak annyit, hogy látni lehessen az
alatta lévõ üveggöböket. – Még soha életemben nem találkoztam ilyesmivel. – Rálépett és ránehezedett a göbre; az üveg
megroppant a talpa alatt. A fekete homok alól felfelé nyújtózó
képzõdmények, amelyek tetején a gömbszerû dudorok voltak,
leginkább torz, göcsörtös törzsû fákra emlékeztettek. Némelyik
üreges volt, de már találkoztak tömörrel is. Általában törékenynek bizonyultak, ha letört a tetejük, a föléjük hajló embernek
olyan érzése támadt, hogy a sötét, feneketlen mélységbe vezetõ
csövek belsejébe bámul.
– Ezek az izék talán nagyobb problémát jelentenek, mint a trimonit. – Decker megcsóválta a fejét. – Milyen ipari hulladék az,
aminek a hatására csövek és göbök emelkednek ki a talaj alól, a
semmibõl, szinte egyik napról a másikra? – Úgy meresztette a
szemét az egyik képzõdményre, mintha attól tartana, hogy az
megharapja.
– Hát, ahogy mondtad… – Rand ismét elvigyorodott. – Nem
nekem kell magyarázatot találnom rájuk. Ez a te dolgod. Nekem csak annyit kell tennem, hogy megpróbálom megszüntetni
a problémát.
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Decker egy obszcén mozdulattal és egy mosollyal válaszolt.
Talán visszavágott volna egy hasonló hangvételû megjegyzéssel, de hirtelen úgy felfordult a gyomra, hogy kis híján hányni
kezdett.

2

I

ngatag talaj

Néhány száz lábnyira Deckertõl két technikus vitatkozni kezdett. Decker nem hallotta õket, de tudta, hogy összekaptak. Érezte. Fogalma sem volt, mi lehet a probléma, azt viszont látta, hogy
a két férfi egyre ingerültebbé válik. Rájuk nézett, a homlokát ráncolta, és közben megpróbált úrrá lenni a rosszullétén.
Bronson és Badejo. Ezek ketten sosem kedvelték egymást, de
általában sikerült minden gond nélkül együtt dolgozniuk. A jelek szerint nem ez az alkalom volt az, ami erõsítette a szabályt.
Bronson újra és újra Badejóra mutatott. A sötét bõrû mérnök úgy
meredt a társa ujjára, mint egy kígyóra, ami arra készül, hogy
megmarja õt. Az arcán látszott, elöntötte az agyát a düh.
A két férfi mellett ott volt az, ami a konfliktusuk forrása lehetett: a fúró, amivel a talajmintát szokták venni, furcsa szögben állt. Száz lábnál mélyebbre eddig még csak akkor hatoltak
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vele, amikor megfelelõen rögzítették és megtámasztották, ez viszont a homokos talajon kifejezetten nehéz volt, a feladat nagy
precizitást és türelmet igényelt.
Türelem… Ez most Bronsonból éppúgy hiányzott, mint Badejóból. A vitájuk egyre hevesebbé vált.
Decker összeszedte magát, és felkészült arra, aminek kétségtelenül be kellett következnie. Annak ellenére, hogy távol volt
tõlük, úgy érzékelte a két férfibõl áradó indulatot, ahogy látta,
ahogy hallotta õket. Régen gyûlölte ezt a képességét, de az évek
során megtanulta elfogadni. Fiatalabb korában, amikor tehernek,
átoknak érezte, az apja segített neki abban, hogy helyére tegye
magában a dolgot. „Nincs abban semmi rossz, ha tudod, mit éreznek mások – mondta az apja. – Persze, lesznek emberek, akik
nem fogják megérteni ezt. Azt hiszik majd, hogy kémkedsz utánuk, hogy belepiszkálsz a titkaikba. Dühösek lesznek emiatt, és
megpróbálnak ártani neked, ezért az lesz a legjobb, ha senkinek
sem beszélsz róla. Tudd, hogy képes vagy erre, fogadd el, de
tartsd meg magadnak!” Decker kicsi gyerekként megtanulta, hallgatnia kell az apjára. Ebben az esetben is ezt tette, így aztán valóban titok maradt a képessége.
– Hé, Decker! Jól vagy? – kérdezte Rand. – Ne foglalkozz
velük! Ezek csak… – Mielõtt befejezhette volna a mondatot, a
vita hirtelen veszett üvöltözéssé változott, így õ is Badejo meg
Bronson felé fordult.

