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1. RÉSZ 
Steve és Thy 
 
A hibernátor kapszula teteje egy halk szisszenéssel félrehúzódott, alóla gőz tört elő ami szétte-

rült a padlón, majd néhány méterrel odébb szertefoszlott… 
Mint akit áramütés ért, egy férfi ült fel benne. Orrán, száján ömleni kezdett a sárgás színű folya-

dék, amit hosszas hibernációk során használtak. Még nem ürült ki teljesen a tüdeje, ezért csak leve-
gőért kapkodott, mint egy partra vetett hal. Szemei majd kiugrottak a helyéről, halántéka lüktetett. 

Mihelyst a folyadék utolsó cseppjei is elhagyták légcsövét és betódult a levegő, gyomrába – ami-
be régen nem került semmi emészthető – késként hasított a fájdalom. Savat öklendezett fel torkáig, 
majd kesernyés, undorító íz töltötte meg száját. 

Lihegett, köpdösött, gyomra újra és újra összerándult. 
Miután légzése helyreállt, végignézett meztelen testén: mellkasát, hasát, karját, lábát féltenyér-

nyi, bőrszínű tapaszok borították, belső felükön megannyi apró érzékelő informálta a vezérlőegysé-
get a legapróbb változásokról. 

A három méter hosszú és egy méter széles koporsó alakú hibernátor aljáról, a sárga folyadék alól 
fények vetültek a plafont behálózó vaskos csövekre és vezetékekre. A többi fényforrást a tető szélén 
körbefutó türkizkék lámpasor és a vezérlőegység élénksárga dominanciájú kijelzőrengetege biztosí-
totta, melyek egymással egy monoton harcot vívva erősödtek, gyengültek, ki tudja mióta. 

 Nagy nehezen oldalra fordította fejét, hogy körbenézzen. Hat másik koporsót vett észre, me-
lyekben emberek feküdtek; meztelen testük alapján számszerűsíteni tudta hogy négy férfi és két nő. 

Kik ezek? 
A világ forogni kezdett vele, majd hanyatt vágódott, a sárga folyadék nagy része kilötykölődött. 

Úgy érezte megnyílik alatta a föld, és zuhan, bele egy sötét mélységbe: elájult. 
 

Fogalma sem volt mennyi idő telhetett el, de újra magához tért. Felült. Az émelygés már nem 
tört rá, nem öklendezett, simán, tisztán lélegzett, és megérezte a folyadék savanykás szagát. 

Síri csend ölelte körbe… 
Hűvös volt. A langyos fürdővíz hőmérsékletű folyadék sebesen párolgott a testéről, és pillanato-

kon belül fázni kezdett. Látta a saját lélegzetét a szája előtt. 
Még nem fogta fel teljesen ami történik vele: az emlékezetkiesés a hibernálás természetes velejá-

rója volt, és néha heteket is kellett várni míg minden visszatért. 
Ennek ellenére beugrott az első emléke, mely valójában a befekvés előtti utolsó volt: egy kutató-

orvosként dolgozott ezen a helyen. És a kollégái feküdtek körülötte a kapszulákban… 
Egy oldalsó kijelző szerint ráadásul már mind meghaltak… 
Ám sem gyászt, de még sajnálatot sem érzett; csak egyszerűen idegen emberek testének tekintet-

te őket. De miért? Talán a mostani szenvedése ennyire lekötötte minden figyelmét? 
Közösen  dolgoztak  egy  nagy  projekten,  aztán  hirtelenjében  megszólalt  a  riadósziréna.  Arra 

azonban már nem emlékezett, hogy mi váltotta azt ki, valamint hogy miért és hogyan feküdt ide 
be…  

Kikászálódott a koporsóból és már a lábáról is elpárolgott a langyos folyadék. Már minden ízé-
ben remegett. Valami ruha után nézett, és meglátott egy szekrényt az egyik sarokban, melynek ajtaja 



félig leszakítva lógott. Odasietett, és egyik bőrkabát bal felénél, melltájékon a saját nevét látta: Steve 
Walsh. Mellette egy bőrnadrág is lógott, valamint alsónemű, póló és fertőtlenítő spray. Ez utóbbival 
gyorsan befújta magát, majd dideregve öltözni kezdett. 

Amint magára öltötte ruháját, egy tükröződő felületű fémlaphoz sétált. Jól megtermett, nyúlánk 
alkata, szögletes, markáns arca volt. A folyadéktól még kissé csatakos szőke haja a válláig ért, elöl a 
túlságosan kék szemeit is részben takarta. Közelebb hajolt, és egy pillanatra megijedt, mikor el tudta 
olvasni szemének íriszén, a külső peremen a gyártó nevét. Tehát mesterséges szeme volt, ami telje-
sen emberinek nézett ki. Végül gondolatban megvonta a vállát, mert manapság sok embernek volt  
ilyen, természetesnek és hétköznapinak minősültek, akárcsak egy beültetett fog. De miért kezdett el 
égni most úgy, mintha tűt döftek volna bele? Zárlat talán a folyadéktól? De nem, ez kizárt, hiszen 
ilyenre már évtizedek óta nem esett példa. Arra emlékezett már, hogy semmi egyéb beültetéssel 
nem rendelkezik. 

Egy percen belül a szemfájdalom alábbhagyott, majd egy roppant fontos kérdés rohamozta meg 
agyát: Meddig feküdtem idebent? 

Csak a befekvés évére emlékezett, ami 2071 volt.
Megnézte a dátumot a vezérlőegységen, és döbbenten tapasztalta, hogy a kijelzőt digitális nyol-

casok borítják nemcsak az óra és a nap, de még a hónap és az év helyén is… 
Az egyetlen be- és kijárat – egy vaskos, zsilipszerű ajtó – készenléti fénye halványan pislákolt;  

minden ilyen saját kis energiacellákkal rendelkezett, melyek hosszú évtizedekre elegendőek, éppen 
azért, hogy ha bárminemű elektromos hiba lép fel, senki ne ragadjon idebent. 

Kezdte jobban érezni magát, testének melegét a kabát és nadrág bent tartotta. És csak ekkor esz-
mélt rá, hogy lába még mindig csupasz. Visszanézett a szekrénybe, majd meglátta a nevével ellátott 
lábbelit, egy fűthető csizmát, ami a felvétel után szinte azonnal rászívódott a lábára és pillanatokon 
belül kellemesen felmelegítette. 

Váratlanul szédülésroham tört rá, ezért leült a földre és várt, míg teljesen jól érzi magát. Eköz-
ben gondolkodott, hogy mi történhetett. Emlékezett arra, hogy ez a terem egy kutató komplexum-
ban és annak szigorúan őrzött részlegében fekszik. Lehetséges, hogy már mások is tudomást szerez-
tek ébredéséről. Úgy döntött, hogy megkérdezi az első útjába eső embert vagy robotot, hogy melyik 
évet is írják.

Robotok… A huszonegyedik század végi világban hemzsegtek, az emberekkel karöltve dolgoz-
tak és kutattak. A legújabb fejlesztéseket a 2066-os évben dobták piacra, és már megtévesztésig em-
berinek néztek ki, de a könnyebb megkülönböztethetőség végett szemeiknek sosem volt sem írisze 
sem pupillája, csak a szemfehérje, mely persze a szivárvány sok színében fürdött. Általában a sárga  
szeműek voltak a kutatók, a kék szeműek a társ típusok, a zöldek a védelmezők, a pirosak a harco-
sok. Ezen felül a legújabb fejlesztések elképesztő intelligenciával és személyiséggel is rendelkeztek, 
ez utóbbi pedig egy önfejlesztő program keretében fokozatosan fejlődhetett. Az emberi gyarlóság 
mintaképe volt ez is, hisz ennek a programnak az ötletét éppen egy robot szolgáltatta, mi több, meg 
is írta az alapvető parancsokat. Az emberek eleinte visszakozva tekintettek erre, de hamar rájöttek,  
hogy ha egy robot rendelkezik személyiséggel – ami többnyire kimerült egy tinédzser gyerek lendü-
letében, lázadozásában – attól még könnyedén irányítható, ugyanis apróságokat tartottak szem előtt, 
egyik sem tört világmegváltó dolgokra. Az emberek napról napra jobban élvezték a velük való, egyre 
szórakoztatóbb munkát.

Ha kimegyek innen, találnom kell valakit, akitől megtudhatom mi történt, gondolta. Emlékezett 
arra, hogy ezt a termet egy hosszú folyosóegyüttes félreeső szegletében alakították ki, vészhelyzetre. 



Már csak azt nem tudta, mi lehetett az… 
Az ajtó felé indult, de megint rátört az émelygés és szédülés, ezért leült egy kis időre. Üres gyom-

ra egyre jobban kiáltozott valami élelemért, az előbbi öklendezés miatt pokolian égett, és még min-
dig érezte a gyomorsav és a lélegeztető folyadék ízét szájában. Köpött egyet a fémpadlóra, és…

…ekkor látta meg, hogy vérfoltok borítják, melyeket eddig nem vett észre. Sőt, nemcsak a pad-
lót, de a kapszulákat is. Mi történt itt? Kik sérültek meg? Hol vannak a testek? 

Két perc múltán nagy nehezen felállt,  és megvizsgálta a kapszulákat. Mindegyik sértetlennek 
tűnt, kollégáinak testén sem látta külső sérülés nyomát. Tehát ez a vér olyan emberből származott,  
aki elhagyta ezt a helyet. De mikor?

Az ajtóhoz lépett, kissé bizonytalanul. Aktiválta a belső energiacellákat, miközben máris tervez-
te az utat az étkező felé. Jó száz méter egyenesen, aztán jobbra. Még a kiszolgáló robotra is emléke-
zett, a neve Dovo. Olcsó burkolattal, de fejlett intelligenciával látták el; kiváló ételeket készített, re-
ceptek millióit töltötték agyába. 

Sóhajtott egyet, lenyelte nyálát, hogy visszakényszerítse az újra feltörő gyomorsavat. Megérintet-
te a nyitógombot és az ajtó félrehúzódott… 

A folyosó, ami ide vezetett széles volt, fényesen megvilágított, kör keresztmetszetű… Legalábbis 
így emlékezett rá… 

Elemi erővel süvített be a szél, homokot szórva arcába. Hátralépett egyet, védte magát kezeivel.  
És ekkor szemei nagyra nyíltak a döbbenettől… 

Az egykor makulátlan tisztaságú folyosó nem létezett többé. Mintha valamiféle hatalmas ener-
giafegyverrel olvasztották volna szét, vagy bombákkal szórták volna meg. A felső ív darabjai és az 
azokra szerelt merevítőelemek és lámpatestek a padlón feküdtek félig betemetve homokkal. Mikor 
hullottak le? És mi történt a felső résszel? 

Mennyezet hiányában fel tudott nézni az égre, melyen szürke felhők szálltak tova; időnként fel-
tűnt a nap, épp csak rövid másodpercekre. Ereje nem volt túl nagy, tehát kora ősz lehetett. A szél 
fura süvítést hallatott ahogy megtört a cakkozott folyosómaradványokon.  

Hátrafordult, hogy megnézze a kapszulatermet: azt úgy tervezték, hogy még egy közvetlenül rá-
dobott bombát is kibírjon. Félgömb formáját nagy részben belepte a homok. Felmászott a tetejére, 
hogy körbenézzen… 

A legalább egy négyzetkilométer alapterületű épületkomplexumnak – valahol Észak Amerika Il-
linois államában – csak a maradványai kandikáltak ki a homok alól, és most úgy nézett ki, mint egy 
ősi, feltárt város a sivatag közepén. Ám ez a legmodernebb kutatólaboratórium volt. De mi a franc  
történt itt? Bombázásnak tűnt. Jól ki tudta venni a becsapódási krátereket is, és a nagyobb dómok és 
kupolák felületén ütött nagyméretű lyukakat. Ki tette ezt? És miért? 

Hirtelen megszédült annak tényétől, hogy a komplexumban dolgozó közel kétezer ember talán 
mind meghalt. Vagy nem? Talán el tudtak menekülni valahová? 

Miközben mászott lefelé, egyre jobban tudatosult benne az ami itt történt, és mire újra a földre 
tette a lábát, összecsuklott. 

Ha ez még nem lett volna elég, megint rátört az éhség, de most olyan elemi erővel, hogy azt hitte 
hasba szúrták. Hirtelen beugrott neki hogy a kapszulateremben vannak titkos rekeszek, amikben 
van némi élelem is, ezért visszament. Be akarta csukni az ajtót, de nem sikerült, mert a szél egyre  
csak hordta befelé a homokot. Kezével és lábával megtisztította a megvezető síneket, és végül sikere-
sen bezárta az ajtót. 

A titkos rekeszhez lépett és kinyitotta. Ez valójában egy fagyasztó volt, amiben önmelegítős kon-



zervek – melyek akár évtizedekig is elálltak – pihentek, mellettük pedig vizes flakonok, amibe a fel-
olvasztott jeget lehetett tölteni. A vízzel kezdte. Bekapcsolta az olvasztót; a jégkockák pillanatok alatt 
felolvadtak és belefolytak a flakonokba.  Meghúzta az elsőt; a víz lemosta a lélegeztető folyadék utol-
só molekuláit nyelőcsövének belsejéről, valamint visszatolta a vulkán módjára feltörő gyomorsav 
adagot is. Majd máris bekapcsolta az egyik konzervet és egy perc múltán kinyitotta, belenyúlt és fa -
latozni kezdett. Mivel keze koszos volt, az első homokszemek ropogni kezdtek a fogai közt, így egy 
kis vizet használva lemosta a kezét, majd folytatta az evést. 

Amint ráborult a csend, visszatért a fő kérdés, vagyis a „Mi történt itt?”, ami úgy keringett a fejé-
ben, ahogy egy kutya kergeti a saját farkát. 

Még mindig nem hitte el, amit eddig látott, és titkon remélte, hogy álmodik. De sajnos nem így 
történt…  

Befejezte az evést, és mohósága megbosszulta magát: most nem az üresség, hanem a telítettség 
miatt kezdett fájni a gyomra. Ivott egy kis vizet, vett pár mély lélegzetet, és mivel – megint – bódult-
ság uralkodott el rajta, úgy döntött elfekszik egy kicsit és gondolkodik. De két perc múlva elnyomta 
az álom… 

 

Nem sokkal később felébredt. A terem ugyanolyan mozdulatlanságban várt rá. 
Felállt, majd megint felkészítette magát arra, amit odakint látni fog. Vett egy mély levegőt, majd 

az ajtóhoz lépett és kinyitotta. 
Ismét behordta a homokot a szél. Gyorsan kilépett és visszacsukta az ajtót, hogy legközelebb ne 

kelljen így tisztítania. Ezután ismét felmászott a félgömb tetejére, hogy körülnézzen. 
Ahogy az előbb is látta, most csak még jobban tudatosult benne a pusztítás ténye: a komplexum 

minden egyes  épületét,  folyosóját,  termét,  valamint  a kiegészítő  energiaegységeket,  napelemeket 
mind porig bombázták. 

Most mit tegyek? Kajám nem sok van, víz sem. Van egy város északra, el kell induljak oda, és ta-
lán útközben találkozok valakivel, aki elmondja, melyik évet írjuk és mi történt itt pontosan. 

Lemászott a félgömbről, majd a folyosó maradékának mentén, a bokáig érő homokban elindult. 
Tudta merre kell tartania, pontosan északra. Órája nem volt, úgy sejtette, hogy körülbelül dél felé 
járhat az idő. Mivel az árnyéka eléje vetült, vagyis északi irányba, ezt kezdte követni. 

Ekkor eszébe jutott az, hogy időközben is szüksége lehet valami ételre, így gyorsan visszament,  
szekrényéből kivett egy hátitáskát, és belepakolta amit csak tudott. Eközben halott kollégáira pillan-
tott,  és bár emlékezett rájuk, nem értette azt hogy miért nem érez semmiféle sajnálatot irántuk. 
Amint a hátizsák tele lett, egy utolsó pillantást vetett a terembe. Sóhajtott egy nagyot, majd kilépett  
és becsukta az ajtót. Végül visszatért eredeti tervéhez és útnak indult. 

A folyosómaradványok végén egy hatalmas dóm terült el, de most tetején tízméteres lyukak tá-
tongtak. A homok mindent befedett, saccolásra a padló felülete jó fél méter mélyen lehetett. De 
mennyi időre van szükség, míg így betemet a homok valamit? Évekre? Vagy talán… évtizedekre? 

A hatalmas dómon átvágva a nap időnként besütött a lyukakon át, fénye megtört a belső fal felü-
letén. Három lerombolt folyosó vezetett tovább innen. Elindult az egyiken, ami pontosan észak felé 
vitt. Itt is rombolás fogadta; a mennyezet egyszerűen szétolvadt, az időnként magasabbra nyúló ol-
dalfalmaradványok ívén bombázás előtti belső harcokról árulkodó lövésnyomokat, valamint égett 
sávokat is látott, talán lézertől. 

Nem sokkal  később megérkezett  a  komplexum főtermébe,  egy hatalmas  kupolába,  melynek 



északi oldala már réges-régen nem létezett. A homok itt is mindent befedett, néhány oszlop még 
állt, ezek a még épen maradt tetőrészt tartották, a többi ledőlt, és vaskos méreteik miatt még át-
mászni is nehéz volt rajtuk. 

A le-fel mászás után egy kissé lihegett, majd újra azonosította az északi irányt és elindult… 
 

Egy óra múlva elhagyta a komplexum területét. Az egykori bejárat – egy lövegekkel és tornyok-
kal erősen védett hágó – is romokban hevert. A nap – amikor a sötét felhők engedték – kellemesen 
sütött, a szél pedig már csökkenő intenzitással szórta a homokot mindenfelé. 

Ekkor támadt egy ötlete, és felmászott a hágó oldalából kiálló épületmaradványok tetejére. Bár 
kétszer majdnem visszaesett, meglepődött hogy milyen ügyesen küzdi magát fel. Máris beugrott az 
egyik emléke, hogy a hegymászás volt az egyik hobbija. Most nagy hasznát vette. 

A hágó oldalfalának tetejére érve visszanézett.  A komplexum egy hatalmas meteoritkráterbe 
épült, az egyetlen be- és kijárat ez a hágó volt, de az oldalára szerelt, mostanra szétolvadt légvédelmi 
ütegek nem tudták megfogni a bombákat szóró gépeket.

A kráter több mint egy kilométer átmérőjű volt, oldalfala meredek, megmászhatatlannak tűnő. 
A hágó – gyakorlatilag egy hosszú mesterséges rámpa – a felszínről vezetett a kráter mélye felé. Lát-
ta az utak maradványait – melyet szintén bombák ütötte nyomok tarkítottak –, az innen aprónak 
látszó főkupolát, a dómokat, és még a kapszulaterem alig észrevehető félgömbjét is. Ez utóbbi volt az 
egyetlen, ami épségben maradt, és a férfi – köszönhetően a terem masszív kialakításának és belső 
létfenntartó rendszereinek – átvészelte a bent töltött időt, amiről még mindig sejtelme sem volt,  
mennyi lehet. 

A krátert egy 2050-ben becsapódott meteor alakította ki, erre még emlékezett, de arra már nem, 
hogy miért építették a komplexumot éppen ennek a belsejébe. Talán volt valami a meteor magjában 
és ezzel foglalkoztak? Vagy a kráter kiváló lehetőséget biztosított, ha valamit el akartak rejteni? 

Érezte, hogy a válaszok a tudatának mélyén szunnyadnak. Amint a hibernáció utóhatásai elmúl-
nak, meg fogja kapni őket. 

Míg ezen gondolkodott, megfordult, és a kráter környékét figyelte meg, majd nyomban el is tá-
totta a száját… 

Különféle repülő eszközök roncsai kandikáltak ki a homok alól: szárnyak, pilótafülkék, kettétört 
törzsek, valamint különféle felismerhetetlenné égett, olvadt és roncsolt elemek. Mindezek egészen 
addig, míg a szeme ellátott. Még felszíni járművek maradványait is látta: itt egy kerék, ott egy lánc-
talp maradvány. Ha a homok nem lepné be a csatateret, akkor még talán kézifegyvereket és hullákat  
is találna, de így… 

Bármi is volt az oka, az itteni összecsapás igen hatalmas lehetett. A repülőgépszárnyak mennyi-
ségéből ítélve többet látott mint kétszáz. De miért itt zuhant le mind? A kráter egy hatalmas síksá-
gon nyílt, a messzeséget a szállongó homok takarta, így nem tudta megállapítani, hogy akár kilomé-
terekkel odébb is vannak-e ilyen maradványok. 

Már egyre jobban körvonalazódott agyában a riadósziréna megszólalásának oka. Tehát egy légi 
csapásra figyelmeztették a bent dolgozókat, és valószínűleg Steve és hat másik kollégája bemenekí-
tette magát a kapszulaterembe. Ám még mindig nem tudta, hogy miért akarta bárki is bombákkal 
megszórni a komplexumot. 

Míg a lehetséges válaszokon gondolkodott, az egyik közeli repülőgép hengeres, kiégett, kettétört 
törzséből egy fura kondulást hallott. 



Szívverése azon nyomban meglódult, az életösztöne felébredt, mely felébresztette a félelmét is. 
Talán valaki az életére tör? Vagy ez csak a szél játéka? 

A következő kondulás egy kissé távolabbról érkezett, tehát bármi is adta ki a hangot, az moz-
gott…  

A harmadik közelebbről hallatszott. Majd léptek hangjai is megütötték fülét…  
Letette hátizsákját és gyorsan valamiféle fegyver után nézelődött. Talált egy leszakadt éles lemez-

darabot, melyet kihúzott a homokból. Jó méter hosszú lehetett, éles, cakkozott. Ekkor döbbent csak 
rá hogy még senkivel sem találkozott, és lehet hogy nem épp ez a legjobb fogadtatás.

A negyedik kondulás már nagyon közelről hallatszott. Szíve a torkában dobogott, valahogy nem 
tudta elképzelni azt, hogy ez a valaki békésen közelít. De miért? 

Az egyik nyílásban pedig megjelent az, ami a kondulásokat adta: 
– Háccia! – mondta egy vékonyka hang, a tulajdonosa pedig kimászott a résen, és a homokba 

toppant Steve elé.
A férfi leeresztette rögtönzött fegyverét és belül megkönnyebbülten fellélegzett. 
Egy robot állt előtte, ami megtévesztésig hasonlított egy emberre, csak a pupilla és írisz nélküli 

szemei árulták el kilétét. Ez a 2066 után készült szériából való. Szemei élénkzöld színnel világítottak. 
Steve nyakáig ért. Apró léptekkel a férfihez tipegett, kezeit hátratette, testközelbe állt, így mosolyog-
va felfelé. – Egy ember. Hű, de régen láttam embert. 

A huszonegyedik század második felében készült robotokat öt kategóriába sorolták. A leggyen-
gébbeket és ezzel együtt legegyszerűbbeket az „E”-be. Ezek többnyire tömeggyártásra specializáló-
dott darabok voltak, például autóké, ruháké, konzerveké. A „D” kategóriába tartozókat már lehetett 
felszolgálásra és különféle egyszerűbb dolgok beszerzésére használni. Ezek kinézete már hasonlított 
az emberéhez, de külső borítással nem foglalkoztak. A „C” kategóriába sorolták a már komplexebb 
dolgokat végző példányokat, mint amilyen a szakácsrobot volt a lerombolt bázison, Dovo. Velük 
már akár egyszerűbb dolgokról is lehetett beszélgetni, mint például időjárás, sőt egyes egyedeknek 
még volt saját véleményük is. 

Őket követték a „B” kategóriás robotok, melyek az ember alkotta legtökéletesebb gépek voltak. 
Kiválóan alkalmasak társalgásra, sok kéjfunkciókkal ellátott is legördült a gyártósorról, nem egyet 
harci bevetésekre használtak. Ez utóbbi felhasználási terület bizonyult a legjobbnak, ugyanis az ilyen 
robotokat a szemükön kívül ránézésre semmi sem különböztette meg az embertől, éppúgy, mint ezt 
itt. Ezen kategórián belül végül elkülönítették a felhasználási területeket, és bár a robotok ugyanúgy 
néztek ki, más-más alapprogramokat telepítettek agyukba, majd megkezdődött a saját fejlődésük. 

Ezután bejegyzésre került egy elméletileg létező „A” kategória is, de ilyet soha senki nem látott 
még, és ezt a szintet csak egy „B” kategóriás robot érhette el sok-sok évnyi tanulással, önfejlesztéssel. 
De idáig nem jutottak el mert… 

A „B” kategóriába tartozó, lány kinézetűre tervezett robot ezüst színű nadrágot viselt – melyen 
fekete mintázat futott keresztül-kasul – és egy hosszú vörös kabátot, melyet szintén fekete varrások 
borítottak, de lábbelije nem volt. Vállig érő lángvörös haját mintha hátrafésülte volna. Steve hallott 
erről a szériáról, amiből mindössze pár darabot készítettek, amolyan tesztképpen: a hajszín mellett  
még a frizura is meg tudott változni, hiszen maguk a hajszálak is vezetékekből álltak, ezáltal a fejből 
irányíthatóak voltak. És ekkor beugrott neki, hogy ez a robot itt volt velük, de nem emlékezett a ne-
vére, csak arra, hogy régen a kollégái jókat viccelődtek azon, mikor idegesítették: a hátrasimuló haja 
ekkor buzogány módjára felágaskodott. De a gyártók elrejtették a további funkciókat, hagyták, hogy 
a tulajdonos fedezze fel. 



– Ö… – Steve szája szóra nyílt, de ekkor jött rá, hogy elgémberedett a nyelve. 
– Ö? – kérdezett vissza a robotlány, fejét félredöntötte érdeklődően, és már olyan közel állt, hogy 

testük összeért. Mosolygott. 
Külsőleg szintetikus, emberi bőrbevonattal látták el, melyek érzékelők millióit is tartalmazták. 

Ezek az agyba továbbították a jeleket, ami megfelelően feldolgozta őket, így egy ilyen robot ugyan-
azt érezte, mint egy ember, de neki volt egy előnyösebb tulajdonsága: ki tudta kapcsolni ezt az érzé-
kelést, így akár forró dolgokat is megfoghatott. A bőr persze megégett, de egy belső nanorobot be-
fecskendező – ami molekuláris méretű, előre programozott robotokat juttatott a testbe épített mes-
terséges vénákon át a megfelelő helyekre – ellátta a regenerálódás képességével is. 

– Ö… – a férfi még mindig nem tudott megszólalni, tátogott, mozgatta nyelvét. Aztán rájött,  
hogy nem a nyelvével van a gond, hanem a tüdejével: beragadt a lélegeztető folyadék. 

Erre a robotlány is rájött. – Áhhá, buborék – mondta mosolyogva, majd hátralépett egyet és has-
ba bokszolta a férfit. 

Az ütés olyan erős volt, hogy Steve szinte megemelkedett; beszorult a levegője, majd amint újra 
lélegezni tudott, félökölnyi sárga cseppeket öklendezett fel, amik a homokba loccsantak. 

– Nya, már jobb lesz – mosolygott a robot.
A férfi törölgette a száját, és megvetően nézett rá. – Igazán szólhattál volna, hogy ezt fogod ten-

ni.
– Az nem jó, mert akkor felkészülsz, befeszíted a hasad és nem szakad fel a bubibííí – nyújtotta  

el hangját a mondat végén.
Steve nagyokat lélegzett. Most érezte igazán ki-be áramlani a levegőt. 
A robotlány még várt néhány percet mosolyogva. Közben Steve lassan összeszedte magát; ki-

egyenesedett, nyújtózkodott, de ezután nyomban leroskadt a földre. Roppant fáradtnak érezte ma-
gát. 

– Emlékszem rád, de nem tudom hogy hívnak – nézett fel a lányra, és köpött egyet a homokba. 
– Thy vagyok. Én azonban nem emlékszem rád, és azt végképp nem tudom hogy hívnak. 

(A nevet ejtsd: Tháj)
– Steve vagyok. 
– Örülök a találkozásnak, Steve – arcán a mosoly még szélesebb lett, és zavarodottan integetett,  

mint egy kislány.
– Én is, Thy. Mit csinálsz itt? 
– Semmi különlegeset, csak teljesítettem a belém táplált parancsot, miszerint meg kell várnom 

az első embert. 
– Mióta vársz? 
– Két hete aktiválódtam. 
– Mennyit mutat a számlálód? Milyen év van? 
– Nem tudom. Bedöglött. 
Steve sóhajtott egy nagyot. Tőle se tudom meg, mennyit aludtam, gondolta. 
– És te mit csinálsz itt? – Kérdezte Thy félredöntött fejjel, és hangja olyan bájosan csengett, hogy 

a férfi szinte azonnal megkedvelte.  
– Nem igazán tudom. Azt se tudom, mi történt. 
– Hát, nagy csatabummbumm történt, bizony. 
– De mikor? 
– Sajnos az elemzési rendszerem is bedöglött. 



– Az is? És még mi? 
– Hát… igazából semmim nem működik rendesen. 
Steve lemondóan megrázta a fejét, míg a robotlány egyre csak vigyorgott, de az eddigi elragadó 

viselkedésével szemben most roppant idegesítően. Egy pillanatra kedve lett volna felállni és lekever-
ni neki egy nagyot, hogy ezt fejezze be. De ezt talán nem kéne… Mivel ezen „B” kategóriás roboto-
kat beépített harci egységekkel láttak el és akkorát ütöttek, mint az ipari áram, nem kételkedett ab-
ban hogy Thy lazán darabokra szedné. A robotika törvényt, miszerint nem támadhat semmilyen 
módon emberre, már nem minden esetben telepítették ezekbe. Ehelyett személyiségekkel és önfej-
lesztő programokkal ruházták fel őket, melynek következményeként egyszerűen békésen élni akar-
tak; dolgoztak, tanultak, és betartották a törvényt. Bár mint mindig mindenben, ebben is akadtak 
kivételek… 

Thy száján a széles mosoly kevésbé irritálóvá vált.  – Hihíí, megkedveltelek. 
– Ez gyorsan ment, hisz még csak két perce találkoztunk. 
– Igen, de te vagy az egyetlen ember itt. 
Steve akart mondani valamit, de szédülés lett úrrá rajta, és a földre csuklott. 
Thy eléje guggolt, arca aggódóvá vált. – Jól vagy? 
– Igen – bólogatott egy perc múltán. – Meg kell találnom a legközelebbi települést!
– Miért?
– Mert fogytán a kajám és a vizem. Északra van, jártál már ott? 
– Nem. 
– Egyáltalán, jártál már ezelőtt valahol is? Vannak emlékeid? 
– Nincsenek. Igazából,  izé, semmire sem emlékszem a két héttel  ezelőtti  időkből, mivel csak 

most aktiválódtam, és a memóriám törlődött. 
– Hol aktiválódtál? 
– A homok alatt volt egy betemetett terem, onnan ástam ki magam. 
– Értem. – A férfi felállt, és leporolta magát. –  Megyek abba a városba, jössz velem? 
– Igen, igen – bólogatott örömtelien, mint egy gyerek. 
Hirtelen feltámadt a szél, és homokot szórt rájuk. Steve az arcát takarta, félt, nehogy szemébe 

menjen a homok, mert akkor aztán meg is vakul átmenetileg. Thynak mindegy volt, bárgyún moso-
lyogva nézett bele a homoktölcsérbe. 

Egy perc múltán a szél elült, a homok leapadt. Vártak egy kicsit nehogy újra feltámadjon, és mi-
kor látták hogy ez nem történik meg egyhamar, megkezdték útjukat északi irányba, a két kilométer-
re lévő település felé. 

Séta közben nem szóltak egymáshoz semmit. Steve mindig is kedvelte a robotokat, és most sem 
okozott gondot elfogadni egyet, főleg egy „B” kategóriást. Perceken belül úgy érezte, mintha évek 
óta ismerné – ami igaz is volt, csak az emlékek nem tértek még vissza. Thy csendes, barátságos visel-
kedése egy lihegő kiskutyára emlékeztetett, ami lesi gazdája minden mozdulatát, arcrezdülését, és 
megfelelő időzítésű arcon nyalással vigasztalni akarná.

Eközben gondolkodott, igyekezett magában helyretenni a dolgokat, melyeket érdekes arcmimi-
kák követtek, mindezt Thy pedig mosolyogva figyelte, és szorosan mellette lépkedett. 

Maguk mögött hagyták a komplexum maradványait, a légi és földi csata roncsait és egy végelát-
hatatlannak tűnő, vörös homokú sivatagban sétáltak. Steve ezen is meglepődött.  Már emlékezett 
arra, hogy itt egy út terült el, hiszen ebbe a kisvárosba jártak ki vásárolni ezt-azt, na meg minden 
egyes rendelést oda szállítottak, nem közvetlenül a titkos komplexumba. De az útnak semmi nyoma, 



sőt még a magas sziklák is eltűntek, melyek néma őrökként szegélyezték az utat. De hova lettek? Ta -
lán a légicsapás ezeket is megsemmisítette? 

Jó egy kilométert tehettek meg. Mindenütt csak a vörös homokot látták, egészen a látóhatárig; a 
messzeségben a szél emelt magas homokfüggönyöket időnként. 

A hőmérséklet zuhanni kezdett, méghozzá rohamosan gyorsan; hideg fuvallatok támadtak fel, a 
felhők besűrűsödtek.

– Ez most erős vihar lesz – mondta Thy az égre nézve. 
– Mennyire erős? 
– Nekem nem vészes, de neked az lehet. 
– Jó, akkor siessünk! Nemsokára ott vagyunk. 
– Ez nagyon gyorsan jön ám. Pár perc és már semmit nem fogunk látni. 
– Honnan tudod? 
– Két hét alatt sok mindent megfigyeltem és memorizáltam ám-ám-ám. 
Steve körbenézett.  Jelen pillanatban semmiféle fedezék nem állt  rendelkezésre ami megóvná 

őket. Nem maradt más választás: egy kicsit vissza kell menni, hogy egy repülőgép roncsban húzzák 
meg magukat. 

Elindult, futva, a lány követte. Körülbelül kétszáz méter után egy testes, légpárnás jármű marad-
ványai alá tudtak húzódni, és találtak egyéb fémelemeket, hogy egy rögtönzött óvóhelyet alakítsanak 
ki. 

Nem sokkal később a szél – mint valami őrjöngő vadállat – tombolni kezdett, a lemezek közti  
résen befújta a homokot is, de szerencsére nem elemi erővel. 

– Meddig tart egy ilyen vihar? – kérdezte Steve, és hátát egy fémelemnek támasztotta. Előtte Thy 
ült törökülésben, mosolygott, zöld szemei most jobban világítottak, és felsőtestét enyhén jobbra-bal-
ra ingatta, mintha valamiféle transzba esett volna. – Nem sokáig – mondta enyhe dallamossággal. – 
A leghosszabb idő is tizenöt perc volt. 

Steve nem emlékezett arra, hogy a komplexumban töltött idő alatt akár egyszer is lett volna ho-
mokvihar. Sőt, a nap mindig sütött, ezért ítélték a napelemeket a leggazdaságosabb megoldásnak. 

Most éppen hét perc telt el, a vihar pedig amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan maradt abba. A 
nap újra kisütött, a tovaszálló sötét felhők sebesen közeledtek a horizont felé. 

Kimásztak a rögtönzött óvóhelyről, majd folytatták útjukat. A Nap pedig már szinte könyörtele-
nül tűzött… 

 
Jó fél óra múlva a süppedős homokban sétálva elérték a várost… 
Pontosabban a maradványait… 
Akárcsak a komplexumot, a nagyjából egy négyzetkilométeren elterülő épületeket, tornyokat, 

utakat szintén mind porig bombázták. 
Steve semmit nem értett a geológiához, nem tudta, mennyi időre van szükség, míg a homok 

ennyire befed valamit. 
Egy kis domb tetején álltak, még Thy is ámuldozott, de csak a maga módján. Nem így Steve, aki-

ben már világok omlottak össze. Egyre csak az kérdés járt a fejében, hogy mi történt a kráterrel és  
ezzel a várossal, és mennyi idő telhetett el a befekvés után.

Kellene valamiféle kommunikációs berendezés, gondolta. Ha sikerül szerezni egyet, akkor hall-
gathat valamiféle híradást arról, hogy melyik év van. Ehhez azonban be kell menni ebbe a városba. 

– Kész vagy? – pillantott le a lányra. 



– Mire? – az felpillantott rá zöld szemeivel. 
– Hát, hogy bemenjünk. Kell valami rádió. Vagy van a fejedben? 
– Van, de nem működik. 
Steve sóhajtott. – Na, akkor irány befelé!
Lesétáltak a dombról, be a városba. Már jobban ki tudták venni az egykori út maradványait, eze-

ken pedig az antigravitációs és légpárnás járművek roncsait. Hatalmas kráterek – melyek füzérek 
módjára aláhulló bombáktól származtak – tarkították az utat. És sehol senkit nem láttak, csak a szél 
süvített, immáron hátborzongató módon, mintha a romok közt élőhalottak serege várna arra, hogy 
megegye őket. 

A befekvés előtt is megszaporodtak a fémből készült, változatos formájú épületek, mert elhelye-
zésük sokkal egyszerűbb volt, ezáltal városok százait emelték a megduzzadt populáció elszállásolá-
sára. Ez az egyik ilyen volt.

Az épületek teteje és falai szinte elolvadtak, a széles út két oldalán a homok ezek tövében gyűlt  
össze, eltakarva vagy maga alá temetve a bejáratokat. Felmászni egy épületre pedig veszélyesnek né-
zett ki, mert a megfolyt fémelemek könnyedén felnyársalhatják az embert. A nap lenyugvóban volt  
már, hat óra körül járt, Steve pedig meglepődött hogy milyen gyorsan elszaladt az idő. 

Nem sokkal később megláttak egy olyan járművet, aminek oldalához hozzáférhettek. Steve oda-
futott, Thy sebesen tipegett mögötte. Térdre ereszkedett és nekiállt két kézzel ellapátolni a homokot 
az ajtó közeléből. 

Ez kis idő múlva szabaddá vált, a férfi ki tudta nyitni a mechanikus kilinccsel, és bemászott. Mi-
vel az oldalsó üvegeket is homok borította, bent sötét honolt. Bekapcsolta a főmeghajtót. A kocsi  
zümmögve életre kelt, de a kijelzők azt mutatták, hogy mindössze öt percre elegendő energia ma-
radt, melyet már indításra nem, de rádióadásra kiválóan lehetett használni. 

Steve bekapcsolta a rádiót, és keresett a több mint háromszáz betáplált hullámsáv közt egy még 
élőt… de csak halottakra lelt. 

Igyekezett műholdas kapcsolatot is létesíteni, de nem talált egyetlen műsorszórót sem. A műhol-
dakat úgy tervezték, hogy egy idő után maguktól aláhullanak és elégnek a légkörben, de ehhez na-
gyon sok idő kellett. Édes istenem, mennyi ideig aludtam? 

Kimászott a kocsiból. Ez reménytelen, gondolta. Be kell jutnom egy házba és ott keresni valamit. 
Körülnézett. Ez a széles utca lehetett a főutca.  A fémépületek közt itt-ott templomok-, valamint  

különféle társasági helyek maradványai emelkedtek. Sok létesítmény energiaellátása a föld alatt elhe-
lyezett úgynevezett óriás akkumulátorokból történt, melyet a felszínre helyezett napelemekkel töl-
töttek fel. De most úgy tűnt, hogy a napelemmezők a múlt részei lettek, a föld alatti energiacellák lé-
te és üzemképessége pedig kérdésessé vált. 

Elsétált a legközelebbi épületig, és belesett a megcsavarodott fémszerkezeteken át: homok lepett 
el mindent. Úgy vélte be tud mászni, és talán egy kis ásást követően hozzáfér valamihez. 

– Gyere, bemegyünk! – intett Thynak. 
– Jójó – bólogatott a lány. 
Bemásztak, majd körülnéztek a házban, melynek falai szinte a felismerhetetlenségig szétolvad-

tak a tetővel együtt. Steve a fal maradékán megfigyelte az energiakábelek nyomait, és úgy gondolta, 
hogy ha a házhoz bármi olyan dolog tartozott, aminek energia kellett, akkor az ennek a közelében 
rejtezett. 

Ásni kezdett, Thy pedig dudorászva segített neki. Steve hallójáratait kellemesen bizsergette a 
hangja, és észre sem vette, hogy szinte nem is érdekli egy ideig semmi.



Kis idő múlva meglelték a memóriaközpontot, mely mint a repülőgépek fekete doboza, viszony-
lag  egyben maradt.  Minden házhoz  biztosítottak  egyet,  mely  mindent  ellátott,  beleértve  a  havi 
számlák befizetését, a megfelelő hőmérséklet beállítását, élelmiszerek és alapanyagok megrendelé-
sét, esetleges háziállatok ki-be engedését, valamint a takarítórobotok irányítását. 

Teljesen eltakarították előle és körülötte a homokot, majd Steve megpróbálta beüzemelni, de rá-
jött, hogy a ház tulajdonosának hangmintája kell. 

– Tudsz vele kezdeni valamit? – kérdezte Thytól, úgy gondolta, hogy talán elő tud állítani megfe-
lelő hangszínt, és a rendszer aktiválódik. 

– Megpróbálom. – Megköszörülte biomechanikus torkát, majd beszélni kezdett. – Egy-kettő. 
Máris negatív visszajelzést kapott. Ezután folytatta próbálkozásait… 
 

Tizenöt perc múltán feladta, mérgesen, hisztisen csapkodta a berendezést, de mindhiába. 
Steve a homokban ült, eközben befalt egy újabb adag ételt és vizet ivott rá. Kissé émelygett, hi -

szen a kitudjamilyenhosszú hibernáció utóhatásai még nem múltak el teljesen, bár összességében 
szemlélve az ébredés után viszonylag gyorsan összeszedte magát. Ennél rosszabb is lehetne. Sőt! A 
megszaporodott hibernációs eljárások első éveiben nem egy alany meg is halt, de a technológia fo-
lyamatos fejlesztés alatt állt, így egyre hosszabb ideig tudtak befeküdni az alanyok, aztán a 2070-es 
évre pedig már készen állt az, ami a testeket akár kétszáz évre, károsodás nélkül is le tudta fagyaszta-
ni. 

De azt nagyon remélem, hogy nem merítettem ki ezt az időkorlátot. 
Az étkezés végeztével maga elé meredt, Thy pedig abbahagyta az előbbi mérgelődését és most 

kedvesen mosolyogva figyelte arcreakcióit. Sok robot olyannak minősült, mint egy odaadó barát, 
akinek bármi gondodat elmondhatod, de neki soha nincs semmi, és nem is kér cserébe soha sem-
mit. 

Steve kis idő múlva felállt, és a kék égre meredt a szétolvadt tetőn át. Esteledett. Vajon milyen 
szintre csökken a hőmérséklet? 

– Milyen hideg van esténként? – nézett le a lányra. 
– Üm… az elmúlt két hétben tíz fokra esett. 
– Akkor keressünk egy kocsit!
– Jójó.
A széles főutcára léptek, és nekiálltak teljesen eltakarítani a homokot az előbbi jármű körül, 

hogy le tudjanak pihenni, ugyanis ez homokvihartól és akár esőtől is védett… bár ez utóbbinak 
semmiféle nyomát nem látták. 

Nem sokkal később Thy egy nagyobb, oldalára borult lánctalpas teherautó félig betemetett ma-
radványaira mutatott. – Ott nem lenne jobb?

– Esetleg szólhattál volna előbb is – torkolta le a férfi –, és akkor nem lapátolunk feleslegesen. 
– Bocsánat – bűnbánóan lehajtotta fejét. 
Átvágtak az úton, és körbejárták a kocsit. Az utasteret vagy rakodóteret egybeépítették a tömzsi 

vezetőfülkével, ami arról árulkodott, hogy a lánctalpak nem biztosítottak nagy sebességet. Oldalán 
– pontosabban a tetején – méter széles lyuk nyílt, ezen át másztak be. Odabent csak a behordott ho-
mokot látták, semmi mást. Bármit is szállított ez a jármű, azt elvitték.

Steve letette a táskáját a most padlóként szolgáló oldalfalra, majd leült, Thy pedig vele szemben.
Most nem érezte magát álmosnak, ezért míg rájuk esteledik, kis beszélgetést indítványozott. 



– Na Thy, beszéljünk egy kicsit. Nem emlékszem pontosan arra, hogy milyen modulok vannak 
benned.

– Hmm…   – A lány annyira elmélázott, hogy a férfi azt hitte, le is fagyott az értelmezhetetlen 
kérdéstől, de mindössze csak öndiagnosztikát futtatott le. Néhány másodperc után válaszolt. – Tár-
salgási modul, aztán főzési, aztán baráti, aztán szórakoztató, aztán harci. 

– Harci? Milyen? 
– Ilyen – felpattant, terpeszállásba állt, karjait oldalra tartotta és Steve legnagyobb megdöbbené-

sére alkarjának felső részéből karpengék lökődtek ki egy fémes csusszanás kíséretében. Ha ez még 
nem lett volna elég, világító zöld szemei vörösbe fordultak. Most már úgy nézett ki, mint egy harci  
robot: ezek régebben néhányszor elszabadultak, és szabályos hajtóvadászat kellett a lekapcsolásukra,  
mert egy ember nem vehette fel velük a versenyt, talán csak akkor, ha távolról lelőtte őket. Persze ez 
is csak abban az esetben sikerült, ha a robot analizátora nem jelezte ki, hogy egy fegyver célkereszt-
jének közepébe került. Több helyről kellett egyszerre lecsapni, csapdát is kellett állítani, egy szélső-
séges esetben pedig a kis települést kiirtóra elektromos töltésű bombákat dobtak és így kapcsolták 
le. De ezek csak a legszélsőségesebb esetek voltak, melyek csak az első években fordultak elő, azóta 
soha semmi probléma nem történt velük. 

– Remek – mondta Steve elismerően. 
Thy visszahúzta karpengéit, szemeit visszaforgatta zöldbe, leült a földre és lábait maga alá húzta. 

– Nya, aztán, a főzési  modulom megsérült,  a szórakoztató teljesen kiégett,  a társalgási  pedig … 
hát… az sem a legjobb. 

– Mennyi energiád van? 
– Hmm, a diagnosztika azt mondja, hogy húsz évre, de pár cellám megsérült, ha ezeket kicserél-

jük, ez lehet akár hatvan év is. 
– És egyáltalán, mitől sérültek meg a celláid? 
– Azt nem tudom. 
Steve mereven nézte a lányt, akinek arcán most ártatlan mosoly terült szét. 
Míg ezeken gondolkodott, és Thy sem kezdeményezett új beszélgetést, elnyomta az álom… 
 
Nem tudta mennyi idő telhetett el, de Thy rázta fel álmából hirtelen. 
– Hülülű, Steve, gyere, gyere, ezt nézd!
Steve nem értette, mi folyik itt. Kabátjában, nadrágjában és csizmájában már bekapcsolta a fűtés 

üzemmódot, így nem fázott. Ásított, majd felállt és követte Thyt, aki a lyukban állt és kezével sürget-
te. – Gyere, Steve, gyere!

A lyukhoz lépett, Thy pedig kihátrált. Felnézett a csillagos égre. Gyönyörűen látott mindent; a 
tejútrendszer halványabb csíkja éppen kettéválasztotta az eget. Mivel ez a Nyilas csillagképen ívelt 
át, amiben a Nap december folyamán jár, így most a Nap az ekliptika átellenes oldalán sütötte a 
bolygó másik felét, valahol a Bika és Oroszlán csillagképek közül. Vagyis most körülbelül Május 
vagy Augusztus lehetett. Ám miért érezte nemrég, mintha kora ősz lenne? 

De nem is ez volt az igazi furcsaság, hanem az, amire Thy felhívta a férfi figyelmét. 
A házak maradékának  egybefüggő felületére  foszforeszkálós  festékkel  üzenetet  írtak,  melyet 

csak éjszaka lehetett látni: 
„Vár benneteket Metropolis menedéke az egykori Chicago romjain! Kövessétek az északkeleti  

irányt!”
Steve eltátotta a száját. Metropolis nevű menedékhely? Ráadásul Chicago romjain? 



Mi történt a világgal? 
Thy a legközelebbi  festéshez rohant,  kezeit  hátratette,  szemei sárgába fordultak és láthatólag 

analizált. Steve melléje lépett és megvárta az eredményt. 
– Nem tudom pontosan meghatározni az idejét, csak nagyjából. – Mondta a lány.
– És az mennyi? 
– Úgy kábé húsz és harminc év közötti. 
Steve megszédült. Nem emlékezett arra, hogy létezett volna bármiféle Metropolis nevű város, 

vagyis ha ez egy gyűjtőhely, akkor annak is fel kellett épülnie, de az mennyi idő? Ha mondjuk tíz év,  
akkor ez összesen máris harminc… Minimum… 

Mivel ez utóbbi kérdésre nem akart túl magas számokat hallani, azt igyekezett tudatába vésni, 
hogy csak ennyi ideig aludt, bár ezzel is nehezen birkózott meg.

– Odamegyünk? – kérdezte Thy izgatottan, ezzel visszahozta Steve-et a révedésből. 
– Igen – vágta rá a férfi határozottan. – Északkeleti irány… hmm. Ugye a szenzoraid tönkre-

mentek, de remélem azért tudod, hol az északkeleti irány? 
– Persze, persze. 
– Jó. Akkor reggel indulunk. 
– Miért nem most? 
– Mert még szarul érzem magam. És éhes is vagyok. 
Ezzel visszament a kocsiba és bekapcsolta az utolsó előtti önmelegítős konzervet. Míg falatozott,  

üres tekintettel meredt maga elé. 
Az evés végeztével elfeküdt és gondolkodott. Metropolis. Kik építették? És mikor? Hányan élhet-

nek ott? Míg ezek a kérdések cikáztak a fejében, elnyomta az álom… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. RÉSZ
Sylvia

Thy ébresztette. 
– Hülülű, Steve, gyere, gyere, induljunk, induljunk!
Steve ásított. Már jobban érezte magát, leszámítva az azonnal rátörő éhséget. Felmelegítette az 

utolsó konzervet, majd miután végzett, megitta az utolsó csepp vizet is, és nyomban pánik töltötte  
el: vizet kell szerezni valahonnan, de gyorsan. 

– Tudsz találni valami vízforrást a közelben? – kérdezte a lánytól. 
– Nem tudom, megpróbálom. – Ezzel kiszaladt a kocsiból,  felmászott a tetejére és érzékelőit 

próbálta futtatni. 
Steve közben feltápászkodott, néhány tornamozdulatot végzett, majd kilépett a szikrázó napsü-

tésbe. Reggel nyolc óra felé járhatott, felhőknek semmi nyoma, a vörös homokot finoman hordta a  
szél, mintha láthatatlan kezek markolnának bele és ide-oda dobálnának. 

– Megvan, megvan. Találtam egyet – kiáltozta Thy és nyugati irányba mutatott. 
– Biztos vagy benne, hogy ott van víz? 
– Nem. 
– Akkor honnan veszed, hogy ott van? 
– Az érzékelőim azt mondják, hogy a páratartalom arrafelé magasabb. Mindössze ennyit tudtam 

megállapítani. 
– Értem. Na akkor gyere le, indulunk!
– Igen, Steve. 
Thy engedelmesen leszaltózott, és a férfi mellett landolt, lábai elég mélyen a homokba süllyed-

tek. Steve úgy saccolta, hogy a lány súlya a nem egész 160 centis magassága ellenére vagy százötven 
kilót is nyomhatott. Ami nem csoda, hisz a bőrét kivéve teste nagy részben fémből készült, mi több, 
az sem az ócska fajtából. 

Elindultak, gyalogosan, de Steve-nek támadt egy ötlete. 
– Várj! Keressünk egy járművet, talán az egyik működik. Én megyek a főutcán végig, te keress 

mindenfelé!
– Igeniiis – dalolta Thy, majd nekiiramodott és eltűnt a legközelebbi ház maradékának takarásá-

ban, hogy a mellékutcákra és privát parkolókra csak nyomokban emlékeztető helyeken várakozó 
járműveket megvizsgálja. 

Steve csak azokat nézte meg, amik viszonylag egyben maradtak, így a keresést szűkíteni tudta 
húsz járműből egyre. 

Körülbelül egy órával később végzett a főutcán lévő kocsik átvizsgálásával, de egyik sem volt 
üzemképes. Ám hirtelen egy halk süvítésre figyelt fel: Thy talált egy antigravitációs kocsit, és most  
éppen a főútra hajtott vele… pontosabban ezen igyekezett, de csak faltól falig koppant, mint egy vak 
sofőr. Mire Steve közelébe ért, a kocsin szinte nem is maradt ép elem. De legalább üzemelt. Feketére  
festették, alja lapos, felső és oldalsó része áramvonalas felépítésű, mintha egy lövedéket hosszában 
kettévágtak volna. Két személy ülhetett be, de nem egymás mellé hanem mögé. A hajtómű halkan 
duruzsolt, a tető felemelkedett, Thy büszkén kifelé vigyorgott.

Steve megdicsérte, hátraküldte, majd beült a vezetőülésbe. Aktiválta a meghajtókat, és hamar rá-
jött, hogy ez a kocsi a befekvés előtti  évben készülhetett,  hiszen könnyedén tudta irányítani. Az 



egyetlen problémát az energiacellák sérülése jelentette: mindössze egy órát utazhattak, aztán le kel-
lett állni ötre, míg a napelemek visszatöltik a telepeket. 

Steve betette hátizsákját, benne csak az üres vizes flakon lapult és semmi más. 
– Kész vagy? – kérdezte a férfi hátrafordulva. 
– Aha. De hadd vezessek én, légyszi. 
– Épp most láttam, hogy vezetsz, az irányzéki szenzoraidat meg kell javítani, addig nem. 
Thy finoman dobolni kezdett Steve vállán, könyörögve ezzel. – Naa, légyszi, légyszi, itt nincs 

semmi, amibe ütközhetnék.
– Nem –  a férfi csak a fejét rázta. – Eltéveszted a magasságot, és beleállunk orral a földbe, akkor 

meg idebent halunk meg, még te is. 
Thy ismét könyörögni kezdett, de a férfi lecsukta a tetőt, aktiválta a jármű szenzorait, és lassan 

elindult. Még ő maga is bizonytalannak érezte magát az első kilométerben, de végül ráállt egy laza  
száz kilométer per órás tempóra és a föld fölött két méterrel suhantak nyugati irányba, a feltételezett  
víz felé. 

– Mennyire van? – nézett hátra a válla fölött, és egy pillanatra megesett a szíve a lányon, ahogy 
látta könyörgő arcát. 

– Kilenc, vagy tíz kilométer – motyogta maga elé Thy sértődötten, majd lehajtotta a fejét. Mi  
több, fel is pillantott, ezzel megint egy játékért kuncsorgó kölyökkutyára emlékeztetett. 

Steve nem szólt semmit, előre és oldalra nézett, a sötétített, törhetetlen üvegen át. Semmit nem 
látott, csak a vörös homokot mindenfelé, mintha nem is ezen a bolygón járnának, hanem a Marson. 
Mi több, hasas felhők gyülekeztek az égen; az üveg belső felén egy gyors meteorológiai képsor jelent 
meg, kijelezve a felhők haladási irányát, valamint a tartalmát: eső, mely nem fog a földre esni. A vár-
ható szélerősség ráadásul elérheti a száz kilométer per órát is, és körülbelül tíz perc múlva ér ide. 

Néhány perccel később elérték a feltételezett vízlelőhelyet. Steve pedig eltátotta a száját. 
A síkság ezen részén egy hatalmas lyuk terült el, átmérője megvolt vagy háromszáz méter. A szé-

le megolvadt, úgy tűnt, mintha egy hatalmas izzó labdát helyeztek volna ide, ami szép lassan megol-
vaszt mindent és besüllyed a földbe, ameddig csak tud. A szélénél megállította a járművet és kiszáll -
tak, majd lenéztek. A lyuk széle megolvadt kőzetekből állt, szinte lefolyt. Lent, a mélyben, jó száz 
méterre pedig egy tó terült el, kristálytiszta kék vizén megcsillant a nap fénye. A perem alatt pedig  
már-már mesterséges terasznak tűnő szintek tárultak fel, ahonnan a vizet lehetett figyelni, az eső 
elől pedig továbbra is védelmet nyújtott. 

Steve nem látott semmiféle lehetőséget arra, hogy lemásszanak, így hálát adott a sorsnak, hogy 
megtalálták ezt a járművet. Visszaültek. Steve a lyuk fölé repülés előtt beállította a változó szintkü -
lönbséget, hogy a jármű ne akarja korrigálni a méteres magasságot és ne zuhanjon a mélybe. Amint 
ezzel készen volt, lassan lebegett előre; elszállt a perem fölött, majd lassan ereszkedni kezdett. A ki-
jelző azt mutatta, hogy az energia még 46 percre elegendő, így aktiválta a sérült napelemeket. 

Ereszkedés közben jól meg tudták figyelni a teraszok kialakítását. Steve nem tudta elképzelni, 
mi csapódhatott ide be. Ha meteor, akkor az miért hagy maga után vizet? Ha mesterséges test, akkor 
pedig miért ide? Itt semmi település nem volt, és ma már nem létezett hibás bomba, ami „félrehord”. 

A válaszok nem érdekelték többé, mert rátört a szomjúság. A kis tó körülbelül száz méteres át-
mérőjű lehetett, egy kis nyúlványa eltűnt az olvadt oldalfalban. Máris rájött, hogy ezt a lyukat azért  
égették ide, mert tudták, hogy itt víz van. Talán egy barlang lehetett, aminek beomolhatott a bejárata 
és annak kiásása helyett a felszínbe égették ezt a lyukat. 

A tó szélén tette le a gépet, kikapcsolta a főmeghajtót is. Kiszálltak. A szélvihar hamarosan itt 



lesz. Ez a hely látszólag megfelelő menedéket fog nyújtani. Steve egy halvány reménytől vezérelve 
még egyszer ellenőrizte a meteorológiai kijelzőket, és megkönnyebbült; a vihar irányt váltott, és el 
fogja kerülni őket. 

Mire újra kiszállt, Thy a víz szélénél térdelt, előrehajolt, és fejét a víz alá dugta. Buborékok emel-
kedtek a felszínre és pattantak szét, majd a lány kirántotta a fejét: elvégezte a vízminta elemzését. 

– Iható, teljesen tiszta édesvíz. 
– Remek – Steve először megtöltötte flakonját és az egészet megitta. Újratöltötte, és a járműben 

keresett valamit, ami alkalmas a víz tárolására. Két flakont és egy nagy kannát talált. Mindet megtöl-
tötte, és ekkor jutott csak eszébe az, hogy átnézi a kocsit. Betette a vizet, és kinyitotta a csomagtar-
tót. Nem volt túl nagy, talán egy ember úgy fért volna be, hogy összekuporodik. De semmi nem volt 
odabent. Lecsukta, majd a belső teret nézte át. Itt talált pár szintetikus kajarudat, ami évtizedekig 
eláll. Még nem volt éhes, így zsebre tette őket.

Thy vizes haja magától elrendeződött; a tincsek úgy tekeregtek a fején, mintha önálló életet élné-
nek. Majd a kocsihoz futott. 

Steve merengve nézte a kijelzőket. –  Nyertünk tíz percnyi energiát, így most már 56 percig me-
hetünk Metropolis felé. 

– Indulunk? 
– Igen. Pattanj be!
Thy engedelmeskedett, majd Steve is beült, lecsukta a fülke tetejét, és aktiválta a meghajtót. Las-

san emelkedtek, ki a mesterséges lyukból, majd máris látóterükbe került a vörös, végeláthatatlan si-
vatag. Beállította az északkeleti irányt, lefuttatta a jármű távolsági szenzorait hátha talál valami fog-
ható adást, de semmi. Majd lassan gyorsított, a kocsi halkan süvített, és maguk mögött hagyták a 
vízlelőhelyet, melynek helyét Steve persze bejelölte a digitális térképen… 

 
A következő probléma az élelemmel lesz, gondolta, mert a kajarudakat leszámítva semmi ehető 

nem állt rendelkezésre. De legalább víz most volt elég néhány napra.
Körülbelül negyven kilométerrel odébb egy kis települést találtak, ezt is csak úgy, hogy egy szé-

les, mágneses megvezetőkkel telezsúfolt út kandikált ki a homok alól, és követték. 
A kis település valójában egy töltőállomás volt, mint réges-régen a semmi közepén lévő benzin-

kutak. A járművek egy bizonyos százaléka napelemmel működött, más része nukleáris meghajtással, 
vagy csak tölthető energiatelepekkel. Legfőképp ez utóbbiak számára készítették az ilyen állomáso-
kat, de itt még a napelemes járművek celláit is fel lehetett tölteni, ha például ezek éjszaka merültek 
ki. 

Az állomást ugyan nem érte bombatámadás, de teljesen elhagyatottnak nézett ki. Két magas, 
fémből állított torony állt középen, melyek tövében kétszer hat, sugárirányú parkolási lehetőséget 
biztosítottak. Most mind a tizenkét állás üresen állt. A két torony déli oldalán egy majd ötven méter 
hosszú egyszintes épület állt, nyugatra pedig egy keskeny, háromemeletes. Egy több tucat járművet 
befogadni képes parkoló terült el keletre, sőt még a magas épület tetejére is le lehetett szállni lebegő 
járművekkel. Az út az állomás déli oldala mentén futott, megkerülte, majd haladt tovább különféle 
íveken északnyugat felé. A környéket napelemmezők borították, jó fél négyzetkilométeres kiterje-
désben. 

Steve úgy gondolta, hogy talán találhatnak tartalék energiacellákat, vagy épp olyat, ami megsé-
rült ebben a kocsiban, és ezek kicserélésével javíthatnak a közlekedési hatékonyságukon. Besuhant a 
parkolóba, leállította a kocsit, majd hátrafordult. 



– Érzékelsz valamit? 
Thy a fejét rázta nemlegesen, szélesen vigyorogva. 
– Hát persze, rosszak az érzékelőid – sóhajtott. – Akkor bemegyünk és körülnézünk. Kajára van 

szükség elsősorban, másodsorban pedig tartalék energiacellákra. 
– Igen, Steve.
A férfi kinyitotta a fülke tetejét, kiszálltak, majd visszacsukta. 
Feltámadt a szél, kísértetiesen süvített, homokot szórt a halott állomásra, és még egy forgószelet 

is láttak, ami két másodpercre megmutatta magát, majd szertefoszlott. 
A hosszú lapos épületegyüttes ablakai mind betörtek, a négy bejárat közül három már nem léte-

zett, a negyedik azonban még a helyén volt. A magasabb épület ablakai szintén mind betörve, nyí -
lászárók hiányában a bejáratok szabaddá váltak, de bent sötétség honolt. A nap már dél körül járt,  
elég erősen tűzött. 

– Te mész a nagy épületbe – mondta Steve –, én pedig az alacsonyba! 
– Oké – bólintott Thy, majd kettéváltak. 
Steve az egyik bejárathoz lépett és bement. Bent mindent por borított. A bútorokat és egyéb be-

rendezéseket szétverték. Beljebb ment, hogy egyfajta konyhát találjon. Úgy ítélte meg, hogy ebben 
az épületben lehetett az étkező, valamint a személyzet is itt lakhatott; még egy bárt is talált. A na -
gyobban – ahová Thy ment – egyfajta motel lehetett, ahol a hosszú utazás közben meg lehetett pi-
henni. 

Megtalálta a konyhát: tízszer tíz méteresnek nézett ki, és relatívan szemlélve egyben maradt. Kö-
zépen egy egybefüggő tűzhely állt, melyen vagy emberi, vagy mesterséges személyzet készítette az 
ételeket. Három oldalfalon különféle betört kijelzők lógtak, a negyedik mentén azonban szekrénye-
ket látott. Mi több, hűtőszekrényeket. És még ennél is jobban meglepődött, mikor látta, hogy ezek-
ből kettő még üzemképes. 

Létezett volna, hogy ez a szerkezet túléli az időt? Odalépett, hogy jobban szemügyre vegye. Bár a 
készenléti fények égtek, a nyitókilincset por borította, mintha évek óta nem nyitották volna ki. 

Megfogta a kilincset és elfordította. Arra számított, hogy odabent romlott élelmiszereket talál, 
hiszen még a hűtők sem biztosítottak ezeknek örök életet. Ennek ellenére dúsan megpakolt polcok-
ra lelt, melyeken önmelegítős konzervek, zöldségutánzatok, valamint vitaminokat és ásványi anya-
gokat tartalmazó kapszulák sorakoztak. 

Nem is foglalkozott azzal, hogy miért és hogyan kerültek ide ezek; egyből benyúlt, és elkapott  
egy konzervet. A zsebében még ott lapult a szintetikus kajarúd, de azt csak vészhelyzetre szánta. Be-
kapcsolta a konzervet, majd meg sem várva azt, hogy teljesen készen legyen a benti étel, kinyitotta  
és falatozni kezdett. Evőeszköz hiányában kézzel nyúlt be, ami megint poros volt, így víz után néze-
lődött. Nem talált semmit, ezért a kocsi felé vette az irányt, hogy lemossa a kezét. 

Már a bejáratnál járt, mikor hirtelen valami eltakarta a fényt. 
–  Még  egy  idióta  –  mondta  egy  hang,  majd  Steve  egy  villanást  látott  és  elvesztette  az 

eszméletét… 
 

Nem tudta mennyi idő múlva, de felébredt. A feje hasogatott. Tehát az előbbi villanást egy kábí-
tófegyver produkálta… 

Hatan álltak körülötte, öt férfi és egy nő. Mindannyiuk fekete overallt viselt, fejükön fényszűrős 
szemüveg, derekukon övek tele fegyverrel, egyik férfi pedig egy hatalmas puskára támaszkodott, egy 



mesterlövészfegyverre. 
Steve mozdulni akart, de rájött hogy kezeit hátul összekötötték. Kézfejéből már a vér is kiment. 
– Jó reggelt! – szólt az előbb is felszólaló alak, majd belerúgott Steve bordáiba. 
Beszorult a levegője, fájdalom ködösítette el agyát. Reflexből és védekezésből bokán akarta rúg-

ni az erőszakoskodót, de még bokáját is összekötötték. 
– Zseniálisan beleestél a kis csapdánkba. – Mondta megint ugyanaz a férfi, és leguggolt. – Nem-

sokára elég rosszul fogsz kinézni. 
Steve szerette volna megkérdezni, hogy miért, meg egyáltalán kik ezek, de a fájdalmak miatt 

még nem tudott szavakat formálni. 
A guggoló alak jó száznyolcvan centi magas lehetett, kopasz, szemét nem látta a fekete szemüveg 

miatt és ekkor nyomban rájött arra is, hogy a homoksivatagban illett volna ilyet viselni, de mivel sa-
ját szeme mesterséges volt, ez leszűrte a káros sugarakat. Tehát ennek az embernek a szeme termé-
szetes. Ez eddig rendben, de még mindig nem tudta ki ez.

Társai közül egyik egy vékony termetű férfi volt, hosszú fekete hajjal, melyet most a szél ide oda 
mozgatott. Másik egy kövér fickó, aki az overallt elég nehezen húzhatta fel, haja rövid, szőke. A har-
madik középtermetű, ő támaszkodott a nagy puskán. A negyedik nagyon magas, kopasz, a hirtelen 
feltámadt erős széllökés ellenére nem vesztette el egyensúlyát. A nő pedig szintén masszívan állt a 
talpán, fekete szemüvege alatt gonoszul mosolygott, hosszú barna haja meg sem lebbent, és Steve 
csak ekkor látta a nyakán futó, kitüremkedő keringető csöveket. Tehát ez utóbbi kettő cyborg volt. 

A Cyborgok valahol az ember és robot közti létet hivatottak jelképezni. Egykor emberek voltak, 
de testük jelentős részét lecseréltették mesterségesre, emiatt erejük vetekedett egy robotéval, intelli-
genciájuk és bölcsességük pedig egy emberével, de ők sem tudtak mit kezdeni például mérgező vagy 
radioaktív anyagokkal, ezért ezen a téren a robotok nagyobb előnyt élveztek. Ám sajnos a cyborgok 
még mindig rendelkeztek az emberi gyarlósággal, tehát vágytak a hatalomra, melyet felturbózott 
erejüknek köszönhetően könnyedén meg is szereztek. A huszonegyedik század második felében a 
nehézsúlyú bűnözők szinte mind ilyenek voltak, a hatóságok emberi tagjai képtelenek voltak lekap-
csolni őket, ezért robotokat vetettek be ellenük. De sajnos a cyborgok még azzal az előnnyel is ren-
delkeztek, hogy a gépekkel könnyen megértették magukat; egy rájuk támadó robotot is pillanatok 
alatt maguk mellé állíthattak. Egy szó mint száz, a cyborgok magas intelligenciájuk és életveszélyes 
harci képességeik miatt veszedelmes hírben álltak. 

Steve-nek pedig most volt szerencséje kettőbe is belefutni…  
– Mi most – folytatta a kopasz férfi –, elviszünk a táborba és kivallatunk. De ezt megúszhatod,  

ha válaszolsz egy kérdésre. Hol van a Tetováltak közeli bázisa? 
– Mi… miféle Tetováltak? – préselte ki a szavakat Steve. 
– Ejha – szólt hátra társainak a válla fölött –, srácok, azt hiszem van egy Elásottunk. 
– E… elásott? – habogott Steve. 
– Aha. Fogadjunk nem emlékszel arra, mi történt a világgal, igaz? 
– I… igen. 
– Sejtettem. Na de segítek emlékezni – a férfi ekkor meglendítette az öklét és Steve arcába csa-

pott. 
Orra vére eleredt, a szeme által közvetített kép megremegett. Majd egy újabb ütés landolt az ar-

cában, ezután pedig hagyták szenvedni. 
Kiabálni akart, de valamiért bent tartotta a levegőt; nem tudta letagadni, hogy ez a két arcul csa-

pás pokolian fájt. De miért tették ezt vele? Miről beszélnek ezek? Kik ezek a Tetováltak? És mit je-



lent az, hogy van egy Elásottjuk? 
Ekkor eszébe jutott Thy. Hol lehet? Miért nem mutatkozik? Elvileg meg kéne védenie őt, hisz ha 

egy robot kedvel egy embert, akkor az életét is feláldozza érte. Vagy talán ő hívta ide ezeket? Talán  
éppen ő csalta bele ebbe a csapdába? De nem, ez kizárt, hiszen nem ő irányította ide, nem ő adta ki  
az utasítást, hogy itt most megállnak. 

Steve köpött egyet, és éppen mondani akart még valamit a kopasznak, de nem maradt rá ideje: 
Thy mindvégig itt  várakozott bekapcsolt álcaruhával – mely levegőrezdüléssé változtatta testét a 
szemlélőknek – a megfelelő alkalomra. És ez most elérkezett… 

Először kilökte karpengéit, melynek fémes csusszanására az ismeretlenek összerezzentek. Vil-
lámgyors mozdulattal átnyeste a kopasz férfi nyakát, a fej pedig Steve mellkasán landolt néhány de-
ciliternyi kilökődő vérrel együtt. 

A két cyborg azonnal fel tudta mérni a veszélyt és oldalra vetődtek, de a három férfi nem: a kö-
vér hasa felnyílt, belsőségek hullottak ki. A vér átszállt a levegőn, követve a sebesen suhanó pengét. 

A karpenge megint lecsapott, most átszúrta a fekete hajú, vékony férfi mellkasát, majd a pillanat  
törtrésze alatt átnyeste a mesterlövész nyakát is. Tovább cikázott a magas kopasz cyborg felé. De itt  
egy közelharci fegyver, egy kard, feltartotta.

Thy ekkor előtűnt a semmiből, vicsorgott, szemei vörösen izzottak. Másik karjával is lecsapott, a 
hasra célzott, de a cyborg férfi időben ocsúdott és ellökte magát; a penge épp csak milliméterekre  
vétette el a hasát. Thy nem teketóriázott, máris meglódult előre, úgy ellökve magát, hogy még a ho-
mokot is feltúrta lábával. Ezután egymás után többször szúrt fej felé, melyet a kopasz balról, jobbról, 
villámgyors mozdulatokkal hárított. 

Ekkor csatlakozott be a női cyborg is,  aki hátulról támadt.  Ám valamit nagyon elronthatott, 
mert a robotlány sebesen megpördült, átvágta a hasát, majd figyelmét újra a magas cyborg kivégzé-
sére tett kísérlet kötötte le. 

Ám a női félgép még nem halt meg. A fenekére zuhant, a vágás csak felületi sebet ejtett; szikrák 
pattogtak kifelé, fekete és vörös lé spriccelt kifelé a sebből. Szitkozódott, szidta magát, majd felállt,  
arca dühödtté vált. Előhúzta közelharci fegyvereit, két vékony kardot, és ismét hátulról támadt Thy-
ra… 

…aki most két tűz közé került. Ismét megpróbálkozott egy meglepetésszerű ellentámadással – 
egy gyors, nyak felé irányuló csapással –, de a nő erre már készült, így hárított. 

Thy lebukott, feje felett centikkel zúgott el a magas férfi kardja. Hanyatt dobta magát, mert a 
fegyver hirtelen visszafelé lendült. Harci rendszerei most teljes hatékonyságon üzemeltek, emiatt a 
harcba becsatlakozó nő mozgása egy lassított felvétellé változott. Elgördült a valójában lefelé szágul-
dó fegyver elől, majd belerúgott a nő lábaiba. Ez a rúgás egy emberét azonnal eltörte volna, de az 
övét csak kisöpörte. Az oldalára hullott. Thy kihasználta azt a másodpercet míg a kopasz újratervezi  
támadását; felpattant és teljes erőből fejbe rúgta a nőt. Láthatólag itt kevésbé volt védett a külső be-
hatások ellen, mert most az arccsontjának fele bőr és húscafatokkal együtt távozott, és láthatólag 
azonnal belehalt a sérülésbe. 

A rúgást követően Thy nem tudott hárítani egy csapást, ami becsusszant az oldalába, jó tíz centi 
mélyre.  Az  aktívan  üzemelő  fájdalom visszacsatoló  miatt  most  felkiáltott.  Ugyan  ezek  igazából 
könnyedén kikapcsolhatóak voltak, a robotok mégis bekapcsolva hagyták, hogy tudják, meddig me-
hetnek el, mert bizony előfordult már olyan, hogy a harcot addig folytatták, míg már a sérülés mér-
téke javíthatatlanná vált.

A kopasz kirántotta a kardot, Thy pedig térdre csuklott. Ezt követően hátralépett, hogy lendüle-



tet vegyen, majd teljes erejéből lesújtott a lány fejére… 
…de a lezúduló fegyver félúton beleütközött valamibe.  
Steve és Thy elképedve néztek arra, ami feltartotta a csapást. Ez két ősi fegyver, egy lándzsa és  

egy kard összeépítéséből született, ahol a szúró hegy helyére félméteres kardot erősítettek. A neve 
naginata, vagy más néven lándzsakard. Használata nagy tudást igényelt, nem kevés erőt, mellesleg a 
hordozása is körülményes volt. Az ezt használó alak most visszalökte a kardot, elrántotta fegyverét, 
hogy legyen elég lendülete, és oldalirányból lendítette meg. 

A kopasz felemelte a kardját hogy védje a csapást, de nyomban rájött, hogy el kellett volna ugra-
nia: a naginata élét monomolekuláris éllel képezték ki, ami könnyedén átvágott mindent, még a férfi 
kardját is. A másodperc törtrésze alatt továbbsiklott a fejbe valahol halántéktájékon, és ki a másik 
oldalon. 

Az alak visszarántotta a fegyvert a halott férfi fejétől, majd pár kecses mozdulat után, miközben 
a félember test eldőlt, megsuhintotta, lerázva róla a vért. Majd a hosszú nyél összecsukódott, egé-
szen addig, hogy normál kinézetű karddá váljon. 

Az alak egy nő volt, olyan magas, mint Steve. Hosszú vörös haját hátul és kissé fent felkötötte  
egy fémpánttal. Ő is nagy fekete szemüveget viselt, egyfajta hegesztőszemüveget. Barna, hosszú, tér-
déig érő koszos kabátot hordott, nadrágja bőrből készült, oldalán nyitott, csíkokban összefogott, lá-
bán súlyos bakancs, testén pedig egy piros, magas nyakú pulóver, melyet láncingszerűen szőttek el-
lenálló vékony fémszálakból.

Elkapta a robot éppen eldőlő testét, majd óvatosan a földre fektette. Thy kikapcsolt, lehunyta 
szemeit, és megkezdte az önjavítást, ami percektől kezdve akár órákig is tarthatott. 

A nő ezután felállt, majd a száját tátó Steve fölé állt, és úgy nézett le rá, mint isten a gyarló ha -
landóra. Teste éppen eltakarta a tűző napot, majd kardját a férfi nyakához tartotta.

– Üdv néked férfi bőrbe bújt királykisasszony, kit meg kell menteni.
Steve nyomban rájött, hogy valóban olyan szerepbe került, mint egy királykisasszony, akit férfi -

ak mentenek ki a sárkány fogságából, csak a szerepek most egy kicsit felcserélődtek. Megadóan elfe-
küdt. 

– Nahát – folytatta a nő szarkasztikusan –, tényleg egy férfi kinézetű királylányhoz van szeren-
csém.  

– Oldozz el, kérlek!
– Máris, csak előbb egy-két kérdésre válaszolsz. Először is – leguggolt, majd pántos szemüvegét 

homlokára tette. Emberinek tűnő, mégis mesterséges zöld szemeinek írisze éppen átrendeződött né-
hány érdekes színelváltozás kíséretében, melyek elárulták cyborg kilétét. – Ki vagy te? 

– A nevem Steve Walsh. 
– És mi a roboté? 
– Thy. 
– És miért kószáltatok errefelé? 
– Keressük Metropolist. 
A nő meghökkent. – Tudjátok hol van? 
– Csak annyit, hogy Chicago romjain, északkeletre. 
– És ezt honnan tudod? 
– Foszforeszkáló festéssel láttuk falakon este. 
– Aha, én is láttam ilyet, de csak azt, hogy Várunk Metropolisban. Az üzenet másik fele elve-

szett. 



– Akkor most eloldozol? 
– Még nem. Szóval… mit csináltál Teresa előtt?
– Ki előtt? 
– Nem ki, hanem mi.  
– Oké. Akkor mi az a Teresa? 
– A kisbolygó, ami beköszönt a maga néhány trillió tonnájával szerény hajlékunkba a háború 

alatt. 
Steve egyszeriben megértett mindent. Tehát a befekvéskor háború dúlt, melynek élve átvészelése 

volt a cél, majd ezek szerint ez a Teresa nevű kisbolygó mindennek véget vetett, és a hibernátor csak  
akkor engedte ki, mikor már biztonságosnak ítélte a kinti létet a becsapódás után. Ám akkor hogyan 
jött ez a Metropolis? Mikor építették? Mikor engedte ki a hibernátor? Idő! Ó, igen. 

– Milyen évet írunk? – kérdezte Steve. 
– Milyet írnánk? Hát 2192-t. Talán nem tudod? 
Steve eltátotta a száját, arcából kiszökött a vér, mintha nemcsak a csuklóin, de a nyakán is lenne  

egy szorítókötés. 120 évig feküdt a hibernátorban… 
A nő a messzeségbe bámult. – Igazából én is csak egy éve ébredtem, nem csak te aludtál jó sokat.  

Az én reakcióm is hasonló volt. De már hozzászoktam a tényhez. Azt javaslom tégy te is így. 
Steve még mindig elképedve bámult rá, majd az égre emelte tekintetét és behunyta a szemét.  

120 év… istenem… 
A nő egy kést húzott elő kabátjának belső feléből, majd oldalra fordította a férfit és levágta a kö-

telékeit. 
Steve csak feküdt, mozdulatlanul, nem is érdekelte hogy tagjai felszabadultak.
– Gyere, állj fel! – mondta a nő, majd felállt és kezét nyújtotta lefelé, hogy segítsen. 
Steve oda sem nézve fogta meg az erős markot, a karja pedig ezután majdnem kiszakadt vállból 

ahogy a nő talpra rántotta.
– Na, hadd nézzelek meg közelebbről – megfogta a vele egymagasságú férfi vállait, maga felé 

fordította, majd mélyen a szemébe nézett. Steve a nőében is el tudta olvasni a gyártó emblémáját. Mi 
több, észrevette az arcon és a szemgödrökben – persze csak hiperérzékeny és nagy felbontású sze-
meinek köszönhetően – a smink implant nyomait: ezek semmi másra nem voltak jók, csak arra, 
hogy viselőjének arcát gondolati parancsra elmaszkírozzák. Egyik percben vörös szemfedélt tudha-
tott magáénak, másikban akár harci díszeket, vagy épp babáéhoz hasonlító sima bőrt. 

A nő a szeme körül vörösre festette a bőrt, szempilláit hosszúra állította, száját kissé megduz-
zasztotta, hogy minél vonzóbb külsőt kölcsönözzön neki, de az előbbi halálos harci bemutató emlé-
ke ezt a benyomást úgy rombolta szét, mint part menti falut a szökőár. 

– Nocsak, látom te sem vagy egészen ember – mondta a nő összehúzott szemekkel. 
– Tudom, a szemeim… 
– Dehogy csak a szemeid. 
Steve szíve kihagyott egy ütemet. 
– Tehát ezt sem tudod – kuncogott a nő. – Még nem jött vissza minden emlék. Én is így ébred -

tem, fogalmam sem volt, fiú vagyok-e vagy lány. De nyugi, minden visszajön hamar. 
– Akkor mi még, ha nem csak a szemeim? 
– Kérlek szépen te is cyborg vagy. Egy harci. A szemekben mindent látni, a jelek megjelenítőd-

nek, csak tudni kell dekódolni. 
Steve képtelen volt megszólalni… Cyborg? Én? Nem lehet. Hogy nem emlékezhetek erre? Hogy  



tűnhetett el minden ilyen emlékem? 
Leroskadt a földre, maga elé meredt, a finoman mozgó homokra, és szinte mindent újra kellet 

értékelnie önmagában. Az még rendben is lett volna, hogy némi emlékezetkiesés lép fel, de ilyen 
mértékű már egy kicsit sok volt. 

A nő tudta mit érez, így magára hagyta és megvizsgálta Thyt, akinek a szeme csukva volt, szem-
héja remegett, oldalából apró szikrák pattogtak kifelé és valami mozgott odabent: a befecskendezett 
nanorobotok már dolgoztak benne, szőtték újra a külső szöveteket, egy másik részük pedig a sérült 
áramköröket és vázat. 

A nő látta, hogy a robotlány hamarosan rendben lesz, és leült mellé a földre, kardjával a homo-
kot piszkálta,  eközben Steve-re sandított.  A férfi  ebből  semmit nem érzékelt,  láthatólag ronccsá 
szaggatta saját személyiségét. 

– De ha cyborg vagyok – nézett a nőre hirtelen, szemei kétségbeesetten kiáltoztak némi támoga-
tásért –, miért kell kaja és víz?

– Mert részben emberek vagyunk. Kell minden, ami egy embernek, beleértve a pihenést is. Fo-
gadjunk, sokat alszol még most is, ugye? 

– Igen, most is össze tudnék csuklani. 
– Akkor aludj! Feküdj be a kocsiba! Vigyázok rátok addig. 
– Vigyázol?! – hagyta el száját egy hisztérikus nevetésféle. – De hát nem is ismerünk. 
– A nevem Sylvia. Igazi nevem persze Amy Smith, de azt utálom. Szólíts Sylviának!
– Oké, Sylvia. Akkor én most… – bizonytalanul felállt, tett egy lépést a kocsi felé és a hallottak 

miatti sokkhatástól ott helyben összecsuklott és elaludt. 
Sylvia elmosolyodott. Na végre, nem kell keresnem tovább azt a rohadt várost egyedül, gondolta. 

Érdekes kis társaságom lesz. Egy jóképű cyborg férfi és egy elég hatékony robotlány. Na de várjunk  
csak! 

Thyhoz fordult és megtapogatta a testét, kinyitotta a száját és belenézett. Elmosolyodott. 
Steve hanyatt fekve aludt, Thy még önjavítást végzett, így Sylvia sem tudott jobbat tenni, mint-

hogy őrködik felettük. Felmászott a két torony egyikére, hogy a látóhatárt figyelje… 
 
Steve felébredt. A délutáni nap kellemesen sütött. Legalább hat órát aludt. Testét félig belepte a  

homok, arcát is, így köpdösött mikor felébredt. A földön ült egy ideig, mígnem egy árnyék vetült rá:  
Sylvia sétált közelebb. 

– Jó reggelt – mondta mosolyogva, szemét most takarta a vaskos szemüveg. – Akarom mondani 
szép délutánt. – Leült a földre a férfi mellé. – Na, már jobb, igaz? – sandított rá, a szemüveget hom-
lokára téve.

– Igen, valamivel – bólogatott lassan. – De miért fogadom el ilyen gyorsan ezt a tényt? 
– Azért, mert ezt mindig is tudtad, de a hibernáláskor átmenetileg eltűnt. Az emlékek általában 

időben visszafelé jelennek meg, tehát neked az lehetett az első, amit közvetlenül a befekvés előtt tet-
tél. Most pedig én meggyorsítottam a folyamatot, és rásegítettem egy kis plusz információval, amire 
előbb utóbb úgyis emlékeztél volna. Tehát nem nagy ügy. 

– Nem nagy ügy?! Azért itt nem csak olyan apróságról van szó mint a hajam színe. 
– Tudom. Én is átéltem ezt, aludtam rá párat és kész. Holnapra már nem is fog érdekelni, hidd 

el. De ha megfogadod a tanácsomat, akkor segíts magadon és kezd el feltérképezni magadat, vagyis 
derítsd ki milyen beültetéseid vannak. 

– Hogyan? 



– Nézd át a tested! De jobb, ha átnézlek én. Vetkőzz le!
– Tessék? – Steve rámeredt. 
– Csak nem szégyenlős vagy? – a nő most gonoszul mosolygott, szemére visszatette a szemüve-

get. 
– De… az vagyok, bár szeretném tudni miért. 
– Mert nem számít, mennyi mesterséges kütyü van benned, az emberi érzelmek megmaradnak. 
– De a pszichózis… 
– Az szélsőséges eset. Ezerből egyszer fordult elő, nem mellesleg a befekvés előtt büntette a tör-

vény, ha átlépték a korlátot. 
– Mennyi volt ez? 
– 60-40. Tehát 60% ember és 40% gép arányt fent kellett tartani. Ha ezt valaki átlépte, máris tör-

vényt szegett. 
– Értem. És te látod, mik vannak bennem?
– Igen, ezt diagnosztizálásnak hívják. De csak akkor látom az adatokat, ha közelről nézem a tes-

tet. 
Steve sóhajtott megadóan, majd egy szó nélkül vetkőzni kezdett. A kocsihoz sétált, levette kabát-

ját, kibújt csizmájából, nadrágjából, és az alsóneműt magán hagyva a nő felé fordult. – Kész vagyok, 
nézz át!

Sylvia meg sem mozdult, a válla fölött nézett hátra, szemüvegét megint homlokára tette. – A ga-
tyádat is vedd le! 

– Már levettem. 
– Az alsóra értettem. 
Steve az egyre gonoszabbul vigyorgó nőre meredt, majd száját húzva letolta alsónadrágját is. 
Sylvia feltápászkodott, és elég erotikusan lépkedett feléje. – Méretes darab – kacsintott. 
– Ha arra gondolsz, hogy… 
– Igen, arra gondolok, de nem vagyok férfi, én bírom a hiányt… egy ideig. Most ne mozogj! 

Hadd nézzelek. 
Simogatni kezdte a testét. Érintése annyira érzéki volt, hogy Steve alig bírta türtőztetni magát. 
Mivel Sylvia látta, hogy a férfi küszködik az érintés ellen, gyorsan végzett a kényes helyen, majd 

folytatta a karok, mellkas, has átvizsgálásával, eközben körbejárta a férfit mintha csak valami eladás-
ra szánt árucikk lenne, hümmögött, sőt egyszer még fennhangon káromkodott is. Végezetül eléje lé-
pett. 

– No Steve, hát nem semmi, ami benned van. 
– Ezt kifejtenéd bővebben? 
– A csontozatod keramikus bevonattal rendelkezik, tehát ez a műtét pokolian fájhatott a befek-

vés előtt. A szemeidet már mondtam, van bennük kereső funkció, fényszűrő, hőlátás, infralátás, de 
elég nehéz aktiválni ezeket, én is szoptam az enyémmel. Aztán, a két karodban és lábadban erősített  
fémszálas izomzat feszül, tehát ha közelharci fegyver kerül a kezedbe, akkor azt elég gyorsan és erő-
sen tudod forgatni, de ehhez nem árt, ha előhozod az agyadból hogyan kell. A tüdődben van légszű-
rő is, tehát be tudsz sétálni elgázosított termekbe is. Ezt is tudnod kell aktiválni, mert önmagától 
nem megy. És a legjobb a nanorobot befecskendező. Normális esetben kettőt ültetnek egy cyborgba,  
de beléd tizenkettőt tuszkoltak. 

– Tizen… 
– Hja, bár szeretném tudni, hogy csinálták. Na mindegy, folytatom. Az erősített izomzattal ren-



delkező karok képesek akár egy autót is felemelni, a gond az, hogy maga a végtag kiszakadna a hús-
ból. Ezért ezt kétféleképpen alakították át. Egyik az erőátvitel központosítása, ezért neked is, mint 
nekem, ízületerősítést és gerincpántolást építettek be. A másik megoldásban a túlzott erő a mozgási 
sebességen javít. A befekvés előtt egyenlő arányban vegyítették ezt a két megoldást. A végtagokban 
pedig… hohó, várjunk csak… – a nő még egyszer megvizsgálta a férfi csuklóit. – Ejha, szép. A csuk-
lódban van egy kis szerkezet, ami egy folyékony anyagot tud kilökni. Ez az öklödben, a kerámiabe-
vonatú csontokra még egy réteget húz, megszilárdul, vagyis akár egy falat is könnyedén átütsz pusz-
ta kézzel. A bőröd majd le fog jönni, de egy-egy nanorobot befecskendező a kézfejedben pulzál, te-
hát egyet ütsz, és öt másodperccel később máris új bőr feszül az öklödön. 

– Még mindig nem értem, milyen kutató… 
– Nem voltál te semmiféle kutató, azoknak nem készítenek ilyen testet. Biztos küldetésben voltál 

és ez szerep az utolsó emléked, ezért hiszed hogy az vagy. 
– Küldetés? Szerep? 
– Igen. Te egy bérgyilkos vagy, hivatalos nevén elfogó-cyborg.
Megint világok omlottak össze a férfiben. Már kezdte érteni, hogy miért nem érzett semmiféle 

gyászt, mikor kollégáinak halott testét látta. Talán épp az egyiket kellett kivégeznie, de a befekvés 
megszakította a folyamatot. Igen, így már logikus. 

De sokat most nem tudott tenni ezzel. Ezt kell elfogadni és kész. Emellett remélte, hogy Sylvia 
igazat mondott, és tényleg pár nap alatt túlteszi magát ezen. 

– És te milyen cyborg vagy? – kérdezte a nőtől, bár fogalma sem volt, honnan érkezett a kérdés, 
agyának melyik szegletéből. Igazából nem is érdekelte a válasz, mindössze az udvariasságot igyeke-
zett fenntartani. Na de miért? Ez talán az imént említett bérgyilkos énjének köszönhető, ami mézes-
mázosan az áldozathoz juttatja magát olyan közel, amennyire csak lehet? 

– Én amolyan testőr vagyok… Na jó, nem csak amolyan, hanem az. Az én testemben csak két 
befecskendező van, de a bőrömet átszőtték huzalokkal, és a csontom nekem is olyan, mint a tied, va-
lamint a létfontosságú szerveket is körbenövesztették egy szerves, de ellenálló cuccal. Ennek nem 
tudom a nevét, de olyan, mint valami csontréteg. Az anyagcserémet viszont ez egy kicsit megrépáz-
ta. Vagyis ha eszek valamit, az nekem ötször annyi időre elég. A lábaimban is van némi gyorsító hu-
zalozás, tehát úgy futok, mint a villám. Nem mellesleg sok harcművészeti program cikázik a fejem-
ben, és egy kicsit gyengébb karhuzalozásokkal rendelkezem, mint te. 

– Értem – sóhajtott Steve. – Ez igazából… hát ez igazából nem is olyan vészes – mondta, de nem 
gondolta teljesen így. Egyelőre… 

– Nem hát. Még ember maradsz, csak túlélőképesebb. Mi van a robottal? Mi is a neve? 
– Thy. 
– Jó. Tehát mi van vele? 
– Ő sem egyszerű darab. Van benne harci program, még társalkodó is, sőt… 
– Még kéjfunkciók is – fejezte be a nő. 
– Aha. 
– Kipróbáltad? – vigyorgott. 
– Még nem.
– Tehát majd ki fogod? 
– Lehet. 
Sylvia felkacagott. – Lyuk, lyuk, nektek aztán mindegy. Ja, és még egy fontosat nem mondtam. 
– Mi az? 



– A répád. Serkentőket építettek a tövébe, vagyis neked 24 órán keresztül úgy állhat, mint a cö-
vek, de a hormonszint csak kettőt fedez, vagyis két órát élvezhetsz, a többiben akár aludhatsz is, és  
akárhány nőstény lovagolhat rajtad. 

– Hmm – Steve kezdte jobban érezni magát. 
– Mázlista – mondta kissé irigykedve Sylvia. – Szeretnék nőben lenni olyan, mint te.
– Hát építtesd át magad. 
– Igen? És hol? Te láttál valami kórházat valahol? 
– Nem. 
– Mert már nincsenek. De erre majd rájössz magadtól. Amúgy meg én testőr típus vagyok, tehát 

nekem nem lehet ilyenem. Bár ha akarok, lehet, de nem akarok. Megvagyok nélküle. 
– Értem. 
– Érted a francokat – fakadt ki Sylvia, és ebből a férfi máris rájött, hogy nem biztos, hogy élvezte 

a szex nem igénylését. – Mikor látok olyat, mint az – mutatott Steve férfiasságára –, mindig jön a 
gondolat, hogy már ideje lenne, de a testem nem indul be. Nincs hormontermelődés, semmi. Nem 
vagyok jó erre a célra sajnos – sóhajtott, majd elfordult és Thy felé indult, de még a válla fölött hát-
raszólt. – Már felöltözhetsz. 

Steve engedelmeskedett, míg a nő Thy mellé térdelt. 
A robotlány ekkor kinyitotta szemeit és fáradt hangon köszöntötte a nőt, mert emlékezett arra, 

hogy megmentette az életét. – Hülü… hülülű, háccia!
– Szervusz – mondta Sylvia olyan tónussal, ami Steve-nek egy anyát juttatott eszébe, aki álmos 

gyermekének csak annyit mond, hogy „Aludj, nem lesz semmi baj!”.
– Hogy hívnak? – kérdezte Thy, szemeit csak félig nyitotta ki. 
– Sylvia. 
– Sylvia… – ízlelgette a szót Thy. – Szia, én Thy vagyok. 
– Szia Thy. Hogy vagy? 
– Nem jól. Még kell egy kis idő. 
– Rendben, csak pihenj! 
– Kikapcsolhatok? 
– Persze. 
– Oké, akkor szia később. 
– Szia Thy. 
Steve figyelmét nem kerülte el az az érzelmi atomrobbanás, ahogy Sylvia azonnal megkedvelte a 

robotlányt. Végzett az öltözködéssel és odasétált. – Hogy van Thy? 
– Jól – mosolyodott el a nő. – Illetve jól lesz. Hú, a franc, még sosem kedveltem meg senkit ilyen 

hamar. 
Steve nem szólt semmit. A járművek felé nézett és látta, hogy a sajátjuk mellett még négy másik 

parkol. Hárommal az előbb lemészárolt banda érkezett, a negyedikkel pedig Sylvia. Mindegyik anti-
gravitációs elven működött, de csak Sylviáé tűnt a legmegkíméltebbnek; a banda tagjaién lövésnyo-
mok, karcolások, és az egyiknek az oldala egy karnyi széles sávban az elejétől a végéig megolvadt. 

Feltámadt a szél, homokkal terítette be őket. Sylvia felállt, felemelte Thy testét, majd az épületbe 
sétált vele. Steve utána kullogott. 

A nő lefektette a robotot, melléje ült, anyásan simogatta a fejét majd Steve-re nézett. – Na, most 
hogy ilyen gyorsan és jól összehordott minket a szél… mit teszünk? 

Steve-re megint rátört az álmosság, leroskadt a fal tövébe és hallgatta a süvítő szél játékát. – Ha-



ladunk tovább Metropolis felé. 
– Tudod a távolságot is? 
– Azt nem, csak az irányt. 
– Hogy áll a kocsitok? Kétszemélyes? 
– Aha, de az energiacellák kissé hibásak. Egy órát üzemel, ötöt tölt.
– Az enyém is kétszemélyes… akkor te és Thy együtt mentek, igaz? 
– Aha. Tudod, milyenek ezek, engem látott meg először, engem tekint gazdájának. 
– Hja, tudom. Nagyon aranyos darab. 
– De valami nem egészen jó benne. 
– És mi? – pislogott a nő. 
– Gyakorlatilag a szenzorai hibásak, bár a harci egységei  szerencsére működnek.  Egy másik 

funkciójára már rájöttél te is, na meg a haja is változik. 
Sylvia arca felragyogott. – Ó, ez abból a szériából van? – Hallott ezekről, de nem látott belőlük  

egyetlen járkáló darabot sem. 
– Igen, abból.
– Tényleg tucatnyi hajviseletet állíthat be? És tényleg buzogányszerűen áll fel a haja, ha mérges? 
– Igen. 
– Hm, érdekes, hogy hogyan hozták ezt össze kéjfunkciókkal, meg harci modulokkal. – Thyra 

pillantott, aki úgy aludt, mint egy gyerek, még finoman szuszogott is, de persze levegőt nem igé-
nyelt: a lélegzés csak egy beépített funkció volt a minél nagyobb élethűség eléréséhez. 

Steve már bóbiskolt, Sylvia pedig az ajtóhoz lépett. – Aludj, látom még rád fér. Éjszaka pár órát 
nekem is kell, akkor felébresztelek, őrködsz majd te is, aztán reggelig én, és indulunk, rendben? 

– Rendben – ásított Steve. – Ó, jut eszembe, a kocsinkban van egy csomó víz, a hűtőben meg 
kaja. 

– Még ehetőek? 
– Egy konzervet nyitottam ki mielőtt ránk támadtak, az rendben volt. 
– Rendben, akkor aludj! Kiszolgálom magam. Jó éjt!
– Neked is. 
Steve-et egyetlen perc múlva elnyomta az álom… 
 

Reggel nyolc óra körül ébredt, Sylvia nem is keltette fel. Az előző nap hallott sokkoló tények ön-
magáról már kevésbé szédítették meg. Sőt már szinte alig. De azt még nem tudta hogy hogyan hasz-
nálhatja az említett beültetéseket. 

Kint a nap szikrázóan sütött.
– Miért nem keltettél fel? – kérdezte Steve és dörzsölte szemeit, mintha csak igaziak lennének.  
– Nem tartottam szükségesnek, mert akárkik is voltak ezek, egyikük kocsijában volt egy térfi-

gyelő szenzor. Aktiváltam, és beültem. Ha bárki az öt kilométeres közelünkbe lépett volna jelez, de 
nem történt ilyen. Én is tudtam aludni egy jót. 

– Hogy van Thy? – nézett oda Steve ahol a robotlány előzőleg feküdt, de most hűlt helyét látta. – 
Akkor úgy kérdezem, hol van? 

– Válaszolok mindkettőre – mondta Sylvia. – Már jól van, és épp pakol be a kocsiba. 
– Mit? 
– Hát kaját. Kiürítettük a hűtőt, de csak a tárolhatót visszük el, a romlandót most kell megen-



nünk. Gyere!
A nő talpra segítette, majd kisétáltak a napsütésbe. 
Éjszaka folyamán Sylvia eltemette a hat ismeretlen testét, ebben Thy segédkezhetett neki. Mind-

össze csak néhány apró domb emelkedett jelöletlen sírjuk gyanánt, melyet talán még a mai nap fo-
lyamán a szél beterít homokkal. 

– Steve, hülülű, szia – kiabált Thy a kocsitól vékonyka hangján. 
– Szia Thy! – intett a férfi is. Örült, hogy a lányt épségben látja viszont, virgoncan, éppen, ahogy  

eddig. 
– Szerintem – mondta Sylvia –, használnunk kéne ezeknek a kocsiját, elég jól egybe vannak rak-

va. 
– Hm – gondolkodott Steve. – Szerintem meg nem kéne, mert ha többen vannak, kiszúrhatják,  

ha pedig ezek már másokat is molesztáltak, előlünk is elfutnak majd. 
– Igaz… – sóhajtott. – Mindjárt indulhatunk, kérsz egy cigit addig? 
– Te dohányzol? Úgy értem, a cyborgok dohányoznak? 
– Van nekem is tüdőm, az még emberi. Bár a te légszűrőd úgyis meggátolja az élvezetet. 
– Így igaz. Úgyhogy kösz, nem. 
Sylvia megvonta vállát, majd rágyújtott arra a cigarettára, amit az ismeretlenek kocsijában talált.  

Mikor kifújta az első füstfelhőt, a férfi nekiszegezett egy kérdést. – Apropó, ezek engem valamiféle 
Tetováltakról kérdezgettek. Kik azok? 

– Fogalmam sincs. 
Steve elraktározta agyában a megválaszolatlan kérdést. Rápillantott Thyra, aki láthatólag nem 

értette, hogy egy fél köbméternyi helyre miért nem lehet kettőt bepakolni, így ki-be rámolta a ládá-
kat, hogy megtalálja a megfelelő elosztást. Eddig nem járt sikerrel. Mi több, mérgesen rugdosta a 
homokot, és egyre csak próbálkozott. 

– Befér mind – mondta Sylvia pöfékelve –, már megpróbáltam, most csak tesztelem a képessége-
it. De látom, tényleg eléggé hibásak az érzékelői. Kíváncsi vagyok, mikor jön rá hogy a másik kocsi  
még teljesen üres és a csomagtere is nagyobb. Addig együnk!