*

*

*

– Vidd innen az ujjad, mert letöröm! – vicsorgott a munkatársa fölé tornyosuló Badejo.
– Ki a franchoz beszélsz, öcsi? – Bronson makacs fickó volt,
de ritkán viselkedett agresszívan. Most mégis ezt tette: kivörösödött arccal, dühösen lépett a tõle jóval magasabb Badejo irányába.
Decker elindult feléjük. A kellemetlen érzés, amit a vita váltott ki benne, egyre erõsödött. Ennek semmi értelme! – gondolta. Elõre tudta, az incidensnek az lesz az eredménye, hogy még
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több papírmunka szakad a nyakába, errõl is jelentést kell majd
írnia. Ahogy közelebb jutott, lüktetni kezdett a feje. Odakiáltott
a veszekedõknek:
– Fiúk, hagyjátok már abba! Nyugodjatok le szépen, és inkább a munkátokkal foglalkozzatok! – Megpróbált békítõen és
józanul beszélni, de hiába. Bronson és Badejo vagy nem hallotta, mit mond, vagy egyszerûen figyelmen kívül hagyták.
Még közelebb ment hozzájuk. Erõsödött a fejét szaggató fájdalom. A két férfi dühe közben fokozódott, és eljutott arra a pontra, amikor már majdnem biztosnak látszott, hogy erõszakba fog
torkollni.
Rand figyelemmel kísérte az eseményeket, egyetlen szót sem
szólt, de már õ is látta, hogy baj lesz. Másoknak is feltûnt a dolog, közelebb húzódtak, de a többségük csak azért, hogy jobban
lássák, mi történik. Már mindenki érezte, hamarosan verekedésre kerül sor.
Így is történt. Bronson ütött elsõként. Decker bármibe lefogadta volna, hogy Badejo kezdeményezte a vitát, ám az alacsonyabb termetû férfi meglepte ellenfelét: villámgyorsan bevitt az
állára egy balhorgot. Badejo ahelyett, hogy összeesett vagy legalább megtántorodott volna, csupán elvigyorodott. Elkapta Bronson karját, magához rántotta az alacsonyabb embert, és lendületet vett, hogy komoly kárt tegyen benne.
A küzdõk háta mögött megmozdult a fúrót tartó állvány. A billenés nem volt jelentõs, legalábbis Decker nem úgy látta, hogy
komolyabb lett volna, viszont ez is problémát jelenthetett abban
az esetben, ha a verekedõk nem nyugszanak le, de nagyon hamar.
– Fiúk! Vigyázzatok! – kiáltott fel Rand, miközben felgyorsított.
Decker ekkor már Bronson és Badejo irányába futott. A dolgok a lehetõ legrosszabb végkifejlet felé tartottak.
Rand és Decker nagyjából egyszerre ért oda a verekedõkhöz.
Rand elkapta Badejo karját. Badejo kiszabadította magát, és ököllel Bronson arcába vágott. Bronson hanyatt vágódott. Ha csak egy
kicsivel több erõ van az ütésben, Badejo valószínûleg megrepesz-
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ti Bronson koponyáját. Nem így történt, viszont ezzel a mozdulattal akár le is lehetett volna zárni a küzdelmet, ha az alacsonyabb férfi feladja.
Nem adta fel. Bronson megrázta a fejét, visszaugrott Badejo
elé, és nekifeszítette a lábát a fúró talapzatának. Közben nem vette észre, hogy kissé arrébb tolta az eszközt, amely ennek köszönhetõen még jobban oldalra billent.
– Fejezzétek már be! – Decker elkapta az újabb támadáshoz
készülõdõ Bronson karját.
Bronson azonban izmos volt, erõs és dühös, az indulat elvakította, elvette a józan eszét. Decker fejében metszõ sikítássá változott Bronson õrjöngése. Szeretett volna távol kerülni ezektõl
a heves érzelemhullámoktól, de tudta, muszáj erõt vennie magán. Meg kellett akadályoznia a további harcot, mielõtt még jobban eldurvul.
Megvetette a lábát, lendületet vett, és hátralökte Bronsont. Erõsebb volt nála, ami nem csoda, hiszen nagyon hosszú idõt töltött
a földi gravitáció másfélszeresével rendelkezõ bolygókon. New
Galveston méretes planéta volt, de a gravitációja nagyjából azonos volt a földivel, így Decker kemény, edzett izmai elképesztõ
erõt tudtak kifejteni.
Bronson ismét belerúgott a fúró talapzatába. A homok kipergett a talp alól, a szerkezet néhány fokkal még jobban oldalra
dõlt.
– Azt mondtam, fejezzétek be! – kiáltott fel Decker.
Badejo ekkor eltaszította magától Randet, aki hanyatt tántorodott, és nekiesett Deckernek. Az ütközés ereje nem volt nagy,
de elegendõnek bizonyult. Decker úgy érezte, valami megmozdul a lába alatt.
Éles reccsenés hallatszott. Decker süllyedni kezdett.
Az egyik szilikoncsõ! – gondolta. – Nem lehet más…
– A picsába, Luke! Segíts! – kiáltotta, miközben az üvegszerû anyagból lévõ csõ összeroppant a súlya alatt. A lába jó néhány arasznyival lejjebb került. Ösztönösen felemelte a kezét,
hogy megkapaszkodjon, és sikerült elkapnia valamit.
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Azonnal rájött, ez óriási hiba volt.
– A rohadt életbe, mekkora hülye vagyok!
A fúró támasztótalpába kapaszkodott bele. A szerkezet csúszni kezdett felé. Decker érezte, hogy kiomlik a lába alól a homok;
érezte, hogy még mélyebbre süllyed, de ekkor már semmit sem
tehetett.