Steve bólintott, majd visszamentek a konyhába, kinyitották a hűtőt és nem foglalkozva komplex 
ételek készítésével, egyben ették meg a szintetikus zöldségeket, nyelték le a vitamin kapszulákat és 
öblítették le torkukat vízzel. 

Tíz perccel később végeztek. Steve kilépett a napfénybe, hunyorgott. Sylvia újra rágyújtott, meg-
állt az ajtóban, és vállát a megolvadt ajtófélfának vetette. – Nem megy ez neki. 

– Ja, látom – mondta Steve, zsebre tette kezeit és figyelte Thyt, aki még mindig nem jött rá, hogy 
a másik kocsiba is lehet pakolni; mi több, már úgy összenyomta a ládákat meglehetősen nagy erejé-
vel, hogy már szinte mindegyiknek betört az oldala. – Megyek, segítek neki. 

Sylvia csak megvonta a vállát. 
– Nem férnek be, nyah – toporzékolt a lány mikor Steve melléje lépett. 
– Dehogynem. Nézd csak?! – Ezzel a másik kocsihoz lépett és kinyitotta a csomagteret. – Látod? 

Ide is pakolhatsz. 
Thy lemerevedett, majd nem sokkal később lesütötte szemeit. – Bocsánat, nem láttam azt. 
– Semmi gond. De gyere, pakoljunk, mert indulunk!
Elosztották a ládákat, megpakolták a kocsikat. 
Sylvia lépett melléjük. – Ja, amúgy éjszaka megpiszkáltam a kocsitokat, most már sokáig műkö-

dik majd. 



– Remek. Hát akkor… 
Egymásra néztek. – Indulás!
Steve mögé ült Thy, izgatottan dobolt a férfi vállán, Sylvia pedig a saját kocsijába szállt. Mindkét 

autó halkan süvítve emelkedett a talaj fölé, északkeleti irányba fordult és megkezdte ismeretlen tá-
volságokra tartó utazását… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



3. RÉSZ
Úton Metropolis felé 
 
Körülbelül százhúsz kilométert repültek a sivatagos területen a vörös homok felett. A két jármű 

közt kommunikációs kapcsolatot létesítettek, Steve és Sylvia időnként beszélgetést kezdeményeztek, 
melyek nem tartottak tovább néhány percnél. 

Steve érdeklődött a vörös homokról. Sylvia úgy vélte, hogy ennek Teresa lehetett az oka, hiszen 
megváltoztatta a bolygó klímáját is. Nem tudta, hova csapódhatott be, csak azt, hogy hosszú évekre 
nukleáris telet hozott magával. Ezt a nagy mennyiségű, légkör felső rétegeibe került por idézte elő, 
ami elzárta a napfény útját a felszínre, ahol minden megfagyott. Sylvia túlélte, hiszen a föld alatt pi-
hent, akárcsak Steve és Thy. A vörös homok talán magának Teresának a porrá vált „teste”? Vagy mi 
más lehetett? 

A nőtől még azt kérdezte, hogy látott-e valahol bármiféle emberi települést, melyre a válasz po-
zitív volt, de azon kevés helyen is ellenségesen viselkedtek félig gép személyével szemben. Ezért hát 
odébb állt. 

A síkságot felváltotta néhány laposabb domb, majd ezek egyre szaporodtak, és oldalra pillantva 
már egyre magasabbakat láttak. Nem sokkal később, messze előttük pedig már hegyeket is. 

Tíz perc múltán már jobbra-balra kellett manőverezniük, mielőtt felkenődnek az egyik hegy ol-
dalára, mert a szintkülönbségeket a meghajtók nem tudták lekezelni megfelelő sebességgel. A he-
gyek már olyan magasak voltak hogy megmászni is több napba telne. Mikor Steve erre gondolt,  
nyomban rájött, hogy saját hegymászási képessége valójában cyborg létének tudat alól előtöréséből 
eredt. 

A hegyek vörösesbarna kőzetből álltak, itt-ott veszélyes kiszögellésekkel, egy helyen pedig vala-
miféle sekély tó maradványaival, ami miatt nem volt érdemes megállni és sáros vizet gyűjteni. 

A hegyek közti „út” már szabályos kanyonná változott, és a kezdeti kétszáz kilométer per órás  
sebességüket már százra kellett csökkenteniük. 

A nap továbbra is vakítóan tűzött. Menet közben Steve igyekezett rájönni saját szemének forté-
lyaira: a fényszűrés automatikus, egyfajta felvillanás védelem is egyben, ezt már kitalálta. Igyekezett 
hőlátó- és infravörös üzemmódra kapcsolni, mely eltartott egy ideig, de végül sikerült. Memorizálta  
a gondolati parancsot. 

A kanyon ide-oda kanyargott, majd a hegyek közti terület egyfajta völgybe – mely fekete szik-
lákkal tarkított kiégett tisztás volt csupán – torkollott. Ezt négy nagyon magas hegy fogta közre. A  
szemben lévő oldalon folytatódott a kanyon, és ott végre meglátták a civilizáció első jeleit… 

Egy gát szerűség állta útjukat, ami valójában egy hatalmas, közel fél négyzetkilométeres felületű, 
nyitható ajtó volt,  akárcsak egy gigászi várkapu. Rajta figyelmeztető festéseket láttak ötembernyi 
magas betűkkel: „Azonosítás nélküli járművekre azonnal lövünk.”

– Mi ez? – kérdezte Steve. 
– Passz. Erre még nem jártam. 
Ekkor hirtelen a kanyon peremén eddig álcázott rakétavetők fordultak ki a sziklák alól, legalább 

ötven. Még idebent is hallották a csövekbe csúszódó töltetek döngését, a hajtóműveik aktiválódását.
– Ajjaj – mondta Sylvia. – Pucoljunk innen!
Steve sem teketóriázott, megfordította a kocsit, és követte a nőét. Éppen időben, ugyanis a kilö-

vők kiköpték tartalmukat…  



Lepadlózták a járműveket. Nem maradt más választás, ki kellett emelkedni a kanyonból, külön-
ben végük. 

Felkapták a gépek orrát. Egy csokor rakéta – szerencsére irányítatlan – alattuk száguldott el és a 
legközelebbi kanyarból köbméternyi sziklákat robbantott ki. A hegyek fölé emelkedve máris látták, 
hogy több hegycsúcson emelkednek ki hasonló kilövőállások. Tehát bármi is van a kanyonban, azt 
piszkosul védik. 

A hegycsúcsokon lévő állások is befogták a járműveket, de ezúttal nem tüzeltek. Vagyis az előbbi 
csak egy finom utalás volt: Nem engedünk be senkit, fordulj vissza!

Visszazuhantak a kanyonba, takarásban a gát környékén és a hegycsúcsokon lévő állásoktól. 
– Hú, ez meleg volt – lélegzett fel Sylvia. 
– Most mit teszünk? 
– Nem tudom. Azt se tudom, kik ezek és miért lőnek. De várj! Rádió. Kapcsold be!
Aktiválás után egyből kilökődött egy térbeli ikon, vörösen lüktetett, jelezve a bejövő rádióadást.  

Steve megnyitotta. 
– Itt a Metropolis hármas védelmi vonal. Válaszoljanak!
Steve-nek eltartott egy ideig, míg rájött ezt hogyan tudja megtenni, közben azon gondolkodott,  

hogy ez a védelmi rendszer előbb lő és csak aztán kérdez? Vagy már eddig is kérdezősködtek de nem 
kaptak választ tőlük, és ezért nyitottak tüzet? 

Sylvia már tudta a válaszadás fortélyát a rádión, így válaszolt a követelőző hangnak. – Itt Amy 
Smith, azonosítószám ZT 112587, berepülési engedélyt kérünk. – Fogalma sem volt arról hogy mi 
mást kérhetne, és nem tudott mást használni mint 120 éves azonosítókódját, de nem hitte hogy ez  
még bárhol regisztrálva lenne. 

Néhány másodperc múltán egy férfihang válaszolt, ami az előzőhöz képest kevésbé tűnt gépies-
nek. – Amy Smith, vettük az adását, de kódját nem találtuk az adatbázisban. 

– Persze hogy nem, mert egy kissé öreg. 
– Önök Elásottak? 
– Elá… elnézést, mik? 
– Elásottak. Így hívjuk a százhúsz évvel ezelőtt hibernált embereket. Maguk is ennyit pihentek, 

nemde? 
Sylvia és Steve egymásra néztek egymás kivetített képén keresztül. A férfi már hallotta ezt a szót, 

de a nő még nem, és mivel a rádióadásban többes számban beszéltek, ez azt jelentette, hogy ebben a  
120 éves alvásban nem voltak egyedül. 

– Igen, Elásottak vagyunk. – Mondta a nő.
– Rendben. Amy Smith, berepülés engedélyezve, nyitjuk az ajtót, az első blokkban tegyék le a 

járműveket és én megyek önökért!
– Értettem! – a nő lekapcsolta az adást és Steve-hez szólt. – Na, ehhez mit szólsz? 
– Mit szólhatnék? Tehát mi vagyunk az Elásottak?
– Úgy tűnik. 
– És én mi vagyok? – kérdezte Thy. 
– Nem tudom – mondta Steve és  hátranyúlva megsimogatta  a fejét.  Tudta,  hogy a  robotok 

igénylik ezt, a törődés jelét, hogy nincsenek elfelejtve. Mintha csak állatok lennének, de elég intelli-
gens és halálos fajták. 

A gátajtó közelébe lebegtek, de a vetőcsövek még elszántan követték a röppálya minden ívét. A 
hatalmas ajtó betöltötte a kilátókat, és innen már jobban ki tudták venni, hogy nemcsak üzenetek,  



hanem még lövésnyomok is tarkították a masszív felületet. 
Még az utastérből is hallották a nyikorgást, ami régi holofilmek ódon várkastélyának felemelke-

dő vasrostélyára emlékeztette őket. De ez az ajtó most kétfelé nyílt. Amint lett elég hely a járművek 
bemanővereztek, az ajtószárnyak pedig megálltak és visszazárultak, mintha kezelőik félnének attól 
hogy valaki más is beszáguldhat a résen át. 

A gátajtó mögött, nem egész háromszáz méterre egy másik hasonló szerkezet zárta el az utat. A 
kanyon ezen szakaszának felső részén hidak futottak keresztül, rajtuk emberek álltak, hatalmas fegy-
verekkel célozva a járművekre. Sem Steve, sem Sylvia nem kételkedett abban, hogy elég ezekből 
egyetlen lövés, és a járművel együtt szakadnak cafatokra. 

A mélységben – a kanyon alján – emberszabású lépegető gépek tucatjai álltak. Ezek a modern 
városi hadviselés első számú egységévé léptek elő a befekvés előtti időkben; négy méter magasak le-
hettek, testükbe ülhetett az ember egy tereptől függő rácsos vagy törhetetlen üveg burkolat mögé. A 
lépegető kezének helyére fegyvereket építettek, melyek most mind a két kis járművet célozták. Ol-
dalt a kanyon burkolatlan falát látták, melyről a megváltozott légnyomás miatt apró kavicsok hullot-
tak a mélybe. 

Felfelé emelkedtek, a hidak közé, és az egyik tövében megbúvó terasz fölé lebegtek, melynek te-
teje óvta őket egy esetleges esőtől. A terasz egy részét üvegfallal körbevett őrposzt foglalta el. 

A fegyveresek még mindig céloztak, egy ember pedig két világító rúddal a kezében a leszálló-
helyre irányította a két járművet. 

Pontosan egymás mellé szálltak, a légi irányító sisakos férfi a kezével jelezte, hogy állítsák le a  
hajtóműveket. Sylvia engedelmeskedett, de Steve még nem. 

– Állítsd már le! – szólt Sylvia, mert a férfi valamit tervezett. 
– Nem tetszik ez nekem. De igazából Thy nyavalyog, hogy itt valami nem stimmel. 
– Jó, hát már baszhatjuk, már úgysem jöhetünk ki innen élve, úgyhogy mindegy. Állítsd le és 

szálljatok ki!
Sylvia lekapcsolta a rádiót, és kinyitotta az utastér tetejét, ami halkan zúgva hátracsúszott. Fel-

emelkedett, és körbenézett a köréjük sereglő fegyvereseken, akik még most sem céloztak másfelé,  
csak rájuk. Feltette kezeit, jelezve ezzel hogy szándéka békés. 

A másik kocsinak is felnyílt a teteje, Steve ugyanúgy kiemelkedett… volna, ha Thy nem csim-
paszkodott volna belé ijedten, így visszaesett. Lefejtette magáról a robot kezeit, fejen koppintotta,  
majd megint felállt. Thy szintén, utánozva gazdáját. 

Az idegenek – mind állig felfegyverkezve – nagyon sokan voltak. Kétrészes sötétkék egyenruha 
szerűséget viseltek, bal vállukon egy  Metropolis határőrség felirat virított élénksárga varratokkal. 
Fejükön sisakot hordtak, a szem előtti sötétített, fényszűrős üveg miatt arcukat nem lehetett látni. A 
sisak elejébe a szájnál pedig légszűrőket is beépítettek. 

A fegyveresek sokaságán egy ugyanolyan ruhát viselő férfi verekedte át magát, fején nem volt si-
sak, csak egy baseballsapka. Bajsza, szúrós kék szemei és szögletes álla egy negyvenes éveiben járó 
veterán katonára emlékeztetett. Megállt a járművek előtt széles terpeszben, kezeit hátratette, és szá-
ját mosolyra húzta. – Üdvözlöm Önöket Metropolis határában!

– Köszönjük – mondta Sylvia és szemeit forgatta fejének mozdulata nélkül –, de emlékszem már 
ennél szívélyesebb fogadtatásra is. 

– Elnézésüket kérem, sajnos kénytelenek vagyunk így tenni. 
– Miért? 
– Mert maguk Elásottak.



– Úgy tűnik maga többet tud rólunk mint mi magunkról.
– Én mindent tudok. Pontosabban… eleget. Jöjjenek be! – ezzel a fegyvereseknek jelzett a kezé-

vel, és mindegyikük felemelte puskáját, felsorakoztak két sorban, és vigyázzba vágták magukat. 
Steve-ék kiszálltak a járműből, de furcsállották ezt az egészet. Metropolisnak miért van szüksége 

határőrségre? És mi ez a nagy készültség pár kóborló ellen? Az üzenet úgy szólt, hogy ez a hely várja  
őket, de ez minden csak nem szívélyes fogadtatás. 

Követték a férfit, aki az üvegfallal elkülönített terembe invitálta őket. Beléptek. Bent csak egy 
üres fémasztal állt, körülötte katonásan elrendezett fémszékek, és a fal mellett szekrények. A férfi 
hellyel kínálta őket, melyet feszélyezve, de elfogadtak. Sylvia jobbjára ült Steve, kinek jobbjára Thy, 
aki pedig már belefúrta fejét a férfi vállába mert nem mert ránézni erre az emberre. 

A férfi leült velük szemben, levette sapkáját és kínos pontossággal összehajtotta, majd maga elé 
tette. – Elnézésüket kérem ismételten!

– Nem probléma – mondta Sylvia és Steve-re nézett, aki néma egyetértésben átadta a stafétabo-
tot a beszélgetésben. 

– Nos, mennyit tudnak? Mikor ébredtek? 
– Ö… – Sylvia szava egy pillanatra elakadt. – Én kábé egy éve, Steve pár napja, Thy pedig két 

hete. 
– Értem – a férfi összefűzte ujjait maga előtt, és egyenes háttal ült, majd jól megnézte magának 

őket, különösen Thyt, majd visszafordult a nő felé. – Akkor maga tudja a legtöbbet a mai állapotok-
ról. Merre járt az elmúlt évben? 

– Leginkább a nyugati parton kószáltam, de semmi értelmes életet nem találtam, ha pedig igen,  
azok vadállati szintre süllyedtek. És nemrég láttam az üzenetet, ami ide hív minket. 

– Értem. Nos, akkor pár szó a világról és arról, ami történik mostanában. Ezt kötelességem el-
mondani, és majd azt is elmondom, hogy miért. A következő dolgokról csak részben tudhatnak, hi-
szen ekkor már aludtak.  Valamint  eléggé sokkoló lesz,  bár  már kaptak némi ízelítőt  belőle.  Na 
tehát… Nemcsak Amerika vált kietlenné, hanem szinte a teljes világ. 2071-ben Teresa Spanyolor-
szágtól és Marokkótól közel ezer kilométerre csapódott be az Atlanti Óceánba, elsöpörve szökőárral  
mindent a nagyobb hegységekig. Utána pedig jött a nukleáris tél, ami három évig tartott, és minden 
megfagyott a felszínen. Mindössze néhány millióan élték túl ezt hegyek mélyén. A nukleáris tél vé-
geztével az emberek előjöttek az óvóhelyekről és megkezdték a világ újjáépítését, mely jelenleg öt 
nagy városba központosul. Egyikük Metropolis az amerikai kontinensen, Chicago helyén; másik a 
Sziget az egykori Anglia területén, London romjain; harmadik Babilon valahol a régi Irak sivatagjai-
ban, Bagdadra építve; negyedik a Pagoda Kína keleti partjain, Shanghai helyén; ötödik pedig a Jég-
hegy, ami a mai Ausztrália még mindig jéggé fagyott kontinensén áll, az egykori Sydney-ben. Teresa 
után az emberiségnek újra kellett kezdenie szinte mindent, alig tudtunk megmenteni valamit a tech-
nológiai fejlettségünkből. 

Teresa – ami a befekvéskor még csak közeledett – még Sylviának is halovány emlék volt csupán,  
de most azt hallani, mi is történt pontosan, falfehérré varázsolta arcát, akárcsak Steve-ét. Thy azon-
ban csak illedelmesen, vagyis kissé bárgyún mosolyogva kapkodta a fejét mindenkire. 

– Teresa hatalmas volt – folytatta a férfi egy kis szünet után –, és bár el tudtuk volna pusztítani, 
vagy legalábbis eltéríteni, nem is tudtuk hogy jön. Egy hacker csoport, karöltve belső szabotőrökkel 
tüntette el az adatokat. Hogy kinek dolgoztak és miért tették ezt rejtély, és az is marad mindörökre.  
Mikor egy véletlenségből valaki észrevette hogy baj van, riasztott, de már késő volt. Ilyen közelség-
ből Teresa-t már nem tudtuk eltéríteni, csak mentettük, ami menthető. A nukleáris tél után csak fel-



égetett pusztaság fogadott a becsapódás közel háromezer kilométeres körzetében, és éppen olvadozó 
talaj a föld többi részén. Ha ez a baj nem lenne elég önmagában, Teresa súlya és becsapódási ereje  
megváltoztatta még a bolygó klímáját is, tengerek száradtak ki az átszakított földkéreg miatt, vulká-
nok törtek ki százával. 

– Jézusom – motyogta Sylvia, Steve pedig még ülve is szédelgett.
– Tudom, szörnyű ezt hallani. 

– De maga ezt honnan tudja? Negyven évesnek néz ki, de akkor még nem is élhetett.
– Természetesen nem, csak azt mondom, amit megmaradt felvevő berendezéseken át láttam. Én 

már az Új Világban születtem. Mindent újrakezdünk, tanulva több ezer éves hibáinkból. És most 
jön a lényeg, mely magukat érinti. Létezett egy titkos egyezmény az országok közt, melyben a tech-
nológiai fejlettségünket akartuk megmenteni.  Ez 120 éves elzárást  határozott  meg,  mert tudtuk, 
hogy az újra felszínre merészkedő emberiség ha azonnal szembesül a fejlett technológiával, vagyis 
magukkal, akkor hamar a fejébe száll a hatalom, de így szinte ugyanúgy kellett kezdenie, mint min-
denki másnak. Mivel a tervek kimentése nem volt elég, ezért Teresa észlelésekor, a becsapódás előtti 
utolsó két hétben életbe léptettük ezt az egyezményt. Ez arról szólt, hogy robotokat és cyborgokat 
helyezünk olyan helyekre, melyek túlélik a felszíni katasztrófákat. És máris három újabb példát lá-
tok, ami azt mondja, hogy az akkori terv sikerült.  És az ébredés ideje eljött, most pedig keressük és 
tárt karokkal várjuk azokat, akiket 120 éve eltemettek. Ezért szórtuk szét az üzeneteket országszerte. 
Már készen állunk a visszafogadásra. 

– Várjunk egy percet! Úgy látom, azért a lépegetők elég fejlett technológiát képviselnek. Vagy ta-
lán ezek is Teresa előttről származnak? 

– Igen. Bármi, amit látnak, az onnan való. Metropolis talán nyújthat sok újdonságot, és ha eset -
leg új technológiával találkoznak ott, akkor azt az építészetben használták fel. Még csak most lépünk 
a kibernetika és a robotika színpadára újra. Ezt már tudtuk a szerződés aláírásakor. Így hát… Legye-
nek Üdvözölve Metropolisban! És most beszéljünk a védelemről. Ez a helyőrség az első védvonal, 
még van két másik, közelebb Metropolishoz, mindet olyan helyekre építettük, ahol nem tudnak ki-
kerülni minket. Sajnos azonban ez a gát csak a felszíni mozgást gátolja meg, repülő és föld alatt kö-
zeledő eszközöket nem tudunk megfogni, de ez a technológia is fejlesztés alatt áll. 

– De ki akar egyáltalán megtámadni egy ilyen várost? 
– Ó, vannak ellenségeink bőven. A mostani legnagyobb veszélyforrás a nomád bandák támadá-

sa, amik úgy járják a pusztákat, mint a sáskák, mindent összeszednek, amit lehet, és még nem tud-
juk hogyan, de életet lehelnek különböző gépekbe. Kémeink szerint a Szellemek nemsokára rendel-
kezni fognak egy rakétával, így a légteret a zavaróberendezéseink folyamatos kontroll alatt tartják.  

– Ezek szerint Metropolis eléggé védtelen. 
– Ha a rakétát ki tudják lőni, akkor igen, de még nem élesítették, és a zavarók miatt ez képtelen-

ség. Hacsak nem találnak valami más megoldást a célba juttatásra. 
– Értem. Nemrég találkoztunk valakikkel, akik azt kérdezték, hol vannak a Tetováltak. Kik is ők 

pontosan? 
– A Tetováltak az egyik legnagyobb ismert nomád banda volt. Tagjaik száma több tízezer, por-

tyáztak sokfelé, és más bandákat irtottak ki, akiknek túlélőit magukba olvasztották, így gyarapodott 
seregük. Egészen addig, míg összetűzésbe nem keveredtek két másik ilyen bandával. Egyik a Szelle-
mek, akik gerillaharccal igyekeznek megvédeni magukat, és többnyire romos városokban rejtőzköd-
nek, a másik pedig a Semlegesek, akik nem ártják bele magukat semmibe, de mégis mindenhol ott 
vannak, egyfajta Divide et Impera módszerrel „harcolnak”. 



– Divide et… 
– Divide et Impera, avagy Oszd meg és uralkodj!
– Értem. A kérdezősködők közt volt két cyborg is. Létezik, hogy ezen bandák is találhatnak 

ilyen Elásottakat? 
– Hogyne. Éppen ez a legnagyobb bajunk, hogy az Elásottak szabad akarattal rendelkeznek, de 

nem minden esetben erőssel, és ha egy nomád banda vezére elég karizmatikus, maga mellé állíthatja 
őket.  A robotok pedig nem számottevőek ilyen esetben, mert azok az első megpillantott embert 
vagy cyborgot tekintik gazdájuknak. Ahogy látom, ő is ilyen – ezzel Thyra mutatott, aki félénken 
pillantott fel és bólogatott. Steve csak megsimogatta a lány fejét. 

– Gyakoriak a támadások ezektől a bandáktól? 
– Eléggé. Számolhatunk havonta egy elég komoly ostrommal, melyben úgy pattannak le a védő-

falakról, mint hullám a sziklafalról. Ám a gond az, hogy egyre több fejlett technológiát találnak meg 
és ásnak ki, és mint mondtam, a Szellemeknek nemsokára lesz egy rakétájuk. Csak remélni tudom, 
hogy még nem találták meg a célba juttatás módját. 

– Milyen a kapcsolat a többi nagyvárossal? 
– Mivel még csak rádión tartjuk, így azt mondom, kiváló. De már tervben van kereskedelem el-

indítása is, készen állnak a nagy hatótávolságú teherautóink és repülőgépeink, de nem merjük koc-
káztatni egyelőre a megközelítést. Az elmúlt százhúsz évben nem tettünk mást, csak Metropolist 
építettük, és túlélőket kerestünk, na meg a nomád bandákkal harcoltunk. 

– Hol is van ez a Metropolis? 
– Metropolis igazából az egykori Chicago. A várost nem érte el a szökőár, de ennek ellenére újjá-

építették, és a mai napig terjeszkedik. 
– Mennyire? 
– Eddig mérete átmérőben körülbelül száz kilométer, lakosságának a száma pedig hatmillióra 

tehető. 
Sylvia és Steve elképedtek. Ez hatalmas. Ráadásul jó volt hallani azt, hogy hatmillió ember azért 

él és virul még ebben az elpusztult világban is. De… 
– Mekkora része pusztult el a lakosságnak? – kérdezte Sylvia. 
– Teresára gondol? 
– Igen. 
– Becslések szerint 99,3%-a. Képtelenség volt felkészülni, főleg úgy, hogy későn tudtuk meg Te-

resa létezését, ráadásul dúlt a háború is, amiben a felek egyszerűen nem akarták elhinni, hogy ilyen 
lehetséges. Aztán mikor meglátták az éjszakai égen az egyre növekvő testet, a harcok hirtelen abba-
maradtak, és mindenki menekült, amerre látott, és ugye ekkor érvényesítettük a szerződést, mely-
ben magukat eltemettük. 

Sylvia és Steve arca még jobban elsápadt, Thy is értett valamit és csak szomorúan biggyesztette 
le ajkait. 

– De… jézusom – motyogta Sylvia, feladván közlendőjét.  
– Tudom. Szörnyű ezt hallani. 
– És mi a tervük velünk? Beengednek Metropolisba? 
– Mint mondtam, igen.
– Remek. Akkor… 
– Csak ne olyan sietősen – a férfi ragadozó módjára vigyorgott. – Ezen helyőrség nem rendelke-

zik sem robottal, sem cyborggal. Maguk az elsők. 



– Igen? Nahát, ez megtiszteltetés.
– Nem-nem, a megtiszteltetés a miénk, de attól tartok van egy rossz hírünk is. 
– Ne kíméljen!
– Nem engedhetjük be magukat csak akkor, ha végrehajtanak egy feladatot számunkra. 
– Egy mit? – Sylvia felhúzta szemöldökét. 
– Egy feladatot. 
– Mifélét?  
– Elég veszélyeset. 
– És csak ránk vártak ezzel? 
– Igen, mert már elég emberem veszett oda. 
– Akkor értünk ezek szerint nem kár, így gondolja?!
– Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy maguk képesek megcsinálni. De felőlem mondhatnak 

nemet is, csak akkor soha az életben nem fognak bejutni Metropolisba. 
Sylvia tekintete szúróssá vált. Steve-re pillantott, akinek szemei szintén szikrákat szórtak. 
A nő azonban gyorsan belátta, hogy ezt a feladatot kénytelenek megtenni, ha be akarnak jutni a 

városba és elkezdeni valamiféle életet. Egy évnyi pusztaság, és agyhalott vagy épp állatias emberek 
látványa után Steve és Thy valóságos felüdülésként hatott számára, még ennél is jobban egy értelmes 
beszélgetés ezzel a parancsnokkal, és ennek nem akart véget vetni. Igen, be kell jutni Metropolisba,  
bármi is legyen az ára. 

– Na jó – sóhajtott Sylvia, miután magában elrendezte a dolgokat. Steve-re pillantott, akinek 
még gondjai voltak a saját létének megfelelő feldolgozásával is, és nem tudta, hogy a testébe épített 
szerkezeteket hogyan aktiválhatja, de ez a feladat most kiváló lehetőségnek nézett ki erre. Ezért csak 
beleegyezésének jeléül egy aprót bólintott. 

– Mit kell tennünk? – pillantott Sylvia zöld szemeivel a parancsnokra. 
A férfi a fémasztal oldalán gombokat nyomott meg, és a felület életre kelt. Eddig úgy nézett ki  

poros, karcos, de most egy filmvetítés indult el a felszín alatt, melyet a férfi térbelivé varázsolt egy 
újabb gombnyomással. A forgó holografikus képen egy fémmonstrum szerkezetét láthatták, háttér-
ben a lenyugvó nappal, élénkvörös felhőkkel. A fémszerkezet – inkább építmény – talán valamiféle 
lakóház váza lehetett, vagy valamiféle víztorony, katonai épület. 

– Ide kell menniük, ez a helyszín körülbelül százötven kilométerre fekszik innen dél felé. Két 
héttel ezelőtt jeleket fogtunk innen, hogy túlélők rejteznek ott,  így kiküldtünk egy szállítókocsit,  
mellyel megszakadt a kapcsolat. Ezután három újabb egység ment utánuk, melyek szintén egészen a 
képen látható területig jutottak, a rádióadás forrásáig, de velük is elvesztettük a kapcsolatot. Őket  
követte egy nagyobb konvoj, már öt antigravitációs kocsival, egyenként öt-öt emberrel, de ők sem 
jelentkeztek már miután elküldték ezeket a képeket. 

– Akkor ez talán csapda amit egy nomád törzs állított, hogy odacsaljanak és kivégezzenek min-
denkit, nem? 

– Mi is ezt hittük. De nézze meg ezt!
A képen megjelent az elsőként kiküldött szállítókocsi, melynek oldalát golyó ütötte lyukak borí-

tották, mi több, az oldalára borult. Körülötte sok halott feküdt, félig betemetve. 
– Mit kéne látnom egy mészárláson felül? – sandított Sylvia a parancsnokra. – Ó, elnézést, mi is 

a neve? 
– Gregory Dixon parancsnok. 
– Szólíthatom Dixon parancsnoknak? 



– Mást nem is engednék – vigyorgott a férfi. 
– Tehát – folytatta a nő –, ott megbújhat egy nomád banda, és azok mészárolták le a kiküldött 

egységeket. 
– Még mindig nem helyes, nézze meg a képeket még jobban!
Sylvia belenyúlt a térbeli ábrába, és közelített az egyik hullára. Ezután elfehéredett. 
– Te jó isten… 
– Mi is ezt gondoltuk. – Sóhajtott a parancsnok. 
– De mi tette ezt? Mintha egy hatalmas medve lenne. 
– Azok már egész biztosan kihaltak. 
– De lövésnyomok is vannak. Hogy jön ez össze? 
– Ezt kell kideríteniük, ugyanis a rádióadás nem állt le, még mindig hívnak oda minden közelbe 

tévedőt, és aki ide szeretne jönni, Metropolisba, azok fennakadnak ezen a helyen. Ezért maguknak 
oda kell menniük és kideríteni mi folyik ott, majd megtalálni a rádiót és semlegesíteni!

Sylvia nyelt egyet, majd Stevere pillantott. A férfi is elsápadt, Thy pedig ijedten a vállába fúrta a 
fejét, mint egy kisgyerek, akivel egy horrorfilmet nézetnek és nem bírja a feszültséget. 

– Hát jó – sóhajtott a nő –, más választásunk úgysincs, csak odamenni. 
– Örülök, hogy nem kell semmiféle egyéb meggyőző módszert alkalmaznom, és higgye el, nem 

küldeném oda magukat, ha nem tudnám, mire képesek. Már túl sok emberem veszett oda, és nem 
akarok újabbakat a halálba küldeni. 

Sylvia lenyelte a keserű pirulát, sóhajtott. – Mikor induljunk? 
– Kapnak egy fél órát a készülődésre. 
– Fél órát?! – képedt el. – Imádom ezt a bőkezűséget, de úgy gondoltam, hogy még aludnánk  

egyet, meg ilyesmi apróságok. 
– Nincs idő rá. 
– Miért? Azok az emberek mind meghaltak már, nem? Akkor meg hova sietünk?
– Nem mind. Vannak túlélők, de a leadott SOS jelzésen felül nem fogtunk semmi egyebet róluk. 

Meg kell találniuk őket, ők az elsődleges prioritás. 
– Most akkor nyomozunk, vagy életeket mentünk? 
– Is-is. Mi több, az egyik SOS jelzés az én helyettesemtől érkezett, tehát életben van. 
– Ha ilyen veszélyes, miért ment ő is ki? 
– Mert akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a dolgokból. 
– Na jó. De kéne valami fegyver is, nekem csak egy ósdi pisztolyom van, meg egy remek kar-

dom. Steve, neked kell valami? 
A férfi mintha álomból ébredt volna, a nőre pislogott, de nem válaszolt. 
– Halló, Steve, neked mi kell? 
– Nem tudom. 
– Nem térképezte még fel magát? – kérdezte a parancsnok Steve felé fordítva fejét, de Sylviára 

pillantva. 
– Nem – válaszolt a nő. – Azt se tudja, fiú-e vagy lány, mint én egy évvel ezelőtt. Na mindegy,  

akkor adunk neki valami sorozatlövőt, Thynak pedig… – a robotlányra nézett. – Neked kell valami? 
– Üm… ö… nem. Nekem vannak karpengéim, talán egy pisztoly jó lenne és meg kéne javítani a 

szenzoraimat a fejemben. 
– Arra most nincs idő – csóválta a fejét a parancsnok. – De ha visszatérnek és jelentést hoznak, 

sőt még túlélőket is, akkor akármit kérhetnek. 



– Teljes medikai kontrollt és karbantartást is magunknak? – kérdezte Sylvia. 
– Igen, de azt csak Metropolisban tudjuk nyújtani. 
– Az már mindegy, hol. Hát jó, rendben, áll az alku. 
– Milyen fegyvereket szeretnének?
– Lehetne olyan lépegető? 
– Sajnos nem, minden darabra szükségünk van, hiszen vörös kódban vagyunk.
– Sajnos nincs a fejemben fegyverlista, láthatnánk a választékot? 
– Hogyne – a férfi felállt. – Kövessenek!
Kisétáltak a teremből. Steve az ajtóban előreengedte Sylviát, pillantást váltottak; egyiküké sem 

volt bizakodó. De nem sok választani való maradt. 
A kis teremből kilépve egy lifthez mentek, amit mélyen a hegy oldalába süllyesztettek. Az ósdi,  

ütött-kopott fémajtó nyikorogva nyílt szét, beléptek, majd a parancsnok megnyomta a számtalan 
gomb egyikét. 

– Mélyen a föld alá is terjed ez a helyőrség. 
– Igen, rájöttem – mondta Sylvia, karba tette kezeit és a falnak támaszkodott, majd a fémpadlót  

vizsgálgatta. Úgy tűnt, ezt a liftet is sebtében szerelték össze, szinte abból amijük volt: a lemezek 
nem illeszkedtek egymáshoz, a hézagokat odahegesztett vagy csavarozott elemekkel fedték le. 

Nem sokkal később a nyekeregve ereszkedő lift egy zökkenéssel megállt, majd az ajtók kitárul-
tak. Egy nagy, föld alatti terembe érkeztek. A mesterséges megvilágítás ósdi neonlámpákból érke-
zett, valamint a falra festett, sárgán és vörösen világító figyelmeztető jelzésekből. A terem – mérete  
miatt inkább hangár – tele volt lépegetőkkel, több tucatot számoltak össze. A belmagasság elérte a jó 
húsz métert is. Emberek nyüzsögtek odabent, legalább ötvenen. A lift egy kis emelvényen nyílt, in-
nen kellett lesétálniuk. 

A lépegetők számát elnézve Sylvia nem teljesen értette, miért nem tudnak hármat nélkülözni, de 
megbékélt azzal a gondolattal, hogy még ha nagyon fontos is ez a mentőakció, minden erőre szüksé-
gük lehet egy több ezer fős nomád banda esetleges támadásának megállítására. 

Steve agyában furcsaságok villantak át: szinte érezte a gépeket, mintha csak tegnap ült volna 
utoljára egy ilyenben. Nyomban rájött, hogy tud ilyet vezetni, de először be kéne ülnie, pár másod-
percet rászánni a feltérképezésre, és mehetne a buli. 

Átvágtak a hangáron egy jobb oldalon emelkedő, üveggel körbevett terem felé. Elöl haladt a pa-
rancsnok, láttára minden egyenruhás haptákba vágta magát és tisztelgett. Majd ezután az emberek – 
már amelyik nem hordott sisakot – szemügyre vette Sylviáékat. Láthatólag már sok mendemondát 
hallottak a Teresa előtti idők robotjairól és cyborgjairól, de élőben egyet sem láttak. Legtöbben Thyt  
csodálták meg, aki Steve ruhájába szinte belekapaszkodott, és alig hagyta haladni a férfit. Steve per-
sze mérgesen lökte le magáról a kezeit, de két másodperc múlva megint beléje csimpaszkodott. A 
férfi végül feladta, ezzel együtt meg is lepődött: Thy nagyon félt ezektől az emberektől, jobban mint 
azoktól, akik nemrég megtámadták őket. De miért? Látott rajtuk valamit? Talán látta az érzelemki-
sugárzásokat, mint egyfajta aurát? 

– Látod az érzelmeiket? – súgta hátra Steve a séta közben. 
– Ühüm – bólogatott Thy. 
– És rosszat mondanak? 
– Nem tudom, csak sok színt látok. Nagyon sokat. 
– Jól van, nyugi! Ez azért lehet, mert még nem láttál sok embert egy helyen. – Vigasztalta, és re-

mélte, hogy nem lát semmi olyat, amolyan rossz szándékot, amit nem ismer fel, de veszélybe sodor-



hatja őket. 
Fellépkedtek a lépcsőkön. A parancsnok a retina szkenner elé lépett, azonosíttatta magát, majd a 

vastag ajtó két oldalra húzódott és beléptek a fegyverterembe. 
Sylvia és Steve elképedtek. Olyan arzenál állt rendelkezésre, amivel egy kisebb hadsereget is fel 

lehetne fegyverezni. Igazából a kisebb hadsereg megvolt: ennek a helyőrségnek az állománya. 
A parancsnok néhány lépést beljebb sétált a félhomályos helyiségbe, majd megfordult. – Nos, ez 

itt a fegyverraktárunk. Válasszanak valamit! Az idő sürget.
A fegyverállványokat és a falon lévő rekeszeket fentről világították meg. Sylvia azt se tudta, hon-

nan kezdje, mit válasszon, de igazából úgy gondolta, hogy ha becsukja a szemét, fordul párat és rá-
bök az első fegyverre, az is kiváló lehet. 

Akadtak kézi fegyverek, nagy páncéltörő mordályok, rakétavetők – ezek képezték az arzenál leg-
nagyobb részét –, valamint lézerágyúk, plazmavetők, részecskeágyúk is, melyek csak elenyésző szá-
zalékot tettek ki.

Sylvia Steve felé fordult. – Mit tudsz használni? 
– Hát… fogalmam sincs. 
– Az első jele annak ha már használtál előzőleg ilyet az, ha ismerősnek tűnik. Van ilyen? 
– Igen, a kinti lépegetők. 
– Nagyszerű, hisz éppen abból nem kaphatunk – sóhajtott. – Na mindegy, nézz körül, én is így 

teszek, ha ismerősnek tűnik az egyik, kapd le, próbáld ki, és beugranak a dolgok. 
– Te honnan tudod ezt? 
– Tudom a folyamatot, hogyan hozd vissza az emlékeidet. Na, igyekezz!
Kettéváltak, majd az állványsorok közé sétáltak. 
Thy talált magának elsőként fegyvert, egy kis energiapisztolyt, melyhez tartalék cellákat rejtett 

zsebeibe. Mivel még mindig mezítláb lépkedett, ezért most keresett magának egy bakancsot is, me-
lyet lábára húzott. Bekapcsolta, a lábbeli felvette lábfejének formáját, és ugrándozott párat. Ezután 
futott Stevehez és ujjongva mutatta a fegyvert. – Nézd, nézd, milyen? 

Steve kivette a kezéből a fegyvert, szakértelemmel – melynek eredetét nem tudta meghatározni – 
megvizsgálta, majd visszaadta. – Jó választás, ügyes vagy. 

– Köszi, hihí – vigyorgott a lány, melynek láttán a szoborként álló parancsnoknak már az arca is  
teljesen kőszerűvé vált. 

Steve tovább folytatta a nézelődést. Hirtelen több fegyver is ismerősnek tűnt számára, tehát va-
lószínűleg a fejlesztésük megrekedt a 2070-es évek szintjén. Lekapta a leginkább ismertnek tűnőt, 
egy nagy kaliberű, ballisztikus fegyvert,  és a parancsnok legnagyobb megdöbbenésére pillanatok 
alatt darabokra kapta, hogy megvizsgálja, majd összerakta. Remek állapotban volt, lévén ez egy ka-
tonai bázis, és a katonáknak a vigyázzállás gyakorlása mellett a fegyverek jó karban tartása éppolyan 
fontosnak bizonyult. A puska sorozatlövésre volt képes, tetején egy távcső a középtávú mesterlövé-
szetben is segédkezett. A tárba ötven lőszert tölthettek; oldalán digitális kijelző világított, valamint 
neurális csatlakozókábelek, melyet leragasztottak, lévén az emberi katonák nem tudják használni. 
Steve hirtelen a saját csuklójához kapott, és megdörzsölte a bőrt. Megdöbbent, amint talált egy rej-
tett csatlakozóaljzatot. Félretúrta a vékony bőrt, megérintette a fémlyukat és egy enyhe bizsergés fu-
tott át testén. Kihúzta a fegyver kábelét, benyomta, és mivel ez a huzalozás közvetlenül az agyba jut-
tatta a jeleket, a szeme előtt a fegyver értékei jelentek meg: egy célkereszt, lőszerszámláló, csőhőmér-
séklet- és szélerősség jelző, mozgó célpont becélzását segítő korrigáló. A fegyver tusa a vállhoz si-
mult, előtte a markolatba is érintkezők sokaságát építették, középen lehetett betölteni a tárat, akadt 



egy segédmarkolat – ha a cső már esetleg túlhevült –, és maga a cső végül többféle egyéb funkciót 
rejtett, beleértve a beépített és aktiválható lángrejtőt és hangtompítót. 

Steve táncolt a fegyverrel, ide-oda kapta elképzelt célpontokra, majd nem teketóriázott tovább, 
tárakat szedett össze, melyet egy övbe helyezett, és magára csatolt. 

Sylvia két kisebb kaliberű ballisztikus fegyvert talált. Ő már feltérképezte magát, így a neurális 
csatlakozókat szinte rutinszerűen dugta a csuklójába, hogy elvégezzen egy rövid tesztet. Ezután elé-
gedetten bólintott, kihúzta a kábeleket, majd a combjára erősített tokba csúsztatta a fegyvereket, há-
tára pedig kardját tette úgy, hogy könnyen lekaphassa onnan, és a teleszkópos markolatot kilökhes-
se.

A parancsnok még várt néhány percet míg összeszedték a felszerelés maradékát, köztük villanó 
és gyújtó gránátokat is.

– Készen állnak? – kiabált be. 
A férfi elé sétáltak és még ügyködve új fegyvereikkel bólintottak. 
– Kövessenek! – mondta a férfi majd sarkon fordult és elindult vissza, a lift felé. 
Visszaszálltak, majd felmentek a felszínre. 
Újra a teraszra lépve már érezték az időközben feltámadt szelet, ami süvített ahogy átfújt a hidak 

közt. A kocsikhoz sétáltak, eközben az itt lévő fegyveresek a parancsnok jelenléte miatt haptákba 
vágták magukat. 

– Pihenj! – mondta a férfi és hátrafordult Sylviáék felé. – Maradjanak egyben, ha lehet. Ha él az,  
aki leadta az SOS jelet, hozzák ki, derítsék ki amit lehet, iktassák ki a rádiót és uzsgyi vissza. Érthe-
tő?

Sylvia bólintott, eközben Steve és Thy a kocsijukba szálltak. A férfi a száját húzva aktiválta a 
meghajtókat, de Thy jókedvűnek tűnt, sőt mi több, izgatottnak; tetszett neki, hogy kalandra indul-
nak, egyfolytában püfölte Steve vállát és már sürgette is.

Sylvia még nem csukta le a kocsijának tetejét. A parancsnokra nézett. – A helyszín… 
– Már feltöltötték a navigációs rendszerbe, akár aludhatnak is odáig. 
– Jó… Hát akkor kívánjon sok szerencsét, és remélem betartja a szavát. 
– Én mindig betartom – mosolygott a férfi. 
Sylvia lecsukta a tetőt, aktiválta a meghajtót, majd felemelkedett, és követte Steve kocsiját, hogy 

kiröppenjenek a kinyitott gátkapun át… 
 

Miután a trió elhagyta a helyőrséget, Dixon parancsnok visszament az üvegfallal elkerített te-
rembe, és egy falba rejtett kommunikátoron át felhívott valakit. Amint a vonal másik végén elfogad-
ták a hívást, egy határozott női hang reagált. 

– Itt vagyok, Dixon. Mi a helyzet?
– Megjöttek az újabbak, most beszéltem velük. 
– Milyenek? 
– Nagyon jónak tűnnek, nem szedett-vedett félembereknek. A fickónak még emlékezetkiesési  

gondjai vannak mert csak pár napja ébredt, a nő már ismeri magát és elég profinak tűnik, és van ve-
lük egy robot is, azt hiszem egy ZM-48-as. 

– Hmm. Nem hittem volna, hogy abból látok egyet valaha is. Na de mindegy, most a robot nem 
érdekes. Küldted őket Wellerhez? 

– Igen, épp az imént indultak el. Talán elkaphatják. 



– Bízzunk benne, mást nem tudunk tenni. 
– Egyéb parancs? 
– Nincs. Ha esetleg visszatérnek, add meg nekik az engedélyt a belépéshez és majd utána talál-

kozok velük én. 
– Igenis Revy. – Ezzel Dixon bontotta a vonalat, és magában egy halk imaszerűséget mormolt el, 

hogy Steve-ék sikerrel járjanak…  
 

A nap a legmagasabb pontját érte el az égen, könyörtelenül tűzött. 
Maguk mögött hagyták a hegyeket, dombokat, és újra a végeláthatatlan pusztaság felett suhan-

tak. A vörös homokot már egyre többször emelte a szél tíz-húsz méteres magasságokba, ezeket a 
függönyöket átdöfték a kocsikkal, és folyamatosan tartották az irányt. 

A célterület az elmondások alapján valóban 150 kilométerre feküdt, melyet sikeresen elértek. A 
semmi közepén egy hatalmas fémmonstrum tűnt elő a kavargó homokfüggöny mögül, mely mind-
annyiukat egy épület vázára emlékeztette. Tíz szintet számoltak össze, a fémvázak közt hagyomá-
nyos, itt-ott lyukacsos vasbeton padló feszült, és az egész épület egy enyhe, tíz fokos dőlésszöget zárt 
be, mint az olaszországi Ferde Torony. 

A környékén elhagyatott járművek álltak, egy részüket már befedte a homok, és valószínűleg 
nemsokára teljesen el fognak tűnni a szem elől. A holofilmen látott mészárlásnak már alig látták 
nyomát; a hullákat már majdnem teljesen befedte a homok. Az épület árnyékában álltak meg, és 
csökkentették az energiát, de a hajtóművet még nem állították le. 

– Na, hát ez nekem megint nem tetszik – sopánkodott Steve. 
– Nekem se, de most már befogod szépen, megcsináljuk a bulit és mehetünk Metropolisba. 
– Nem állítom le a hajtóművet. 
– Én se, csak készenlétre teszem. Van karra csatolható hívó egység, kisebb manővereket azzal is 

végre hajthatsz, hozzad! 
– De hová? Nincs itt semmi. Csak az üres fémváz. 
– Nem baj, szétnézünk.
Készenléti üzemmódra állították a kocsikat, karjukra csatolták a hívóegységet, és kiszálltak. 
Thy egyből elviharzott, és míg az emberek között szinte félt, most ereje teljében érezte magát, de 

Steve és Sylvia gerincpántolásán szinte elektromos kisülések keletkeztek a félelmetes környezetüktől. 
A szél süvített, már-már ordított. A homok időnként úgy hullott rájuk, mintha láthatatlan istenek 
szórnák rájuk két kézzel, miközben jót röhögnek. A hőmérséklet nagyon magasra kúszott, megvolt 
vagy harmincöt is, a száraz levegő szinte fullasztotta őket. 

Thy berobogott az épület maradványai közé, de Stevenek sejtelme sem volt, mit kellene keresni. 
– Nézzük meg először azt! – mondta Sylvia és elindult a szállítókocsi felé. Fegyvereit még nem 

vette kezébe, még Steve sem, ő csak a hátára akasztotta, és egyfajta biztonságérzet töltötte el. 
A nagy autóhoz léptek, és megkezdték a vizsgálatot, de Sylviának eszébe jutott valami. – Áhh, az  

SOS jelek. Bemérjük a forrását, lehet, hogy itt van nem messze valami másik település. Te addig itt  
nézz körül!

A nő kissé odébb ment, Steve pedig megvonta a vállát, és megvizsgálta a kocsit. Látta a lövés-
nyomokat, a hullák megtépázott testét. Egyikről le kellett söpörnie a homokot, hogy jobban meg-
vizsgálhassa: a sebek mintha nem vágó vagy lőfegyvertől származnának, hanem valóban mintha va-
lami nagy állat tette volna ezt. De valószínűleg mindegyik kipusztult Teresa után. Ám mi van, ha  



nem állat tette ezt, hanem egy robot? Thy képes lenne így széttrancsírozni valakit, de ott meg lehet-
ne állapítani a vágásnyomokat. 

– Jézusom…  – szakította félbe Sylvia a merengést. 
– Mi baj? 
– Az SOS jelek nem egész hatszáz méterről jönnek. 
– De honnan? Egyik égtáj irányába se látok semmit. 
– Nem égtáj irányából jönnek. 
– Akkor honnan?
– Alólunk… – ezzel a férfire nézett, aki elsápadt, a felfedezés döbbenetét pedig Thy megjelenése 

fokozta, amint kiáltozva tért vissza az épületroncsból. 
– Hülülű, találtam valamit, idenézzetek! – lelassított, de eddig olyan sebesen futott, hogy most  

ez a fékezés még a homokot is felkavarta. Kezében egy még enyhén világító, mikróáramkörökkel te-
lezsúfolt vészkijárat jelet mutatott. Lépcsők a 104-es szintre. 

– Bazdmeg – Sylvia a homlokára csapott, majd elképedve fordította tekintetét a tízemeletes fém-
monstrumra. – Egy kis településen voltam két napig, és ott hallottam egy történetet egy elsüllyedt  
városról, de nem hittem el, pedig mégis igaz. Az agyhalott lakosok ezt olyan félelemmel vegyes tisz-
telettel mesélték, hogy a hideg is kirázott. 

A történelem során akadt egy-két olyan földrész, ami a földkéreg lemezeinek mozgása következ-
tében lesüllyedt. A legősibb és legismertebb Atlantisz legendája volt, de azt senki nem tudta bebizo-
nyítani, hogy igaz lenne. 

Most volt szerencséjük egy ilyen ritka városra bukkanni. De ha ez lesüllyedt, akkor miért nem 
láttak semmiféle erre utaló nyomot, például azt, hogy a talaj folyamatosan lejt egy irányba? Itt még 
mindig síkság terült el, de végül rájöttek, hogy ha egy ilyen földkéreglemez mozgásba lendül lefelé,  
akkor a környék úgymond lejtése szinte csak műszerekkel lenne mérhető, hiszen a kiterjedés nem 
egy-két kilométer, hanem akár több száz is lehetett. 

Sylvia sóhajtott egy nagyot, és Stevere nézett. – Kezdem érteni a dolgot. Hívom a parancsnokot. 
Ezzel aktiválta a karjára csatolt kommunikációs berendezést, és hívta a férfit, de a hatótáv vala-

miért csak tíz kilométerre korlátozódott. Mintha valami zavarná a berendezést. Na de akkor hogyan 
jutott el az SOS jel a határig? Rejtély. 

– Óriási! – Húzta a száját Sylvia.
– Gyertek, gyertek, menjünk le – cibálta Thy Steve-et az épület felé. 
– Főnökasszony? – Steve megerősítést várva pillantott a nőre. 
Sylvia körbenézett, fel, a kék égre, majd az elhagyatott járművekre és a hullákra. Valóban, mu-

száj lesz lemenniük, hiszen itt nem tudnak sokat tenni már. Aprót bólintott, melynek következtében 
Steve máris hagyta magát, így Thy sebesen ráncigálta, szinte vonszolta a fémtömeg felé. 

Sylvia követte őket, de roppant rossz érzések uralkodtak el rajta. Itt valami nagyon nem stimmel. 
Csak jó lenne tudni, mi… 

Az épület tövébe értek. Beléptek a homokkal teleszórt itteni földszintre, a jó száz méter szélessé-
gű helyiség közepéig mentek, ahol egy régi liftakna és mellette egy lépcsőház ajtajai álltak nyitva. 

Thy lépett be elsőként, majd szemeit máris sárgára váltotta, Steve utána, hátul Sylvia. Bármi is 
legyen odalent, gyorsan meg kell találni és eltűnni innen, hogy végre Metropolisba juthassanak. 

Ám mint mindennek, ennek is ára van, méghozzá nem is kicsi… 
 
 
 



 
4. RÉSZ
Az elsüllyedt város
 
A 104. emelet lépcsőházában Thy ment előre, majd szintről szintre lejjebb haladt. A beszűrődő 

napfényt felváltotta a teljes sötétség, a robot szemei sárgán izzottak, elég erősen ahhoz hogy némileg 
megvilágítsák még a falakat is. Steve és Sylvia is aktiválták az éjjellátó üzemmódot, de az ő szemük 
csak halványan irizált. 

A lépcsőházból egészen a 73. szintig nem lehetett kijönni, mert a kijáratokat mindenhol vaskos 
lemezekkel zárták le. Menet közben jöttek csak rá arra, hogy ha ez a város el is süllyedt, lehet, hogy  
csak egyszerűen belepte a homok, de ehhez nem évszázadok kellenek? De akkor hogy jöhetett az 
SOS jelzés a föld mélyéről? Nem, kell lennie itt valaminek, gondolták, majd tovább haladtak csend-
ben lefelé. 

A sötétben látták a poros lépcsőkön a lábnyomokat, méghozzá oly sokat, hogy részleteket – pél-
dául lábbeli típusa – nem tudtak kivenni. A lépcsőház falát ráadásul még graffitik is borították, me-
lyek elég frissnek tűntek, sőt még a festék szagát is érezték. E két nyom egyértelműen utalt arra, 
hogy itt a mélyben emberek élnek. 

A 73. szintre érve el tudták hagyni a lépcsőházat, és valamiféle fény derengett fel. Kiléptek. Az 
épületváz még idelent is szét volt roncsolva. 

Átlépkedtek az enyhén lejtő emeletet borító fémfödém elemeken, üvegszilánkokon, egykori bú-
torok maradványain. Kicsivel kijjebb mentek, az épület széle felé,  és lépteik egyre lassultak, még 
Thyjé is, ugyanis döbbenetes látvány tárult a szemük elé.  

Egy város terült el a föld alatt, melynek ez lehetett a központi tornya; a többi épület közül még  
kettő érhette el az ötven emeletes magasságot, a többi csak öt vagy tíz lehetett. A kiterjedés szemmel  
láthatólag két négyzetkilométer lehetett, a látóhatáron pedig a város külső kerülete húzódott, és a le-
süllyedés itt zajlott, ugyanis a meredek falról az épületek szinte lefolytak; ezt a természetes pusztu-
lást különböző helyekről hatalmas reflektorok világították meg. Tehát ez a város láthatóan a Teresa 
becsapódását követő tektonikus mozgásoknak esett áldozatául. Ám hogyhogy nem fedett mindent 
por? Felpillantottak, és máris megkapták a magyarázatot: a város Teresa után valóban elsüllyedt, és 
meg is kezdődhetett a betemetődés, de a túlélők rájöhettek, hogy a nukleáris tél beállta előtt ha befe-
dik a város fölötti két négyzetkilométeres lyukat, elszigetelhetik magukat a felszíni hidegtől, idelent 
pedig befűthetnek és túlélhetnek. Láthatólag jól terveztek: a hatalmas lyukat bonyolult, nagy kiterje-
désű szerkezetegyüttessel fedték le, melyeknek először a felső szintjét építhették meg, tehát a 104.-et, 
ami akkor már egy szintbe került a felszínnel. Aztán jött a fagy, de ekkor már védve voltak. Majd 
bővítették a mesterséges „eget”, tovább lefelé, ezeket háztömbnyi széles tartópillérek tucatjai tartot-
ták, és az egész elsüllyedt város egy mesterséges erdőt juttatott Silviáék eszébe, ahol a takaró lobko-
rona fémből készült, a fák törzse ezekből a tartópillérekből, az aljnövényzetet pedig a házegyüttesek 
sokasága jelentette. Ez valóságos építészeti csodának minősült. 

– Hát ez nem semmi – tátotta a száját Sylvia, akárcsak a többiek. 
Feladatuk a rádióadás megszakítása és az SOS jeleket leadó helyettes parancsnok megmentése 

volt, na meg a nyomozás, hogy mi folyik itt. Ebből még egyiket sem teljesítették, tehát még nem tud-
nak visszamenni. Sylvia megnézte az SOS jelek pozícióját; a kijelző most négyszáz métert mutatott. 
A torony maga körülbelül négy-, ötszáz méter magas lehetett, most jártak a 73.-on, tehát nem ide-
bent van a férfi, hanem odalent, valahol. A reflektorokon felül az elsüllyedt város utcái, ugyan kissé 



hiányosan, de meg voltak világítva falra szerelt lámpákkal, vagy egy zöldes, foszforeszkáló anyaggal,  
melyet öt perc alatt fel lehetett tölteni egy reflektorral és utána 24 óráig zöldes fénnyel izzott. Ezt az  
anyagot a telepingált falakra festették. Egyelőre mozgást nem láttak innen, hiszen még magasan vol-
tak. Még szemeiknek sem tudták hasznát venni. 

A többnyire lapos tetejű épületek egykoron modernnek voltak mondhatóak; látszólag ezeket a 
2040-es évek zavargásai után, a környékbeli sziklák feldarabolásából származó kövekből és különféle 
erősítő fémelemekből emelték elég változatos módon. 

Ám a lesüllyedés még nem ért véget teljesen: láthatólag még most is repedt a földkéreg, mintha 
folyamatos, vagy időnkénti mozgásban lenne, ugyanis az elnagyolt ellipszis alapterületet két vastag 
repedés szelte át, melyek szélessége innen láthatóan akár ötven méter is lehetett, és a megnyíláskor a 
természeti erőket nem érdekelte, hogy éppen egy házat repesztenek ketté, és hullajtanak a feneket-
lennek tűnő mélységbe. Ezeket a hasadékokat összetákolt hidakkal ívelték át, melyekből néhány már 
megcsavarodott, kettészakadt, és a két szélének maradéka a mélybe lógott. 

– Hülű, lemegyünk? – kérdezte Thy vékonyka hangján, mely visszahozta Sylviát és Steve-et a né-
hány perces merengésből. 

– Igen – sóhajtott a nő. – Kész vagytok? 
Steve nem válaszolt, csak bólintott egy aprót; neki újra szembesülnie kellett az elpusztult világ 

tényével, mely most roppant látványos látképet tárt szeme elé. Az emberek ösztöne, ha túlélésről 
volt szó, rendkívül erősnek bizonyult; a hatalmas pilléreket és a mesterséges eget egészen biztosan 
modern munkagépek százaival építették, ami hatalmas összefogásról tanúskodott,. Elméletben egy 
ilyen szerkezet megépítése akár öt-hat évet is igénybe vehetett, de valószínűleg a teljes lakosság ezen 
dolgozott, így ezt az időt jócskán lerövidítették, akár hónapokra is. 

A nő finoman megveregette Steve vállát, mert látta hogy még az agyának újraépítése zajlik a fe-
jében, majd elindult, Thy követte, aki cibálta maga után a férfit a kabátjánál fogva. 

Újra a lépcsőházba léptek, majd folytatták útjukat lefelé a toronyházban… 

Talán tíz perc telhetett el, míg a földszintre értek, de ekkor már fegyvereiket a kezük ügyébe vet-
ték. A fejük feletti fémmonstrum irányából nyikorgó hangok érkeztek, mintha odafent mozogna va-
lami, vagy a felszínen láthatatlan istenek kaparásznának, keresve a lehetőséget a lejutásra. 

A toronyház bejárata egy térre nyílt, melyet egykoron szökőkutak tettek látványossá, de ezek 
most romokban hevertek, a talajt vastag por borította; eső már több, mint száz éve nem esett. A tér -
ről több irányba juthattak tovább romos, omladozó házak közt. 

Sylvia a kezén hordott szerkezetre pillantott. – Százötven méter – mondta halkan, és a – feltehe-
tőleg – keleti irányba intett a fejével. Steve biccentett, ekkor pedig csörömpölés hívta magára figyel-
müket. Mintha az egyik házban mozognának, és éppen feldöntenének egy szerszámokkal telepakolt 
állványt. Erre már kibiztosították fegyvereiket.

– Na most – Sylvia már suttogott – óvatosan megyünk tovább. Menni fog? – pillantott kérdően a 
férfire. 

– Igen – bólintott –, rémlik valami, azt hiszem tudom hogy kell észrevétlenül mozogni. – Emlé-
keibe egyre csak tódultak be a kiképzésének képei, ahol fedezékről fedezékre ugrált egykori társai-
val, lőttek a felpattanó bábukra, és képezték magukat a legjobb orgyilkosnak, hogy testük átépítése 
előtt elsajátítsák a harcászat lehető legtöbb fortélyát. 

Sylvia elindult a kelet felé nyíló utcán. Mindkét oldalon háromszintes épületek álltak, most az 
egyik jobb oldalinak a tövébe futott, és kezével intett a férfinek, aki a szemben lévő falhoz tapadt; 



készen álltak arra, hogy a jel forrásához közelebb nyomuljanak. 
Sylvia magához intette Thyt, és suttogva közölte. – Te kapcsold be az álcázódat és védd a hátun-

kat! Ha szemből bárki ránk támad, mi elintézzük, ha rajtunk áttör, akkor te rongyolsz előre! Oké?
– Ühüm – mondta Thy mosolyogva, majd az agyába épített aktiválóval bekapcsolta ruháját és 

szellemalakká változott. 
Sylvia intett: Indulás!
Steve vállhoz szorított fegyverrel, a lehető legtöbb irányba célozva elérte ennek a háznak a másik 

felét, és behúzódott egy beugróba. Intett a nőnek, aki az utca másik oldalán ugyanúgy beljebb ment,  
végül kezével jelzett: 133 méter. 

Thy néhány méterrel lemaradva haladt mögöttük, léptei nyomán a vastag por besüllyedt. 
Tovább nyomultak előre a továbbra is kihalt utcákon; a foszforeszkáló festés errefelé kissé hiá-

nyos volt, így szemeik beépített fényerősítőjét is igénybe kellett venniük, melyek segítségével úgy 
láttak mindent, mintha a nap minden irányból sütne, eloszlatva minden létező árnyékot.

 Már csak hetven méter maradt. A házak falain feltünedeztek a széles repedések, az utca lejteni 
kezdett: közeledtek az egyik hasadékhoz. Már nem döntött fel senki szerelőállványokat, ezért to-
vábbra is síri csend borult a helyre. 

A keskeny utca, amin eddig haladtak, hirtelen véget ért, jobbra és balra lehetett tovább haladni 
már ötemeletes épületek közt. Sylvia jobbra intett. Továbbra is egymást fedezve haladtak előre. Thy 
szemei néha kísértetiesen felvillantak, ahogy lencsét váltott, de semmi más nem vált láthatóvá a tes-
téből. 

– Húsz méter – suttogta Sylvia. – A következő baloldali épületben lesz. 
Steve bólintott, majd Thy rezdülése felé nézett, és ugyan még szemeinek ezen üzemmódjában 

sem látta rendesen a lányt, annyit azért kivett, hogy feltartja hüvelykujját hang nélkül. 
Sylvia az enyhén lejtő utca bal oldalán, a bejárat mellé osont, fejével intett Stevenek, aki a bejá-

rattal szemben helyezkedett el, és befelé célzott. Tökéletesen belátott a romos helyiségbe. Senki. A 
nőre pillantott, aki kezével sürgette: Befelé!

Steve belépett. A tízszer tíz méteres földszinti helységben felborított szekrények hevertek szerte-
szét, középen egy kör alakú, derékig érő fémszerkezet, melynek felületét berepedt kijelzők borítot-
ták. 

Sylvia is benyomult, a bejárattól balra lépett és célzott a sötétbe, de persze ő is látott mindent.  
Ujjaival jelezte, hogy öt méter, tehát a jelforrás a fémszerkezet mögött van. 

Két oldalról közelítettek… 
Hirtelen valaki felpattant. Pisztolyát Steve-re irányította, de nem lőtt, és szerencséjére Steve sem, 

hiszen ő már tudta hogy ezt a személyt keresik.
Míg a férfi remegő kézzel célzott, Sylvia a másik oldalról közelített settenkedve, mögéje került,  

majd megköszörülte a torkát. 
A férfi összerezzent és fejét kissé elfordította, szeme sarkából nézett hátrafelé, de további moz-

dulatot nem mert tenni. 
Sylvia finoman szólt. – Nyugi! Maga Dixon parancsnok helyettese? 
A férfi leeresztette a fegyvert, majd ragyogó arccal fordult hátra, láthatóan megkönnyebbülve. – 

Na végre, csak remélni tudtam, hogy az SOS jel kimegy innen. 
Sylvia és Steve leeresztették a fegyvereket, és a férfihez léptek. A helyettes tőlük egy fél fejjel ala-

csonyabb volt. Rövid haja most poros, kócos, szemei a megkönnyebbülés ellenére újra ijedtté váltak. 
Egyenruhát viselt, olyat mint a helyőrségen mindenki, csak az övét megtépázták. Kezében egy pisz-



tolyt szorongatott, és az ijedtségen felül láthatóan nem esett baja. 
– A parancsnok küldött minket. – Mondta Sylvia, még mindig halkan. 
– Ó, tényleg? Mi a helyzet ott? Minden rendben? 
– Mikor mi eljöttünk az volt, de csak ma érkeztünk oda. Mi történt itt? 
– A Szellemek egy bázisa ez – mondta a férfi nagyot nyelve, mintha a név felébresztené szörnyű 

emlékeit. 
– Az az egyik nomád banda, igaz? 
– Igen. 
– És mi történt a felszínen? Miért halt meg mindenki?
– A Szellemek itt éltek, illetve élnek is a mai napig, de időnként őrjáratot küldenek a felszínre és  

portyáznak. Nemrég mi megtaláltuk ezt a helyet, és mielőtt rájövünk, hogy a föld alatt is van valami,  
megöltek mindenkit, és rájöttek arra is, hogy az aktivált SOS jelekkel idecsalhatják a helyőrség tagja-
it, de ahogy látom Dixon nem volt hülye és magukat küldte. – A férfi ezzel tudomásukra hozta, 
hogy tisztában van cyborg kilétükkel. 

– És mi volt az az állat, ami… 
– Tudtam, hogy beveszik – mosolyodott el a férfi. – A Szellemek bandája okos, egyik másik ha-

lottat úgy szabdalták szét, hogy azt higgyék, valami állat tette, ami kicsit megtöri a kutakodók mo-
rálját. Nem állat volt, hanem ember. 

– Na jó. Akkor maga megvan. Most még meg kell találnunk egy rádiót, ami idehívja a Metropo-
lis felé tartó embereket. Ki kell iktatnunk. 

– Az nincs messze innen, talán egy pár száz méter az egyik híd túloldalán. 
Sylvia összehúzta szemeit gyanakodva: az overallon, a vállrésznél két apró lyukat vett észre, me-

lyeket lövedékek ütöttek. Szemével hőlátásra kapcsolt, és megnézte a férfi bőrét, de nem látott rajta  
becsapódási hegeket. Tehát ez a ruha nem az övé… 

Villámgyorsan mozdult, és mire a fickó földet ért a nyakszirtre mért súlyos csapástól, addigra 
Steve is ráirányította a fegyverét. A kulcscsont valószínűleg eltört, a férfi prüszkölt, porfelhők emel-
kedtek fel a földről. A nő leguggolt mellé és mosolyogva közölte. – Már értem. Te is a Szellemek egy 
tagja vagy, beöltöztél és használtad a vészjelzőt. Mit tettetek az igazi helyettessel? 

– Már… már rég megöltük. – Ezután kacagott. – És már ti is csak egy módon juthattok ki innen 
élve. 

– Hadd találjam ki. Ha beállunk közétek, igaz?!
– Igen. 
– Bocs, de Metropolis jobban érdekel, mint ez a barlang. 
– Metropolis agymosoda. Ne menjetek oda!
– Ezt majd mi eldöntjük, de köszi a tippet. Na jó, akkor még a rádiót kiiktatjuk, aztán olaj. Hol 

van? 
– Nem… tudom.
Pár súlyos rúgás landolt a férfi bordáiban, mintha egy húszkilós kalapáccsal vernének oldalba 

többször is. Tüdeje bevérzett, több bordája eltört. Még egy rúgás és már a szíve és egyéb szervei is 
szétcsattannak testében. De ezt Sylvia jól tudta, így abbahagyta.

– E… elég, tu… tudom hol van – nyöszörögte a férfi.
– Élénk lett a memóriád – újra leguggolt, és közel hajolt a férfi arcához. – Nos? 
– Fél kilométer, nyugati irány, egy tízemeletes tetején. Könnyen látni az antennát. 
Sylvia még mondani akart valamit, de ekkor fegyveresek rontottak be a házba. Az első kettő 



gyorsan lőtt, kábítófegyverekkel, és mindkettejüket telibe találták, de nem számíthattak arra, hogy 
cyborgok esetén a kábítósugarat erősebbre kéne állítani. Sylvia és Steve ezért mindössze annyit ér-
zett, mintha hirtelen szaltóznának egyet, a világ megfordult körülüttök egy pillanatra; elvesztették 
egyensúlyukat, szemeik előtt kisüléseket láttak, és egy pillanatnyi sötétséget, ahogy a mikrorendszer 
újraindította önmagát a másodperc törtrésze alatt. 

A két kábítótöltetet kilőtt alak mögött négy másik rohant be vállhoz szorított fegyverekkel, és a 
földön fekvőkre céloztak, majd szép lassan körbevették őket. 

Steve szemei égtek, ez volt az első szem-újraindulás, de Sylvia ezt már érzékelte, így nem viselte 
meg annyira. 

Az előbb bordán rúgott férfi fölé egy másik állt, és lenézett rá. Sisakot viselt és olyan overallt, 
amit azok, akik a töltőállomáson ütöttek rajta Steve-en. – Szép volt, Reg. 

– Kö… kösz! – nyögte a helybenhagyott. – Vi… áhh, de rohadt nagyot rúgtak… vigyétek őket a 
templomba! 

– Hozzuk a medikai egységet és a hordágyat, ne mozogj!
A kábítótöltetes fegyvereket cipelő alakok a biztonság kedvéért még kettőt belelőttek Steve-be és 

Sylviába, majd hasra fektették őket, hogy kezüket hátul összebilincseljék. Steve csak ekkor látta egy 
villanás erejéig, hogy Thy megint csak a megfelelő alkalomra várt: az ajtóban állt, még mindig be-
kapcsolt álcázómodullal, szemei villantak egyet ahogy sárgáról vörösre váltotta őket, majd beosont a 
terembe. 

Hátba szúrta az első férfit, akinek a mellkasán bukkant elő a karpengéje. Villámgyorsan kirán-
totta, majd a második férfi hátába nyomta. Mire a két test a gravitációnak engedelmeskedve zuhanni 
kezdett, addig már a következő páros közé ugrott, és egy teljes kört leírva megperdült. Két újabb ha-
lott átvágott nyakkal zuhant el. A sérült mellé lépőhöz ugrott és hasba szúrta, majd a másik arcát is 
egy hátrafelé csapással nyitotta fel, végül pedig kivégezte a földön fekvő férfit is. És ehhez a mészár-
láshoz mindössze kilenc, vagy talán csak tíz másodpercre volt szüksége… 

A lány előtűnt az álcázás leple alól, és Steve-re mosolygott. – Jól vagy?
– I… igen – nyögte a férfi. 
Sylvia még ennyit sem tudott mondani. Testében a második kábítólövés nagyobb károkat okoz-

hatott; arccal a földön feküdt, prüszkölt, a fogait szorította össze. De fogalma sem volt, hogy mi le -
het a baj, mi fáj ennyire. Ez volt az a pont, ahol már szükség lenne egy karbantartóra, aki megmond-
ja mi a baj. 

Steve-vel együtt feltápászkodott. – Rohadt kábítók, áhh – sziszegte fájdalmasan. – Szerintem az 
első lövés után rájöttek, hogy mik vagyunk, ezért a másodiknál már triplázták az erősséget. Ah… – 
térdre csuklott, és a hasát szorította. 

Thy melléje guggolt, és aggódó arccal simogatta a hátát. – Jól vagy? 
– Nem igazán, de mindjárt… remélem… – Már jobban be tudta határolni a fájdalom forrását a 

hasában. Vett néhány mély lélegzetet. Steve aggódva figyelte, nehogy valami komolyabb baja legyen, 
amit egyszerűen nem lehet gyógyítani, pontosabban megjavítani. Az emlékei egyre csak jöttek a fel-
színre, tudta, hogy régi bevetései előtt és után emberek tucatjai vizsgálták át a testét, nehogy valami 
apró meghibásodás később óriásivá fajuljon. Ez volt a baj a cyborgokkal, hogy ugyan átütötték a leg-
keményebb védelmet is, de ha baj volt, akkor egy doki édeskevésnek bizonyult. 

Sylvia felállt, a fémszerkezetnek támaszkodott. Úgy érezte, megint az a tinédzserlány volt, aki-
nek először megjött a menstruációja, és hasát széttépte a fájdalom. Persze ez a fájdalom nem tartott 
sokáig, a 2070-es évekre már olyan gyógyszereket fejlesztettek ki, melyek vagy nagyon hamar, vagy 



már a fellépés előtt megszüntették a fájdalmat, sőt sok nő elköttette a petevezetékét, hogy ne kelljen 
ilyesmivel foglalkoznia, egyes országokban pedig ezt az eljárást időszakonként – a populáció szinten 
tartása végett – törvény írta elő, más megoldás nem maradt. 

A nő sóhajtott két mélyet megint, majd nyelt egyet. – Valamit szétbarmoltak a hasamban. Most 
épp nem fáj, de látom a szemem előtt a meghibásodási kijelzést. 

– Akkor menjünk vissza? – kérdezte Steve. 
– Nem. Megyünk, szétcsapjuk azt a rádiót, és csak aztán tűnés. Thy! 
– Igen, Sylvia? – pislogott a robotlány ártatlanul, de készen arra, hogy akár újabb szakaszokat 

küldjön a másvilágra. 
– Kapcsold be az álcázódat és menj előre felderíteni! Biztos, hogy vannak még ilyenek itt. Elő-

ször nézd meg, hol a rádió, és tájold be a szenzoraidat… 
– Üm, bocsi, Sylvia, de azok nem teljesen jók. 
A nő behunyta szemeit, mert ismét fájdalom száguldott át testén. – Na mindegy. Akkor én mon-

dom merre menj, és felderítesz!
– Igen, Sylvia. 
A nő kinyitotta a szemét és Steve-re nézett, akinek tekintete még mindig aggódóan fürkészte a 

reakcióit. Sylvia ennek láttán megrázta a fejét, mintha csak azt mondaná, hogy ne aggódj már any-
nyira értem. 

– Na jól van – mondta egy újabb mély sóhaj után. – Akkor megyünk tovább. Elvileg fél kilomé-
ter a rádiós antenna. 

Steve és Thy bólintottak és elindultak. 
Az épületből kilépés után az utcán balra fegyveresek újabb csoportja állt, és beszélgettek egy-

mással, de figyelmüket nem fordították az épület felé. Úgy tűnt, hogy nem csak ez a hatfős különít-
mény érkezett a cyborgok elfogására, de a többieknek egyelőre fogalmuk sem volt, hogy társaik már 
halottak, hiszen Thy csendes mészárlása közben egyetlen puskalövés sem dördült.

Jobb kéz felé az utca üresnek tűnt, így hát elindultak arra. Thy bekacsolta álcázóját, és mindig 
csak egy sarokkal ment előrébb, arra, amerre Sylvia mutatta, ott bevárta őket, majd mentek tovább. 

A rádiós antenna lokalizálásához végül nem volt szükség előzetes felderítésre: éppen ahogy a 
férfi mondta, jól látták a hatalmas tányért egy tízemeletes épület tetején. 

Utcákon vágtak át, csendben, halkan; Sylvia szinte rutinosan lopakodott, Thyt úgysem látta sen-
ki,  Steve  pedig  egyre  jobban emlékezett  a  különböző taktikai  megmozdulásokra,  helyezkedésre. 
Nem sokkal később már ő vette át az irányítást, és Sylvia belül örült, hogy a késszúrás érzetét keltő 
hasfájdalom visszatérése után legalább ezzel nem kell foglalkoznia. 

Egyik házból gyereksírás csapta meg fülüket: még ha a világ el is pusztult, az élet nem állt meg.  
Thy a háznál, ahonnan a sírás érkezett, megállt, majd intett, hogy biztonságos. Sylvia és Steve pedig 
bepillantottak az ablakokon át. 

Bent három csecsemő sírt, mellettük anyjuk éppen etette és csitítgatta őket, és nem vette észre 
Sylviáékat. A három gyerek hetekkel ezelőtt születhetett, mintha hármas ikrek lennének. 

A nő a baloldali gyerekről a középső felé fordult, de ekkor meglátta őket. Egy pillanatra felsikol-
tott, majd testével védelmezően állt Sylviáék és a gyerekek közé, kezeit széttette, nem érdekelte, hogy 
meghal. 

Sylviát furcsa érzések öntötték el. Rájött, hogy az ösztönei még neki is élnek. De hogy lehetséges 
ez? A kibernetikus beültetések kiölték az emberi érzelmek legtöbbjét, család, barátság, utódnemzési 
ösztön, ezek legtöbbje tovatűnt. Ennek ellenére Sylviában most valami felébredt. Úgy érezte, hogy 



egy olyan érzelemmel kell harcot vívnia, ami még a legádázabb ellenségénél is masszívabbnak tűnt. 
De végül összeszedte magát annyira, hogy ezzel most ne foglalkozzon, és ehhez az is nagyban hoz -
zájárult, hogy Thy már mozdult befelé, hogy a száját sikolyra nyitó anyát ártalmatlanná tegye. Nem 
tudták megállítani. Aztán… 

Az anya ájultan csuklott a földre, de semmi egyéb baja nem lett. Thy kikapcsolta az álcázóját és  
súgva mondta nekik. – Nyugi, nem ölök meg ilyen embereket soha. 

Steve csak megvonta a vállát, de Sylvia olyan megkönnyebbülést érzett, mint még soha eddig. 
Maguk mögött hagyták a kis családi házat. Az antennát már jobban ki tudták venni, nem egész  

kétszáz méterre magasodott. Ismét kietlen utcán lopakodtak előre, azonban egyik fordulónál Thy 
visszaugrott, és integetett: Elrejtőzni!

A két legközelebbi ház bejáratába húzódtak, és szerencsére odabent senki nem volt. Thy csak a 
falhoz lapult és várt, míg hat fegyveres, overallt viselő férfi zajongva haladt el keresztben előttük.  
Megint el kellett kerülni a konfrontációt, mert elég egy kiáltás, máris áll a bál. 

Amint a fegyveresek eltűntek és már hangjukat sem hallották, továbbindultak. 
Nem sokkal később, körülbelül hetven méterre az antenna épületétől egy romos parkba toppan-

tak. Itt is szökőkutak maradványai tanúskodtak arról, hogy a lesüllyedéskor hatalmas földrengés le-
hetett, és az épületeket is igazából csak a fémszerkezetek tartották egyben. A kör alakú tér szélén el -
száradt fák meredeztek a fémből készült mesterséges ég felé; leveleik már száz éve lehullottak, és 
már sosem nőnek újra. 

Átvágtak a parkon, majd megint egy csendes utcán sétáltak, és nem sokkal később megérkeztek 
az antennát tartó ház tövébe. Tíz emeletes volt, a tetején a masszív antenna nyomott vagy húsz ton-
nát, ezért ennek az épületnek a vázát még vaskosabb fémelemekkel erősítették meg bent és kint egy-
aránt. Bejárati ajtó nem létezett, bárki könnyedén besétálhatott. A kilencedik és tizedik emelet abla-
kait fémlapokkal fedték le, vékony fényes csíkokat láttak a hanyag illesztések mentén, ezért rájöttek, 
hogy ott lehet a kommunikációs terem. 

Sylvia intett, és kissé hátrébb húzódtak, egy elhagyatott házba, majd gyors taktikai megbeszélést 
eszközöltek. 

– Na tehát – mondta suttogva Sylvia, majd egy kis szünetet tartott. – Sajnos fogalmam sincs,  
hogy kéne ezt kiiktatni. 

– Felmegyünk a kilencedikre és tizedikre és kitárazunk – dobta fel Steve a nemes egyszerűségű 
tervet. 

– Az nem jó, mert mire újra visszajövünk, addigra körbevesznek, még két kábítósugár, és máris 
vége a dalnak. 

– Akkor mit tegyünk? 
– Nem tudom. 
– Jó, akkor próbáljuk meg azt, hogy Thy megy fel, elintézi őket, mi meg addig itt tartjuk a fron-

tot. 
– Az sem jó, mert ketten nem tudunk feltartani egy egész fegyveres egységet. 
– Ez sem jó, az sem jó – Steve mérgesen pillantott rá. – Akkor mi a jó? 
– Nem tudom – nyelt egyet. Valami nem jó bennem. Valami baj van. 
– Oké, akkor most én irányítok – mondta határozottan a férfi. 
Köszönöm, gondolta Sylvia. 
– Tehát – összehúzta a szemeit és az ajtóba állt, onnan pillantott fel a magas épületre. Felmérte a  

terepet, majd visszajött. – Azt tesszük, hogy mi nem az ajtóba állunk, hanem oda, ahonnan rálátunk 



az ajtóra, de rejtve maradunk. Van távcső a fegyvereden? 
– Aha – bólintott Sylvia. 
– Oké, akkor orvlövészkedünk, ezalatt Thy felmegy és lekapcsol mindenkit, szétver mindent, az-

tán ő le tud ugrani akár arról az épületről is. Ezután nyomás vissza, és ha minden jól megy, észrevét-
lenek maradunk. Rendben? 

Thy vigyorogva bólogatott, Sylvia pedig elismerően mosolygott. Ez ám a jó terv, drága bérgyil-
kosom. 

Felkészültek. Sylvia ennek az épületnek az első emeletére ment, Steve maradt az ajtóban, kissé 
hátrébb húzódott, és tökéletesen rálátott a tízemeletes egyetlen bejáratára. Fegyvereiket aktiválták, 
majd amint készen álltak, Steve a mellette türelmetlenül ugrándozó Thyra nézett. – Kész vagy? 

– Ühüm. Készkészkész!
– Oké, akkor ahogy megbeszéltük. Indulj, és vigyázz magadra!
– Igen, Steve – a robotlány mosolya maradt meg utoljára a fejében ahogy eltűnt a szeme elől és  

átvágott az utcán, majd beviharzott az épületbe.  Időnként felbukkant a második, majd harmadik és 
a többi emeleten, lévén ezeknek sem maradt egyetlen ép ablaka sem. 

Eközben a férfi elgondolkodott Sylvián, hogy vajon mi baja lehet. Remélte semmi komoly, és 
egyben marad addig míg Metropolisba érnek. Majd azon kapta magát, hogy milyen türelmesen vá-
rakozik. Szinte meg sem mozdult, és ez felszínre hozta régi emlékeinek egyikét, azt a napot, mikor  
16 órát kellett várnia a célpontjára egy mesterlövészfegyver mögött, mely idő alatt csak fekve tudott 
néhány mozdulatot tenni, hogy ne gémberedjen el minden egyes tagja, de persze ne is vegyék észre.

Thy felbukkant a nyolcadikon, Steve pedig hallotta, hogy a felső szinten, valahol pont felette, 
Sylvia kibiztosítja fegyverét. Ő is így tett, féltérdre ereszkedett, a fegyver csatlakozóját a csuklójába 
dugta és várt. 

Nem sokkal később kiabálások csapták meg fülét. Innen fellátott a kilencedikre és tizedikre, és a 
vékony fénycsíkok egy pillanatra takarásba kerültek ahogy odafent mozgolódtak az emberek. Sajnos 
az üvöltésekből rájött hogy Thyt észrevették, de persze ez még messze állt attól, hogy el is hárítsák 
az általa keltett halálos veszélyt. 

Néhány másodperccel később az egyik fémlap kipúposodott: egy test repült neki, majd egy pilla-
nattal később a rögzítés elengedett és a férfi aláhullott. Steve már jobban látta a fényt eltakaró árnyé-
kok mozgását, sejtette, hogy bent óriási harc dúl. Féltette Thyt, de ugyanakkor bízott is benne, mert 
ha valaki, akkor ő a legalkalmasabb arra, hogy akár több emberrel egyszerre vegye fel a harcot. 

Nem sokkal később ugyanezen az ablakon egy másik test repült ki – mellkasa és hasa éles fegy -
verrel felnyitva –, majd a földön pattant is egyet. Ezután pedig egy másik hang csapta meg a férfi fü -
lét: egy járműé. 

– Sylvia, készenlét, jármű közeledik – szólt a nőhöz a kommunikátorán át. 
– Vettem, Steve! Látom őket, két utcára vannak, kelet felől jönnek, és… juj, basszameg… Ez két 

teherautó, vannak bennük egyenként vagy hatan. 
– Csak nyugi, szedjünk le belőlük annyit, amennyit tudunk!
– Oké!
Nem sokkal később a bejárat előtt a két ósdi, kerekes teherautó lefékezett. Nem tűntek páncélo-

zottnak, de platójukon állig felfegyverzett alakok álltak. A megállást követően leugráltak, és benyo-
multak az épületbe… pontosabban ezt akarták, de csak addig jutottak el, hogy lenyissák az oldalsó 
védőlemezt. 

Steve és Sylvia tüzet nyitottak, ahogy a csövön kifért. Steve máris rájött, hogy még a fülébe is zaj-



szűrőt építettek, mert a fegyverének döreje halk duruzsolássá szelídült, és bár úgy tervezte, hogy 
hangtompítót használnak, szükségtelennek látta. 

Sylvia hasonló hallásvédelemmel rendelkezett. Mikor a lövések robaja egy pillanatra abbama-
radt, belekiáltott a kommunikátorba: – Kettő befutott jobbra. – Majd továbbvezette a tűzívet a me-
nekülők után, de nem sikerült lekaszálnia őket. 

Steve a középső tömegbe eresztette az ötven lövedékes sorozatát. Fejek durrantak szét, karok, lá-
bak szakadtak le, törzsek lyukadtak ki, a hullák egymás után fordultak le élettelenül a platóról, vagy 
ugrás közben kaszálta le őket egy-egy lövedék. 

A fegyver üresen kattant, ezért a férfi egy gondolati paranccsal kilökte az üres tárat és az mire 
kettőt pattant a földön, máris bent volt az új. Csőre rántotta a fegyvert, célzott, és máris küldte a kö-
vetkező sorozatot. 

– Fedezz! – kiáltotta a nőnek a rádióba, majd kirohant hogy elkapja a két menekülőt, Sylvia pe -
dig egy tárcsere után tűz alá vette a fedezéküket, hogy közelebb érhessen. A taktika bevált, a két me-
nekülő alak az épület ajtaja mögé húzódott, nem mertek kinézni, és amint Sylvia abbahagyta a tüze-
lést, Steve becsúszott, és egy újabb féltáras sorozattal lebontotta a fedezéket és a mögötte megbújó 
két férfi testét. Győztek. „De ha megnyersz egy csatát, a háborút még elvesztheted”, harsant fejében 
régi kiképzőjének hangja, mintha csak tegnap hallotta volna utoljára. 

Egy másik fémlap hullott le a tizedik emeletről, egy másik test zuhant alá vele együtt, vagyis Thy 
még mindig osztotta a halált odafent. 

– Thy mindjárt végez – mondta Steve. 
– Oké – válaszolt Sylvia. – Én megyek ennek a háznak a tetejére, körülnézek. 
Míg a nő megtalálta a lépcsőt a tetőre, addig Steve egy újabb fészket talált magának, és készen 

állt egy újabb erősítéshullám fogadására…  

Eközben Thy a tizedik emeleten folytatta mészárlását. A két szinten nem sok ember tartózko-
dott – talán csak hét az egyiken, kilenc a másikon. A lány a láthatatlanság leple alatt cikázott a ré-
mült emberek között, ugyanis mikor az elsőt megölte, máris kiszúrták hogy baj van, de a pozícióját  
nem ismerték. Továbbra is fedezékről fedezékre szökkent, asztalról asztalra ugrált, súlya alatt a leg-
több bútor megroggyant, egyik asztal lapja be is szakadt. Meglepetésszerűen csapott le, a már pisz-
tolyokat szorongató embereknek pedig sejtelmük sem volt, hova kéne lőni. 

Már a tizedik szinten hadakozott. Éppen a negyedik férfit rúgta mellkason: a test nekirepült a  
fémlapnak, kiszakította, és a mélybe hullott. Ezután begördült egy asztal alá, mert ketten egy pilla-
natra észrevették a levegőrezdülést, és kapásból lőttek rá. Sebesen kúszott az asztalok alatt, valahogy 
úgy ahogy egy cápa úszik a víz alatt, majd elkapta a legközelebbi férfi lábait, berántotta és könyörte-
lenül kivégezte. Tovább mozdult, mert egy másik férfi üvöltve lövöldözött az asztal fémlapjába. Kí-
sérlete nem maradt eredménytelen: Thyt a bal vállánál egy lövedék karcolta meg, felszakította a 
mesterséges bőrt, de a fémvázról szikrázva pattant le. Felszisszent, a fájdalom visszacsatoló tudtára 
adta, hogy óvatosan manőverezzen, mert egy jól irányzott találat neki is véget vethet. 

Odébb kúszott, a lövedékek már ártalmatlanul szaggatták át az asztal lapját. Gyorsan kigördült,  
és mivel legalább nyolc lépés választotta el a férfitól – melyet észrevétlenül nem tudna megtenni –,  
ezért felkapott egy fémszéket, és teljes erejéből nekihajította. 

A fémszék betörte a férfi fejét, és szinte elsodorta. Ezt a maradék kettő éppen látta, fegyvereiket  
odakapták, de ekkor Thy már megint az asztalokon ugrált. Mire megint észrevették, addigra a kö-
zelbe ért, bevetette magát közéjük, és hetven centis karpengéivel először kezeiket csapta le, majd át-



vágta torkukat. 
Míg a két test eldőlt, gyorsan felmérte a csatateret és látta, hogy már csak egyedül van. 
– Hülülű, Steve, itt Thy, vétel – próbálkozott, de egyre csak a  Közvetítő egység meghibásodás  

üzenetet látta szemei előtt. 
Nem tudta, mit tegyen. A húsztonnás antennát még ő sem tudja ledönteni, ezért a vezérlőegysé-

get kell tönkretenni. Na de az hol van? Hogyan néz ki? 
Nem maradt más választása: pengéit tövig mélyesztette minden olyan berendezésbe, ami meg-

ítélése szerint alkalmas lehetett arra, hogy a rádióforgalmat lebonyolítsa. 
Eközben hiperérzékeny fülét ismét dörrenések csapták meg odalentről… 
 
Steve majdnem otthagyta a fogát, mert későn vette észre az előző golyózáport túlélt két férfit, és 

ezek most a közelében cirkáltak. Hátulról támadtak rá, az épület hátsó ajtaján át. 
Oldalra vetődött, egy sorozat kaszált el fölötte, vagyis ez pontosan derékba csapta volna. A poros 

földön landolt, majd fekvő helyzetből lőtt vissza. A fegyveréből kiröppenő lövedékek szétszedték az 
ajtót, de nem találták el a két férfit, mert azok a fal mögé húzódtak és készültek az ellentámadásra.  
Ám nem számoltak azzal, hogy cyborgok ellen harcolni nem a hosszú élet titka… 

Steve hőlátó üzemmódra kapcsolta szemeit; kiválóan látta a két férfit. Felpattant, két nagy szö-
kelléssel a falnál termett, és azon keresztül kieresztette a maradék harminc lövedéket. 

A két szerencsétlen derékban szakadt ketté, belsőségeik a hasukon át távoztak és a szemben lévő 
falra loccsantak. 

Steve csak ekkor vette észre, hogy eltalálták: a nyakszirtjén egy centi mély vágást ejtett egy köz-
vetlen találat,  vagy egy lepattanó szilánk.  Amint ez  tudatosult  benne,  fájdalom rohamozta meg 
agyát, sebe bődületesen vérezni kezdett. Mintha csak most jött volna rá, hogy illene összeesnie, be-
hozta a lemaradást. 

– El… eltaláltak – nyögte Sylviának. 
– Na és? Indítsd be a nanokütyüidet, és tedd össze magad!
– Tényleg… Na jó, de hogy?
– Mittudomén. Gondolj a gyógyulásra, vagy akármire!
– Jó, megpróbálom. 
Sylvia közben átkapcsolt Thyhoz, és tett egy újabb kísérletet a kommunikációra… 
 
Bejövő adás dekódolása nem lehetséges. 
Thy mérgesen püfölte az éppen megsemmisítés alatt álló szerkezetet, mert tudta hogy valaki 

hívja. Meg kell javítani az adóvevőmet, nyah, nyeh. 
Szétverte az utolsó berendezést, amiről sejtette, hogy segíthet a kommunikációban, de igazából 

ezt a célt már jó ideje elérte. 
Úgy döntött ideje kijönni az épületből. Sietni kellett, ezért nem teketóriázott: nekilódult, majd 

fejjel előre kiugrott az ablakon. 
Átrepült az utca felett, Sylvia észrevette őt az álcázás ellenére. Egy háromemeletes épület tetején 

landolt, és úgy ítélte meg, hogy sikerült a legvékonyabb részre érkeznie: a tető beszakadt a súlya 
alatt. Lehullott a második szintre; súlyos gerendák, fémelemek zuhantak testére, bőre sok helyen le-
vált a fémvázról, így míg kikászálódott mérgesen a törmelék alól, addig beindította a nanorobotok 
áramlását. Leporolta magát, mert már teljesen láthatóvá vált a teste, majd az álcaruhát átmenetileg  
üzemképtelennek látta. Nem érdekelte, leviharzott. 



Leért a földszintre, és átfutott oda, ahol Steve és Sylvia az akció elején bújt meg. Látta a szanaszét  
lőtt teherkocsikat, a tömérdek hullát, majd befutott. 

Steve éppen a földön ült, hátát a falnak vetette és a vállát vér borította. 
– Hülü… Jaj, Steve.
– Nyugi, jól vagyok, csak nem tudom, hogy kell beindítani a nanorobot befecskendezőt. 
Sylvia ezt hallotta: – Szerintem beindul magától, talán már most is megy. 
– És miért nem érzem? 
– Ezt nem érzed. De nézd meg a sebet, talán már látsz valamit!
Steve odapillantott és valóban, ahogy a nő mondta, a vérzés már elállt, és a piciny robotok már 

varrták össze a sérült szöveteket, ezredmilliméteres apró öltésekkel. 
Steve felkacagott. – Na most érzek valamit. Ez csikiz. 
– Na igen, ez néha előfordul. Amúgy… Hoppá! Na gyerekek, kapjátok össze magatokat, megint 

jönnek, de most nagyon sokan!
– Vettem!
Thy az arcreakciókból ki tudta következtetni, hogy a férfinek semmi baja nem lesz. Haja csak 

most ereszkedett vissza eredeti, vagyis hátrafésült formájába, ugyanis a harcok alatt tarajosra emel-
kedett. Talpra segítette a férfit. 

– Siessetek – mondta Sylvia. – Kábé két perc és körbevesznek. Thy, kiiktattad a rádiót? 
– Üm, nem tudom – beszélt bele a rádióba közel hajolva Steve karjához –, de szétvertem min-

dent, ami összetettebb egy széknél. 
– Akkor végeztünk, már csak ki kell innen jutnunk. Nyugatra van egy híd, kábé háromszáz mé-

terre, azon átmegyünk, kissé odébb haladunk, majd vissza egy másik hídon, és nyomulunk a torony 
felé. 

– De minek ez a kitérő? – kérdezte Steve.
– Mert a torony már biztosan védve van, és ha most egyből megyünk oda, betonfalba ütközünk. 

De ha teszünk egy kört, elcsalhatunk párat, megzavarhatjuk őket. 
Eközben nehéz léptek hallatszottak, melyből Steve úgy ítélte, hogy Sylvia is körülbelül százhúsz 

kilót nyomhatott. A nő befutott, de a váratlanul hasába markoló fájdalomtól összegörnyedt, sőt még 
térdre is csuklott.

Steve és Thy mellette termettek, és felsegítették. 
– Hú, ez… nagyon fáj – a nő már agonizált, sőt még tartani is kellett egy ideig. Ezután elenged-

ték, majd vett pár mély levegőt és meglepett arcot vágott. – Hah… – megtapogatta a hasát. – Na ezt  
most nem értem hogy, de mintha egy kicsit jobb lenne. Használjuk ki, indulás! Thy, te mész előre 
megint, mindjárt mondom az irányt. Steve, most te zársz hátul, én megyek középen. Bocs, de félek 
ha a fájdalom visszatér, nem tudom ellátni a teljes hátvéd szerepet. 

– Semmi gond – mondta a férfi megnyugtatólag; hangját Sylvia most olyannak érezte, mint egy 
kisebb adag nyugtatót. Ó, de jó lenne, ha most beszélnél hozzám, csak egy kicsit. 

Thy utasítás nélkül elindult, de rossz irányba, és éppen az utolsó pillanatban ugrott el egy sebe-
sen közeledő kocsi elől. Szerencsére sem a sofőr, sem az utasok nem vették észre. 

– Mondtam, hogy irányítalak – teremtette le Sylvia a fogai közt sziszegve. – Most indulj el jobb 
kéz felé! Jövünk utánad.

– Igen, Sylvia. 
Thy megindult, elsuhant az elhaladó jármű mögött, mely mintha nem egy adott hely irányába 

haladna, hanem körözne a környékbeli utcákon. Tehát aktívan keresik őket. 



Amint a kocsi befordult egy saroknál és eltűnt a szemük elől, Thy visszafelé intett. Sylvia átro-
hant az úton, Steve nem sokkal lemaradva követte. 

Házról házra,  sarokról sarokra haladtak előre. Két újabb, fegyveresekkel telezsúfolt teherautó 
haladt el a közelükben, de nem vették észre a halálos hármast. 

Nem sokkal később, két házat megkerülve elérték a hidat. Az összetákolt szó bizonyult a legjobb 
leírásnak, mert ezt nem úgy készítették, hogy hosszú hídelemekkel ívelik át a nagy távolságot és rá-
építik a járható felületet, hanem két oldalról kezdték meg az építését és öt-tízméteres szakaszokat  
erősítettek hozzá. Alatta sötét szakadék tátongott. Nem látták az alját, csak azt, hogy néhány lehul-
lott fémelem a falba fúródott, és egy leejtett lámpa világított egy kiálló peremen. 

Thy rohant előre, középen Sylvia vonszolta magát, majd Steve zárta a sort. 
A híd közepén járhattak már, mikor zaj csapta meg Steve fülét hátulról: egy fegyveresekkel tele-

zsúfolt teherautóról kiszúrták őket, és a sofőr máris a hídra hajtott. Steve megpördült, és megeresz-
tett egy sorozatot a szélvédőre. Láthatólag a sofőr biztonságban érezte magát egészen addig, míg rá 
nem jött hogy a szélvédő korántsem golyóálló. A sorozat széttépte őt, a mellette ülő másikat is. A 
kocsi oldalra fordult, áthajtott a híd korlát nélküli peremén, majd a platón üvöltő emberekkel együtt 
a mélybe hullott. 

Steve máris rohant tovább, majd érezte, hogy egy lövedék súrolja vállát. Lebukott, bukfencezett 
egyet előre, és ekkor egy újabb lövés tévesztett célt és száguldott el fölötte. Nem tudta honnan tüzel-
nek, de azt biztosra vette, hogy egy mesterlövész lehet, aki eléggé alábecsülte egy cyborg rövidtávfu-
tó sebességét, és a célkeresztet nem helyezte megfelelően a futó célpont elé. A harmadik lövedék is 
célt tévesztett. Steve már szinte a talaj felett repült; úgy érezte, hogy erősített lábai menten szilánkos-
ra törik az egész medencecsontját ahogy vitték előre. De ezt persze csak így érezte, valójában a pán-
tolások – melyek az erős végtagokat a még masszívabbá épített gerincoszlophoz kötötték közvetle-
nül a testben – már átvették a terhelést és fizikailag semmi baja nem lett. 

Thy átért a másik oldalra, Sylvia is, Steve azonban középen rekedt, mert egy másik mesterlövész 
is észrevette és rálőtt. A férfi tudta, hogy nem fog átérni egy darabban. Vissza kellene lőnie, már 
csak azt nem tudta, hogy hová. A szemben lévő oldalon is ugyanolyan kihalt házak álltak, semmifé-
le villanást nem látott, ezért vagy lángrejtő lehetett a fegyvereken, vagy a lövészek oldalirányban 
bújhattak meg.

Átvetette magát a híd baloldali peremén, és szorosan markolva az elemeket fedezékbe húzódott,  
vagyis a híd oldalán kapaszkodott. 

–  Sylvia, fedezzetek, nem tudok kijönni! – a kommunikátort már a fejbe épített, úgynevezett 
kom-egységre hangolták, így hangjuk egymás fejében egy hatalmas csarnokban zajló, visszhangzó 
társalgássá változott, melyet csak ketten hallottak, és nem kellett hangot kiadni a beszédhez. Ezt a 
kis szerkezetet az agy belső részébe ültették és körbenövesztették szerves burokkal, hogy ne okozzon 
folyamatos fájdalmat. Rákötötték a hallójáratokra, valamint a beszédközpontra.