3

A

szag

Ahogy a talapzat és az eszköz lefelé nyomta a puha homokban, Decker felüvöltött. Félelem áradt szét benne, amit részben
az erõsített, hogy felfogta, a fúró és az állványa esetleg ráborulhat és összenyomhatja, részben pedig a hirtelen, váratlanul belé
hasító fájdalom táplált. Valami a homok alatt (nem lehetett más,
mint az egyik átkozott csõszerû képzõdmény) beledöfõdött a
lábába; ahogy lejjebb ereszkedett, a hegyes tárgy egyre mélyebben hatolt a húsába. Forró nedvesség ömlött végig a lábszárán.
Vérzem! – villant keresztül az agyán a gondolat, de még ettõl
sem vesztette el a fejét. Miközben a társai a nevét kiáltották, nyugalmat erõltetett magára. Felfogta, nem segítene magán, ha pánikba esne, sõt akkor valószínûleg rontana a helyzeten, esetleg
fatálissá változtatná.
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– Badejo! Menj oda a támasztótalp másik oldalához, valahogy
billentsd vissza ezt az izét, mielõtt összenyom! – mondta.
Badejo nem vesztegette az idõt: bólintott, és néhány társát maga mellé rendelve a szerkezet túlsó oldalához ugrott. Valamenynyien tudták, mi a tét. A támasztótalp és a fúró együtt legalább
fél tonnát nyomott. Ha tovább billen, ha teljesen eldõl, szétzúzza Deckert. Valahogy stabilizálniuk kellett a tárgyat.
Bronson a veszekedésrõl és a haragjáról megfeledkezve rohanni kezdett a tábor irányába, hogy értesítse a csapat orvosát.
Rand letérdelt Decker mellé.
– Beszélj! – mondta. – Beszélj hozzám! Mi történik odalent?
– Vérzem – mondta Decker. – Elég erõsen! – Megrándult az
arca a fájdalomtól. Erõltetetten vett néhány mély lélegzetet.
– Most megint egy prédikáció következik arról, hogy csak a saját dolgommal foglalkozzak?
– Nem, most nem – rázta meg a fejét Rand. Végignézett Deckeren. – Ne próbáljalak kihúzni?
– Ne! – Deckert a puszta gondolattól kiverte a víz. Váratlanul
zúgni kezdett a füle. – Ne! Belém állt valami! Azt hiszem, ha túl
sokat mozgolódok, csak rontok a helyzeten.
– Jól van... – Luke elsápadt. – Akkor ne mozgolódj! – Körbenézett, azután felkiáltott: – Gyerünk már! Billentsétek vissza ezt
a szart!
Badejo és még valaki válaszolt, ám Deckernek közben anynyira felerõsödött a fülében a zúgás, hogy nem értette, mit mondanak. Nem érezte a talpa alatt a talajt. Ez két dolgot jelenthetett: a lába vagy a levegõben lógott, vagy érzéketlenné vált.
Egyiknek se örült volna túlságosan.
Ha nem tudja megtámasztani magát odalent, a helyzete roszszabb, mint gondolta. Ha odalent üreg van, akkor kitört alóla a
csõ egy darabja, ha pedig kitört, akkor a repedés továbbfuthat a
szilikonképzõdményen. Ebben az esetben nagyon könnyen megtörténhet, hogy a fúró még jobban oldalra dõl, esetleg rázuhan.
Ezt nem élhetné túl…
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