– Mássz az oldalán végig!
– Azon vagyok, de addig hátulról is beérnek. 
Sylviának nem maradt más választása. Valahogy meg kell találni azt a két mesterlövészt. Erre 

mindössze fél perce maradhatott, nem több. Látta becsapódni az újabb lövedékeket, de ezek már 
csak arra szolgáltak, hogy Steve-et a hídperem mögé kényszerítsék és ott is tartsák. Ám Sylvia szeme 
segített a becsapódási szögek visszavetítésében. Látómezejének bal oldalán egy vörös sáv jelent meg, 
mely egyre vékonyodott, ahogy tekintetét elfordította. Ezzel együtt hőlátó üzemmódra váltott, és 
nem értette, hogy Steve ezt miért nem tette meg: máris észrevette a két mesterlövészt, mindketten 



egy háromemeletes épület tetején rejtőzködtek, a hídtól körülbelül száz méterre, a szakadék pere-
mén, sőt az épület már dőlni kezdett, amit azt jelentette, hogy egy-két év múlva majd aláhullik a  
mélybe. 

Sylvia a híd tövében lévő épület sarkához húzódott, fegyverén aktiválta a távolsági korrigálást,  
majd két kapáslövéssel a mesterlövészek felé lőtt. Egyiket sem tudta megölni, csak fedezéküket talál-
ta el, de ez arra elegendő volt, hogy Steve átjusson. 

– Fedezlek, nyomás!
A férfi nem válaszolt, csak felmászott újra a hídra, kilőtt, majd másodpercekkel később a nő 

mellett termett. 
– Huhh.
– Megvagy? – nézett rá a nő, szemein apró vörös villanások szaladtak át, ahogy a taktikai érzé-

kelők megannyi adatot vetítettek látómezejébe. 
– Meg. Most akkor én megyek a… Hol van Thy már megint? 
Sylvia nem vette észre, hogy Thy már előzőleg észrevette a két mesterlövészt és elindult feléjük, 

de nem tudott szólni. Megint kipillantott és ekkor látta mindkettejük véres halálát, amint két éles 
karpenge szedi őket ízekre. Néhány másodperccel később Thy integetett, mintha csak azt közölné, 
hogy „Hahó, itt vagyok, megmásztam a hegyet, juhhúú!”

Sylvia visszaintett, majd maga mellé hívta. Thy leugrott az épületről, és a szakadék peremén ro-
hant feléjük sebesen. 

Amint megérkezett, Sylvia ismét kétrét görnyedt a fájdalomtól. Steve vette át a parancsnokságot. 
– Oké, akkor irány a másik híd! Háromszáznegyven méter, észak felé. Thy, előre, leírunk egy ívet 

az utcákon, nem a szakadék peremén futunk. Indulás!
Nem sokkal később megint egy teherautó haladt el a közelükben, de nem vették észre őket… 
Futottak, ahogy csak tudtak… 

Néhány perccel később elérték a másik hidat, és Steve megálljt parancsolt. – Hát ezt levédték, 
bassza meg. 

Sylvia és Thy is ráközelítettek szemeikkel, és látták a rögtönzött barikádot a híd másik felén, me-
lyet két teherautóból állítottak; rajtuk, mögöttük fegyveresek húzódtak fedezékbe és a hídra céloz-
tak. 

Sylvia megint összecsuklott, és már legszívesebben üvöltött volna. Steve melléje guggolt, majd 
sóhajtott. – Nem fogunk kijutni. 

– Tudom – sziszegett a nő. 
– Mit teszünk akkor? – kérdezte Thy aggódó hanggal. 
Steve a szellemalakra nézett, majd Sylviára. – Meg kell adnunk magunkat. 
Sylvia fájdalmasan kacagott. – Nem fognak megtapsolni azért, amit tettünk. 
– Nem esik majd bántódásunk, mert ezek is olyanokat akarnak maguk mellé állítani, mint mi. 
– Ilyen könnyen feladod Metropolist? 
– Azt se tudom, hogy érdemes-e azért küzdeni. 
– Érdemes – szisszent fel a nő. – Én már egy éve járom a kihalt pusztákat, még ez a földalatti 

üreg is szabályos felüdülés nekem, de szeretem a napfényt. Metropolisba akarok menni. 
– Az viszont nem most lesz – sóhajtott Steve. 
Már hallották, hogy emberek mozgolódnak a közelükben, igyekeznek körbevenni őket. Thy már 

mozdulni akart, de Steve a vállára tette a kezét és nemlegesen megrázta a fejét. 



– Ne már, Steve, én nem akarok itt fogságba esni – nyafogott Thy. 
– Én se. De nincs más választásunk. 
Sylvia láthatóan már az ájulás határára került. Szemei fennakadtak, majd egy perccel később 

nem bírta tovább: tényleg elájult. 
Steve és Thy már közvetlen közelről hallották a lépteket. A lány még kétségbeesett arcot is vágott 

amint látta, hogy Steve leteszi a fegyvert. – Sajnálom Thy. 
Ezt követően, elég szakavatott mozgással és összehangoltsággal fegyveresek bukkantak fel a kör-

nyező épületek ajtajaiban és ablakaiban, majd a vörös célzólézerek fényében Steve és Thy feltették 
kezeiket. 

Egy magas férfi lépett eléjük, fekete overallt viselt, arcán sötétített üvegű maszk, aminek belső fe-
lén kijelzők tucatjai működtek.

– Gondolom szükségtelen mondanom hogy le vannak tartóztatva – mondta. Láthatóan ő volt a 
parancsnok. 

– Rájöttünk magunktól is – válaszolt Steve. – Amúgy… 
Folytatni már nem tudta: kábítófegyverek sültek el, mindannyiukat kivonva a forgalomból… 
 
A parancsnok belépett a fogda épületébe, levette sisakját, és az övére akasztotta. 
– Hogy vannak? – kérdezte az egyik őrtől, aki a cellában lévő kamerák térbeli képeit figyelte. 
– Viszonylag jól.  A nőnek a hasában szétcsattant egy áramkör, ezt megjavítottuk. A férfinak 

semmi baja, a robotlány viszont két újabb embert ölt meg egy szempillantás alatt, így jobbnak láttuk 
ha bezárjuk a ketrecbe. 

A parancsnok Thy képére nézett: egy méter magas, vastag rácsokkal körbekerített ketrecbe zár-
ták, mely rácsokat még ő sem tudta széthajlítani. Úgy nézett ki, mint egy elfogott vadállat: négykéz-
láb mászkált odabent, néha döngve rácsapott a rácsokra, hisztérikusan kiabált. 

– „B” kategóriás. – Motyogta a parancsnok. 
– Igen, az. 2066-os széria, és ez a szórakoztató típus, biztos hallotta már, a haja megváltozik. 
A parancsnok vastag szemöldöke most megemelkedett. – Csak nem annak a néhány darabnak 

az egyike ez? 
– De, úgy néz ki, sőt ő nemcsak szórakoztató, hanem kéjfunkciók is vannak benne, a harci haté -

konyságát pedig maga is látta. 
A parancsnok bólintott és arca fájdalmas grimaszba fordult, amint látta ahogy Thy kilöki kar-

pengéit és ugyan hasztalanul, de már ezekkel üti a rácsokat. 
– Az ajtó előtt őrizet van, ugye? – Nyelt egyet. 
– Természetesen Uram. A ketrec körül is erőteret húztunk fel, mindenki aggódik, nehogy kijöj-

jön. 
– Hogy tudjuk magunk mellé állítani? 
– A robotot szerintem sehogy, a cyborgokat kell meggyőznünk, és akkor a robot is követi őket. 
– De melyik a gazdája? 
– Nem tudjuk. Ha észhez térnek, kivallatjuk őket. 
– Mindent látni és hallani akarok, ha elkezdik. 
– Meglesz, Uram. 
– De tudja mit? A legjobb az lesz, ha én vallatom őket. 
– Uram, a kínzó szakértőink tudják a dolgukat. 
– Én csak beszélgetni akarok velük. De nevezzük inkább meggyőzésnek, ne kínzásnak – a pa-



rancsnok elégedetten elmosolyodott. Végre a kezembe kerültek. Ők talán segíthetnek… 
 
Steve magához tért. A karjánál fogva a plafonhoz láncolták, lába nem érte a földet. Feje pokolian 

hasogatott, szemei égtek, fel-felvillantak. 
– Hülű, Steve, Steve – szólongatta őt Thy. 
Steve nem tudott válaszolni,  az egész állkapcsa el volt zsibbadva. Tátogott,  mozgatta nyelvét, 

közben körbenézett. A terem falán ránézni is fájdalmas középkorinak tűnő kínzószerszámok lógtak. 
Középen egy vértől mocskos asztal állt, az egyetlen bejárati ajtó az elsüllyedt város kihalt épületeivel 
szemben modern technika jelenlétéről tanúskodott. A sarokban egy méter magas ketrec állt, benne 
Thy négykézlábra ereszkedve, mint valami befogott vadállat. Látta a ketrec köré húzott erőtérmező 
halvány kékeszöld derengését. Tőle jobbra Sylvia lógott hasonló pózban és míg Thy minden ruhája 
rajta volt, addig Sylvia és ő maga meztelenek voltak, ruháik egy kupacba hajigálva feküdtek a sarok-
ban. 

Steve a körülmények ellenére végigmérte Sylvia testét. Ruháiban ez nem tűnt fel, de formás ido-
mokkal rendelkezett, bőrén itt-ott látta a kitüremkedéseket, csatlakozóaljzatokat, vágásokat, hege-
ket. Ezzel együtt eszébe jutott az, amit a nő magáról mondott, vagyis az ötöd lassúságú anyagcsere 
folyamatokat és a kibernetikával hazavágott szexuális aktivitást és hormonháztartást. Még egy má-
sodpercet szánt arra a gondolatra, hogy ha innen élve kikerülnek, megpróbál a harci gépezetként élő 
nőből hús-vér nőt varázsolni. Feltéve persze, ha innen élve kikerülnek…  

Nyelvét mozgatta, és megpróbált megszólalni. – T… T… Thy… 
– Steve, nyah, ébredjetek, segítsetek, jajj, jajj. 
– Nyugi… mi folyik itt? 
– Én be vagyok zárva egy ketrecbe, titeket meg felkötöttek a plafonra. 
– Köszi, de ezt magam is látom. Kik kaptak el? Volt már idebent valaki? 
– Még csak egy ember. Rátok tett valamit. 
Steve ekkor felnézett karjaira, le a testére, és Sylvia testén is csak ekkor vette észre azokat a haj-

szálvékony tűket, melyeket a bőr alá szúrtak és vékony kábelekkel kötötték össze: ezt a módszert cy -
borgok esetén kellett alkalmazniuk, a tűk a mesterséges izmokat lebénították, így a kibernetika cso-
dáját nem tudták használni. Mindössze annyi erejük maradt, mint egy átlagos embernek. Ez persze 
azt is jelentette, hogy bárki is szúrta beléjük ezeket a tűket, az értett valamicskét hozzájuk. Ezután  
eszébe jutott megint a töltőállomás. Azon emberek közt is volt két cyborg, és nem kizárt, hogy itt is  
lehetett néhány, akik szaktudásukkal segítették az elfogókat.

Sylvia nyögdécselve felébredt, és egyelőre neki is gondjai támadtak a beszéddel. Először száját 
nyitotta nagyra egymás után többször is, majd nyelvével körözött, közben szemét végigfuttatta a he-
lyiségen. Mikor meglátta saját ruháit a sarokban heverni, magára nézett, majd megadóan a plafonra 
emelte a tekintetét, mintha nem akarta volna, hogy bárki is így meglássa a testét. 

– Mióta vagyunk itt? – motyogta kissé akadozva. 
– Sylviaaa – Thy integetett a ketrecből. 
– Nem tudom – válaszolt a férfi. 
– És te mikor tértél észhez? 
– Pár perce. 
– Csináltak velem valamit? 
Steve a nőre fordította a fejét, de ehhez egy kicsit hintáztatnia kellett magát. Túl jól sikerült, 

máris túlfordult és csak pörgött. – Igen, csináltak, deaktiválták a meghajtókat a testünkben. 



– És mást? – Sylvia behunyta a szemét. Nem, nem, nem erőszakoltak meg, míg aludtam, nem,  
kizárt. 

– Nem tudom. Öt perc alatt nem sokat láttam. 
– Thy! 
– Igen, Sylvia? 
– Mióta vagy észnél? 
– Üm, már jó ideje. Nem vesztettem el az eszméletemet, csak lebénítottak és bezártak ide. 
– Mikor? 
– Bűű, úgy kábé fél órája. 
Hála istennek. Sylvia fellélegzett, ezzel együtt örült, mert a hasában is megszűnt a fájdalom. 
– És most mit teszünk? – kérdezte Steve, közben lábaival kapálózott, hogy megfelelő irányba 

fordítsa magát. 
– Mit tehetnénk? – ha Sylvia tudta volna mozgatni a vállát, most megvonná. – Várunk. 
– Mire? 
– Valami oka van, hogy nem öltek meg, ahogy az elkapás előtt beszéltük. Akarnak ezek valamit  

tőlünk. 
– És mit? 
– Tuti valami Metropolis elleni aktivitást. Hogy épüljünk be és kémkedjünk, vagy valami hason-

ló. 
– Én benne vagyok. 
Sylvia felnyársalta a férfit a szemeivel. – Ezt de utálom. Te még nem tudod milyen érzés kihalt  

vidéket látni. Én Metropolisba akarok menni és kész. Tehát én beleegyezek ezeknek az ajánlatába, 
hogy kijussunk innen, de aztán persze baszok rá. 

– Hmm… 
Ekkor nyílt a cella ajtaja, és egy fekete overallt viselő magas, korosodó, őszhajú férfi lépett be;  

kiállása és megjelenése alapján Steve és Sylvia úgy gondolták, hogy ez kétségtelenül ennek a helynek 
a vezetője, parancsnoka, de lehetett akár sámánja vagy törzsfőnöke is. 

– Üdvözlöm Önöket, és elnézést kérek a kényelmetlen elhelyezésért. – Kezdte mézes-mázos han-
gon. – Ha beleegyeznek az ajánlatunkba, de később basznak rá – használta Sylvia szava járását –, ak-
kor ezt a cellát nem hagyják el élve. 

Sylvia behunyta a szemét. Hogy lehetek ilyen idióta? Hát persze, hogy ezek lehallgattak végig. 
Steve is rájött a dolgok lényegére, és míg a nő ostorozta magát, próbálta menteni a helyzetet. 
– Le tudnának szedni innen minket? 
– Természetesen – ezzel a karján hordott kommunikátorba szólt, és két páncélruhás férfi lépett  

be. Kihúzták testükből a tűket, levették róluk a láncokat, és hagyták őket a földre esni. 
Hát ez aztán gyorsan ment, gondolta Steve. Túl gyorsan… Hogy itt nem stimmel valami, az elég  

enyhe kifejezés. 
Sylvia máris takarta magát kezeivel, mintha csak egy törékeny, félénk nő lenne, de persze a pa-

rancsnok tisztában volt vele, hogy darabokra tudná szedni. A férfi magabiztos mosolya Sylviát vára -
kozásra késztette, hogy először felmérje, hányadán állnak… és csak aztán szedi szét. 

Steve a földre ült és masszírozta a csuklóit, de érezte a bőre alatt a bizsergető érzést; a nanorobo-
tok dolgoztak, és másodpercek alatt helyreállították a deformálódott inakat és csontokat, ami persze 
természetes úton is a helyére rázódott volna, de percek alatt.

Thy nem szólt egy szót sem, csak könyörgő arccal nézett Stevere: Ki akarok jönni, nyah!



Steve alig észrevehetően megrázta a fejét, melyet a lány azonnal megértett. 
– Először is – mondta a parancsnok, fejével közben hátraintett és a két fegyveres kivonult –, ez a 

cella alá van aknázva. Ha meggondolatlanságot tesznek, akkor a levegőbe repülnek. 
– De akkor maga is. – Érvelt Sylvia. 
– Nekem már mindegy, csak hónapjaim vannak hátra. 
Meghökkentek. A férfi ugyan lehetett vagy ötven éves, de látszólag kimerítette a makkegészséges 

fogalmát; teste tiszta izom, a bőre ugyan ráncos, de szemei élettel teltek. 
– De hát maga… – kezdte Sylvia, de a férfi belevágott.
– Ismeretlen betegség, a sejtjeim rohamosan öregednek. De még van egy utolsó lehetőségem az 

életben. 
– És mi lenne az? – kérdezte Sylvia, de újfent rájött, hogy még meztelen. – Ó, felöltözhetnénk? 
– Csak tessék – mondta a férfi és félreállt. 
Sylvia és Steve fel sem álltak: mint kiéhezett koldusok az étel felé, úgy másztak négykézláb a ru -

háik felé. 
Steve sanda vigyorral nézett végig a nő testén. – Jól nézel ki – súgta neki. 
– Köszi – mosolygott meglepő félénkséggel. Még a jelen körülmények közt is jól esett neki egy 

kedves szó, még félig gép testében is kellemes érzés áramlott szét ennek hallatán. 
Miután felöltöztek, Sylvia úgy érezte, hogy a ruháját már ideje lenne kimosni, hiszen utoljára 

egy kis barlangban – ahol meghúzta magát – tudta ezt megtenni. Steve még csak nemrég ébredt, így 
ilyen szükségletek nem léptek fel nála.

Miután felöltöztek, még egymáson is igazgatták a ruhákat, szinte teljesen elfeledve, milyen szitu-
ációba kerültek. 

A parancsnok megköszörülte a torkát. – Folytatnám. 
– Egy pillanat – Steve feltartotta a mutatóujját. – A robotot ki lehetne engedni? 
– Attól tartok még nem. Túl veszélyes. Ha rám támad, mind meghalunk. 
– De nem fog. 
– Biztos benne? – ez a kérdés nem a tények feltárására irányult, hanem arra, hogy Steve valóban 

ismeri-e a robotlányt. 
– Hát… hadd beszéljek vele!
A férfi félreállt, Steve pedig a ketrechez sétált és leguggolt. 
– Szia Thy! 
– Hülű, szia Steve – mosolygott, szemei most kéken világítottak, tehát társalkodó üzemmódba 

kapcsolt. 
– Jól vagy? 
– Ühüm. És te? 
– Már én is. Figyelj, ugye nem csinálsz butaságot, ha kiengednek innen?!
– Nem. Látom, hogy rendben vagy, nem teszek semmit, míg nem mondod. 
– Oké – Steve a parancsnokra pillantott, aki a zsebébe nyúlt, elővett egy kis távirányítót, és ki -

kapcsolta az erőteret, majd a ketrec kulcsait odadobta Stevenek. 
Kinyitotta a rácsokat, Thy pedig sebesen kimászott és máris a parancsnok felé mozdult. 
– Hé, nyugi! – Steve még idejében megfogta a vállát, de érezte hogy nem tudja egyedül lefogni. – 

Nyugi már… a rohadt életbe… – segítségkérően Sylviára nézett, aki máris ott termett és mindketten 
emberfeletti erejükkel fogták le Thyt, aki persze csak néhány másodpercig hadakozott. Mindössze 
csak meg akarta büntetni azt, aki ezt tette a gazdival. 



Mikor lenyugodott, a földre ült, és barátságosan mosolygott. – Te is jól vagy, Sylvia? 
– Igen, Thy. – Válaszolt a nő. – Már a hasam sem fáj. 
– Hű, de jó. 
– Neki köszönhetjük – mutatott a parancsnokra. 
Thy sebesen a parancsnok felé lódult… de csak megállt előtte, kezeit hátratette, mosolygott fel-

felé, fejét jobbra-balra ingatta. – Köszi – mondta. 
A férfi jól láthatóan meg sem ijedt, ami azt jelentette, hogy valóban mindegy már neki él-e vagy 

hal. 
Thy visszasétált Stevehez és Sylviához, közéjük állt védelmezően. A férfi törökülésben simogatta 

csuklóit, még viszketett valahol a bőr alatt. A nő leült a földre, és érdeklődően pillantott fel. – Na te-
hát parancsnok, mi lenne az a bizonyos lehetőség, amit tenni akar? És miért hagytak életben min-
ket? 

– Kezdem az elején. Maguk Elásottak, ugye? 
– Igen, azok vagyunk – mondta Sylvia és összenézett Steve-vel. Ezek szerint ez az Elásottak gyűj-

tőszó nemcsak Metropolisban, hanem mindenhol máshol használatossá vált. 
– Jó. Mit mondtak maguknak Metropolisról? 
A nő megint néma egyetértésben beszélt Steve helyett is. – Hogy az most ennek a kontinensnek 

a hatalmas fővárosává lépett elő. 
– Így igaz. Mit mondtak a nomád bandákról? 
– Vannak a Tetováltak, a Semlegesek és a Szellemek. Maguk a Szellemek, ugye? 
– Úgy van. A célunk Metropolis megsemmisítése. 
– De miért? – Sylvia fájdalmas arcot vágott. Az emberiség még a végítélet után is egymást marja. 
– Mert egy agymosoda. 
– De ott emberek élnek. 
– De milyen körülmények közt? Látta már? 
– Hát… nem. 
– Emlékszik a régi kommunista államokra? 
– Nem, akkor még nem éltem, de tanultam valamit. Valami olyasmi, hogy az egység, a társada-

lom az egyén felett áll mindenben és mindenkor, és aki ez ellen cselekszik, az rendszerellenes, tehát 
eltávolítható. 

A parancsnok sóhajtott. – Ezt az eltávolítást Metropolisban statáriális kivégzésnek hívják. 
Sylvia elképedt, Steve csak nyelt egyet. Hirtelenjében a rövid távú céltudatosságuk megingott. 

De most kinek higgyenek? Ennek a parancsnoknak, vagy annak, aki a helyőrségben volt? Aki a no-
mád bandákat állította be rossznak? 

– Látom kételyek merültek fel magukban, de higgyenek amit akarnak. – Vonta meg a vállát a pa-
rancsnok. – Rátérnék a lényegre: szeretném megkérni magukat valamire.

– És mire? 
– Arra, hogy szerezzenek a betegségemre ellenszert. 
– Létezik olyan? Nem azt mondta, ismeretlen betegség? 
– A betegségem ismeretlen eredetű, de azt tudjuk, mit csinál: öregíti a sejtjeimet rohamos sebes-

séggel. De Metropolisban létezik olyan orvosság, ami éppen az öregedést lassítja, és míg nekem sze-
reznek plusz időt, addig a mi laborjainkban megtalálhatjuk az ellenszert. 

– Egy emberért… 
– Már több százan fertőződtek meg ezzel a betegséggel a Szellemek bázisain.



– Több százan? – hökkent meg Sylvia. – És a Szellemek bázisain? Hát hány bázisuk van? 
A parancsnok felkacagott. – Rengeteg. Ez csak az egyik. Amerika szerte főként a nyugati part-

szakasz a miénk. A Tetováltaké a déli  és középső rész,  a Semlegeseké a keleti,  Metropolis pedig 
mindhárom találkozásában helyezkedik el. Na de az idő sürget, térjünk vissza a lényegre! A nomád 
bandák már nem háborgatják egymást, csak akkor, ha egymás területére lépünk. Mindannyiunk cél-
ja Metropolis megtörése, de annak védelme olyan erős, hogy huszonöt éve senki nem tudta erőszak-
kal áttörni, aki pedig kém volt, és sikeresen bejutott, hamar lebukott, és vagy bebörtönözték egy 
életre, vagy kivégezték. 

Sylvia nyelt egyet. Ez most megingatta. Tehát ha odabent kiderül, hogy a Szellemeknek dolgoz-
nak – még ha ártatlannak mondható akció is ez – akkor így is büntethetik őket. 

– De ne aggódjanak, így csak azokat büntetik odabent, akik főbenjáró bűnt követtek el. Tehát  
magukat csak lecsukják, ha lebuknak. 

– Csak?!
– Jobb, mint egy statáriális kivégzés, nem?!
– Tényleg, sokkal – húzta a száját Sylvia. Stevere nézett, aki láthatólag megint különféle halálne-

meket képzelt el a férfi számára. A parancsnok megkérte őket, tehát nemet is mondhatnak. De csak 
úgy kisétálhatnak majd innen? 

– Ha nemet mondunk, elengednek? – kérdezte ezúttal Steve, de tekintetéből továbbra sem sütött 
sem bizalom, sem könyörület. 

A parancsnok belefúrta tekintetét a férfi szemébe, akinek önbizalma megingott, még a mestersé-
ges látómezőn át is érezte a tekintélyt. – Én csak azt kérem, hogy segítsenek nekem. 

– De ha lebukunk, akkor a büntetés ugyanaz lesz. 
– Na igen, de én ajánlok jutalmat is. 
– Tényleg? – mondták egyszerre, majd megint a nő vette át a beszélgetés vezetését. – Miféle ju-

talmat? 
– A Szellemek nem minden bázisa rejtett. Nekünk is vannak szép nagy városaink. Persze nem 

hatmilliós, csak pár ezres lélekszámmal. Szép tiszta helyek. Szabad bejárást kaphatnak ezekre a he-
lyekre. 

– És Metropolis egyben hagyta őket? 
– Eddig igen, legfőképpen azért, mert nem támadnak szinte sosem, csak védekeznek. Ha táma-

dás történik, akkor az maximum csak egy előretolt harcálláspontunk felszámolása.
– Értem – sóhajtott Sylvia. – Kaphatnánk egy kis időt, míg átbeszéljük mit teszünk? 
– Felesleges, úgyis hallunk mindent, na meg a teljes körű bizalom azért még odébb van. Beszél-

jék meg itt előttem!
Sylvia szúrósan nézett a férfira, de tudta, nincs más választás. Steve-re nézett. – Na, mondj vala-

mi okosat! 
Steve ösztönei helyett a beégetett kiképzés ébredt fel. Minden helyzetben azt kell mondani, hogy 

persze, rendben, blabla, de amint úgy adódik, a saját hasznára kell fordítani mindent. Ha ezt az ak-
ciót elvállalják, még mindig küldhetnek egy üzenetet, valami olyasmit, hogy „Bocs, de nincs ellen-
szer”. Ám ha Metropolisban valóban spártai körülmények uralkodnak, akkor még mindig megtehe-
tik, hogy segítenek a parancsnoknak, és lelépnek a városból, majd a Szellemek egy másik településén 
éldegélnek ezután. 

Steve persze tudta, hogy ha ezt kimondja, akkor azt hallják, de láthatóan a parancsnok sem tu-
dott a fejükben lévő kommunikációs egységről. Kapcsolatot létesített Sylviával, és kimondott szavak 



nélkül beszélni kezdett volna, de a nő megelőzte:  
– Mi van akkor, ha le se tudunk majd lépni Metropolisból? Vagy a Szellemek városa az, ami iga-

zán spártai? Hmm? 
– Jó kérdés. Egy pillanat… megkérdezem tőle. – Steve megszólalt a parancsnok felé. – Ha nemet 

mondunk, kimehetünk innen? 
– Nemet mondanának egy idős ember ártatlan kérésére? – vigyorgott a parancsnok, majd ko-

moly arcot vágott. – Természetesen mondhatnak nemet, kimehetnek, elválnak útjaink. De ha Eljut-
nak Metropolisba és meglátják, mi van ott, akkor már nem jöhetnek vissza hozzám. Ha azonban se-
gítenek, szerezhetnek egy szövetségest, és nem vesztenek semmit. 

– Csak a szabadságunkat. 
– Ez csak akkor történik meg, ha lebuknak, de ehhez valami mérhetetlen ostobaságot kell tenni, 

például kiállni a főtérre és elkiabálni magukat erről. Mondtam, maguk csak egy gyógyszert fognak  
keresni számomra. Ennyi. 

Steve a gondolataiba burkolózott, de persze Sylviához beszélt a fejében. – Na, mit szólsz? 
– Érdekes. Jól érvel a fickó, meg kell hagyni. És nem csak, hogy jól érvel, de igaza is van. Tényleg  

nem vesztünk semmit, csak nyerhetünk. Én benne vagyok. 
– Nem tetszik ez nekem. 
– Már megint… Az előbb mikor lógtunk, akkor meg azonnal benne voltál, bármi is lesz. Szerin-

tem inkább te vagy az óvatos testőr típus és nem én. 
– Ne feledd szavam!
– Jó! Beszélsz te vagy én? 
– Tied a pálya!
– Kösz!
Sylvia a parancsnok felé fordult a külsőre mélázásnak tűnő, hangtalan beszélgetés után. – Benne 

vagyunk. 
A parancsnok rögtön rájött, hogy a csendben eltelt másodpercek alatt számára hangtalan kom-

munikáció zajlott, így elmosolyodott, majd akkorát sóhajtott, mintha egy ítélőszék előtt állna, ami 
hirtelen azt közli vele nem bűnös. – Köszönöm – mosolyodott el. 

– De amúgy igyekeznünk kell. Ha túl sokáig maradunk el, akkor gyanút fognak Metropolisban. 
– Mondják azt, hogy egy települést találtak innen nem messze. 
– Ja, jut eszembe, bocs a rádióért. 
– Na igen – húzta a száját a férfi. – Úgy hazavágták, hogy hetekbe telik megjavítani. 
– Tudjuk, ezért mondjuk, hogy bocs. Mi van a zavaróval? Hogy működhetett a rádiójuk, ha 

minden más használhatatlan? 
– A zavaró egy frekvenciát nem bánt, a többit is csak lekorlátozza. A kommunikátoraik gyanít -

hatóan működtek, csak csökkentett távval, igaz? 
– Aha. És hol van a zavaró? – kérdezte Sylvia, de közben ara is gondolt, hogy voltaképpen a fel-

adatukat teljesítették, hiszen lokalizálták az SOS jelzést, és tönkretették a rádiót. Most úgy mehetnek 
vissza, hogy máris itt a következő megbízás, tehát nem fognak unatkozni – hiszen utálta a semmit-
tevés érzését. 

– Ez titkos információ. 
– Hát jó – sóhajtott a nő. – Akkor most beszéljünk a gyógyszerről. Mi a neve ennek? 
– Ennek nincs neve, még csak kísérleti stádiumban van. Adok maguknak egy kis szerkezetet. –  

Ezzel zsebéből előhúzott egy kétujjnyi vastag, tenyérnyi hosszú hengeres tárgyat. Két végét fémku-



pakokkal zárták le, a középső rész, a henger, üvegből készült, bent pedig valamiféle zöldes elektro-
mos kisülés szaladt végig. – Ez a kis szerkentyű más színt bocsát ki, ha a gyógyszer közelében van -
nak. 

– De hogyan? 
– Ez egy analizátor. Vizsgálja a dolgok összetételét. Ha vörösre változik a kisülés, akkor a gyógy-

szert be kell ebbe tenni, majd visszahozni ide nekem, és máris szabad bejárást kaphatnak a Szelle-
mek teljes területére. Ez az én ígéretem. 

– Honnan tudjuk, hogy bízhatunk magában? 
– Minek verném át magukat? És még ha ez is lenne a szándékom, nem tudok mit kezdeni ma-

gukkal, ha innen kimennek. Tehát ahogy mondtam, nem veszítenek semmit, csak mindenképpen 
jól járnak. 

– Hát ez igaz – mondta Sylvia és míg a parancsnokot nézte, Steve-hez beszélt. – Hallottad, mi  
mindenképp jól járunk. 

– Igen, ez teljesen logikus, de ez nekem akkor sem tetszik. 
– Sebaj. Elvállaljuk és kész. 
– Na jó. De indulni kéne lassan. 
– Tudom – Sylvia még mindig mereven nézte a parancsnokot, és most hangokat is formált. – 

Nos akkor… ööö, hogy is hívják? 
– Frank Weller ezredes. 
– Ezredes? – hökkentek meg Sylviáék. – Maga… 
– Úgy van, én egy régi Metropolis tag voltam, majd megszöktem, és a Szellemek bandája hamar 

befogadott. 
– Akkor ezért tudják megszorongatni Metropolist, értem. Szakértő a harcban, igaz? 
– Igen, szárazföldi hadviselés, egy páncélos hadosztály ezredese voltam. 
– Értem, ezredes. Nos, akkor nekünk most mennünk kell. Elvégeztük a feladatunkat, még egy-

szer bocs a rádióért, és megpróbáljuk megkeresni azt a gyógyszert és visszajövünk, és iszunk vala-
mit, rendben? 

– Én fizetek – vigyorgott a férfi, mintha minden békés lenne a világban, ahol egy pubban meg-
ihatnak gond nélkül egy sört. 

– Apropó, a fegyvereink. Visszakaphatjuk őket? 
– Igen, kint vannak az ajtó előtt…  

Nem sokkal később kisétáltak a cellából, fegyvereiket már a vállukon tudták, de a tárak majd-
nem mind kiürültek. Weller ezredes maga szállította őket a toronyházhoz. 

Utazás közben áthaladtak az egyik csatatéren, éppen ott, ahol a rádiós épületbe hatoltak be. Ste-
ve a hullaszállítókat nézte, ahogy a testeket dobálták fel egy teherautó platójára, és máris beugrott  
neki az egyik furcsaság, ami feszélyezte. 

– Sylvia – hívta a nőt a fejéből. 
– Sejtem mit akarsz mondani. Hogy nem tették szóvá a mészárlást, igaz? 
– Aha. De miért? 
– Passz. Úgy látszik, szemet hunytak felette, és a parancsnoknak a saját élete fontosabbnak tű-

nik. 
A hullaszállítók sisakot viseltek, így Sylviáék nem tudták megállapítani, hogy nézik-e őket vagy 

sem, de zsigereikben érezték, hogy igen. Thy még félve veregette Steve vállát, ő látott valamit, de  



képtelen volt elmondani, csak mutogatott ide-oda. 
Megérkeztek a toronyházhoz. A parancsnok leállította a járművet és kiszállt, majd hátrament a 

plató végéhez és lenyitotta nekik. 
– Megérkeztünk. Sok sikert kívánok, remélem megkeresik a gyógyszeremet és remek közös jö-

vőt tervezhetünk. Mindig szükségünk lesz olyanokra, mint maguk. 
Sylvia lehuppant a földre, majd a férfinek nyújtotta a kezét, de közben szinte átfúrta a koponyá-

ját tekintetével. – Csak bízni tudok abban, hogy valóban tartja a szavát. 
– Én mindig tartom. 
Sylvia intően feltartotta mutatóujját. – Nem akarok magával úgy találkozni, hogy ellenségek va-

gyunk.
A parancsnok elvigyorodott, de persze ő is ugyanígy gondolta. Nyelt egyet. 
Sylvia ment előre, Steve követte, még előtte kezet fogott az ezredessel, de nem váltottak szót. Thy 

pedig éppen akkor rettegett, mutogatott, „Hülülű”-zött, és szinte vonszolni kellett, mikor végképp 
semmi veszély nem fenyegette őket. Vagy talán megint látott valamit? Steve meg akarta kérdezni ezt, 
de Thy képtelen volt elmondani.

Beléptek a romos toronyház földszintjére, és megkezdték útjukat felfelé…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. RÉSZ 
Metropolis 
 
Mire felértek a 104. szintre, az erősített izomzattal ellátott lábaik sajogtak, a gerincpántoláson 

szinte elektromos kisülések keletkeztek, hiszen még ezeknek a beültetéseknek és huzalozásoknak is 
megártott ennyi emelet. Lefelé más volt, szinte nem is érezték az ereszkedést. 

Amint a 104. szintre értek, kiléptek a forró délutáni… homokviharba. 
– A legjobbkor – próbálta Sylvia túlkiabálni a szél bömbölését. 
Steve az arcát takarta, tett két lépést kifelé, de a homokot a láthatatlan kezek még idáig is beszór-

ták. Visszalépett és megrázta a fejét, miközben haját is megdörzsölte, hogy kimenjen belőle a ho-
mok. – Elvileg nem tart sokáig az ilyen, de most itt kell maradnunk. 

Behúzódtak a lépcsőház biztonságába, sőt még egy szinttel lejjebb kellett menniük. Először Ste-
ve huppant le a lépcsőkre, melléje szorosan Sylvia, eléjük pedig két lépcsőfokkal lejjebb Thy, hátat 
fordítva nekik, és Steve térdének támaszkodott. 

– Steve, kicsit kikapcsolok, jó? – pillantott hátra nagy kék szemeivel. 
– Oké. 
– Koppints kettőt a fejemre, ha megvagyunk! – Előre nézett és szeme elhalványult. 
Steve megsimogatta a lány fejét, és szája félmosolyra húzódott. Keresve sem találhatott volna 

jobb partnert maga mellé, mint Thy. Mindig megbízott a robotokban, a hűségükben. De Sylvia már 
más kérdés: ő még részben ember, annak minden gyarlóságával. Míg ezeken gondolkodott, azon 
kapta magát, hogy a nő mereven nézi őt. 

– Még nem tudtunk beszélgetni, tudom – mondta egy fáradt sóhaj közepette, mintha olvasna a 
férfi agyában. Vagy talán csak maradék női ösztönei sugallták, hogy mire gondolhat az egyszerű 
férfilény? – Eddig loholtunk mindenfelé, ha van kedved, most válthatunk pár szót hangosan, ne a 
kom-on. 

Steve hirtelen nem tudta szavakba önteni bizalmatlanságát. Csak tátogott. 
Sylvia kuncogott. – Sejtettem. Igen, egy kissé vakon bíztunk meg egymásban. Elmondom ré-

szemről ez hogy néz ki. Egy éve járom a pusztákat, rengeteg agyhalott emberrel találkoztam, akik-
ben annyi rosszindulat volt, hogy ha azt elektromosságra váltanánk, akkor azzal Metropolis kétszáz 
évig el lenne látva. Tehát a tököm ki volt mindennel. Ám egy szép napon beléd botlottam, és Thyba,  
és rögtön tudtam, hogy ti mások vagytok. Olyanok, mint én. Tehát ti számomra felüdülések vagy-
tok. És bízom bennetek, mert valakiben bíznom kell. Ti… illetve te átérzed, amit én, és nem fogsz 
olyan dolgokat tenni, mint azok a pusztában, vagy most itt, idelent. Látod, még Metropolis és ezek a 
nomád bandák is marják egymást. 

– Jogos – bólogatott Steve egyetértően. – Igazából én még magammal sem vagyok teljesen tisztá-
ban, és az elmúlt napon többet segítettél, mint… na hát szóval segítettél. 

– Mások eddig nem nagyon tettek így, mi? 
– Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy nem is találkoztam senkivel. Na mindegy. Nevezzük a kap-

csolatunkat hirtelen barátságnak. Nekem tetszik, te is tetszel, és… nenene, nem úgy értettem.
– Nem tetszem? 
– Dehogyisnem, csak… csak… nem tudom. 
– Ez olyan lányos – mosolygott barátságosan Sylvia. – Benned egy nő veszett el. 
– Benned meg egy… nem tudom… talán egy… 



– Csavarhúzó? 
Steve felkacagott. – Akár azt is beleejthették a testedbe, mikor összeraktak. Na mindegy. Kedvel-

lek, és ez a lényeg.
– Hogy állsz a feltérképezéssel? 
– Egyre jobban. Már tudom kezelni a fegyvereket, mint láthattad, tudok jól vetődni, lopakodni, 

de nem tudom, meddig és hogyan mehetek el a testemmel. 
– Na igen, az tart a legtovább. Hogy állsz Thyjal? 
– Hogy állnék? Ismered te is a robotokat. Hűség egy életre. Őt nem lehet meggyőzni másként, és 

igazából eszemben sincs. Jól érzem magam vele. Nézd, most is úgy dől a lábamnak, mint egy kisku-
tya. 

Sylvia melegen mosolygott. – Kéne nekem is egy. 
– Téged már kedvel. Téged is megvéd. 
– Tudom, de ő a tied. Apropó… – a nő a szemébe nézett. – Láttam a kéjfunkcióit… Kipróbáltad 

már? 
– Még nem. 
– Nemrég ugyanezt mondtad, tehát már tudom, hogy ki fogod. 
– Zavarna? – Sandított a nőre. 
Sylvia zavarba jött, és mivel Steve ezt észrevette, nem akart kislányosan mellé beszélni. – Hát 

bassza meg, nem tudom miért, de egy kicsit igen… – a férfi szemébe nézett. – Igen, zavarna. 
Steve felvonta a szemöldökét. – Nocsak. Két napja ismerjük egymást, és féltékeny lettél. Most 

vagy te vagy gyenge, vagy én vagyok elképesztően vonzó. – Pimasz mosoly terült szét arcán. 
Sylvia megrázta a fejét. – Ezen a téren még én sem vagyok tisztában magammal, tudod az agy -

halottak közt ezt nem tudtam kipuhatolni. Nevezhetjük ezt féltékenységnek, de a jobb szó az irigy-
ség, ugyanis te szexuálisan piszok aktív vagy, más szóval egy baszógép, Thy pedig egy tökéletes esz-
köz a vágyaid számára, én meg nem tudok beindulni. 

– Te akartál testőr típus lenni régen, nem? 
– De, de akkor még nem tudtam, hogy lesznek ilyen… mellékhatások. 
– Figyelj… Ha Metropolisba érünk, akkor azt meg tudom ígérni, hogy… hogy rajtam gyakorol-

hatsz, hogy aktív legyél. 
Sylvia kacagott. – Te hím kurva. 
Steve nem értette a csipkelődést, főleg úgy nem, hogy a nő nem bírta abbahagyni a nevetést. 
Két percig folytatta, majd letörölte könnyeit. – Bocs. 
– Semmi gond. 
– Nézz ide!
Steve feléje fordította a fejét és Sylvia máris az ajkára tapasztotta sajátját. 
Steve-be furcsa érzés hasított. A nő szája kissé pállott volt, de érezte a fogimplantációk és a belé -

jük ültetett, nyelvvel bekapcsolható aktiválók enyhén fémes ízét. 
A nő azonban kellemes ízt érzett, mintha Steve valamiféle édes cukorkát szopogatott volna. Rög-

tön rájött, hogy ez is egy Implantnak köszönhető, melyet ő is választhatott volna régen, de az embe -
rekkel való ilyen terű kapcsolat nem tartozott munkájához, ezért végül elvetette. 

A csók kellemesen megbizsergette mindkettejüket,  de az utóhatások elmaradtak, vagyis nem 
kezdték el  egymásról letépni  a ruhát.  Ezt nevezték elsődleges érzelmi árnyékolásnak, hiszen egy 
ilyentől egy ember már beindul, beszámíthatatlanná válik, ők pedig csak kipróbálták, és tesztelték 
egymást. 



Közelről néztek egymás arcába. – Hmm – kezdte Sylvia olyan tónussal, aminek kevés férfi tudott 
volna ellenállni, de Steve csak várta a mondandó folytatását. – Ez nem lesz rossz. A te ízed óriási, az 
enyémmel meg majd kezdünk valamit,  például  cukorka,  rágó,  vagy a beültetéseknek egy pohár 
nyersolaj. 

Most Steve kacagott. – Nem tudod kikapcsolni az ízlelésed? 
– Nem is akarom, jó ízed van. Te? 
– Nem tudom. De nem érdekel. Nem bánod, ha most… 
– Csak gyere – mosolygott a nő és újra megcsókolták egymást. 
Sylvia passzívan lógatta kezeit a fegyveren, de Steve kezei simogatták az arcát, haját, nyakát és le-

vándoroltak a mellekre is. Ám Sylvia olyan passzív maradt, mint egy darab kő; semmi nyögés, sem-
mi lihegés. 

Kis idő múlva abbahagyták a csókolózást, és megint közelről néztek egymás szemébe. 
– Na? – kérdezte Steve. – Valami aktivitás? 
– Igen, valami már történt – mosolyodott el. 
– Részletesebben? 
– Meg akarlak ütni – vigyorgott. 
Steve kuncogott, de értette a nő szarkasztikus humorát. Be is vallotta magának, hogy kedvelte 

ezt a fajta viselkedést mindig is. Ez a kis előjáték eszébe juttatta régi megbízásait, ahol női célpontok 
közelébe kellett férkőznie, és jóképűsége valamint szexuális kisugárzása szinte minden nőt levett a 
lábáról. Steve el is játszadozott áldozataival, aztán dörrent a fegyver… 

Sylvia azonban nagyon régen nem érezte férfi közelségét; az ő feladata férfi és női célpontok 
megvédése volt, és munkájában nem zavarhatta meg semmi ilyesmi. Emlékezett arra, hogy mielőtt  
cyborgot csináltak belőle, szeretett dugni, ott és akkor tette, ahol és akivel csak tudta, de ennek a 
hosszas operációk után vége szakadt. Akkor régen nem bánta, nem is érdekelte, de most… 

– Elállt a vihar – mondta Steve még mindig közelről nézve a nő szemébe. 
Sylvia nyelt egyet. – Hallom. De még nem akarok indulni. 
– Előbb meg akartál ütni. 
– Nem gondoltam komolyan persze. 
– Tudom. Na, folytassuk amit elkezdtünk? 
– Ott azért még nem tartunk. Pontosabban fogalmazva benne lennék, de fizikailag még nem 

megy. De Metropolisban alhatunk együtt, és megpróbálhatjuk. 
– Oké. – Steve elmosolyodott. – Na már indulni akarok.
– Már én is.
Sóhajtottak. Sylvia mintha csak most kapott volna észbe mit tett, zavartan turkálta haját. Steve 

azonban lazán vette a dolgot. Rákoppintott Thy fejére kétszer: a félhomályban felderengtek a kék 
szemek. 

– Hülű, sziasztok! Mennyit aludtam? 
– Tíz percet talán – mondta Steve és összekócolta a lány haját. 
Thy meg sem mozdult, az elmozdított hajszálak maguktól visszatekeredtek a helyükre, vagyis 

haja most ismét hátrasimult, mi több, más színt, a ciánkéket vette fel. 
Steve felállt, majd Sylviának nyújtotta a kezét. – Jöjjön, hercegnő!
A nő oda sem nézett csak elmosolyodott, majd kezét adta és hagyta magát felsegíteni. 
Thy kiszúrta a kettejük közt zajló jelenetet, és szaporán pislogva, szinte áradozva nézte őket. Hi-

perérzékeny szemével látta az érzelmeik kisugárzását egyfajta aura formájában, és elámult a színes 



kavalkádtól. 
Steve kilépett. A szél kivonult az épület maradványai közül, és már a látóhatáron tombolt. 
Sylvia követte a férfit, Thy pedig mögötte lépkedett, de hirtelen visszahúzta. 
– Mi baj? – fordult hátra a nő. 
Thy a szája elé tette a mutatóujját és várt néhány másodpercet míg Steve eltávolodik. – Pszt! Lá-

tok mindent. – Mosolygott. 
– És? – vonta fel Sylvia a szemöldökét. 
– Megváltozott a színed a legutóbbi beszélgetés óta. Kicsit hibás a fejem sok alkatrésze, de ha a  

memóriaközpontom nem csal, azt hiszem ez annak a jele, hogy szerelmes lettél. 
Sylvia egy csapást érzett a mellkasán. Érzett valamit, ez kétségtelen, de ezt a szót nem akarta hal-

lani. De miért ilyen gyorsan? Két nap telt el mindössze. Ezek szerint a biológiai kívánalmak ugyan 
nem ébredtek, de a lelkiek igen. És most szembesült azzal, hogy Thy ezt tisztán látja. 

– Hát… ööö – nem akart magyarázkodni. Thy ugyan fejlett volt, talán fel is fogta, mit jelent az  
embereknek ez az érzelem, de nem hitte, hogy vele ezt majd meg tudja beszélni amolyan női stílus-
ban. Megvonta a vállát, mert hazudni nem akart és nem is tudta volna átverni a lány szemeit. – Igen, 
valamit érzek – ezzel együtt tett egy kísérletet arra, hogy Thy talán mégis alkalmas arra, hogy meg-
beszélés helyett inkább kibeszélje neki az érzéseit. A bamba bólogatás még mindig jobb, mint egy 
homokfüggönynek beszélni. 

Pár szóban elmondta a robotlánynak mit érez, a végéhez pedig hozzáfűzte: – De ez maradjon 
köztünk, jó? 

– Persze, Sylvia. Hű, de jó, izgi, izgi. 
Sylvia elmosolyodott, megsimogatta Thy fejét, majd kilépett. 
Steve eközben beindította a magától leállt kocsit. A nyitott ajtón keresztül odakiabált nekik. – 

Csak nem lányos diskurzus? 
Sylvia lecövekelt. Bassza meg, ez ért a nőkhöz. Na mindegy, megpróbálom kidumálni. 
– Csak kipróbáltam, hogy Thy mennyire jó lelki szemetesláda. 
Thy önelégült arcot vágott. Steve persze csak azért vette észre Sylvia mellébeszélését, mert is-

merte a robotok reakcióit, az arcot, mely azt kiáltozza: Be-bee, én tudom a titkot, de te nem, bi-bíí. 
– Aha, értem – Steve elhitette a nővel, hogy nem ismerte fel Thy reakcióit. – Na gyerünk, Höl-

gyeim, indulás!
Thy bepattant mögéje, és úgy bújt hozzá, mint egy jóllakott, hálás kiskutya. 
Sylvia beült a saját kocsijába, és bekapcsolta a meghajtókat. Oldalra pillantott, Steve-et figyelte 

amint lezárja a fülketetővel a kocsit. Na szépen nézünk ki. Van benned valami, ami nagyon hamar  
elkapott engem. Túl természetellenes, amennyire jó vagy, Steve. De megtudom a titkod… este. Csak  
induljak be majd… indítsál be majd. Na meg jussunk be végre Metropolisba. 

Steve lassan felemelkedett, Sylvia kocsija mögéjük sorolt és fokozatosan gyorsulva haladtak Met-
ropolis határőrsége felé… 

  

A nap már a délutáni ívét írta le az égen, felhők gyülekeztek újra, ezúttal hasasak, szürkék, első  
pillantásra esőfelhők, de a sivatagos környezet emlékeztette őket arra, hogy a talajig a víz nem fog  
elérni. 

A vörös homok fölött elszállva ismét feltünedeztek a dombok, melyek egyre csak magasodtak. 
Megjelentek a hegyek, majd később a kanyonok, és ismét lassítaniuk kellett, nehogy fennakadjanak 



egy kiálló sziklaképződményen. 
Mikor már az öt kilométeres távolságot érték el a helyőrségtől, lelassítottak. 
– Hívom Dixon parancsnokot, addig nem megyünk tovább – közölte Sylvia.
– Oké. Ügyesen beszélj, ne tudja meg hogy mi történt. 
– Jó, igyekszem. 
A nő finoman a kanyon aljára ereszkedett, majd meg is állt. 
– Dixon parancsnok, itt Amy Smith – a hideg is kirázta saját nevétől. 
Néhány másodperces csöndet követően a férfi válaszolt. – Hát ezt nem hiszem el. Visszajöttek. 

Mit találtak? 
– Majd személyesen elmondom, csak ne lőjenek ránk!
– Mondja el most! Megtalálták a helyettesemet? 
– Sajnos igen, de már meghalt. 
– A franc… Megtalálták a rádióadás forrását? 
– Igen, a házmaradványtól nem messze volt egy kis település, onnan bocsátották ki – hazudta a 

nő. 
– Értem. Hát jó, akkor ahogy ígértem, jöjjenek beljebb, és átadom a belépéshez szükséges dolgo-

kat. 
Sylvia akaratlanul elmosolyodott.  Végre. Sikerült. Most már csak azt remélem, hogy nem igaz  

az, amit Weller ezredes mondott. 
Újra elindultak, és a rakétavetőcsövek – mivel mozgó célpontot érzékeltek – egymás után fordul-

tak ki automatikusan a helyükről, de a kilövéshez a helyőrségen lévő tisztek jóváhagyása volt szük-
séges. 

Három perccel később a kanyonból újra kirobbantak a völgybe, a kanyonbejáratot záró gátkapu 
pedig hangosan nyikorogva tárulni kezdett. 

Sylvia lassan lebegett előre, Steve szorosan a nyomában. 
–  Tudom, hogy –  szólt Steve  –, megint nem most kéne nyekegnem, de nem tűnt fel, hogy ez  

meg az a másik parancsnok milyen könnyedén kezelnek minket, annak ellenére, hogy tartanak is  
tőlünk? 

Mivel ez az érvelés most egy kicsit összetettebb volt egy vészmadár károgásánál, így Sylvia el-
gondolkodott. Való igaz, mintha csak erre vártak volna, mintha már készültek volna a jövetelükre. 
De a nő végül betudta ezt annak, hogy az Elásottak egységes időben – néhány év eltéréssel – ébred-
tek, melyről a magasabb beosztású emberek mind tudtak, és ebben a kivetülésben a dolgok már a 
helyükre kerültek. A nő elmondta ezen meglátásait, Steve pedig egy hümmögő hang kíséretében be-
fejezte az akadékoskodást. 

Belebegtek a résnyire – valójában kétháznyira – nyitott gátajtón, és fellebegtek ugyanarra a te-
raszra, ahová az érkezésükkor is. A világító rudakkal szinte táncoló férfi megint irányította őket, a  
katonák ugyanolyan sorfalat álltak, és a parancsnok is széles terpeszben, kezeit háta mögé rejtve 
szoborként állva várakozott. 

Amint Sylviáék letették a kocsikat, leállították a hajtóműveket, majd kinyitották a kocsik fedelét.  
Kikászálódtak, Thy pedig szinte kipattant és Steve mellé érkezett döngve. 

A katonák ismét két sorba rendeződtek, fegyvereiket a plafont képező rozsdás fémszerkezet felé 
irányították, és utat engedtek a parancsnokhoz, akinek száján széles vigyor terült szét. 

– Isten hozta Önöket újra – nyújtotta a kezét feléjük, melyet megszorítottak, de csak óvatosan. – 
Jöjjenek, egy kis információra lenne szükségünk! – Ezzel megfordult és az üvegfallal körbevett te-



rembe invitálta őket. 
Belépvén leültek, a férfi becsukta az ajtót, de odakint két fegyveres állt őrt. Mikor először jöttek 

ide, ezek nem álltak ott… 
– Na kérem. Köszönöm, hogy teljesítették az akciót. Nos akkor részletesen. Ki ölte meg a kikül-

dött konvojokat? 
Sylvia megint Stevere pillantott, és most egy pillantással közölte: Én beszélek. A férfi csak vállat 

vont, Thy pedig megint fúrta félénken fejét a vállába. 
– A konvojokat rajtaütésszerűen intézték el – mondta a nő tárgyilagosan. 
– És mi volt az az állat? 
– Az nem állat volt, csak így állították be a támadók a dolgokat, mintegy elrettentésül. 
– Értem – vakarta az állát a parancsnok. – És honnan érkeztek oda a támadók? Mondott valami 

települést. 
– Igen, nem messze attól a helytől, kábé hat kilométer. Egy kis falu. 
– És kik laknak ott? A Szellemek bandája? 
– Nem társalogtunk velük, csak lelőttük az akadékoskodókat. Aztán megkerestük az SOS jel for-

rását, vagyis a maga halott helyettesét, és kiiktattuk a rádiót. Feladat teljesítve. – Mosolygott Sylvia. 
– Hol van ez a település pontosan? Kiküldök egy újabb konvojt oda és bebiztosítják az egészet.
Erre a kérdésre lehervadt Sylvia arcáról a mosoly, mert erre nem készült. Steve alig észrevehető-

en oldalra pillantott, épp csak annyira, hogy némán közölje: Na tessék, most szopjuk be. 
Azonban Sylvia folyékonyan hazudni kezdett. – A település kelet-délkeleti irányban fekszik, egy 

kis völgyben. De szerintem ne menjenek oda, mert ugyan mi kiiktattunk pár ellenséges manővert 
végző egyént, még lehetnek sokan. A fegyvereik meg primitívek voltak, ósdi típusok, nem is értem, 
honnan szerezték ezeket. Tehát felesleges odamenni.

– Azért a biztonság kedvéért kimegyünk, és felszámoljuk őket végleg, és máris eggyel kevesebb 
harcálláspontjuk lesz a jövőbeli támadásokra. 

– Az nem harcálláspont volt, hanem csak egy kis falu, de – a nő megvonta a vállát –, ahogy akar-
ja. – Ha most nagyon le akarná beszélni a férfit a tervéről, az felettébb gyanús lenne. 

Ám Dixon látszólag átlátott a szitán. Elmosolyodott. – Hogy van Weller ezredes? 
Sylvia szíve meglódult egy ütemmel. – Ki? 
– Frank Weller ezredes, a vén harcászati róka. Nem találkoztak vele? 
– Nem. 
– Hmm. – Dixon parancsnok elgondolkodóan nézett a plafonra, felidézte régi emlékeit. – Weller 

nagy meggyőző hírében állt. Remek stratéga, a Szellemek nem is olyan régi támadásait ő vezette. Is-
mertem őt személyesen, a dezertálása természetesen halállal büntetendő, ha el tudnánk fogni. 

– Érdekes ember lehet, de nem találkoztunk semmiféle Weller ezredessel. Lehet, hogy már le is 
lőttük, hiszen a célkeresztben a nevek nem jelentek meg. 

– Hányat lőttek le? 
– Nem tudom, talán tízet, tizenötöt. 
– Értem – sóhajtott a férfi. – Hát jó. Akkor ismét megköszönöm az akciót, nagy segítség volt ez 

számunkra. És az ígéretem. – Ezzel két apró korong szerű tárgyat vett elő zsebéből és az asztalra he-
lyezte finoman. – Ezek itt azonosítók, pontosabban semlegesítő jeleket küldenek. Tapasszák a kocsi-
jukra, és a rakétavetők nem lövik le önöket. De vigyázzanak, mert bizonyos magasságokban minden 
mozgó dologra tüzet nyitnak. Ezt a korongok a tudomásukra hozzák még időben. 

– Köszönjük – mondta Sylvia,  és elvette a sajátját,  a másikat Stevenek lökte az asztal lapján. 



Eközben szíve még hevesen vert, mert közel jártak most ahhoz, hogy egy lövedékzápor oszlassa szét 
további terveiket. 

A parancsnok felállt, majd az ajtóhoz sétált. – A kettes és hármas védvonalnál az azonosítók mi-
att kinyitják a kapukat. De ahogy említettem az előbb, ne próbáljanak elrepülni felettük, mert a lég-
védelem azonnal reagál, és még ez a két korong sem állítja meg a rakétákat. Tehát csak a kijelölt út-
vonalon. 

– Mennyire van a város? 
– A második védvonal úgy húsz kilométerre fekszik, a harmadik megint kábé húszra. Útközben 

találkozni fognak járőrnaszádokkal, akik a korongok alapján tudni fogják, hogy ne lőjenek maguk-
ra. 

– Minek kellenek járőrnaszádok a védvonalak közt? Nem lehet átjutni sehogy. 
A parancsnok felkacagott. – Azért ez nem olyan egyszerű. Metropolis kiterjedése jó száz kilomé-

ter, a körülötte lévő védvonalak elvileg minden bejutási lehetőséget lezárnak. De csak elvileg. Sajnos 
egy jól képzett gerilla csapat átjuthat a hegyeken, megkerülve a gátakat. Ezért kell a járőr alakulat. 

Sylvia egy bólintással jelezte, hogy érti. A parancsnok kinyitotta az ajtót nekik. 
A kocsijukhoz sétáltak, eközben Steve szólt Sylvia fejében. – Ez meleg volt. 
– Hja, a szívem még mindig fel akar robbanni. De sikerült. 
– Honnan ismeri ez Wellert? 
– Régi társak lehetnek.  Hallottad,  dezertálást  mondott,  így érthető.  De azt  nem gondoltam,  

hogy egyből gyanakszik rá. 
– Hú, az analizátor henger. Ha meglátják, lebuktunk. 
– Tudom, ezért kalapál még mindig a szívem. Az ülésem alá rejtettem. Ha át is néznének a ko-

csit, nehezen találnának meg. 
– Akkor most nem akadékoskodok tovább. Gyorsan húzzunk el! – Steve hangja elnémult, Sylvia 

pedig minden erejét összeszedte: még nem lazíthatott, amíg nem emelkedtek el a talajtól. 
Rátapasztották a kocsijukra a korongokat, majd beültek. Sylvia a holografikus műszerfal ikonja-

in látta, hogy átrendezték, vagyis lehallgatták a rádióadásokat, és most önelégülten elmosolyodott 
magában: leginkább szóban és a fejükbe épített kom-egységen át beszéltek egymáshoz, az autóban 
lévő adás csak addig volt lehallgatható, míg a torony maradványaihoz értek, és addig semmi érdem-
leges nem hangzott el. 

Lecsukta a kocsi tetejét, Steve-ék is a sajátjukat. 
A parancsnok tisztelgett, a katonák haptákba vágták magukat. Sylvia beindította a kocsit, és las-

san felemelkedett, majd nyomában társával és a robottal kilebegett a teraszról… 
  

Mikor eltűntek szem elől, Dixon szemei résnyire szűkültek. Visszament az üvegfalú terembe, és 
a rejtett kommunikátoron ismét hívott valakit. 

– Itt vagyok, Dixon – válaszolt a női hang hideg könyörtelenséggel, kivetített arcáról ugyanezt 
lehetett leolvasni.

– Revy! Ezek visszajöttek, méghozzá egy darabban – a férfi hangjába némi ámulat vegyült, mint-
ha már alig várta volna hogy ezt elmondhassa valakinek. 

– Ó! Nahát, ez jó jel. Összebeszéltek Wellerrel? 
– Azt mondták nem találkoztak vele. 
– Hmm. És te mit gondolsz? 



– Szerintem találkoztak vele, de hazudtak nekem. 
– Értem. Na jól van, akkor most már ide tartanak, ugye? 
– Igen, megvannak a korongjaik, mindjárt leadom a drótot a járőröknek is. 
– Helyes. Előbb utóbb eljutnak a feladatközpontba, és már úgy rendeztem mindent, hogy talál-

kozok velük nemsokára.
– Értem, Revy. Van még valami számomra? 
– Jelenleg nincs, csak a szokásos. Még van néhány napunk, de eközben már készülnek az egysé-

gek. 
– Nahát, már elkezdted felkészíteni őket? 
– Persze. Már csak a megfelelő előőrsre várok, és ha nem tévedek, ők lesznek az egyik. A másik 

már megvan. 
– Azok jók? 
– Nagyon. Remélem ezek is lesznek annyira jók, főleg ha tényleg egy ZM 48-as van velük. Na 

jó… van még valami, Dixon? 
– Nincs. 
– Oké, akkor Revy vége. 
– Dixon vége. 
A férfi levette ujját a gombról, és szinte a gerincében érezte azt az indigókék tekintetet, amiből  

mérhetetlen intelligencia sugárzott. Sóhajtott, majd magában halk imát mormolt, hogy még legyen 
elég idő… valamire… 

 

A kanyon bejáratát záró gátkapu után egy másik akadályozta meg Steve-ék továbbhaladását, de 
már ezt is nyitották a korongok jelzésére.  

A kanyon mélysége elérhette az egy kilométert is, a teteje nyitott volt, de a nő tudta, hogy ha fel-
lebegnek, akkor az automata rakétavetők – korongok ide vagy oda – máris leszedik őket. 

A második, jóval vékonyabb építésű gátkapu sötét fémszínű felületére az angol „Gate 02” jelzést  
festették sárga, háznyi magas betűkkel. Ezt is „résnyire” nyitották. A kanyon oldalfalán teraszokat 
alakítottak ki, ezeken fegyveresek álltak lazán és figyelemmel kísérték a két lebegő kocsit. 

–  Már értem –  szólt Sylvia  –, hogy miért nem tudta senki áttörni Metropolis védelmét. Elké-
pesztően jól megszervezték. 

– Egyetértek. Ha a levegőből jössz, leszed a légvédelem, ha a földön jössz, megfognak a gátka-
puk, ha pedig mégis átverekeded magad valahogy, megtalálnak a járőrnaszádok. 

– Ám valami azt súgja, hogy ezek nem csak a nomád bandák ellen védik magukat. 
– Ugyanerre gondoltam. De akkor ki ellen? – tűnődött Steve.
– Két lehetőség van. Vagy alulértékeljük a nomád bandákat és tényleg nagyon erősek és jól szer-

vezettek, vagy pedig egy másik nagyváros ellen védik magukat. 
– Mik is azok? Van a Sziget, meg Babilon, a Pagoda, a Jéghegy és ez, igaz? 
– Aha – bólintott Sylvia, de csak magának. 
– Talán már háborúba léptek? 
– Elképzelhető. De minek tennének? Nemrég azt mondta Dixon parancsnok, hogy a kereskede-

lem kialakulóban van. Ez általában megelőzi a háborúkat, mert indok nélkül nincs háború.
– Akkor a logika megint a nomád bandákhoz sodor minket. Ezek szerint ezek nagyobb fenyege-

tések, mint képzeltük. 



– Hja. Na de most ezzel nem tudunk sokat kezdeni, úgyhogy foglalkozzunk a lényeggel! Beju-
tottunk. Szépen viselkedünk, bérlünk egy szobát és…  Ó, ne! 

– Mi van? – kérdezte Steve aggódva.
– Pénz. Azt se tudjuk, milyen pénznem van. Ha ezt bent kérdezzük, egyből tudják hogy Elásot-

tak vagyunk. 
– Na és? 
– A katonák el voltak tőlünk ájulva, leginkább Dixon és Weller, de nem biztos, hogy a lakosság  

is kitörő örömmel fogad majd minket. 
– Akkor keresünk egy megbízhatónak tűnő embert, de lesznek odabent is katonák, akik tudják  

mi mik vagyunk. 
– Igazad van – Sylvia sóhajtott, dörömbölő szíve kezdett lenyugodni. – Aztán amint megtudjuk,  

mi a pénznem, szerzünk is.
– És azt hogyan? Elmegyünk… dolgozni? 
A nő felkacagott. –  Akár azt is. Valami biztos van. És ha van pénz, szerzünk egy szobát és el -

kezdjük, amit megbeszéltünk. 
Steve egy kis ideig csendben maradt, de csak azért, hogy fokozza a hatást. – Ígérem jó estéd lesz.
– Ajánlom is. 
Ezután csendben repültek tovább. 
Elérték a hármas gátkaput, mely már a közeledtükre nyílni kezdett. Berepültek, lassan, óvatosan; 

a rakétavetők célzórendszerei ádázul követték a röppálya minden méterét.  Sylvia tudta,  hogy ha 
ezek a korongok leesnek a kocsikról, pillanatokon belül porrá lövik őket.  

A gátkapu bezáródott mögöttük, a kanyon folytatódott, azonban oldalfalai már alacsonyabbnak 
tűntek, tehát a hegység végéhez közeledtek. 

Nem sokkal később az oldalfalak már lejtőssé váltak, és újra magas dombok közt szálltak, melye-
ket ugyanolyan vörösesbarna por és kőzet borított. Lejtőit a járművek meghajtói könnyedén beter-
vezték a röppályába, ezért úgy tudtak repülni, mintha egy nagy sebességű hullámvasúton lennének, 
ami nemcsak fölfelé és lefelé, de oldalirányba is kileng. 

A dombokat felváltotta a végeláthatatlan sivatag vörös homokja. Az égen a felhők már teljesen 
eltakarták a napot, de eső továbbra sem esett. A hőmérséklet körülbelül húsz fokra süllyedt; keleti  
irányban megint nagy homokvihar tombolt, de nekik észak-északkelet felé kellett haladniuk. 

A horizonton feltűnt a kettes védvonal, és újfent elképedtek az elmúlt száz évben lezajlott roha-
mos építésben. A védvonal a síkság homokjából emelkedett ki és egészen a látóhatárig húzódott, 
körbeölelve a hatalmas Metropolist: vaskos, ablak nélküli, jó kétszáz méter magas tornyokat emeltek 
nagyjából  egy kilométeres  térközönként.  A tornyokat  támpillérek tartották,  melyeket  valahol  az 
épület középmagasságában rögzítettek, másik végük eltűnt a talajban, tehát ezek első pillantásra a 
görög pszi (Ψ) fejre állított betűjére emlékeztettek. A fekete tornyok felülete csillogott, lehetett akár 
üveg, vagy valami különleges fém. A tornyok körül pedig rakétavetők négyzetkilométeres mezeje te-
rült el, melyek máris kiemelkedtek a földből, és befogták a két kocsit, de nem nyitottak tüzet. 

– Azért ez kezd elképesztő méreteket ölteni, nem? – mondta Sylvia. 
– Igen. De mennyi idő lehetett, míg ezt mind megépítik? 
–  Évtizedek. Egy ilyen torony önmagában is egy év lehet, de úgy saccolom, hogy ezen a nagy  

íven lehet vagy kétszáz. Minimum. Nem tudom, hogy csinálták. 
Közeledtek a tornyokhoz, majd fölöttük akartak átrepülni, de a korongok által kijelzett biztonsá-

gi szint narancssárgára változott. Visszaereszkedtek a tornyok feléig, majd átrepültek köztük. Embe-



reknek nem látták nyomát, de nem tartották kizártnak, hogy odabent hemzsegnek a rakétakezelők. 
Az oldalfalon lőréseket láttak, ahonnan mesterlövészek oszthatták az áldást a földön közeledő cél-
pontokra. 

Maguk mögött hagyták ezt a védvonalat is, majd gyorsítottak és ismét kétszázzal süvítettek a ho-
mok felett két méterrel. Előre és oldalra tekintve ismét csak a pusztaságot látták. 

Nem sokkal később, sebesen és célirányosan közeledve feltűnt az első járőrnaszád különítmény. 
Hat légpárnásból állt,  egyenként hat személy ülhetett be, a tetőkön energiafegyverek meredeztek 
sokfelé. 

A sofőrök gyorsan suhantak, és begyakorlott mozdulatokkal vágták el a két antigravitációs jár-
mű útját. 

– Ellenőrzés! – csattant a rádiókba épített vészhelyzeti sávon egy férfi hang. – Szálljanak le a jár -
művekkel!

– Na, ez most mi? – kérdezte Steve. 
– Rutinellenőrzés szerintem. 
Leszálltak a kocsikkal és leállították a hajtóműveket. A légpárnások köréjük gyűltek, a fegyverek 

feléjük fordultak. 
– Nyissák fel a tetőt és szálljanak ki feltartott kézzel!
Sylvia szívverése megint meglódult. Lebuktak? Le vannak tartóztatva? 
– Na bazdmeg – sopánkodott a férfi. – Ennyi. 
– Még azért nem, de most hallgass és fogadj szót, mert azok a lézerek megsütnek pillanatok  

alatt. 
Engedelmeskedtek. Kiszálltak a kocsikból, kezük az ég felé. 
A szemben lévő légpárnás oldalajtaja félrehúzódott, és a bent utazók, öten, kiszálltak, majd kör-

bevették Sylviáékat. Mindannyian sisakot viseltek, kezükben nagy kaliberű ballisztikus fegyvereket 
tartottak, sötétkék egyenruhájuk bal vállán a Metropolis határőrség: Járőr alakulat embléma virított. 

Az eléjük lépő férfi nem emelte fel a sisak sötétített üvegét, így hangja kissé gépiesen hangzott. 
– Fogtuk a korongok jeleit, rutinellenőrzés. Kik maguk? 
– A nevem Amy Smith – Sylvia hátán végigfutott a hideg. – Dixon parancsnok engedélyével be-

járást kaptunk Metropolisba. 
A férfi csak ekkor vette észre Thyt, aki szinte Steve mögött bújt el. Tett egy lépést hátrafelé szinte 

megrémülve. – Maguk… Elásottak? 
– Ö… igen. 
A parancsnok intett az embereinek, akik leeresztették a fegyvereket. 
– Üdvözöljük Önöket Metropolis határában. 
– Köszönjük – mondta Sylvia. – Leereszthetjük a kezünket? 
– Persze. 
Sylvia most karba tette kezeit, Steve zsebre dugta, Thy pedig megint a férfi mögé bújt és ruháját  

markolászta ijedten. 
– Mikor ébredtek? 
– Én egy éve, Steve nemrég, Thy pedig két hete. 
– Te vagy Thy? Szia – a férfi integetett, mintha egy kislánynak köszönne. Thy félénken visszain-

tegetett, majd megint a fejét fúrta Steve vállába. 
– Ms. Smith az én fela… 
– Egy pillanat – Sylvia feltartotta a kezét. – Kérhetném, hogy szólítson Sylviának? 



– Sylvia? Rendben, nem probléma. Tehát az én feladatom az, hogy a kettes és hármas védvona-
lak közt kószálókat ellenőrizzem. Mi járatban vannak? 

– Csak egyszerűen Metropolisba szeretnénk menni. 
– Miért? 
– Mert unjuk a pusztaságot. 
Sylvia úgy érezte, hogy a férfi még a sötét üvegen át is lenéz a gyomráig. – Hát jó, mehetnek to-

vább. Jó utat!
Steve hívta. –  Tessék, már megint gyorsan átengednek. Mintha csak ilyenekre várnának, mint  

mi vagyunk. 
– Hallom én is, de most ne zavarj! – Ezután a határőrhöz beszélt. – Meg tudná mondani, mi a fi-

zetőeszköz Metropolisban? 
– Persze. Egyszerűen csak egységnek hívják. 
– Semmi trükkös név? 
– Minek? Egység és kész. 
– Jó. Tudja, parancsnok, ööö… 
– Foster. Bill Foster százados. 
– Nos, Foster százados, nem tudjuk, hogy honnan szerezhetnénk némi pénzt. Nekünk semmi 

nincs, és kissé elfáradtunk, szeretnénk valami szállodát bérelni. 
– Metropolisban nincs szálloda. 
– Akkor hol pihenhetünk? 
– Rengeteg üres ház van, egyiket ki kell bérelni, memóriaegységet telepítenek, és máris bent lak-

hatnak. 
– És mennyibe kerül? 
– Vagy kifizetik előre, nagy összegben, vagy a helyi kormányzattól bérbe veszik későbbi fizeté-

sért, vagy társadalmi munkáért cserébe. 
– Milyenek ezek a társadalmi munkák? 
–  Változatosak.  Közhelyek  takarítása,  építkezések,  rendfenntartás,  ilyesmik.  Semmi  komoly. 

Adok maguknak egy kártyát – ezzel előhúzott egy mágneskártyát a zsebéből. – Ezt felmutatva kap-
hatnak ideiglenes szállást egy hétre, ez idő alatt azonban el kell intézniük a saját lakhatásukat, vagyis 
regisztrálni kell. 

– Ez nem lesz gond – mondta Sylvia és gondolatban hozzátette, hogy remélem. 
– Nos akkor, nekünk most mennünk kell, még érkezett két mozgásjelentés pár kilométerre nyu-

gatról. A magukét megvizsgáltuk, rendben találtuk. Jó utat!
A férfi sarkon fordult, és beszálltak a kocsijukba. Sylvia azt se tudta mondani, hogy Köszönjük. 
A járőrnaszádok elhajtottak nyugat felé, éppen egy feltámadó homokvihar irányába, mely most 

nem tűnt heves intenzitásúnak. 
Sylvia most hangosan szólt. – Ne mond, látom már mit akarsz mondani. Már kezd engem is fe-

szélyezni, hogy szinte tálcán nyújtják elénk a dolgokat. 
– Mondjuk ami azt illeti, tettünk is valamit érte azzal az akcióval. 
– Igaz, de valami itt nem stimmel. 
– Itt ugye örömmel csatlakozom én is. Thy, te mit láttál rajtuk? Látom megint rettegsz. 
– Ühüm. Izé… látom az aurájukat, vagy azt a hogyishívják-ot. 
– És mit láttál bennük? 
– Sok szép színt. 



– Mit jelentenek? 
– Azt már nem tudom, a memória egységem megsérült. Ha találkozok egy hasonló robottal,  

mint én vagyok, akkor össze tudunk kapcsolódni és letöltöm az ő agyából a programot és más egy-
ségen futtatom és akkor már tudni fogom, de most nem, bocsi Steve. 

– Semmi gond – simogatta meg a fejét. 
Sylvia a homokviharra meredt, közben pörgött az agya.  Kezdek egyetérteni Steve-vel. Ezek is  

szinte szabályosan elmenekültek, miután megtudták hogy Elásottak vagyunk. De miért? Félnek tő-
lünk? Vagy ez is annak a szerződésnek az utóhatása? Hahh, jut eszembe, impozánsabb jelzőt is talál-
hattak volna ránk. Na mindegy. Irány tovább. 

Sylvia egy szó nélkül visszaült, de Steve látta, hogy a nő agya máshol jár. – Minden oké? 
– Aha – motyogta. – Csak épp azon gondolkodtam hogy mi az, ami miatt feszélyezettnek érzem 

magam.  
– Szerintem az sem elhanyagolható tény hogy fáradt vagy. 
Sylvia meghökkent.  Igen, tényleg fáradt vagyok. Egy év alatt nem tudtam egy kiadósat aludni  

egy kényelmes helyen sem. Na de majd Metropolisban, mindjárt ott vagyunk. 
Steve és Thy is beültek a kocsiba. A férfi és a nő egymásra néztek és néma egyetértésben lecsuk-

ták kocsijuk fedelét, majd újra beindították a hajtóműveket. Két méterrel a talaj fölé emelkedtek,  
irányba álltak, és továbbrepültek. 

A pusztaságot lassacskán felváltotta a napelemmezők sok-sok négyzetkilométernyi kiterjedése, 
valamint az ezekhez tartózó különféle elosztó épületek, vaskos, energiát szállító csőrendszerek. A 
messzeségben előttük pedig feltűnt a hármas védvonal, mely nem volt más, mint Metropolis határa. 

A napelemmezők közt utak tűntek fel, melyeket feleslegesnek tartottak követni, inkább átrepül-
tek felettük, ehhez a magasságot hat méterre kellett korrigálni. 

– Közeledünk – mondta Sylvia, hangjába öröm vegyült. 
– Örülsz? 
– Egyik pillanatban igen, a másikban nem. 
– Valahogy én is így érzek. Legyünk résen!
A nő bontotta a vonalat, nem akarta, hogy pillanatnyi jókedvét most bárki is elrontsa. 
A város határa egy hatalmas, monumentális fal volt, mely a messzeségbe tekintve addig folytató-

dott, ameddig a szemük ellátott. Vastagsága elérte a jó tíz métert is; javarészt fémből készült, de 
hogy honnan bányásztak saccolásra több millió tonnát ebből, rejtély maradt. Jó ötven méteres ma-
gasságig emelkedtek, tetején rakétavetők sorakoztak, melyek az eget pásztázták és láthatóan folya-
matos aktív üzemmódban voltak. A fémfalakat szeletekre osztották, ráadásul olyan trükkös megol-
dással, hogy akár ki is tolhatták és könnyedén bővíthették őket új elemekkel, tehát Metropolis – ami 
száz éve csak Chicago határáig terült el – a mai napig növekedésben volt.

A falak tetején embereket láttak, és jobban ki tudták venni a falakat is már, és magyarázatot ka-
pott, hogy honnan bányásztak ennyi fémet: a falat gyakorlatilag roncsokból építették, járművek ol-
dallemezeit, tetejét, de még repülőgépek szárnyait is felismerték. Ezeket láthatólag egy vázszerkezet-
re erősítették, és az összetákolt jelző ellenére az építmény elég masszívnak tűnt. 

A falak tövében a vörös homokból különféle roncsok kandikáltak ki, melyek arról tanúskodtak, 
hogy nemrégiben hatalmas csata zajlott errefelé. Talán az egyik nomád banda támadást intézett? Ta-
lán a Szellemek, vagy a Tetováltak, vagy a Semlegesek? Ki tudja? De hogyan jutottak át az első kettő 
védvonalon? 

– Szerinted azok a roncsok hogyan kerültek ide? – kérdezte Steve. – Mert én arra gyanakszom,  



hogy Weller parancsnoktól azért tartanak, mert idáig el tudott juttatni egy különítményt. 
– Egyetértek – mondta Sylvia. 
Lassítottak, és oldalra fordultak, hogy a gigászi falak tövében repüljenek tovább. A fenti rakéta-

vetők kitartóan fordultak utánuk tüzelés nélkül. 
A fal előtti csata saccolásra egy évvel ezelőtt történhetett, a kiterjedése két irányban és a faltól tá-

volodva jó fél kilométer lehetett, tehát a támadók akár több ezren is lehettek. A falakon látták a ha-
talmas égésnyomokat, horpadásokat, az autók roncsain pedig különféle fegyvermaradványokat, te-
hát a támadók terve az lehetett, hogy koncentrált tűzzel lövik az egyik falat, hogy átszakadjon, és 
máris bejutnak, de ez valami oknál fogva nem sikerült. 

– Hol a bejárat? – kérdezte Steve, mert már jó öt kilométert repültek át, már jó ideje maguk mö-
gött hagyva a csatateret. 

– Fogalmam sincs. 
Továbbrepültek… 
Maguk mögött hagyták a tizedik kilométert… 
– Hát ez nem igaz – mérgelődött Sylvia. – Itt van az orrunk előtt a végcél, és csak megyünk elő-

re, mint két hülye. 
Steve csendben maradt, nem akarta bosszantani a nőt. 
Már lassan húsz kilométert tettek meg a fal mentén, mikor előttük feltűnt egy újabb járőrcsapat. 

Öt járműből állt, melyek együtt mozogtak, és pillanatok alatt úgy manővereztek, hogy minden le-
hetséges menekülési utat elvágjanak. Ugyan az antigravitációs járművek a magasba tudtak emelked-
ni, de sajnos az őket üldöző rakéták és lézersugarak is, ezért nyugton maradtak. 

Ismét rutinellenőrzésre felszólító hang csattant a rádióban, majd Sylviáék feltartott kézzel emel-
kedtek ki a kocsikból. 

A járőrcsapat parancsnoka ezúttal egy alacsony fickó volt, ő is sisakot viselt. 
– Maguk azok az Elásottak, akik bejárást kaptak Metropolisba? 
– Igen, mi vagyunk azok – válaszolt Sylvia 
A járőrparancsnok intett, hogy letehetik kezeiket. 
– A bejáratot keressük már egy ideje – mondta Sylvia, már-már könyörögve. 
A férfi kacagott. 
– Most min röhög? 
– Elvétettek már egy párat. 
– Mi? Álcázva vannak?
– Nem. – Ezzel a férfi a fal felé fordult, felnézett a tetejére, és láthatólag rádión beszélt egy fent  

strázsáló katonával, aki intett, majd eltűnt a perem mögött. 
Sylvia nem értette, mi folyik itt. 
– Na, most mi van? – Ezzel Steve is a tudomására hozta, hogy sejtelme sincs a körülöttük zajló 

dolgokról. 
– Mittudomén. Azt hiszem… Ó, várj!
Fültépő nyikorgás hallatszott, fülük beépített védelme egyből bekapcsolt és megóvta hallójárata-

ik épségét. 
A falszeletek két része tárulni kezdett. Megint eszükbe jutott az ódon várkastély minden roha-

mot felfogó kapuja. Rögtön megértették, hogy a falszeleteket nemcsak ki tudták tolni, de ezeken 
akárhol nyithattak kapukat. Hát ezért kacagott a férfi, és mondta azt, hogy elvétettek pár bejáratot. 

A fal kettényílt, a parancsnok pedig befelé mutogatott. – Legyenek Üdvözölve Metropolisban. 



– Köszönjük – válaszolt Sylvia és visszaült, majd újra beindította a kocsit. 
– Hát megérkeztünk – mondta Steve, miközben lecsukta kocsija tetejét. – Erre vártál egy évet. 
– Hja, elég izgatott vagyok. De most keveredik bennem a remény és a bizalmatlanság. 
– Remélem minden rendben lesz. 
– Én is. 
Míg a járőrcsapat tovaszállt, addig Sylviáék lassan belebegtek. Amint a fal belső felére értek, a 

szerkezet egyből záródni kezdett, a fülükben ismét bekapcsolt a védelmező automatika. 
Közvetlenül a fal mögött katonák tucatjai álltak, láthatóan éppen most lettek iderendelve a kö-

zelből, mert egyik-másik éppen futva érkezett meg és csatlakozott ahhoz a sorfalhoz, ami most útju-
kat állta. 

– Nyissák ki a tetőt és szálljanak ki feltartott kézzel! – harsant megint a rádióadás. 
– Ezt már kezdem unni – mondta Sylvia.
– Én is, de nincs mit tenni. Tedd fel a kezed!
Engedelmeskedtek. A közel húszfős csapat parancsnoka eléjük lépett. – Üdvözlöm Önöket Met-

ropolisban. Elnézésüket kérjük ezért a procedúráért, de ez az előírás. 
– Semmi gond, már kezdünk hozzászokni – válaszolt flegmán Sylvia.
Eközben három ember, kezükben detektorral, átvizsgálta őket; a kis készülék megállás nélkül sí-

polt, kezelőik a sisak alatt elképedtek, a kijelzett eredményt pedig megmutatták a parancsnoknak, 
aki szaporán bólogatott. – Tehát maguk az újabb Elásottak. 

– Vannak még itt? 
– Elég sokan, és mindig tárt karokkal várjuk az újabbakat. 
– Maguknál a tárt karok célzott fegyvert jelentenek? 
– Elnézést, mondtam, ez az előírás. Leereszthetik a kezeiket. Jó. És most elmondom az alapvető  

szabályokat. Autót használhatnak, de a megengedett sebesség átlépése két napi elzárás. Törvénysze-
gés a súlyosság függvényében megint csak elzárás.

– Mik a törvények? 
– A szokásos. Nem ölhetnek meg senkit, nem lophatnak, nem erőszakoskodhatnak. Szükségük 

van valamire? 
– Pénzre. Van egy kártyánk, ez itt – ezzel a nő előhúzta zsebéből a nemrég kapott mágneskár-

tyát. 
– Ez szállás bérlésére jó, de ezzel pénzt nem tudnak szerezni. Javaslom menjenek a raktárakhoz, 

és dolgozzanak egy napot, kielégítő fizetést kaphatnak egy hétre, aztán… 
– Aztán? – Sylvia úgy érezte, hogy a férfi a sisak alatt mosolyog. 
– Aztán majd találnak hivatásukhoz illő foglalkozást. 
– Jó. Hol találjuk a házbérléshez szükséges hivatalt, vagy irodát, vagy akármit? 
– Ezt töltsék a kocsiba – ezzel a férfi átnyújtott egy piciny chipet. – A kocsiban van olvasó, ez  

tartalmazza a város térképét és megtalálhatják rajta a szükséges hivatalt. 
– Köszi… akarom mondani, köszönjük. 
– Nincs mit. Érezzék jól magukat! – ezzel a férfi hátat fordított nekik, intett a fegyvereseknek, 

akik nevetgélve eloldalogtak, mintha egy ilyen ellenőrzés a világ legtermészetesebb dolga lett volna. 
Sylvia visszaereszkedett az ülésébe. – Ezek is szinte odadobták a chipet és viszlát. 
– Most már mindegy. 
Sylvia beolvastatta a chipet a kocsi olvasójával, és az utastérben máris megjelent Metropolis tér-

beli térképe. A nő átküldte az adatokat Steve kocsijába, de ennek a funkciónak a meglelése eltartott  



egy darabig. 
– Ez hatalmas – mondta Sylvia. 
– Megvan a hely, ami nekünk kell? 
– A kormányzati iroda? Még nincs. Keresem. 
– Várj, megtaláltam. Aszondja hogy hat kilométerre van a legközelebbi, és van belőlük tizenöt.
– Tizenöt? Hmm, minek annyi? 
– Ha hivatalos dolgod van, és a város másik felén laksz, ez megkönnyíti a dolgodat. 
–  Igaz. Na, akkor induljunk, állítsd be a sebességhatárt és most te menj előre, de először néz-

zünk körbe!
– Körbe? Ha betartjuk a sebességhatárt, akkor az két napba telik.
– Jó, akkor csak egy kis területet. 
Steve lassan elindult, Sylvia követte. 
Ráközelítve a chip által közvetített képekre még mozgást is láttak, tehát ez egyfajta interaktív tér-

képnek minősült.
A város egész pontosan száznégy kilométeres átmérőjével gigászinak volt mondható. Chicago 

régi épületeinek nagy részét szinte mind lebontották – vagy inkább legyalulták –, és az építőelemek-
ből a belső részeken jellegtelen kétszintes dobozházak tízezreit emelték; építésükkor semmiféle épí-
tészeti stílust nem követtek. Ám közöttük – mintha valamiféle idegen civilizáció állított volna em-
lékművet – óriási, csillogó felületű piramisok álltak, melyek mérete az Egyiptomban találhatóaknak 
legalább a négyszerese volt.  Egy pillanatra felemelkedtek, hogy jobban megnézzék ezeket.  Innen 
egészen a város közepéig elláttak, és ezen a területen összesen tizenöt ilyen piramist számoltak ösz-
sze. Ezután figyelmeztetés harsant a rádión, így visszaereszkedtek. Az utcákat vastag homokréteg 
borította, melyből a szél többfelé emelt homoktölcséreket és szórta a szélvédőkre. A házak rengetege 
és piramisok közül helyenként – rendszertelenül – magas és különleges épületek meredeztek az ég 
felé, amik a régi felhőkarcolók átalakított és kiegészített verzióinak tűntek, és két gyárszerűséget is 
láttak, melyek vaskos kéményeiből az ég felé dőlt a sűrű fekete füst. 

Steve most viszonylag néptelen utcákon lebegett át, Sylvia szorosan a nyomában. A legközelebbi 
piramis csillogó tömbje a jobb oldalon egyre jobban betöltötte a látképet. 

Az emberek legtöbbje céltudatosan haladt különféle irányokba, öltözékük a sivatagi körülmé-
nyek miatt leginkább rongyokból állt, mely az arcukat is takarta, a csuklya alatt sokan viseltek átlát-
szatlan üvegű sisakot. 

Steve egy pillanatra megint a magasba emelkedett, most jócskán a házak fölé, hogy megnézze a  
falakat, majd visszaereszkedett még a figyelmeztetés előtt. Mögöttük és jobbra, balra a magas falak  
egyre alacsonyabbnak tűntek, ahogy szemével követte a szinte tökéletes ívet, de a térképet a legki-
sebbre állítva rájött, hogy a város nem kör alakban, hanem egy elnagyolt ellipszis alakban épült, 
melynek hosszanti tengelye szinte pontosan északi és déli irányba húzódott. Két szélétől nagyjából 
húsz kilométerre emelkedtek a legmagasabb toronyegyüttesek, tucatjával, bőven a falak magassága 
fölé. Ezeket az obszidián színű hengeres tornyokat hidakkal kötötték össze különféle magasságok-
ban, akadt köztük nyitott, de zárt közlekedőfolyosó is. A tetejükön hatalmas platformok terpeszked-
tek, melyekre antigravitációs járműveket és helikoptereket is könnyedén le tudtak tenni, és ez utób-
biakból parkolt néhány ott. Ezen helikopterek építése során a múlt században feltalált aerodinami-
kai elveket követték, és ugyan most 2192-t írtak, a technológia az elmúlt százhúsz évben nem haladt 
előre, tehát a 2071-es szintet lehetett nevezni mérvadónak. A gépek rotorja állíthatónak tűnt, gyor-
san felpörgőnek, oldalfúvókákkal tették lehetővé a gyors manőverezést, kis szárnyakat is ki lehetett  



ereszteni, formatervezettségüket tekintve pedig roppant tekintélyesnek tűntek; az áramvonalas fel-
építés keveredett a megfelelő arányú páncélzattal. Látszólag utcán is könnyen lehetett velük manő-
verezni, gyorsan helyet változtatni, és esetleges rotorsérülés esetén a segédfúvókákkal vészhelyzeti 
landolást végrehajtani. Oldalukon süllyesztett lövegek rejteztek, melyek egyetlen gombnyomásra ki-
pattantak, és eltüntettek egy házat is könnyedén a föld színéről. 

A feketén csillogó tornyokat parkok ölelték körbe,  több négyzetkilométeres kiterjedésben,  és 
Sylvia szíve megdobbant, hiszen egy éve nem látott semmiféle növényi vegetációt. Itt most két park-
ról volt szó, melyek fölött a folyamatosan cserélődő levegő egy vékony páraréteget képzett. A térkép-
ről lekérték az adatokat ezekről, mely azt mondta, hogy a sivatagi körülmények miatt a növényter-
mesztés sokáig lehetetlenné vált, hiszen termőtalajt kellett lefektetni, méghozzá elég mélyre, hogy a 
fák gyökerei megtalálják az éltető réteget. Ezt követően az öntözést a ritkán hulló eső miatt speciális  
öntözőrendszerrel oldották meg. 

A házak közti utak egymásra tökéletesen merőlegesek voltak, helyenként kiszélesedtek, hogy te-
ret adjanak a vaskos pilléreknek, amik az úgynevezett belső körgyűrűt tartották. Ez a házak fölött és  
a piramisok között ívelt át, légpárnás és kerekes járműveknek biztosított közlekedést, az antigravitá-
ciós meghajtásúaknak azonban nem volt ilyesmire szükségük. Ráadásul a körgyűrű igazából sokféle 
alakot felvett, csak éppen a kört nem: egy nagy ívű szakasz hirtelen kis ívben fordult vissza, többfelé  
ágazott, egy hosszú egyenes rész következett, majd ezt másik utak keresztezték, egymás alatt és felett 
is, tehát a körgyűrű igazából kaotikus sávok összességét jelentette. 

Az interaktív térkép alapján a lakosság 6 millió 112 ezer 144 regisztrált lakost és ideiglenes bent 
tartózkodót számlált. A születési arány magasabb volt mint a halálozási, tehát Metropolis rohamo-
san növekedett. A populáció duzzasztására a családokat sokféle program segítette, sőt úgy vették 
észre, hogy szabályosan kötelező alapítani, ugyanis ha harminc éves korig nem történt utódnemzés,  
jelentést kellett tenni annak miértjéről. A 2040-es években a földi populáció olyan mértékben meg-
duzzadt, hogy a kormányok egységes határozatot hoztak a születésszabályozásra, vagyis évente két 
hónapig a gyereknemzés illegálisnak minősült. Ezt persze akkor megannyi tüntetés ellenezte világ-
szerte, az egyszerű emberek nem értették, hogy valahogy gátat kell szabni a túlszaporodásnak, és ez 
a dolog egyre jobban elfajult. A kormányok újabb remek lehetőséget láttak a populáció megritkítá-
sára azzal, hogy katonáknak adták ki a parancsot a statáriális tömegoszlatásra. Ennek egy másik elő-
nye is volt, mégpedig az, hogy fogyott a lőszer is, tehát fellendült a fegyveripar. Ezen törvény kikiál-
tása után világméretű zavargás ütötte fel fejét, és két teljes évig tartott, mely mára történelem. Sylvia 
és Steve azokban az elkeseredett időkben születtek, a legális időtartományban, tehát rendes iskolai  
képzésben és bánásmódban részesültek, később azonban megadták magukat a kibernetika ámulatba 
ejtő csodájának. Sylvia már teljesen tisztában volt saját magával, a képességeivel, Steve eddigi életé-
nek nagy része azonban még homályba burkolózott. 

Metropolis törvényei rendkívül egyszerűek voltak, valahogy úgy, mint a bibliai tízparancsolat: 
Ne Lopj, Ne ölj, és így tovább, bár ezt egészen százig terjesztették ki, és feltüntették a megszegésük 
esetén kirótt büntetéseket is. Ahogy Weller ezredes mondta, a kis bűnök elzárást jelentettek. Két ha-
talmas börtön épült egymás mellé, a keleti falív tövében; egyik férfiaknak, másik nőknek, és érdekes 
módon a női nagyobbnak tűnt. A börtön környékén nem láttak semmiféle épületet, ugyanis elakná-
sított mező védte magasfeszültségű kerítéssel egyetemben, keletről pedig a tó határolta, de persze itt 
is magas falakat húztak fel. 

A fegyverviselési törvények egyszerűek voltak: bárkinek lehetett, még engedély sem kellett, de 
csak önvédelemre lehetett használni, és akkor is úgy, hogy ne okozzon halálos sérülést. Ha ezt valaki 



megszegte és elkapták, akkor lépett életbe az, amit Weller parancsnok említett: a statáriális kivégzés. 
Sylviának eszébe jutott ezzel együtt Weller orvossága, ezért a térképen bejelölte a kórházakat,  

ahová majd látogatást tesznek, valamint talált egy gyógyszerészeti laboratóriumot is, ahol önkénte-
sek jelentkezhettek pénzért gyógyszer tesztre. De ezekre a helyekre majd később látogatnak el. 

A közbiztonságot járőröző katonák biztosították, de számuk oly kevésnek tűnt, hogy Sylvia nem 
tudott másra gondolni csak arra, hogy a fegyverviselési törvények miatt az emberek egészen egysze-
rűen megvédik magukat, és a katonaság a város védelmére tudja fordítani a figyelmét. 

– Nem semmi egy város ez. – Mondta Sylvia. 
– Aha, valahogy van egy olyan érzésem, hogy így kellett volna régen is. 
– Már csak azt nem értem, hogy Weller miért akart lyukat beszélni a hasunkba. 
– Még azért ne ítélj elhamarkodottan. Még semmit nem tapasztaltunk itt semmiből. 
– Ez igaz. Na mindegy, menjünk, szerezzünk valami lakást!
– Oké, gyere, betájoltam a legközelebbi irodát!
Sylvia követte, és lassított tempóban lebegtek a saccolásra öt méter széles utcákon. A házakat 

egyszerű fémajtók zárták, nagy részükön rozsdafoltok éktelenkedtek. Az ablakokat szintén fémla-
pokkal zárták le, üveget szinte sehol sem láttak. Néhány előtt emberek gyűltek össze, beszélgettek, a  
két lebegő autó látványát már megszokták, de azt, hogy milyen ütött kopott állapotban vannak, te-
hát épp újonnan érkezettek vezették, azt már nem. Elhaladtak egy piramis tövében is, és olyan apró-
nak érezték magukat, mint egy kisegér az elefánt talpa alatt. Ezek bejáratai – több tucatnyi – nem -
csak a földszinten, de még a magasban is nyíltak, és úgy tűnt, hogy ezekben mintha magasabb rangú 
emberek élnének. Vagy pedig a mélyükben valamit rejtegetnek… 

Hirtelen hatalmas robbanás rázta meg a járművek üvegét: nem messze innen, egy utcából tűz-
oszlop emelkedett a magasba. Rögtön ezután szirénázó katonai járművek jelentek meg szinte a sem-
miből. Sylvia és Steve könnyen kikövetkeztették, hogy épp valami rajtaütés történik. Kocsijukkal fél-
reálltak, hogy a sebesen suhanó rendfenntartókat elengedjék, majd fegyverropogás csapta meg fülü-
ket, valamint egy energiafegyver sistergése is. 

Két férfi menekült, kezükben fegyverekkel, és visszapördülve lőni akartak valamire, ami épp egy 
légpárnás jármű volt. A sofőr nemes egyszerűséggel elütötte őket. A falnak repültek, egyikük már 
nem mozdult, de a másik még agóniázott… míg a légpárnásból kiszálló katonák kapásból szitává 
nem lőtték. A fegyverek dörejét még a csukott tetőn át is érezték; a hangerő lecsökkent, a hallásvé-
delem azonban még nem kapcsolt be. 

Ezután a  kis  kereszteződésben újabb rendfenntartó  járművek tűntek fel,  és  megkezdődött  a 
helyszínelés. A katonák kikérdezték a közelben bámészkodókat, és mivel Sylviáék sem tudtak feltű-
nés nélkül elslisszolni, egyszer csak kopogást hallottak: egy formatervezett, masszív páncélruhát vi-
selő sisakos férfi a puskatussal ütögette meg az üveget. 

Kinyitották a fülke tetejét. 
– Ellenőrzés, azonosítókat vetítsék ki! – csattant a szigorú hang. 
– Ö… – kezdte Sylvia. Hirtelen úgy érezte, egy rossz szó, és kitáraznak rajtuk. – Nemrég érkez-

tünk. 
A katona közelebb lépett, és a nő arcába bámult. – Elásottak? 
A nő bólintott. 
A férfi hátralépett, majd intett fegyverével: mehetnek. 
– Hát ez megint gyorsan ment – mondta Steve. 
– Engem már nem érdekel.



Visszacsukták a tetőt, majd a félreálló légpárnások közt folytatták útjukat. 
Maguk mögött hagyták a csetepaté helyszínét, és nem sokkal később egy hatalmas, szabálytalan 

alakú térre érkeztek. Középen egy ötméteres fémszobor állt, alatta névtábla: William Wright, Metro-
polis alapítója. 

A tér szélein kis sátrakban piacot rendeztek be, rengeteg ember sétálgatott, beszélgetett. Sylviá-
nak egy középkori, kosztümös holofilm jutott eszébe, melyet még cyborggá válásakor látott, aminek 
egy része egy piacon játszódott. Egy kis emelvényen egy tizenhetedik századi ruházatban feszítő és 
szónokló nőt láttak; tollas kalapja alól szőke hajat fújdogált a szél, fehér inge alól félig kikandikáltak  
a mellei, lábán puha bőrből készült csizma, fekete nadrágjának oldalán szablyát hordott és egy pár-
bajpisztolyt, egy régi, csappantyús megoldással működő fegyvert. Sylvia nem tudta, hogy ez a nő 
honnan szerzett ilyen muzeális darabot. 

A szónokló nő hangját nem hallották, de elég sokan álltak körülötte, talán valamiféle elfeledett 
színdarabot próbált életre kelteni. 

A kocsi elől emberek ugrottak félre, és már gyalogsebességre kellett lassítaniuk, mielőtt elütnek 
valakit. Sylvia megelégelte a dolgot, és az emberek fölé emelkedett, így repültek tovább. Azt azonban 
nem látta, hogy a kosztümös nő megállt az előadásban és mereven nézte a két tovaszálló kocsit… 

Átértek a piactéren, és most zsúfolt utcákon repültek, vissza tudtak ereszkedni közvetlenül a ta-
laj fölé. Az emberek – mintha már hozzászoktak volna – a jelöletlen utca két oldalára húzódtak, még 
akkor is, mikor nem volt egy jármű sem a közelükben. 

Nem sokkal később megérkeztek a kétszintes kormányzati épülethez és leállították a kocsikat 
előtte. Sylvia szinte kipattant, majd kezével sürgette Steve-et. 

A bejárat tárva nyitva állt, így besétáltak az épületbe. Odabent egy hosszú pultot láttak, mögötte 
három nő ült. Oldalt egy biztonsági őr állt, persze állig felfegyverkezve. 

Ahogy Sylvia közeledett, a pult feléje eső oldalán üdvözlő üzenet villant fel: Üdvözöljük Metro-
polis kormányzati irodájában. 

A pult elé álltak, Thy egyenesen a kontyba kötött hajú, morózus titkárnő arcába mosolygott. 
Láthatóan a civilektől nem félt, csak a katonáktól – akiket persze pillanatok alatt szedett ízekre. Erre 
a kiismerhetetlenségre Steve egy vállrándítással reagált. 

– Miben segíthetünk? – kérdezte a középső titkárnő unottan felpillantva.
– Izé – Sylvia megköszörülte a torkát. – Szobát akarunk. 
– Akarnak? 
– Nem szobát, hanem lakást. 
– És akarnak, vagy szeretnének? 
– Is-is. Van valamijük? 
– Sok minden van, de annál kevesebb embernek adjuk oda. 
Sylvia kezdett mérges lenni: már oly közel a cél, és egy ilyen valaki tartja fel. – Kinek adják oda? 
– Aki megérdemli. 
– Mi megérdemeljük. 
– Én nem így gondolom – sóhajtott a titkárnő és az asztallap felé fordult, figyelmen kívül hagyva 

Sylviát. 
– Mi az, hogy nem így gondolja? – kis híján őrjöngött az elutasító viselkedéstől. – A maga dolga 

az, hogy… 
– Állj le! – szólt rá Steve. 
– Kinyírom. 



– Nem nyírsz ki senkit. Eddig te beszéltél a katonákkal, most hadd beszéljek én. 
– Jó. 
Steve megköszörülte a torkát és az orgyilkos előtört belőle, akinek az ellenség vonalai mögé kell  

jutnia, hogy végezzen az áldozattal, de ehhez elsőként egy mézes-mázos álcát kellett felölteni. 
– Elnézést kérek a barátnőm viselkedéséért, Asszonyom. 
A nő fel sem nézett. 
– Elég régóta járjuk a sivatagot és ma kaptunk bebocsátást Metropolisba. Bizonyára önnek is sok 

a dolga, megértjük, mindössze csak arra szeretnénk kérni, hogy vessen egy pillantást erre – kezével 
sebesen hadonászva kérte el a mágneskártyát Sylviától. 

A titkárnő még mindig nem nézett fel, ezért átnyúlt a pulton, és az orra elé tette a kártyát az asz-
talra. 

Ekkor már kikerekedtek a szemei. – Ó, határőrségi kártya. Miért nem mondták, hogy van ilyen-
jük? – ezzel máris lázasan nekilátott az elérhető házak keresgélésének. 

Steve rámosolygott Sylviára, aki pedig füstölgött. 
– Szép volt. 
– A diplomatikus beszéd úgy tűnik az én asztalom. Te tudsz tárgyalni katonáékkal, én tudok a  

civilekkel. 
– Hol szeretnének a lakást? Piramisban nem adhatok, csak dobozházban – pillantott fel a titkár -

nő. – Ó, apropó, mielőtt kiválasztanak egyet, ugye tisztában vannak azzal, hogy ezt csak egy hétre 
tudjuk nyújtani? Ez idő alatt vagy kibérlik, vagy elköltöznek, de újabb házat nem kaphatnak még 
másik kártyáért sem. 

– És mi történik abban az esetben, ha nem találunk olyan tevékenységet, melyből pénzünk szár -
mazna? 

A titkárnő kacagott. – A tennivaló rengeteg, munka van bőven. Ha ma elmennek keresgélni, 
holnap már kezdhetnek is. 

– Ma még csak pihenni szeretnénk, és holnap kezdünk. 
– Van pénzük? 
– Sajnos nincs. 
– Meg tudom oldani, hogy egy olcsóbb házat regisztrálok, és egy két funkció nem telepítésének 

árát megkaphatják, de ezt hitelbe, tehát vissza kell fizetni. 
– Jól hangzik. Lenne kedves ezt megtenni a kedvünkért? 
– Természetesen – mosolygott a nő Steve-re, méghozzá félreérthetetlenül. 
Sylvia ezt persze azonnal kiszúrta. – Na tessék, itt a nagy dumád, mindössze csak bejössz neki. 
– Az csak plusz, szóba se állt velem addig, míg nem szóltam hozzá rendesen. 
– Nem inkább akkor, mikor letetted a kártyát elé? 
– De… lehet… na mindegy, van házunk. Örülj inkább!
Eközben Thy a pultot borító finom porrétegbe különféle ábrákat rajzolt, de nem magának, ha-

nem éppen a titkárnőnek, aki úgy mosolygott a robotra, mintha egy ötéves gyerek tenne kísérletet a 
felnőttek ámulatának megnyerésére. 

– Nos, az ajánlatom – mondta a titkárnő – egy középső szektorban lévő kétszintes ház; a legkö-
zelebbi piramis fél kilométerre van, a környéken családos emberek élnek, békés, nyugodt. Megfelel?

– Tökéletesen, köszönjük. 
A titkárnő ezek után egy másik, jelöletlen kártyát húzott ki a fiókjából és egy kis leolvasóba he-

lyezte. – Készül a belépőkártyájuk, kis türelmet. 



Steve barátságosan mosolygott. Mire kitalálta, hogy mit mondjon Sylviának, a kártya elkészült. 
– Parancsoljanak! A lakás pozícióját a járművük be tudja olvasni a kártyáról. Érezzék jól magu-

kat, élvezzék Metropolist!
– Köszönjük. – Mondta Steve, Sylvia csak biccentett, és a titkárnőnek egy pillanat alatt visszatért 

morcos arckifejezése. 
Kisétáltak. Időközben kisütött a nap, de már délutánra járt. 
– Valahogy én is fáradtnak érzem magam – mondta Steve amint beült a kocsiba. 
– Nem is csoda, hosszú nap volt ez a nap. Na menjünk, nézzük meg azt a lakást!
Elindultak… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RÉSZ
Steve és Sylvia múltja 

Tizenöt perccel később megérkeztek a kijelölt koordinátákra. A ház szinte elveszett a többi kö-
zött, hiszen teljesen ugyanúgy nézett ki. Pontosan ahogy az irodában a nő mondta, fél kilométerre 
emelkedett a legközelebbi piramis, déli irányban, a többinek innen csak a csúcsát látták. 

A ház ablakait takaró fémlapokat és az ajtót rozsda rágta, a falakon graffitik virítottak, melyek-
ből eddig csak elvétve láttak egyet-kettőt. Ez azt jelenthette, hogy ez is törvénybe ütköző tevékeny-
ség. Persze régen is az volt, de az emberek kaptak egy ejnye-bejnye figyelmeztetést, talán feljegyezték 
a nevüket, de semmi mást. Ám most a büntetést láthatólag szigorították.

Leparkoltak a ház előtt, szorosan a fal mellé, mert egyre több jármű közlekedett errefelé. Sylvia 
kipattant. 

– Otthon, édes otthon. – Mondta félmosollyal arcán. – Erre egy évet vártam. 
Steve nem zavarta meg a nő örömét, csak az ajtóhoz lépett és a kártyát a vékony résbe csúsztatta.  

Az ajtó, mintha valami éhes szörnyeteg lenne, beszippantotta a kártyát, és az ütött-kopott, rozsdás 
felületen fények szaladtak át; először a peremen, majd a belső felületen is. Felvillant a nyitógomb, 
melyet Steve megérintett és az ajtó sziszegve az oldalsó falba húzódott. 

A férfi belépett. A félhomályban csak a szállongó port látta, amit az ajtó és a beszökő fuvallat ka-
vart fel. A ház roppant egyszerűnek nézett ki, ugyanis semmi nem volt bent. 

Sylvia is belépett és a mosoly lehervadt az arcáról. – Nem számítottam fényesen berendezett 
helyre, de ilyen szegényesre sem. 

Thy elfutott köztük, fel az emeletre, majd egy perccel később visszajött. – Hát fent sincs semmi. 
– Nem baj – vonta meg a vállát Steve. – Kaptunk pénzt, menjünk vásárolni. 
– A fürdő legalább működik? – tette fel a kérdést Sylvia a levegőbe és a sarokban lévő fürdőszo-

ba felé indult. Az újabb ajtó a falba húzódott, a nő belépett. – Hmm, poros, koszos, de tűrhető. Na 
és a lényeg… – ezzel az ósdi csaphoz nyúlt és megnyitotta. Egyből forró vízsugár lövellt kezére, rög-
tön vissza is rántotta. – Áú! Na jó, meleg vizünk van. Írjuk össze mi kell, és gyorsan vegyük meg!

– Gyorsan? Azért egy lakás berendezéséhez gyorsan nem veszünk meg mindent. 
– Csak egy matrac kell és valami gönc. – Sylvia a bejárati ajtó felé indult. – A többi ráér. Most  

csak fürdőt akarok venni, átöltözni és… 
– És? 
– Tudod jól. Kezdek beindulni, már rájöttem, hogy egy nyugodt hely is kellett nekem. 
Steve szája fültől fülig ért, izgatottság lett úrrá rajta. Ő is elindult a kocsik felé, Thy utána tipe-

gett, de ekkor a férfinek eszébe jutott valami: a katonák hamar kiszúrják rajtuk, hogy Elásottak, de  
az egyszerű lakosok nem. Ám aki Thyra néz, annak vaknak kell lennie hogy ne vegye észre ezt a 
tényt. A férfi megtorpant az ajtóban, Thy nekipuffant és értetlenül pislogott nagy kék szemeivel. 
Megfordult és a lány vállára tette a kezét. – Te álcázással gyere velünk, és a kocsiból ne szállj ki! Ha-
mar veszünk egy sisakot neked, mert csak a szemeidről veszik észre, hogy nem vagy ember, ezt fel-
teszed és minden rendben lesz.

– Oké, Steve. – Thy elmosolyodott és tisztelgett, mint a katonák a helyőrségben. Tehát máris ta-
nult valamit tőlük. 

Szó nélkül pattantak be a kocsiba, előhívták a térképet, és kerestek valami helyet, ami hirtelen 
támadt szükségleteiket kielégíti. Úgy tűnt, hogy a piramisokban rendezték be a boltokat, de az ide 



belépésnek volt néhány előfeltétele, így mást kerestek. Nem messze volt egy, egy amolyan boltutca. 
Sylvia most nem várta meg a férfit: ahogy megtalálta a helyet, lezárta a tetőt és kilőtt. 

– Hé, várj már! Thynak is kell valami sisak. 
– Jó, én megyek valami matracért, te addig vegyél neki sisakot és ruhákat is. 
– Te vagy a nő, te értesz a ruhákhoz. 
– Hahh, hol van az már belőlem?! De oké, én megyek ruháért, tied a matrac és a sisak. Na, nyo-

más!
Steve is kilőtt egy másik irányba. 
Nem sokkal később megérkezett a térképen világító helyhez. A boltutca valójában egy szélesebb 

utca volt, középen kirakodóárusokkal, oldalt pedig épületekből nyíló egyéb üzletekkel. Steve először 
a sisakot vette meg Thynak, majd visszapattant a kocsiba és hátranyújtotta a lánynak. – Tessék, pró-
báld fel. 

Thy felvette a fekete sisakot, melynek szájrészéhez légszűrőt erősítettek. Ez persze teljesen feles-
leges volt, hiszen a lány nem is lélegzett, de így tökéletes volt az álca. 

– Na most már jöhetsz velem. 
Ezzel kipattantak a kocsiból és szinte futva tették meg az utat a kiabáló emberek tömegében egy 

kétsaroknyira nyíló üzletig. Idebent lakberendezési tárgyak sorakoztak: különféle takarítórobotok, 
ósdi szekrények, ágyak, és Steve megtalálta a lényeget, egy felfúvódó matracot. Először nem értette, 
hogy az eladó miért kér tízszeres árat érte, annak ellenére, hogy csak 25 egységért látta a polcon, de  
azt mondta, hogy a polcon lévő csak mutatóban van és ez az utolsó darab, melynek vannak speciális  
funkciói. Steve nem értette, mi lehet ezen olyan speciális, de megvonta a vállát, kifizette a kapott vé-
kony rúddal – melyre az egységeket töltötték – az összeget, majd kiviharzott, vissza a kocsihoz. Nem 
sokkal később megtorpant, amint meglátta ugyanezt a matracot egy kirakodóárusnál, mindössze 5 
egységért. Szidta magát, mert az eladó jól átverte, így csak arra gyanakodott, hogy kiszúrhatta hogy 
Elásottak, akik mit sem sejtenek a dolgok áráról. Tökéletesen igaza volt. 

Steve behuppant a kocsiba, mögéje Thy is, lecsukta a tetőt, és elrepesztett újdonsült házuk felé. 
Amint besuhant a ház tövébe, leállította a kocsit és kiszálltak. Sylvia még nem ért vissza, ezért 

Steve gyorsan ki akarta tapasztalni ennek a hű-de-speciális matracnak a funkcióit. Éppen nyitotta az 
ajtót, pontosabban akarta, mikor valami szemet szúrt neki. 

– Állj! – Szólt rá Thyra, aki már helyette akart a nyitógomb felé nyúlni. 
– Mi a baj? – hangzott hangja tompán a sisak mögül. 
– Valaki járt bent. 
– Hű, honnan tudod? 
– Az ajtó nyitógombján hagytam két ujjlenyomatot, amit csak speciális spektrumban látok a sze-

memmel. Most ezen még van pár másik. 
Thy hátraugrott, és már harci állásba helyezkedett, mikor Steve rászólt halkan. – Ne! Nem va-

gyunk egyedül az utcán. 
Thy megfordult és lézengő embereket látott, akik rájuk sem hederítettek, csak dolgukra siettek. 
Mikor egy ideig senki nem nézett feléjük, Steve rászólt. – Álcázó be most! 
A lány eltűnt a szeme elől, a férfi pedig megnyomta a nyitógombot, és az ajtó oldalra húzódott. 

Belesett. 
Öten voltak bent,  láthatóan valamiféle  suhancok.  Steve  ártalmatlannak  ítélte  a  helyzetet,  de 

fegyverét azonban készenlétbe helyezte, és feléjük célozva betoppant. 
A fiatalok – négy fiú és egy lány – felvonták szemüket. – Hát itt a ház ura – szólt az egyik, egy  



barna hajú srác, majd egy szempillantás alatt mind az öten fegyvert rántottak elő és Steve-re céloz-
tak. – Na ez a ház már a miénk. 

– Nem hiszem, ezt most kaptuk az egyik irodától. 
– És elfelejtettétek bezárni az ajtót. 
Steve ostorozta magát, a nagy sietségben tényleg elfeledkeztek erről, és nem gondolták volna, 

hogy bárki is ilyenre vetemedik a jónak tűnő közbiztonság ellenére. Leeresztette a fegyverét, majd 
sóhajtott. – Kik vagytok? 

– Nem érdekes. Tűnj el innen, ez a ház már a miénk. 
– Az iroda kivág titeket egy hét múlva. Menjetek dolgozni, és lesz nektek is. 
– Minek dolgoznánk? Egy hétig elvagyunk és jön a következő ház, némelyikbe még vissza is tu-

dunk térni. 
A srác még ugyan mondani akart valamit, de Steve a jelen körülmények között híján volt a türe-

lemnek, így alig észrevehetően intett Thynak. 
A robotlány besurrant, a láthatatlanság leple alatt remek pozícióba helyezkedett, majd szeme 

még a sisak fekete üvegén át is láthatóvá vált egy pillanatra ahogy vörösre váltott, bekapcsoltak a  
harci funkciók, és pár jól irányzott karpenge suhintással kettévágta, vagy csak kiütötte a fegyvereket 
a suhancok kezeiből. 

A kis banda vezére száját tátva nézte a kettévágott fegyverét, és a semmiből előtűnt előtte Thy, 
aki a sisakot már felemelte, szélesen mosolygott, és most már Steve is, és szinte unottan, karba tett  
kézzel támaszkodott az ajtófélfának. 

– Elá… Elásottak, bassza meg. Adam, ez kifogtuk –  mondta egy másik srác.
A vélhetően vezér nyelt egy nagyot, csak most vette észre, hogy még Steve szeme is irizál a félho-

mályban. Megadóan feltette a kezeit. – Oké srácok, melléfogtunk. Tűnés. Ö… – Steve felé fordult, és  
meghajolt. – El … el … elnézést kérünk a zavarásért, akkor mi most megyünk is, ha szükségük van 
valamire, akkor itt elérhetnek. Ezzel a földre dobott egy világító kártyát és társai után rohant. 

Steve mosolyogva felvette a kártyát, majd megvonva a vállát zsebre tette. Ekkor érkezett meg sü-
vítő hajtóművekkel Sylvia. Kipattant, belépett. – Tádám, hát ilyet találtam csak. – Két szettet vásá-
rolt, valamint egy tisztító spray-t, mellyel mindössze be kellett fújni a ruhát, állni hagyni egy órát és 
kész. A két szett közül az egyik nem volt más, mint hálóruha, a másik pedig hasonló öltözék, mint  
az utcán az emberek legtöbbjén. Csak ekkor vette észre a félbevágott és kézből kiütött fegyvereket a 
földön. – Hopp, miről maradtam le? 

– Nem érdekes, pár suhanc úgy gondolta, hogy ez a ház az övéké. Ezt neked küldik. – Ezzel átad-
ta a kártyát. 

Sylvia megvonta a vállát és zsebre tette a kártyát. – Hogy jutottak be?
– Remekül összehangolt akcióval: az ajtóhoz léptek és megnyomták a nyitógombot. 
– Akkor zárnunk kell a lakást. Megvan a matrac? 
– Aha – Steve kiment a kocsihoz, majd visszajött és a hengert a földre dobta bekapcsolva. Ha-

sonlóan működött,  mint az ódivatú mentőmellény a  repülőgépeken;  nem is felfúvódott,  hanem 
szinte kidurrant. Még himbálózott is. 

– Csak ez volt – vonta meg a vállát Steve. 
– Ez is jó átmenetileg. Láttam én is egyet egy árusnál, nyolc egységért, gondoltam veszek én is,  

de ne szórjuk a pénzt. 
Steve nyelt egyet, úgy döntött nem hozza a nő tudomására azt hogy mennyire átverték. 
Sylvia már nem kapkodott, hanem lassított mozdulatain. – Hát jó. Közeledik az este. Thy, kérlek 



menj fel a szobádba… vagyis az emeletre, na!
Steve felkacagott, Thy azonban nem értette a dolgot. – Ha csak az kell, hogy hagyjalak magatok-

ra benneteket, nem gond. – Elmosolyodott. – Jó éjt, fent leszek, kikapcsolok, ha kellek, a parancsszó 
„Thy, öt-hat”. 

A lány elvonult, majd az emeltre érve lekuporodott a földre, hátát az üres szoba falának vetette, 
szemei elhalványultak, majd kikapcsolt. 

Sylvia sóhajtott. – Néha úgy érzem, mintha a kölyköm lenne. 
– Pedig nem is téged tekint gazdinak, hanem engem. 
– Nekem is kell egy. Na mindegy. – Ledobta magáról a koszos kabátot, kiterítette és befújta a 

spray-vel. 
Steve eközben megnyitotta a csapot és engedni kezdte a vizet a kádba. Kijött a fürdőből, és mi-

közben ledobálta ruháit, Sylvia beslisszolt. 
Steve is befújta ruháit a spray-vel, figyelte, amint a vékony folyadékréteg megtalálja a szövetben 

a szerves anyagokat, vagyis az emberi izzadságot, és a külső rétegben a koszt, vagyis az idegen anya -
gokat, és ezeket vagy semlegesíti, vagy a felszínre hozza, ahonnan már csak le kellett rázni. 

A férfi besétált a fürdőbe és meglepődött: Sylvia már bent ült a kádban, de eddigi izgatottsága 
ellenére most félénken takargatta magát. Azonnal megértette a nő könyörgő pillantását, így sóhaj-
tott és belépett a kádba ő is. – Csak nyugi, bízd rám magad!

– Jó… 
– Ha pedig érzékeny részt érintek, ne verd ki a fogaimat!
– Igyekszem. 
Steve beült a forró vízbe. Egy pillanat erejéig olyan jó érzés áramlott át rajta, hogy el is felejtette  

mi a ma este fénypontja. Behunyta a szemét, és a víz alá süllyedt, hogy poros haját is lemossa. 
Sylvia követte a példáját: hajából kivette a fémpántot, a vörös hajzuhatag a vállára omlott. Bubo-

rékokat fújva ő is a víz alá süllyedt, és dörzsölte haját, hogy a por kimenjen belőle. 
Nem sokkal később a vizet le kellett cserélniük a sok leázott kosz miatt. Míg az újabb kádnyi  víz 

csobogott,  Steve a  falnál  zárkózottan,  szégyenlősen magát  takaró  nőhöz lépett.  Férfiassága  már 
megduzzadt, de még csak kívánatosan. Sylvia mereven nézte, és a fenevad közeledett. Steve, arcán 
félmosollyal kinyúlt, és megérintette a nő arcát. – Engedd el magad!

– Próbálom – motyogta. – De miért? – arca kétségbeesetté változott. – Miért tűntek el belőlem 
az érzések, amik… – nem tudta folytatni, mert Steve megcsókolta. Sylvia a leheletét megint frissnek,  
sőt illatosnak érezte. Nyögött egy pillanatra, testében kellemes érzés áramlott szét, ami mindenhová 
eljutott, csak a legfontosabb helyre nem. 

Steve simogatta a nő nyakát és kezei levándoroltak a mellére. Tapintása olyan érzéki volt, hogy 
Sylvia beismerte, még ő sem tudta így megérinteni saját magát. Ez a fickó tud valamit. Az újabb lö-
ket már segített valamicskét, Sylvia ugyanis reflexből kinyúlt és megfogta Steve mellkasát, keze le-
siklott izmos hasán a férfiasságára, ami ekkor már teljesen felébredt. 

Sylvia elválasztotta száját a férfiétől és a szemébe nézett. – Még semmi. Nem indultam be. De ez 
talán segít. – Ezzel leguggolt elé, végigsimogatta a fenevadat, majd nyelt egy nagyot. Hajrá, Sylvia,  
nincs mit veszítened!

Steve szemei azonnal fennakadtak, ahogy Sylvia bevette a szájába férfiasságát és remek érzéki-
séggel tette a dolgát. Tökéletesen megtalálta az ideális szorítást, feje előre hátra mozgott. 

Steve pillanatok alatt elélvezett, és még arra sem maradt ereje, hogy erre figyelmeztesse. Ám Syl-
via ki sem vette a szájából a fenevadat, bent tartotta, és míg a férfi egész testét rázta az isteni érzés, a  



nő csak felnézett rá. 
A remegés abbamaradt, Steve szemei felpattantak. – Aztakurvaéletbe. 
Sylvia óvatosan kivette szájából a fenevadat, adott rá egy búcsúpuszit, majd a mosdókagylóhoz 

lépett és köpött egyet. Kiöblítette a száját egy kis vízzel, gurgulázott, majd felkapott egy odakészített  
spray-t és a szájába spriccelt egy keveset. Ez nem puszta friss leheletet eredményezett, hanem teljes 
szájüreg tisztítást is végzett. 

– Na, kezdetnek nem rossz. – Kacsintott Sylvia. – Elég jó ízed van, de legközelebb azért szólj, ha 
ilyenre készülsz. 

– Oké, bocs, csak annyira jól csináltad, hogy… nagyon. 
– Köszi. De nálam még mindig semmi. 
– Akkor most én jövök. – Steve odalépett és megcsókolta, majd kezei megint végigmasszírozták 

a melleit, levándoroltak a forradásokkal teli hason, és becsúsztak a lábai közé. 
Sylvia felnyögött, hüvelye összehúzódott, Steve pedig érezte az egyre növekvő nedvességet is. 
– Ez az – mondta Sylvia behunyt szemmel, majd tovább falta a férfi száját. Steve tolni kezdte a  

kád felé, megfordult, majd leült a sarkára. – Ülj az ölembe!
– Még nem… 
– Majd centiről centire, mint egy szűzlánynál. 
Sylvia megadóan kacagott. Szétterpesztette lábát, és egyre jobban a férfi fölé helyezkedett. Steve 

megálljt intett, majd csókolgatni kezdte a nő hasát, egyre lejjebb és lejjebb. 
Sylvia még messze állt attól, hogy sikoltson, de újabb euforikus érzés száguldott át testén. Steve 

nyelve ügyesen masszírozta, izgatta a nemi szervét, Sylvia csak simogatta a fejét. 
Kis idő múlva, mikor még hat ilyen eufória hullám söpört át a nő testén, Steve felnézett. – Ül-

jünk be a kádba!
Beültek, Steve férfiassága kikandikált a víz alól. A kád széles volt, így Sylvia kényelmesen rá tu-

dott helyezkedni. 
– Óvatosan légyszi! – szemei könyörögtek. 
– Te most szűz vagy, vagy csak passzív? 
– Olyan passzív, mintha szűz lennék. Kezelj úgy mint egy szűzlányt és kész. Dugtál már szűz-

lányt? 
– Egy párat. 
– Akkor tudod mi a dolgod. 
Sylvia a helyére tette a fenevadat és centiről centire ült egyre jobban bele. Szemeit már behunyta,  

és érezte, hogy beindul, de félt attól, hogy a jövőbeli szeretkezésekhez két teljes nap fog kelleni. Steve 
eddig remekül csinálta a dolgát, talán már ezért tartottak itt, és nem még csak a ruhalevételnél. 

Sylvia már félig beleült Steve-be, az euforikus érzés már egyre jobban központosult ágyékénál, és 
Steve ezt fokozta, ahogy a melleit masszírozta, és finom csókokkal illette. 

Sylvia egy pillanatra fájdalmas arcot vágott, de csak azért, mert már kezdte elveszteni a kapcso-
latot a külvilággal. Már majdnem teljesen bent volt. Majdnem… 

Ekkor pedig rájött, hogy hogyan érték el nála a szexuális passzivitást: a méhének végébe egy pi-
ciny hormonszabályzót építettek, mely most Steve fenevadjának köszönhetően kikapcsolt, és Sylvia 
szeme felpattant. Felsikoltott, megmarkolta Steve haját, fejét mellei közé nyomta, és testük ütemes 
mozgására a kád vize egyfolytában lötykölődött kifelé… 

 Az este későbbi része pedig szabályos szexmaratonná fajult. A fürdőszoba után a matracon foly-
tatták, minden létező pózt kipróbáltak. Sylvia átsikoltotta az este jelentős részét, Steve hasonlóan a 



mennyországban érezte magát. 
Ezt követően, nem foglalkozva a gyomrukba maró éhséggel, elaludtak a kimerültségtől… 
 
Steve felébredt. Nem tudta megállapítani, mennyi lehetett az idő, csak saccolni tudta, hogy kö-

rülbelül reggel nyolc lehet, mert a csípős hideg körbeölelte a takarót, és ahogy kitette egy testrészét,  
libabőrös lett. 

Sylvia nem volt mellette; az ajtóban állt, a félfának támaszkodott, cigarettázott és nézte a kint el -
haladó embereket. Ám Steve még innen is meg tudta állapítani, hogy arcára elégedettség ült ki egy 
széles vigyor formájában. Ismét végignézett a nőn. Immáron a tiszta ruházatát viselte, a bakancsát,  
az oldalt fűzött nadrágját, térdéig érő barna kabátját, vörös pulóverét. Vaskos szemüvege most a zse-
bében pihent, haját ismét felkötötte a tenyérnyi széles hajpánttal. 

Sylvia épp befejezte a cigit, elpöckölte a csikket, majd visszafordult és becsukta az ajtót. Ekkor 
látta meg, hogy Steve ébren van. – Jó reggelt! – mosolygott melegen. 

– Neked is. 
Lehuppant a földre, megcsókolta a férfit, majd simogatta a haját, Steve kezei pedig a nő arcát, és  

már vándoroltak lejjebb, de a nő megfogta a kezét. – Ne most – nézett a szemébe közelről. 
– Oké – Steve megadta magát, és kiterült, a plafont bámulva. – Én… – elakadt a szava. 
Sylvia kuncogott. – Igen, én is istenien éreztem magam, köszönöm. 
– Én is köszönöm. Ugye nem kapcsolt vissza? – Utalt Steve a hormonszabályzó beültetésre. 
– De, sajnos – sóhajtott a nő. – Jól kitalálták. Legközelebb megint kezdhetjük elölről az egészet. 
Steve szélesen mosolygott. – Azért nem olyan szörnyű az, mindössze fél óra előjáték kellett, és 

szexistennőt varázsoltam belőled. 
Sylvia felkacagott, majd megütötte a férfi mellkasát. – Köszi. Jól csináltad. Egy évet vártam erre. 
– Megérte? 
– Mi az, hogy? Soha rosszabb dugásom ne legyen. 
Steve ekkor – maga sem tudta miért – egy kérdést tett fel. – Mit szólnál ahhoz, ha mi ketten… 

mi ketten… 
– Na, mond már ki. – Sylvia persze tudta mit akar mondani a férfi, de nem adta a szájába a szót. 
– Ha mi ketten… ha mi ketten… egy pár lennénk?
Sylvia  felhúzta  a  szemöldökét.  Gondolatban  azonnal  beleegyezett,  de  szóban  ezt  még  nem 

mondta ki. – Tehát szeretnéd, ha a barátnőd lennék? 
– Igen, köszi. 
– Meggondolom – mosolygott a nő melegen. 
– Jó. A válasz majd… 
– Kész, már át is gondoltam. 
– Hú de gyors volt. És, mi a válaszod? 
– Benne vagyok. Steve Walsh, mostantól a barátnőd vagyok. 
Steve felpattant, és magához ölelte. Úgy szorította, hogy Sylvia megerősített ízületei vörös ter-

heltségi szintre léptek. 
– Oké, oké, nyugi – persze ő is szorította a férfit. 
Ezután csókolóztak, és Steve finoman lefejtette Sylviáról a ruháit… 
 
Steve felébredt. Sylvia a mellkasára hajtotta a fejét, finoman szuszogva aludt. A férfi nem akart 

megmozdulni, de igazából nem is nagyon tudott, hiszen a befekvés előtti életének minden emléke 



egy csapásra visszatért, mely miatt csak a plafont bámulta tátott szájjal és ott mintha valamiféle film-
vetítést nézne, lepörgött előtte az egész eddigi élete… 

2041-ben született, egy amerikai kisvárosban, a világméretű zavargások ideje alatt, törvényesen. 
Tinédzser korában bandákba verődve terrorizálták az osztálytársakat, a tanárok azonban szabályos 
ellencsapást indítottak ellenük, és sok kitiltás követte cselekedeteiket. Persze a bandájuk rivalizált  
más bandákkal is, és Steve már akkor azt a feladatot látta el, hogy azt színlelte, kidobták, de beépült  
és kémkedett, majd a hatalmas utcai verekedésekben győzedelmeskedtek, megtalálták az ellenséges 
bandák búvóhelyeit, valamint a fő tagokat, és úgy elverték őket hogy egyeduralkodóvá léptek elő a 
városban. 

Ahogy felnőttek, egyre erőszakosabb dolgokat vittek véghez, már felnőtteket is megtámadtak, és 
már nem egyszer a rendőrséget is kihívták rájuk. Steve már sok időt töltött fogdában, tanulmányi 
eredményei leromlottak, de csak azért, mert nem érdekelte az iskola, az egyetem. Mikor élete válasz-
úthoz érkezett – tehát vagy tanul és él normálisan, vagy még bandázik és egy szép napon börtönben 
köt ki –, úgy döntött, mindkettőt választja. Intelligenciája kimagasló volt, ezért az egyetemen rá-
szánt néhány hónapot a kemény tanulásra, és az egész éves tanagyagot megtanulta, így máris több 
ideje maradt a bandára. Már szabályos esküt is kellett tenni a tagoknak. A bandavezér egy brutális 
kiállású, de roppant intelligens srác volt, Bob, akitől még Steve is nagyon tartott. Mikor már meg -
szaporodtak a rendőrségi ügyeik, Steve saját elhatározásból feladta a banda tagságot, de csak azért, 
hogy beállhasson rendőrnek. Mivel már volt priusza, így azzal érvelt, hogy ismeri a bandákat, segít  
elkapni a tagokat, de valójában a bandának segített azzal, hogy kiismerte a rendőrségi stratégiákat.  
Ekkor kezdődött Steve kettős élete. 

2061-ben, a huszadik születésnapján a bandája ismételten összetűzésbe került a rendőrséggel, és 
az eset már nagyon súlyossá vált, ugyanis a bandatagok fegyverhez jutottak és nem féltek használni; 
rendőrök tucatjával végeztek, és egyre jobban elszabadultak. Steve ismét válaszút elé került: vagy 
folytatja kémkedését, ami már főbenjáró bűncselekménynek minősült, vagy elhagyja a rendőrség 
kötelékét és visszatér a bandába, de szintén bűnözőként, vagy a rendőrség kötelékében marad, rend-
őrként. Legutóbbit választotta, hiszen már neki sem tetszett az, hogy régi bandájában felütötte fejét  
a vérszomj. 

Egy rajtaütés során közel ötven fiatalt tartóztattak le, köztük Steve akkori barátnőjét is, akiről ki-
derült, hogy ő szerezte a fegyvereket. A lány harminc éves fegyházbüntetést kapott. Steve egy ideig 
látogatta, de a lány megtört a börtönben, és végül öngyilkosságot követett el. 

Steve-et megviselte az eset, először azért, mert nem gondolta volna, hogy az elragadó stílusú ba-
rátnője az alvilág befolyásos tagja, másrészt azért, mert az elfogásakor ugyan már véget ért a kapcso-
lat, semmiképp sem szerette volna holtan látni a lányt.

Ezután maradt a rendőrségnél, miközben egyetemi tanulmányait is folytatta. 2066-ban, a leg-
újabb fejlesztésű robotok piacra dobását követően élete új fordulatot vett. Rájött, hogy roppantul 
kedveli a gépeket, szót ért velük, és mindenféle fegyelmező eszköz nélkül is engedelmességre tudja 
bírni őket, bár ezek használatára szökőévenként csak egyszer volt szükség. 

Eközben persze a kollégái közt akadtak rosszakarók is, akik ádáz nyomozást folytattak ellene. 
Steve elviekben nem volt összefüggésbe hozható a már felszámolt bandával, de ezek a rosszakarók 
mégis találtak bizonyítékokat. 

Steve érezte,  hogy már szinte minden kollégája figyeli minden lépését és szerencséjére akadt 
olyan ember, aki mellette állt. Ennek a férfinak a segítségével megtudta, hogy nyakig van a pácban,  
már a bizonyítékokat gyűjtik ellene és nemsokára letartóztatják, ezért azonnal lépnie kellett. Más-



nap már nem ment be dolgozni, pakolt, és készült, hogy elhagyja ennek az államnak a hatáskörét. 
Ám terve kudarcot vallott: elkapták. 

Kihallgatásakor azonban, a vádpontok felolvasásának végén a rendőrkapitány érdekes kéréssel 
fordult hozzá. Tudomására hozta, hogy egy nagyvárosban egy új, elég veszélyes fegyveres banda ala-
kult, akik bankokat rabolnak, és a rendőrség nem tudja megállítani őket. Ebben az érdekesség az 
volt, hogy ennek a bandának is Bob lett a vezére, akit a rajtaütéskor nem tudtak elfogni. 

Steve elvállalta az ügyet, máskülönben élete végéig börtönben rohadna. Újra be kellett épülnie,  
és le kellett tartóztatnia Bob-ot. A gond azonban az volt, hogy Bob bandája egytől egyig cyborgok-
ból állt, így Steve-nek több hónapos operációknak kellett alávetnie magát.  

Az eljárás pokoli kínokat eredményezett, Steve sokszor azt gondolta, hogy egy börtöncella csu-
pasz falának látványa is jobb lehet ennél. Mindeközben egy speciális kiképzés is kezdetét vette, me-
lyet néhány katonai személy kísért figyelemmel. 

Két hónap intenzív fájdalomkúra után Steve-ből gyakorlatilag gyilkológépet készítettek: csonto-
zatát megerősítették, izmaiba erősítő huzalozást építettek, nanorobot befecskendezőből tizenkettőt 
ültettek be, szemeit lecserélték, harcászati programokat telepítettek az agyában lévő memóriaegy-
ségbe; egyszóval minden hasznos funkció beépítésre került. 

Megkezdte munkáját, felvette a kapcsolatot Bob-bal és bevették a csapatba, majd megkezdte ás-
kálódó munkáját. Azonban hamar rájött arra, hogy a banda nem is biztos, hogy rossz ügyért harcol,  
sőt szíve mélyén egyetértett velük, de ha valóban melléjük áll, és újra elkapják, már nem lesz kec-
mec. 

Nem tudta mit tegyen. Csak várt…  
Eközben a banda egyre több rablásban vett részt, melynél neki is ott kellett lennie, ellenkező 

esetben lebukik. 
Beépülése már egy éve tartott, és már volt elég információja ahhoz, hogy Bob bandáját a rendőr-

ség egy jól szervezett rajtaütéssel ártalmatlanná tegye, de cyborg létük miatt a lekapcsolásukra spe-
ciálisan képzett különítményre volt szükség. 

Steve még mindig nem tudta, mit tegyen, egyre csak húzta az időt. 
Egy napon a rendőrségnek meggyűlt a baja egy terrorista csoporttal, és a túszokat szedő férfiak 

készek voltak arra, hogy az egész épületet – mely persze azon az estén tele volt magas rangú embe-
rekkel – a levegőbe repítsék. 

Míg a rendőrség tehetetlenül szemlélte az esetet, Bob bandája behatolt. Úgy kapcsolták le a ter-
roristákat, hogy szinte egyetlen puskalövés sem dördült. Sőt már a helyszínt is elhagyták és a rend-
őrség csak akkor vette észre hogy elmúlt a veszély, mikor a túszok ijedt arccal sétáltak ki, de a hajuk  
szála sem görbült.

Ezt követően Bob bandája amolyan bűnüldöző bűnözőkké léptek elő, hiszen egyre gyakoribbak 
voltak a cyborgok által elkövetett, roppant brutális bűncselekmények. A rendőrség cyborg divíziója 
még csak kezdetleges stádiumban volt, és Steve összehozott egy titkos találkozót a rendőrfőnök és 
Bob között, melyben lebuktatta magát a bandavezér előtt, de cserébe kiváltotta saját- és az egész  
banda szabadságát is. 

A rendőrség végül egy szóbeli szerződésben alkalmazta Bob bandáját nagyobb cyborg, vagy túl-
ságosan felfegyverzett bűnözők ellen, és hamarosan egy amolyan titkos elit egységgé váltak, sőt még 
sörözésre is sort kerítettek. 

Steve azonban megint nem érezte jól magát, valahogy új kihívásra volt szüksége. Bár Bob-bal  
való viszonya jó maradt, a férfi már nem bízott benne teljesen. Elhagyta a banda kötelékeit, a rend-



őrségi vádakat ejtették ellene, és szabad életet kezdett élni. 
Az akkori világ megacégei szinte mindent uraltak, és nekik dolgozni elég kifizetődőnek minő-

sült.  Steve hamar egy fegyvergyártó cég soraiban találta magát,  és kémkedési tapasztalatai  miatt  
beépítették egy rivális cég soraiba, mint egyfajta tudóst, de persze technológiai titkokat lopott. Sorra 
vette a sikeres akadályokat, míg egyszer csak megérkeztek az új megbízások, melyek már egyre job-
ban izgatták: a bérgyilkosságok. 

Újabb kiképzéseken esett át, újabb beültetésekkel gazdagodott. Megtanulta az átverés és hazug-
ság legapróbb fortélyait is, bárkit gyorsan, könnyűszerrel maga mellé tudott állítani és meggyőzni 
arról,  hogy személye teljességgel veszélytelen. Meglepődött,  de célpontjai  legtöbbször női kémek 
voltak, akiket megtalálni is nehéz volt, nemhogy a közelükbe férkőzni, de Steve ezeket az akadályo-
kat is sorra vette. De csak egy ideig… 

Egy napon egyik áldozata egy kínai nő volt, akiről tudta, hogy bérgyilkos, és azért küldték, hogy 
végezzen a fegyvergyár tulajdonosával. Steve még időben megtalálta, összebarátkozott vele, és bár 
gyorsan és kíméletlenül ki kellett volna végeznie, ehelyett… beleszeretett. A nő azonban ravaszabb 
volt annál, mint gondolta: meglógott előle és lecsapott a célszemélyre.

Ennek köszönhetően Steve-et kirúgták, de nem maradt sokáig munka nélkül: éppen ez a kínai 
nő kereste meg, és munkát ajánlott neki. Ismét tudósnak kellett kiadnia magát, beépülni egy kutató-
laborba, ellopni a titkokat és végezni a kutatókkal. 

Steve elvállalta a feladatot, hosszas képzésben részesült az akció előtt, és kiküldték a helyszínre, 
arra a titkos bázisra, amit a meteoritkráterbe építettek. Mindössze csak két hónapot töltött el ott, ez 
idő alatt még alig ismerte meg a kivégzendő személyeket, de kitört a háború, melynek indokát soha 
senki számára nem hozták nyilvánosságra. 

A háború már egy jó éve tartott, Steve továbbra is megpróbálta feladatát végrehajtani, és egy na-
pon megszólalt az a bizonyos riadósziréna, mely a közelgő légicsapásra figyelmeztetett… 

Steve ezután még emlékezett Teresa közeledésének hírére, ami aktiválta a nemrég hallott egyez-
ményt, mely arról szólt, hogy olyan embereket, mint ő, elrejtenek. Ahol dolgozott, ott a vezetők ezt  
mind tudták, és hibernálták őt és kollégáit… 

Steve visszatért a valóságba, csak mosolygott, és óvatosan megsimogatta Sylvia haját. Rátört az 
az érzés, amit életében talán egyszer érzett, annak a kínai kémnőnek a jelenlétében. Az az eset balul  
végződött, de ez még végződhet jól. Hirtelen úgy érezte, hogy Sylviáért bármit megtenne; a szeretet 
ösztöne még javarészt gép testében is elemi erővel tombolt. 

A nő felébredt. – Jó reggelt – mosolygott. 
– Neked is. 
A férfi elmesélte felfedezését saját magáról, a nő pedig érdeklődve hallgatta végig, majd utána 

belekezdett saját életének elmesélésébe, mely szintén messze állt a normálistól… 
Ő is 2041-ben született, a zavargások alatt, törvényesen, az akkori Los Angeles városában. A jó 

tanuló kislányt hamar osztálytitkárrá nevezték ki; nagy szája miatt a fiú tanulók is tartottak tőle, és 
valahogy sosem érezte a félelmet; fiúk közti, durva verekedéseket úgy állított meg, hogy saját magát 
vetette a harcokba, és testével állta a küzdő felek útját. Az sem érdekelte, hogy megütik, és bár női  
mivolta sokat segített ennek elkerülésében, előfordult már, hogy kapott pár pofont. Ám még azok 
ellenére is csak kihúzta magát, és feltartotta az agresszorokat, egészen addig, míg a tanárok „hadtes-
te” meg nem érkezett. 

Sylvia tinédzser korára az egész iskolában ismertté vált, nevével a lányok még fenyegetőztek is:  



„Ha nem állítod le magad, hívom Amyt.” Neve hallatán verekedések maradtak abba, és Sylvia persze 
szerette volna fokozni eme hírnevet, így kitartóan járt edzésekre is, ahol küzdősportot tanult. 

Az iskola végeztével a lány már elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy agresszív apját leállítsa. A 
kiabálások megszűntek otthon, ehelyett  Sylvia és az apja pillanatok alatt egymásnak mentek és még 
a berendezéseket is széttörték egymáson. 

Egy napon Sylvia apját holtan találták, ismeretlen tettesek végeztek vele. Hiánya nyomban ráéb-
resztette a lányt, hogy agresszivitása ellenére az apja egyfajta kiképzésben részesítette őt, melyről 
azért nem mondott semmit, mert a lány elpuhulhat. Mikor erre rájött, édesanyjával együtt lelkileg 
eléggé összetört. A tettest nem találták meg, az ügyet ejtették, az élet ment tovább. 

Sylvia egy katonai egyetemre jelentkezett, hiszen fellépése és kemény kötése miatt a hideg is ki-
rázta  a  nőknek szánt  pályától.  Keményen tanult,  edzett,  küzdősportok még szélesebb tárházába 
nyert betekintést. Húsz éves korára betörtek a piacra a jobbnál jobb Implantok, és bár használatuk 
hétköznapinak minősült,  a  katonai,  pusztításra szánt fejlesztések már kevésbé.  Sylvia már ekkor 
kezdte pedzegetni a testőri pályát, és felmérte mire lenne szüksége. A pénz nem volt akadály, a had-
sereg mindent finanszírozott volna, de persze nagy árat kellett fizetni. Társai és parancsnokai igye-
keztek lebeszélni erről,  hiszen Sylvia a katonai létesítményben olyan üdvöskévé lépett elő, akivel 
bárki azt csinált, amit akart, ugyanis roppant mód élvezte a szexet. Ennek hiányában a morál lero-
molhat, de a nő hajthatatlan maradt. Ezért titokban végeztette el ez első beültetéseket, ekkor még 
csak a lábaiban és karjaiban az izomhuzalozást. A műtétek két hétig tartottak, és természetesen po-
koli kínokat eredményeztek, többféle brutális mellékhatással, melyek egyike az volt, hogy a puszta 
járás is fájt, a lábai ki akarták tépni magukat csípőjéből. Kollégái persze hamar kiszúrták, hogy Syl -
via megcsináltatta az elsőt, és félig meddig undorodva fordultak el tőle, de mikor látták, hogy a nő  
semmiben nem változott, csak gyorsabb lett, szinte új emberként köszöntötték, és visszafogadták az 
üdvöskét. Azt hitték csak ennyi kellett neki, de tévedtek. 

Sylvia már megbabonázva figyelte a legújabb fejlesztéseket és már nem titokban, hanem hivata-
losan kihirdette az újabb műtéteket. A következő a csontozatának megerősítése lett, ám ennél a ke-
zelésnél még azt is megbánta, hogy megszületett. De természetesen ennek is megvolt az eredménye. 
Bőrét ekkor még féltette, de egy kesztyűt húzott, hogy bőre ne sérüljön meg, és bemutató gyanánt 
átütött egy falat, melybe a legkeményebb öklű ember keze is ripityára tört volna. 

Újfent ámulatba ejtette egységét, és a társai számára legfőbb dolog, vagyis a szexuális aktivitás 
továbbra sem látta kárát. 

Egy bevetés során hadifogságba estek. Az egység női tagjait kegyetlenül megerőszakolták, és Syl-
via sem volt kivétel,  a férfi tagokat csak egyszerűen megkínozták. A nő úgy érezte, hogy minek 
mindez a beültetés, ha nem tudja megvédeni társait, vagy inkább barátait? Szerencsére a fogság nem 
tartott sokáig, ugyanis Sylviát egy napon nem fémfalú cellába, hanem téglafalúba zárták, ahonnan 
úgy szökött meg, hogy egyszerűen átütötte a falat. Kijutása meglepetéséből adódóan fegyvert szer-
zett, megölte az ellenséges katonákat és kiszabadította maradék társait, de sajnos felüket kivégezték, 
vagy úgy meggyalázták, hogy nemcsak nőként, de normális emberként sem tudtak tovább élni. 

Az egység feloszlott, Sylvia pedig hamar alkoholista szerepkörben találta magát. Egyre inkább 
úgy érezte, hogy ez az ő hibája, hisz társai számítottak a segítségére, arra, hogy ki tud törni cellájá -
ból, de a fogva tartók éppen ezért zárták fémfalú cellába. Az az újonc őr, aki nem sejtett sokat Sylvi -
áról, megadta magát a szexuális ajánlatnak, vagyis a nő azt ajánlotta, hogy most nem ellenkezik, a  
mennyországba juttatja a srácot, csak szeretne egy olyan cellát, ahol van napfény. A srác megkapta a  
mennyország béli létet, titokban átvitte a nőt a téglafalú cellába, és… ennek köszönhette, hogy élet-



ben maradt, ugyanis Sylvia az ő kivételével mindenki mást megölt. 
Igyekezett látogatni régi bajtársait, de egyre csak cinizmussal és lenézéssel szembesült. Többen 

azt kérdezték gúnyolódva, hogy „Na, hol az új beültetésed, tudsz már vele legalább főzni?” Vagyis  
nemcsak a nő okolta magát, de részben a társai is. 

Egy év alatt Sylvia megjárta a depresszió legmélyebb bugyrait is, majd egy napon megmentett 
egy nőt a megerőszakolástól. A nő hetekig olyan hálás volt neki, hogy meghívta vacsorázni, összeis-
mertette az egész családdal, és Sylviát valóságos istennőnek tekintették és roppant mód tisztelték.

Ez megadta a löketet az újjászületéséhez. Jelentkezett egy testőr céghez, melyben senkinek nem 
volt beültetése, így mikor megtudták, hogy neki már több is van, már másnap öltönyt viselt, és befo-
lyásos emberekre vigyázott. 

Ugyan felszerelése részét képezte a testpáncélzat, egy lövöldözés során a saját testével védte a 
személyt, és a támadók páncéltörő lövedékeket használtak, amik Sylvia páncélzatán átmentek és tes-
tébe fúródtak. Bár a célszemély túlélte a támadást és Sylviát ismét hősnek kiáltották ki, ez nem segí-
tett rajta a kórház intenzív osztályán. Élet és halál közt lebegett, sok fontos szerve megsérült és végül 
átültetésre volt szükség, máskülönben meghal. 

Miután felépült, a trauma ellenére nem tudott más életvitelt elképzelni magának, ezért a leg-
utóbbi leckékből kiindulva minél erősebb védelmet akart beépíttetni Implant formájában. Először a 
nanorobot befecskendezőt építtette be, mely külső sérüléseket – tehát bőr és izomszakadást – állított 
helyre, de a szervek még mindig bajban voltak. Az új beültetés még csak kísérleti stádiumban volt,  
de Sylvia jelentkezett. Ez a beültetés voltaképpen nem fémegységek beépítése, hanem egy emberi 
szerv számára barátságos mesterséges szövet növesztése volt a létfontosságú szervek köré. Ez a szö-
vet olyan keménnyé vált, mint a csont, kisebb kaliberű lövedékeket némi fájdalom kíséretében felfo-
gott, de természetesen nagyobb rombolóerő ellen ez sem ért sokat. A nő szerencséjére ilyennel még 
nem szembesült. 

Ezt követte a szeme, hiszen rájött természetes szervének hátrányaira. Mivel pénze volt bőven, 
ezért a legjobbat választotta, a létező legtöbb elérhető funkcióval, és persze olyat, aminek láttán nem 
fut el előle senki a város másik felére. A szemet követte a munkájához tartozó smink Implant is,  
melynek segítségével nem kellett hosszú órákat tölteni a fürdőszobában, elég volt csak rágondolni 
hogyan szeretne kinézni, és kész. Míg a legtöbb beültetése fájt, a smink-implant eleinte pokolian 
viszketett, mintha ezernyi hangya mászna a bőre alatt. Végül pedig a hormonszabályzót is magába 
építtette, hogy szexuális vágya ne zavarja a munkájában, de arra nem gondolt, hogy ez annyira le-
csökkenti a szexuális igényt, hogy teljesen le is szokik róla. 

Ekkor tört ki a háború, melyben Sylvia 24 órás megbízatásban találta magát. Ő volt a fő testőr,  
egy megacég igazgatóját kellett élete árán is védelmeznie, és csak akkor tudott pihenni, ha szerepét 
három másik testőr vette át, és akkor, mikor az alany sehová nem ment, csak békésen aludt. 

Ám a megacég igazgatója sem volt kivétel a nemzetközi szerződés alól. Kormányzati emberek lá-
togatták meg, és elmondták a szörnyű tényeket Teresa-ról. Sylviát elszállították, de ő maga semmit 
nem tudott az egyezményről, ezért úgy gondolta, hogy csak pár hónapra hibernálják le. A lélegezte-
tő folyadéktól először megrémült, de mikor megszokta a lélegzést, hosszú álomba szenderült… 

És 120 évvel később egy földalatti intézmény elhagyatott termében ébredt… 
 
Szomorú történetének elmesélése közben Sylvia hanyatt feküdt, a férfi hasára hajtotta fejét, és a 

plafont nézte elgondolkodva, majd a mondandó végén visszakényszerítette magát a valóságba, és 
egy nagy sóhajjal megint mélyre temette mindazt, amit felidézett. – Ma mennünk kell munkát néz-



ni. 
– Tudom. Azon gondolkodom, hogy mit kéne elvállalni. 
– Természetesen az elsőt, ami az utunkba esik. 
– Az irodában a nő azt mondta, hogy munka van dögivel, tehát válogathatunk is. Szerintem 

szánjunk rá egy kicsit több időt, és találhatunk valami testhezállót. 
– Ha ezt tesszük, akkor viszont próbáljuk bebiztosítani magunkat Weller gyógyszerének meg-

szerzésével is. Ha tényleg olyan gáz ez a hely hosszú távon, akkor jó ha van hová mennünk. 
– Jó gondolat – Steve most a nőre fordította szemeit, de nem mozdította meg fejét. Sylvia még  

mindig a hasán nyugtatta fejét, innen pillantott fel szinte ártatlannak kinézve. 
– Ébredjünk lassan, és menjünk enni valamit – motyogta. 
– Ez is jó gondolat, tegnap este óta háborog a gyomrom. 
– Akkor ébresztő. – Sylvia felállt, hagyta a takarót a földre esni és öltözködni kezdett. 
A férfi még nem mozdult meg, csak ismét megcsodálta a nő testét, az izmos, mégis karcsú fel-

építést, a sok forradást, heget. A hátán lévő fekete pontok láttán arra következtetett, hogy egy teljes 
sorozatot fogott már fel a testével, de most nem akarta erről faggatni.

Sylvia a hajpántot is a fejére tette. – Mi van már, hercegem? 
– Semmi, csak nézlek. 
Sylvia félénken elmosolyodott, zsebéből előkotort egy cigit és rágyújtott. – Kimenjek? 
– Nem kell, van légszűrőm. 
– Jó – lekuporodott a földre és az ablakot fedő fémlap illesztésénél beszűrődő napfényt nézte. – 

Még egyszer köszönöm a remek estét – ezzel előrehajolt és egy csókot nyomott Steve szájára. 
A férfi felült, magához ölelte a nő meleg testét, majd felállt. Míg férfiassága ellibbent a nő arca  

előtt, az adott rá egy gyors puszit. – Neki is jó reggelt. 
Steve kacagott, de most nem indult be. Felöltözött, majd tett néhány tornamozdulatot. Szemei 

előtt már megjelentek az aktív kijelzések beültetéseinek állapotáról, terheltségéről, melyeket eddig 
nem látott, és ezt sem értette hogy ez hogyan lehetséges. 

Kiléptek az utcára, de Steve megtorpant. – Várj!
– Tudom. Thy. 
– Aha. – Steve visszafordult, és bekiabált – Thy, öt-hat. 
Fentről mozgolódás támadt, majd léptek hallatszottak. Thy kéken világító szemmel jelent meg, 

mosolygott, és elámult amint meglátta őket. – Hülű, jó reggelt. Hihí, de jól érzitek magatokat. 
Most mindketten elvörösödtek, majd Steve úgy gondolta, hogy bejelenti a lánynak. 
– Thy, figyelj! – Kinyúlt, maga mellé húzta Sylviát és átkarolta. – Mától Sylvia a barátnőm, kérlek 

vigyázz rá is!
– Igen, Steve, de eddig is vigyáztam rá, ezentúl is fogok. De te vagy a gazdám.
– Tudom, Thy. Megyünk enni valamit, majd visszajövünk és elmegyünk munkát nézni. Te addig 

maradj itt és vigyázz a házra, senkit ne engedj be! 
– Igen, Steve. Sziasztok – Thy búcsút intett, és Steve mosolyogva bezárta az ajtót. 
Sylvia addig forgolódott, míg szemben állt a férfivel és átölelte. – Most úgy nem sok kedvem van 

menni sehová. 
– Nekem se, de muszáj. És már kezd nagyon fájni a hasam, úgyhogy először irány enni. 
– Oké – Sylvia egy futó csókot nyomott a férfi szájára. 
Most egy autóval mentek. Megnyitották a térképet és kerestek valamiféle étkezdét. Többet is ta-

láltak. Kiválasztották a legközelebbit, majd elsuhantak… 



  
7. RÉSZ
Amanda 

Az étkezde roppant szegényes stílusban épült, a kiszolgálás sem volt több annál, minthogy hoz-
závágják az emberhez az ennivalót. Ez egyfajta munkásoknak szánt helyiség volt, ahol álmos arcok 
falatozták az egyszerű szintetikus, ám remekül ízesített ételeket. Amit hiányoltak, az igazi hús volt. 
Ezt Teresának tulajdonították, hiszen valószínűleg nem tudták megmenteni a háziállatok állomá-
nyát, de persze igyekeztek lemásolni az ízt és a kinézetet mesterségesen előállítva. Növények, zöldsé-
gek azonban rendelkezésre álltak, hiszen Teresa felbukkanásakor egyszerű növénymagokat gyorsab-
ban meg lehetett menekíteni, mint állatokat. Ezeket a magokat aztán elültették, kinőttek, de ritkasá-
guk miatt a kincs kategóriába estek. 

Az étkezés végeztével vásároltak maguknak két napra elegendő élelmet kajarudak és konzervek 
formájában, a kocsiba pakolták őket, majd visszamentek a házba, hogy felvegyék Thyt. 

Sylvia átült a saját kocsijába, Thy megint Steve mögé, és elindultak az egyik munkaközvetítő iro-
dába. A térkép alapján fel kellett volna hajtaniuk a gyorsforgalmi utakra, de ehelyett csak az utcák és 
házak fölé emelkedtek, de még nem olyan magasra, mint tegnap. Már jobban látták a reggeli nyüzs-
gést az utcákon.  Eközben Steve-nek szemet szúrt valami: ezt a két kocsit – melyekből 2062-ben, Te-
resa előtt tíz évvel jelentek meg az elsők – a pusztában találták, de miért nem láttak itt szinte egyet  
sem? A választ hamar megkapta, amint meglátott egy belső katonai egységet, akik éppen ilyenekkel 
közeledtek. Vajon el fogják kobozni tőlünk? Vagy megtarthatjuk? 

Két oldalról fogták közre kocsijaikat, majd csak arra figyelmeztették őket a vészhelyzeti csator-
nán, hogy egyáltalán ne emelkedjenek a házak magassága fölé. Steve érvelt, hogy sietős a dolguk, de 
ez nem hatotta meg a férfit. Engedelmeskedtek, és máris szabályos dugóban találták magukat. 

– Azért jó ezt látni – mondta Sylvia. 
– Én még nem érzem át az emberek hiányát, de megértelek. 
Nem sokkal később megérkeztek a munkaközvetítő irodába. A háromszintes épület falán meg-

annyi hirdetés díszelgett, néhány építkezésre hívta az embereket, mások karbantartásra, expedíció-
ra, és belső rendfenntartásra. 

Leparkoltak, kiszálltak, majd Steve szinte azonnal Thy fejére nyomta a sisakot. – Ezt sose fe-
lejtsd!

– Jaj, igen, Steve – mentegetőzött Thy. Már most néhányan kiszúrták a robotlányt, és ugyan még 
a cyborgok is ritkaság számba mentek, a robotok valóságos látnivalóvá. Az a néhány ember, aki ész-
revette Thyt, megnézte magának Steve-et és Sylviát is, majd továbbhaladtak az iroda bejáratai felé.

Átvágtak a közlekedő emberek sokaságán, miközben Sylvia a szemére tette vastag szemüvegét. – 
Szerintem szerezz majd te is ilyet. Ugyan nem könnyű rajtunk észrevenni, hogy mik vagyunk, de aki 
közel jön, észreveheti. 

– Jó, de az enyémben van olyan funkció is, ami elrejti a gyártó emblémáját. 
– Igazi beszivárgó vagy – mosolygott a nő. 
– Szakmai ártalom – kacsintott a férfi, majd kézen fogta a nőt és a bejárat felé vezette. 
A nap ismét elemi erővel tűzött; feltámadt a szél egy pillanatra, vékony homokréteggel fedte be a 

járműveket, majd szertefoszlott. 
A bejáraton át az aulába lépve szabályos kiabálások csapták meg fülüket. Hosszú sorok kígyóz-

tak néhány pult előtt, melyek fölött az elérhető munkák típusa világított. A legtöbben építkezésekre 



és karbantartásra jelentkeztek, mások takarításra – melyekben mind utcákat, mind épületeket kellett 
megtisztítani –, és két pult előtt szinte senki sem állt. Itt várták a rendfenntartásra és expedícióra 
vállalkozókat, és ezeknél még extrém veszélyességi faktort is kijeleztek. 

– Na, hova? – kérdezte Sylvia. 
– Nem is tudom, építkezésben nem vagyok jó, karbantartásban még annyira sem. Egy világító-

testet sem tudnék kicserélni. 
Sylvia kacagott. – De azt fogadjunk tudod hol kell megütni valakit hogy azonnal meghaljon. 
– Olyasmi. 
– Na jó, hát akkor nézzük meg a rendfenntartást!
A pult felé sétáltak, mely mögött két férfi ült, szemük felcsillant, de mosolyuk semmi jót nem 

juttatott eszükbe, mintha csak azt mondanának, hogy „Na, két újabb halott sétál felénk.” 
– Jó reggelt! – köszöntötte őket a negyvenes éveiben járó, szakállas férfi; mellette a kopasz úgy 

mosolygott, mintha felvarrták volna a száját. 
– Jó reggelt – biccentett Steve, és megint néma egyetértésben vette át a beszélgetés vezetését hi-

vatalos ügyekben. – Munkára szeretnénk jelentkezni. 
– Kiváló. Mielőtt bármit megmutatnánk, közölnünk kell, hogy ezen munkák veszélyességi fakto-

ra extrém magas. 
– Ez mit is jelent pontosan? 
– Életveszélyest. 
– Ó… 
– Mi érdekli önöket? Expedíció? Vagy rendfenntartás? 
– Mit is takarnak ezek pontosan? 
– Az expedíció messzi keleti területek átfésülése,  találtak valami érdekességet ott, de csak az 

egyik felfedező tért vissza. 
– Mi volt az az érdekesség? 
– Ezt már senki nem tudja – vonta meg a vállát a szakállas –, ugyanis aki visszatért, megőrült. 
– Értem. Na és mit takar a rendfenntartás? 
– Utcai járőrözést, személyi védelmet, és a földalatti szekciókban egy kis takarítást. 
– Hmm, ez utóbbi jól hangzik. 
– Igen, de ez sem veszélytelen. A mozgalom terjed a föld alatt.  
– Mozgalom? – húzta fel Steve a szemöldökét, ezzel pedig hibát követett el: valószínűleg min-

denki hallott a mozgalomról, de ők nem, mely egyértelműsítette, hogy nemrég érkeztek. Ráadásul 
olyan dolog iránt érdeklődtek, mely után épeszű ember nem, így hát a szakállas megkockáztatta a 
kérdést: – Maguk talán Elásottak? 

– Bumm – mondta Sylvia. 
– Kéne csináltatnunk valami pólót is, hogy elejét vegyük a felesleges szóváltásoknak. 
Sylvia szemén nem látták a jókedvet, de szája mosolyra húzódott. 
– Igen – sóhajtott Steve. 
– Ó – a szakállas szeme felcsillant, a kopaszé is, de annak arcán a mosoly még továbbra is leva -

karhatatlannak nézett ki. – Ez esetben ezen feladatokat nagyon ajánlom önöknek. Elsőként itt egy 
rendfenntartásba tartozó eset, nemrég futott be a kérelem. Ez Önöknek ideális. 

– Honnan tudja, mi nekünk az ideális? 
– Először kétkedtünk az Elásottak mendemondájában, majd igazzá vált, és abban is kételked-

tünk, mire képesek, és mikor láttuk, minden kételyünk eloszlott. Ezért tudom, hogy ez Önöknek 



ideális. 
– Jó. Láthatnánk részleteket? 
– Persze, máris adok egy kivetítőt és chipet, ezen mindent megtalálnak. Tekintsék meg a felvé-

telt, és utána jöjjenek vissza!
Steve megköszönte, átvette a tenyérnyi kis készüléket,  és egy privát,  függönnyel elválasztható 

szobába húzódtak. Thy a feje búbjára tette sisakját. – Steve, mit csinálunk? 
– Még mi sem tudjuk. Indíthatom? 
– Mehet – bólintott Sylvia. 
Steve betolta a chipet az olvasóba, majd máris megindult a térbeli kivetítés. Először a feladat 

leírása jelent meg: 
Megbízó: Metropolis kormányzati iroda. 
Feladat: Földalatti mozgalom keleti bázisának lokalizálása, vezető elfogása vagy likvidálása.
Szükséges erőforrás: Kétszakasznyi jól képzett emberi katona, vagy három Elásott.
Várható időtartam: Egy nap
Veszélyességi szint: Extrém
Ezután Metropolis kicsinyített térképe jelent meg, melyen pirossal bejelölték a Mozgalom fel-

bukkanási helyét. Szinte minden esetben a két magas toronyegyüttesnél jöttek a felszínre. Ezután a 
térkép a földalatti járatokat mutatta: Metropolis alatt több száz kilométernyi alagútrendszer húzó-
dott, melyek nagy része az egykori metróalagutakból állt, melyeket átalakítottak, hogy autókkal való 
közlekedést tegyenek lehetővé. Több helyen lehetett a föld alá hajtani, az alagutak nagy része a rákö-
zelítéskor kiszélesedett, kiszínesedett, és interaktív képsorokat láttak éppen egy zsúfolt ágról, mely-
nek közepén egy bomba robbant; az autók egymásnak csattantak. A felvétel két hete készült. Ezután 
a kép mozgott, besuhant egy oldalajtón át egy keskeny gyalogjáratba, és egy hatalmas terembe érke-
zett, melyben emberek tömkelege rendezkedett be. Itt a kép vörösre váltott, megjelent a „Célterület” 
felirat. 

– Tehát ide kell mennünk, hmm – húzta össze szemeit Sylvia. 
– Azért ez húzós lesz. Ebbe bele is dögölhetünk. 
– Jó, akkor menjünk el építkezésre, vagy utcát takarítani. 
– Jó, ez csak a szokásos nyekegésem. Persze, hogy megyünk ide. 
– Tényleg nem értem, hogy ha te vagy a bérgyilkos, miért sírsz folyton. 
– Nem sírok, csak óvatos vagyok. 
– Ez meg a másik, amit nem értek, hogy épp nekem kéne óvatosnak lennem, de ide szinte ro-

hannék. 
Steve megvonta a vállát. – Ez azt jelenti, hogy emberek vagyunk, annak minden kiismerhetet-

lenségével együtt. Örülj neki!
Sylvia elmosolyodott, Steve pedig már majdnem lekapcsolta a kivetítőt, mikor az interaktív ki-

jelzés szerint valahol máshol valaki ugyanezt a feladatot tanulmányozta. – Nézd csak!
– Látom. Úgyis három Elásott kell, talán épp egy harmadik is olvassa ezt a szomszéd szobában. 
– Thy felér egy Elásottal, sőt talán többel is. 
– Igen, igen – mosolygott a robotlány. 
– De minél többen vagyunk, annál jobb – mondta Sylvia. – Na, elvállaljuk, vagy megyünk sze-

metet szedni? 
– Elvállaljuk. 
Kiléptek a kis szobából, és visszasétáltak a pulthoz. A kopasz és a szakállas továbbra is vigyor-



gott, mintha valamiféle kábítószert szednének. 
– Megvizsgáltuk az akciót, és elvállaljuk – támaszkodott Steve a pultra. – Mi a fizetség? 
– A fizetség – válaszolt a szakállas –, kormányzati házbérlés fél évre, valamint ötvenezer egység. 
– Hmm…  – Steve összehúzta szemeit. – Csak összehasonlításként, mennyit kapnak az építke-

zők? 
– Két hetes bérlést és ezer egységet. 
– Értem, tehát akkor kifizetődő lesz az akció, de roppant nehéz.
– Igen, már sokan vesztek oda. 
– Ja, hogy ezt már valaki megpróbálta? Nem azt mondta, nemrég futott be a kérelem?
– A „Nemrég” azt jelenti, két hete, és igen, kétszer harminc ember és egy Elásott csapat már 

megpróbálta, de ők csak ketten voltak, maguk hárman vannak, illetve… – a férfi a kijelzőre nézett –, 
négyen, épp most vállalta el valaki más is a feladatot. 

– Ki az? 
– Hmm, a nevét még nem tudjuk, ezek anonim feladatok, de megkérdezhetik tőle nemsokára.
– Mi történt az előző csapatokkal? 
– Nyomuk veszett. 
Steve nyelt egyet, valami felkúszott a gerincén. – Mikor kell kezdenünk? 
– Itt nincs olyan, hogy kezdési időpont, ez nem építkezés. Akkor mennek, amikor akarnak, de 

persze az elvállalás után a fizetség csökkenni fog. Ha holnapra megoldják, az lesz, amit mondtam, 
de ha ülnek rajta három hétig, akár a harmada is lehet. A feladat mostantól él. 

– De még nem… 
– Sajnálom, az előbb mondták, hogy elvállalják. Már aktiváltam a kérvényt. 
– Na jó. Hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot az új taggal? 
– Mindjárt jön ő is ide. 
– Akkor mondja meg neki, hogy kint várjuk! 
– Rendben. Sok Sikert Kívánok – vigyorgott a férfi.
Steve csak bólintott, most nem tudott kedves lenni. 
Kisétáltak a még mindig nyüzsgő irodából a napsütésbe, majd a kocsijuk felé vették az irányt. 
– Érdekes lesz – mondta Sylvia hangosan. 
– Az. Kíváncsi vagyok, ki lesz az új tag ebben. Remélem valami elég hatékony… 
Nem tudta folytatni, mert ez az új tag már a kocsijuknál várta őket. Integetett. 
Az a nő volt, aki tegnap egy elfeledett színdarabot adott elő az embereknek a piacon. Nadrágja  

fekete, lábán puha bőrcsizma, fehér inge bő, díszes, rajta most fekete, tizenhetedik századi szabású 
és díszes varratokkal ékesített kabát, fején ugyanebből a korból származó tollas kalap. Szőke haját a  
szél időnként arcába fújta, oldalán párbajpisztoly és egy vékony pengéjű ívelt szablya lógott a tokjá-
ban, a hozzá tartozó kézvédővel. Úgy nézett ki, mint Alexander Dumas regényéből az egyik muské-
tás, vagy talán valamiféle kalózkapitány egy nő személyében.

Thy szeme sárgára váltott a sisak alatt, megfigyelte a nőt, míg Steve és Sylvia felhúzott szemöl -
dökkel sétáltak közelebb. 

– Tehát az új társunk egy maskarás színész – mondta Sylvia. 
– Na ennyit a hatékonyságról. De legalább elszórakoztat, ha pihenünk. 
Talán húsz méter választhatta el őket a kocsin ülő nőtől, mikor Thy hirtelen megfogta kabátjai -

kat és visszafogta őket. 
– Mi a baj? – kérdezte súgva a férfi. 



Thy kissé ijedten válaszolt. – Érdekes színei vannak ennek a nőnek. 
– Mit jelentenek? 
– Izé… Nem tudom, de ilyet láttam azokon, akik ránk támadtak a töltőállomáson. De ez még 

sötétebb és vörösebb. 
– Tehát veszélyes ember? 
– Igen… nagyon. 
– Nocsak, a bohócunk még a végén tud valamit? – pillantott a férfire Sylvia. 
– Csak úgy tudjuk meg, ha beszélünk vele.
Steve elindult, de Thy még visszafogta. – Ne menj oda, Steve – mondta aggódóan. 
– Hé, nyugi, nem lesz semmi baj. Gyere!
Bár Thy jött velük, szinte méterenként megállította őket. Végül a kocsihoz értek, aminek motor-

háztetején felhúzott lábakkal ült ez a kék szemű, szőke hajú nő. Közeledtükre leugrott, megemelte  
kalapját, majd maga előtt táncos mozdulatokkal meglengette és meghajolt. – Bonjour! – köszöntötte 
őket szinte énekelve, tökéletes francia akcentussal.

– Helló – biccentett Steve, Sylvia csak mereven nézte szemüvege mögül, Thy pedig elbújt a férfi 
mögött. 

– Most én beszélek! – mondta a férfi. 
– Felőlem… 
A nő visszatette fejére kalapját, majd kezeit karba tette. – Ti vagytok a mozgalom ellen induló 

Elásottak? 
– Igen. Ezek szerint te vagy a negyedik tagunk?
– Oui. A nevem Amanda Dessauge.
– Az enyém Steve Walsh, bemutatom barátnőmet Amy… 
– Ne merj így nevezni!
– Oké, bocs… Szóval a barátnőm Sylvia. 
– Milyen Sylvia? 
– Csak Sylvia – szólt bele a nő erőltetett mosollyal. Valamiért a hideg rázta. 
– Értem. – Mosolygott Amanda. – Na és a kicsi? – mutatott a nyakig érő Thyra. 
Steve megfogta a lányt, kipenderítette maga mögül, majd egy pillanatra felemelte a sisakját. – Ő 

itt Thy. – Majd gyorsan visszatette a sisakot, mielőtt túl sok ember veszi észre a jelenséget. 
Amanda kék szemei nagyra nyíltak. – Oh mon dieu, egy robot, még sose láttam egyet sem. 
Thy megint elbújt Steve mögött. 
– Ez milyen típus? Tud harcolni is, vagy csak… 
– Remekül harcol – mondta Steve. – És a haja változik. 
Amanda szinte táncot lejtett. – Mekkora szerencse ért mai napon engem, hát mily szép és dicső 

lesz e feladat, melyben segítünk a városnak hogy jobb létre szenderüljön eme sötét, barbár időszaká-
ban a földnek… 

– Te is érzed? – kérdezte Sylvia. 
– Mit? 
– Hát az ujjad nem viszket, mikor a ravaszra teszed? 
Steve alig bírta visszafojtani nevetését. – Nyugi, ne ítélj elsőre. 
– … és e hősök, kik életüket kockáztatván szállnak alá a sötétbe, megérdemlik e dicső éneket. 
– Köszönjük, Amanda. – Mosolygott Steve tettetett udvariassággal. 
– És most hogyan szálljunk alá a sötét világba? 



– Passz. 
– Ó, ti, kik nem tudtok sokat eme városról, hadd meséljek hát egy történetet…  
– Nem tudom, ezt meddig bírom – mondta Sylvia. 
Steve kezdte mulatságosnak ítélni Sylvia ellenszenvét, és jól tudta, hogy nők ritkán férnek meg 

egymás mellett, sőt ez a széthúzás köztük már az első pillanatban is gyökeret tudott verni, éppúgy,  
mint most. Úgy döntött, nem fog tenni semmit Amanda ellen, hisz ő is Elásott, bár nem tudta, mi-
lyen képességekkel rendelkezik. 

– Amanda! – szakította félbe. 
A szőke nő épp színpadon érezhette magát. Lemerevedett, kezei maga mellé zuhantak. – Miért  

most zavarsz, ó balga férfi?
– Khm. Szóval mi most elviekben veszélyes küldetésre megyünk, és nem ismerünk téged. El tud-

nád mondani milyen képzésben részesültél, és milyen beültetéseid vannak?
Amanda tekintete réveteggé vált. Úgy tűnt, neki is mesterséges szemei vannak, de tudta álcázni a 

kinézetet. Ettől persze még nem biztos hogy orgyilkos, hiszen ez a funkció csak egy bárki számára  
beépíthető extra.

– Testem immár a kibernetika rabjává vált. Ó, én balga, ki nem tudhatta hogy a tudomány ször-
nyetege mily erőt ad neki végtagjaiban, sebességében.

– Tehát ennek is van huzalozott izomzata, meg talán reflexgyorsító is – Sylvia úgy beszélt Aman-
dáról, mint valami háziállatról. 

– De mit akarhat azzal az ósdi karddal és pisztollyal? – Kérdezett vissza Steve, majd ezt a kérdést 
kissé átfogalmazva Amandának is feltette. – Na és milyen fegyverre van szükséged? 

– Fegyver?! – kapta szíve elé kezeit. – Ó, mily balga is az ember, hiszen azt hiszi a díszes külsőből  
hogy tehetetlen, hogy védtelen. Ó, jaj! – játszotta egy haldokló szerepét. 

És eddig bírta Sylvia. Előkapta egyik kis gépfegyverét, hogy beleeresszen egy sorozatot. Inkább 
mennek hárman, vagy várnak valaki mást. 

Ám mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt, Amanda kámforrá vált a szemei előtt…  
Sylvia nem értette a jelenetet, Steve sem. Thy azonban mindent látott… 
Amanda egy másodperccel később megjelent a nő oldalán, kivont kardját álla alá tette és fino-

man megemelte. – Megvagy. Lám, hát vérünkkel nem bírunk néha. 
Steve kapásból Amandára célzott, aki hirtelen megütötte Sylviát egy ponton. Beszorult a levegő-

je, és mire észbe kapott, barátjának fegyverébe nézett, Amanda pedig most Steve mellett termett, és 
kardját a nyakához tartotta. – És ím Rómeó, ki párját a végítélet óráiban is védelmezni igyekszik. – 
Tekintetében őrület villant, mintha túl komolyan venné a szerepét és valóban mindenkit meg akar-
na ölni a szereplőgárdából. 

Sylvia csak mereven állt, ugyanis az előbbi ütés valamit eltalált testében és szinte átmenetileg le-
bénult. Steve pedig megint csak nem merte megmozdítani egy tagját sem. 

Amanda a férfi kezeiből finoman kivette a fegyvert és a földre dobta, majd eléje állt, a kardot 
szúrásra készen tartotta, másik kezét feltette, hogy előadja a „végső döfést”. 

Ám ezt már Thy sem nézhette tétlenül, de igazából csak félreértette a valójában ártatlan színjáté-
kot. Leütötte Amanda kardját, a nő pedig megilletődötten pislogott kettőt. Míg a robotlány szemmel 
szinte követhetetlen gyorsasággal mozgott, Steve nem foglalkozott fegyverével, hanem előrelépett és 
– mivel ő is teljesen félreértette a dolgot – egy jobb egyenessel Amanda arcába sújtott. 

A nő elterült, orrából dőlt a vér. Majd felkacagott. – Vérem íze eszembe juttatja mily halandó is 
vagyok ám. Köszönöm néked, ó kék szemű lovag, ki emlékeztetsz gyarlóságomra, melyet még a tu-



domány szörnyetege sem tudott… 
Sylvia már tudott mozogni és fejbe rúgta. Amanda elájult. 
– Na hagyjuk ezt szépen itt a francba, és inkább menjünk szemetet szedni. 
Steve az öklét nézte: a bőr kissé berepedt, de a nanorobotok már szőtték vissza a szövetet. 
– Várj még!
– Mégis mire? Ezzel a nővel én… 
– Felfogod, mit művelt? 
– Halálra idegesített fél perc alatt. 
– Nem. Hallottam róla legendákat, de nem hittem el, hogy létezhet ilyen. Ez egy cyborg-vadász. 

Képes megzavarni a mesterséges szemek minden spektrumát, emiatt nem látja őt senki, aki meg 
ember és természetes szeme van, azt lazán legyorsulja erősített izmaival és felturbózott reflexeivel. 

Persze Sylvia is hallotta ezeket a legendákat. Ezek a cyborgok kísérleti stádiumban voltak a há-
ború előtt, de nem tudták őket továbbfejleszteni, és persze ők sem képeztek kivételt a szerződésben. 

– És hogyan zavarja a szemünket? 
– Úgy, hogy egy szinte érzékelhetetlen mini elektromágneses impulzussal zárja rövidre bennük 

az áramköröket néhány másodpercre, de csak azokat a részeket, amik őt vetítik ki. Thy, te ugye lát-
tad őt? 

– Igen, Steve. Kényelmesen mozgott, azt hitte, az én szememet is átveri. 
– Értem már, tehát csak a cyborgok szeme ellen hatékony. 
– Ez azonban nem változtat a véleményemen – mondta száját húzva Sylvia. – Hagyjuk itt a fené-

be!
– Biztos vagy benne? – pillantott rá Steve. – Nagyon hatékony, ha összefutunk cyborgokkal. 
– A hideg kiráz tőle. Ne haragudj, de nem bírnám hosszú távon elviselni. 
– Kérlek, tegyünk egy próbát. Gondolj rá úgy, hogy mulatságos, de mégis hatékony. 
– Ez nekem nem mulatságos. 
– De miért vagy ilyen feszült? Tegnap épp… 
– Tudom, jól megrépáztál, és tényleg nyugodtnak kéne lennem, de nem vagyok. Igazából úgy 

mondanám, hogy nem idegesít, hanem inkább valamiféle rossz előérzet fog el. – Sylvia persze csak 
féltékeny volt, hiszen Amanda sem nézett ki rosszul, és lehet hogy neki nincs a testében szexualitást 
gátló szerv. Más szóval, ha Steve ezt megtapasztalja… Ezen érzéseit azonban nem mondta ki. 

– Figyelj! Velünk jön, és utána elrugdossuk magunk mellől, rendben? – nyugtatta a férfi. 
Sylvia nyelt egyet, és örült, hogy szemüvege takarta villámló tekintetét, mert Steve egyből leol-

vasta volna róla azt, amit gondolt. – Rendben, de utána látni sem akarom – egyezett bele vonakod-
va.

– Jó, jó. 
Eközben kinyitották a kocsik tetejét, Steve és Thy pedig Amanda mellé guggolt. – Látsz rajta va -

lami érdekességet? – kérdezte a férfi. 
– Ühüm. – Bólintott Thy. – A teste tele van érdekes beültetésekkel. A ruhája erőteret tud gerjesz-

teni, a pisztolya pedig… 
– Egy muzeális ócskavas, látom.
– Nem, nem. Nézd csak! – Kivette Amanda pisztolytáskájából a fegyvert, oldalra célzott egy fal-

rész felé, és meghúzta a ravaszt. A pisztoly élesen sivított, egy plazmalövedék röppent ki a csőből és  
ökölnyi lyukat ütött a falon. 

– Hohó – ámult el Steve. 



– És nézd csak a kardját! – ezt is kivette az ájult nő kezéből, és a kocsi egyik elemére tette. A kard  
pengéje lassan besüllyedt a fémelembe, egyre mélyebbre. 

– Oké, elég, kettévágod a kocsit!
– Nyah, látod? Amanda jó harcos ám-ám-ám. 
Steve kérdően Sylviára nézett, aki csak megvonta a vállát. – Látom, tényleg jó a csaj. 
– Na, már nyugodtabb vagy? 
– Igen, de akkor is megy, ha ezzel végeztünk. 
– Jó, ha majd viszed őt… 
– Állj, azt azért nem. Velem jön Thy, és te viszed őt. 
– Oké, akkor legalább jobban ki tudom faggatni. 
Erre Sylviába hasított a felismerés, hogy a nő egy pillanat alatt elcsábíthatja Steve-et. – Nem, ez 

sem jó, akkor én megyek veled, és Amandával megy Thy.
– Én nem ülök be mellé… vagyis mögé – mondta ijedt arccal Thy.
– Akkor te vezetsz! 
Erre Steve felkacagott. 
– Most mi van? – értetlenkedett Sylvia. 
– Thy nem tud vezetni, az irányzéki szenzorai hibásak. 
– Picsába… Akkor Amanda vezet. 
– Mondtam, én nem ülök be mögé – Thy már hisztizett. 
– Oké, a rohadt életbe, megyek vele én – adta fel Sylvia egy ideges sóhaj kíséretében. 
Steve ismét felkacagott. 
Sylvia felnyitotta a kocsi tetejét és kivett egy bilincset, melyet körülbelül fél éve szerzett egy le-

pusztult kis faluban. Az ájult Amanda csuklóit elöl összebilincselte. – Na segítsetek betenni! 
Felemelték. Amanda súlya is száz kilónál többet nyomott. Betették a hátsó ülésre, majd Sylvia 

behuppant eléje. – Ha láttok egy villanást a fülke üvegén, akkor lelőttem. 
Steve megint kacagott, majd barátnőjének szájára egy csókot adott. – Most akkor menjünk vala-

mi fegyverboltba, mert nincs muníciónk!
Sylvia máris előhívta a térképet,  és megkereste a szükséges boltot.  Innen hat utcára nyílt az  

egyik.
– Indulhatunk? – kérdezte. 
Thy bólintott, majd sebesen bemászott a hátsó ülésbe, és izgatottan dobolt az előtte lévő szék 

háttámláján. Steve beült eléje, Sylviára mosolygott, kacsintott, majd lecsukta a tetőt… 
 
A fegyverek vásárlásával gyorsan végeztek; igazából nem vettek újat, csak a meglévőhöz pár száz 

lőszert és tárakat. Ezután beállították a lejárat koordinátáit, majd megkezdték a várhatóan harminc 
perces utat a város utcáin. 

A délelőtti nyüzsgésben lassan tudtak csak haladni. Emberi fej méretű forgalomirányító szondák 
lebegtek sokfelé; a lassabban haladókat félreállíttatták, hogy ne akadályozzák a forgalmat, a gyors-
hajtókat pedig sebesen követték, és fülsértő vijjogással adták tudtukra, hogy vegyék le a gázkarról  
kezüket. A nap egy-egy pillanatra előtűnt a szürke felhők mögül; a levegő kissé nyirkossá, párássá 
vált, esőszag terjengett, de továbbra sem érte el egy csepp sem a talajt.

Repülés közben Amanda magához tért. 
– Ó jaj, fejem hasogatván egyre csak azt kérdezem hát mi történt körülöttem, és ki volt oly bal-

ga, hogy kezeim béklyóba kényszerítse, megfosztva a szabadság… 



– Kuss! – fordult hátra Sylvia. Nem állította automatikusra a repülést, mert a rendszer időnként 
nem tudta lekezelni ha gyalogos lépett a kocsi elé, különösen akkor nem, ha ilyen ósdi, száz évig 
beüzemelés nélkül pihenő járműről volt szó. – Mikor ébredtél?

– Hosszú hónapja annak már, hogy… 
– Kettő? Három? 
– Állításod téves. Hat hónapja ébredtem.
Sylvia sóhajtott, miközben a hideg futkározott a hátán. Menet közben persze belegondolt abba, 

hogy ha Amanda tényleg cyborg-vadász, akkor a célterületen komoly segítségnek minősül. De mi ez 
a viselkedés? Talán valamiféle színész volt? De művészekből miért csináltak cyborgokat? Nem kel-
lett volna, ez az irritáló viselkedés most kiválóan megmutatta. Úgy döntött, megpróbálja kideríteni 
róla az igazságot. 

– Értem, Amanda, tehát hat hónapja ébredtél. Mit csináltál a befekvés előtt? 
– Színészként éltem víg napjaim, melyben…  
– Erre rájöttem. Miért lettél cyborg? – persze arra is rájött, hogy ha félbeszakítja a hosszas mo-

nológokat, az kevésbé bosszantja. 
– Munkámban emberek életét kellett kioltanom. 
– Te is bérgyilkos vagy? 
– Oui, de engem cyborgok ellen készítettek. 
– De hogy jön ez össze a színészettel? 
– Javítom magam ezen hamis szavak után. Főfoglalkozásom cyborg-vadász, és bár munkámban 

parancsokat kaptam elszabadult gépemberek likvidálására, mindig a színészetet tartottam fő létele-
memnek. 

– Fura egyveleg. 
– Oui. És bátorkodván feltenni a kérdést, Sylvia, te mivel foglalkoztál a befekvés előtt?
– Testőr voltam. 
Amanda arca felragyogott. – Ó, hát emberek életét védelmező hősnő fogságába estem e napon. 

Mily megtiszteltetés ez számomra. És a kék szemű férfi, kinek neve Steve, ő mivel foglalkozott? 
– Ő bérgyilkos volt. 
– Ó, jaj! Hát micsoda párosítás. Az életeket vadászó és az azt védelmező csapattársak… 
– Mi nemcsak csapattársak vagyunk, hanem egy pár. Tegnap jöttünk össze.
– Ó, nos akkor… 
– Vagyis ma reggel. Friss a kapcsolatunk.
Amanda előrehajolt, és Sylvia fülébe súgta. – Akkor bánnád-e, életek védelmezője, ha barátod 

megkaphatnám egy… 
– Szó sem lehet róla. 
– Kérlek, ó, kérlek! Magam is csak tegnapelőtt tettem lábam e város földjére, fél éven át csak a 

magány ostorozta lelkem, és úgy hiányzik egy… 
– Hatmillió ember él ebben a városban, miért pont az enyém kell neked? 
– Elvegyem hát erővel, vagy bájjal tőled? 
Szívverésének hirtelen meglódulása miatt Sylvia ráébredt valamire: piszkosul féltette újdonsült 

kapcsolatát, hisz úgy érezte, erre egy évet várt és megérdemli. Ám sajnos Amanda ugyanígy gondol-
kodott…  

– Tehát miért pont ő kell neked? 
– Mert oly bájos és szexis. És az én testem úgy kívánja a gondoskodást, mint sok más nőé együtt. 



Ettől féltem, gondolta Sylvia. Ez is egy baszógép. Ha Steve erre rájön, akkor… 
– De ne aggódj, életek védelmezője. Meggondoltam magam, nem bántom kapcsolatotokat. 
Köszönöm, gondolta Sylvia, de ezt nem mondta ki, mert akkor máris az adósa lenne. – Ajánlom 

is. 
Amanda kacagott. – Bízvást remélem hogy magam is megtalálom párom eme elpusztult világ-

ban, és élhetünk együtt vígan. 
– Egészen biztosan megtalálod. Tudod mit?! Segítek neked. 
– Nocsak, nocsak, a vártnál jobban félted újdonsült kapcsolatod. 
Sylvia rájött, hogy Amanda megfogta. Próbálta menteni a helyzetet. – Úgy értem, hogy segítek 

szerezni neked partnert, mert ismerem az érzést én is. 
Amanda elmosolyodott és előrehajolt, majd a fülébe suttogott. – Tényleg ismered? – ezt olyan 

erotikus tónussal kérdezte, hogy Sylvia gerincén kellemes érzés száguldott le-fel, és majdnem a fal-
nak csattant. 

– Igen… ismerem…
– Még mindig úgy hiszem, hogy csak félted kapcsolatod az idegen szukától. Oui, megértelek, 

életek védelmezője. 
– Kérlek ne hívj így!
– Hát hogy szólítsam varázslatos személyed?
– Csak Sylvia. 
– Rendben, Sylvia – Amanda sóhajtott. 
Sylvia ösztönei visítottak. Mi a picsa volt ez? Beindulok egy nőtől? Hát mi van velem? 
Valamit érzett a fülénél: Amanda cirógatta. 
– Hé, állj! – szólt rá. Hátrafordult, Amanda pedig bájosan mosolygott vissza. 
– Ne félj! – mondta búgó hangon. 
– Nem félek – Sylvia örült, hogy szemeit takarta a szemüveg, mert elég zavarodottan villantak 

ide-oda. – Csak ne bosszants!
Amanda kényelmesen hátradőlt, és mosolyogva nézett ki az ablakon.
Sylvia ismét előrenézett.  Krisztusom, nagyon gyorsan be kell fejezni ezt az akciót aztán páros  

lábbal rúgok ebbe a nőbe, hogy takarodjon a szemem elől. De hogy csinálta azt, amit az előbb? Ho-
gyan indított be? Nem szeretem a nőket, sosem voltam eggyel sem, de … Hoppá, vagy csak egy  
olyannal se találkoztam, aki elcsábított? Amanda tehát elcsábított az előbb? Úristen, azt hiszem el  
kell gondolkodnom egy kicsit magamon. 

Az utat ezután csendben folytatták. 
 
Steve és Thy a másik autóban látták a hirtelen manővereket. 
– Mit csinálnak? – kérdezte Thy. 
Steve gonoszul vigyorgott. – Beszélgetnek. 
– Ugye nem esik Sylviának baja? 
– Dehogy. Megbilincseltük Amandát, nem tud ártani neki. 
– Jó-jó. 
Ezután ők is csendben folytatták az utat… 

Megérkeztek a célterülethez, mely valójában egy régi metróalagút átalakított lejárata volt, ahol a 
a szerelvény jött fel a felszínre. A síneket már régen felszedték. A körgyűrűről lehajtók vezettek ide,  



de a kétszer két sávos alagút bejáratát most kordonokkal zárták le. Ezek mellé tették le a kocsikat. 
A kordonok nagy része csak homokzsákokból kialakított barikád volt, melyekre lézerütegeteket 

állítottak arra az esetre, ha valaki ki akarna törni a sötét alagútból. A hosszú rámpa aszfaltján félmé-
teres lyukakat láttak, tehát itt zajlott némi csatározás, az alagút széles szájában pedig egy kiégett jár -
mű állt. 

Sylvia még mindig viselte a szemüveget, mögötte lépkedett Amanda továbbra is bilincsekkel a 
csuklóin, és úgy mozgott, mintha ehhez már előzőleg hozzászokott volna. 

– Mi volt az a manőverezési hiba? – kérdezte Steve félmosollyal arcán. 
– Semmi, volt egy kis vitánk – vonta meg a vállát Sylvia. 
– És már minden oké? 
– Többé kevésbé. 
Amanda magabiztosan felszegte fejét. Steve eléje lépett. – Levesszük a bilincseid.
– Ó szabadság, jer keblemre. 
Steve intett Sylviának, aki levette a bilincseket, és bedobta a kocsiba egy pillanatra sem hagyva 

magukra őket.
Amanda a csuklóit  dörzsölte,  majd megigazította tollas kalapját,  ingét egy kissé kigombolta, 

még lengette is a gallért,  hiszen melege volt,  de persze csak kivillantotta melleit és húzta Sylvia  
agyát. 

Ám Steve sem volt hülye; átlátott a nők kicsinyes játékain, melyet szakmai ártalomnak nevezett. 
Nem akarta megadni sem Amandának az örömöt, hogy a melleire pillant, és Sylviát sem akarta 
bosszantani, mert még a sötét szemüveg ellenére is látta, érezte, hogy barátnője menten cafatokra 
robban a méregtől. Visszaadta a kardot és pisztolyt Amandának, aki lassú mozdulatokkal csatolta 
őket az övére, és nem feledkezett meg arról, hogy minél jobban illegesse magát. 

Thy eközben félrefordított fejjel nézte az érzelmi vihar színes tornádóit hármuk körül, és a sisak 
alatt mosolygott. 

– Oké – sóhajtott Steve. Kinyúlt, gyorsan maga mellé rántotta Sylviát és adott neki egy nyugtató 
csókot. A nő tényleg megnyugodott, Thy pedig örömtelien suhintott a levegőbe. – Akkor most beje-
lentkezünk. – Ezzel a férfi a katonák felé fordult, akik kérdően nézték a kvartettet. 

Körülbelül tizenöten lehettek, teljes testpáncélban, plazmafegyverekkel, sisakjuk feltolva fejük 
tetejére. 

A katonák az öltözékükről hamar megállapították, hogy nem hétköznapi lakosok tévedtek ide, 
ezért egyikük kivált, majd feléjük közeledett. – Maguk kik? – Láthatóan ő volt a kis csapat parancs-
noka. 

Hivatalos ügyekben Steve beszélt, de a katonákkal Sylvia, ahogy most is. – Jó napot. Az irodából 
jöttünk, elvállaltunk egy akciót, melynek célterületére itt lehet bejutni. 

A parancsnok még nem ért közel, de most megtorpant, és már szinte óvatosan közeledett. Sylvi-
áék egymás mellé álltak, és arcukon veszedelmes mosollyal hívogatták a Thyjal egy magas férfit. 

– Maguk… – kérdezte gyanakodva, majd szeme hirtelen nagyra nyílt. – Elásottak! – kiáltott fel. 
– Srácok, ezek Elásottak! 

A hátul lévő katonák üdvrivalgásban törtek ki, a parancsnok pedig visszafordult feléjük. – Elné-
zést, már két hete tart ez a blokád és már kissé belefáradtunk abba, hogy folyamatosan ki akarnak 
innen törni. 

– Ki akarnak törni? – Sylvia felvonta a szemöldökét, és szemüvegét feje búbjára tette. A zöld 
mesterséges szemek látványára a férfi tekintete olyanná vált, mintha egy isteni manifesztációt látna. 



– Igen, ezért adtuk tovább az ügyet az irodának, mert páran már bementek de senki nem jött 
még ki. 

– Kik is mentek be? Két szakasznyi katona és pár Elásott, igaz? 
– Így van. 
– Mikor? 
– Két hete az első emberi csapat, rá egy hétre a másik, majd tegnapelőtt az Elásottak. 
– És semmi híradás, rádió, semmi? 
– Semmi. 
– Hmm… – mélázott Sylvia. – Steve, hallasz? 
– Aha. 
– Bemenjünk? 
– Persze, hisz ezért jöttünk ide. De mi ez a határozatlanság? 
– Amanda megzavart. 
– Mit mondott? 
– Semmi érdekeset, csak a viselkedése megőrjít.
– Értem – mondta, de nem akarta tudtára hozni hogy sejti, mi folyik itt. – Akkor kérj valami  

instrukciót és indulás be. 
– Oké… Parancsnok, ööö… 
– Freeman. 
– Oké, Freeman parancsnok, kérhetnénk valami térképet? 
– Kaptak a feladat elvállalásakor chipolvasót? 
– Igen. 
– Akkor abban van. Töltsék a kézi egységekre! Sokat nem tudunk segíteni mi sem, mi csak azt 

akadályozzuk meg, hogy innen kijöhessenek. Jó lenne, ha sikerrel járnának, mert ez egy főalagút.  
Ha ez blokkolva van, a felszíni közlekedés káosszá válik, ráadásul lentről bárhol feljöhetnek. 

– Jó, hát megtesszük, amit tudunk. – A társai felé fordult. – Kéne egy parancsnok. 
Csak mosolyogtak. 
– Jó, akkor én leszek – sóhajtott megadóan. – Akkor a terv. Kocsikkal megyünk be amíg tudunk. 

Megpróbáljuk megkeresni azt a pontot, ami a feladatleírásban benne van. Benyomulunk, elkapjuk 
vagy lelőjük a mozgalom vezetőjét, kijövünk és kész. 

Míg beszélt, Amanda figyelmen kívül hagyta őt, és a katonákhoz közeledett. Melleit még jobban 
kipakolta, a férfiak körbevették. Még csak elvétve láttak Elásottakat, arra pedig egyikük sem gon-
dolt, hogy az egyik ilyen jól fog kinézni. Amanda egy rögtönzött darabot adott elő a hősies kvartett-
ről. Ezt a kis jelenetet Sylviáék döbbenettől lemerevedve várták meg, és persze nem kerülte el figyel-
müket az, hogy Amanda élt azon lehetőséggel, hogy roppant erős vonzerejével máris egy tucat férfit 
csavarjon az ujja köré. Sőt, láthatólag elvonult volna velük egyesével, de ha bármelyikük belemenne 
ebbe, egy kis hetyegésbe, parancsmegtagadást követne el. 

Amanda persze nem gondolta komolyan ezt, csak húzta a férfiak agyát, és végül, mikor már kel-
lő mennyiségű újabb „hódolót” szedett össze, visszasétált. 

– Ezt most muszáj volt? – kérdezte Sylvia. 
– Oui. – Az égre emelte tekintetét. – Nem bírok megállni, mikor vérem forr, mikor egyre csak 

előadhatok valami… 
– Na kuss és indulás! – adta ki a parancsot Sylvia. Steve megint kuncogott magában, Thy pedig 

egy pillanatra felemelte sisakját, és a katonák eddig azt hitték, mind Elásottak, de robot jelenlétére 



nem számítottak. Köréje sereglettek, és mikor haja már úgy mozgott, mint egy önállóan cselekvő, 
fejen hordott lény, még jobban elámultak és még tapsoltak is. 

– Néha úgy érzem bohócok vagyunk – mondta Sylvia. 
Steve megint kacagott. 
– Mit röhögsz már megint? 
– A meglátásodon nevetek. De inkább bohócként kezeljenek, mint rabszolgaként. 
– Nem is tudom, melyik a jobb. Na, induljunk, még vásárolni is kell ezt-azt a lakásba. 
– Hohó, most elvileg veszélyes küldetésre megyünk, ne kezeld ilyen könnyedén. 
– Nem kezelem. Csak… 
– Amanda már megint? 
– Aha. Nagyon nem stimmel a csaj. 
– Mit műveltetek a kocsiban? 
Sylvia gyorsan visszatette szemüvegét a szemére. – Mit műveltünk volna? Beszélgettünk. 
– Oké. – Steve megint eljátszotta az értetlent. 
A katonák – miután befejezték Thy ámulását – dolgukra tértek és beszélgetni kezdtek, mintha a 

világ legtermészetesebb dolga lett  volna az,  hogy ezek négyen a halálba mennek.  A parancsnok 
azonban még nem tágított. 

– Azt mondják, a mozgalom vezetője félelmetes ember. 
– Ki mondta ezt? – kérdezte Sylvia, majd karba tette kezeit. Még mindig nem tudta lekezelni az 

Amanda által rettenetesen megzavart, szunnyadó érzéseit. 
– Egy olyan mozgalmi tag, akit nemrég elfogtunk az utcán. 
– És az hogyan sikerült? 
– Feljött, lopni akart egy kocsit, de elkaptuk. Kivallattuk, de csak ezt tudtuk kiszedni belőle, mi-

előtt két kínzás közt megölte magát a cellájában. 
– Na és az hogyan sikerült? 
– Igazából nem tudjuk, mindössze csak öt percre hagytuk magára, és egyszerűen megállt a szíve. 
– Hát akkor az aztán nem öngyilkosság. Senki nem tudja a saját szívét megállítani. 
– Sajnos nem találtunk jobb magyarázatot, ezért így jegyeztük be és kész. 
– Értem – bólintott Sylvia. – Nos, akkor mi most benézünk, mert utána van még sok dolgunk. 
– Csak óvatosan, vigyázzanak magukra!
– Köszönjük. – Ezzel a nő a többiekhez fordult. – Mehetünk? 
– Igen – bólintott Steve. 
– Ühüm – Thy mosolygott. 
– Oui – Amanda végighúzta kezét díszes kalapjának peremén. 
Visszaszálltak a kocsikba, és lassan az alagút felé repültek. 
Ekkor még nem tudták, hogy mi várja őket odabent… 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
8. RÉSZ
A mozgalom vezetője
 
Kocsijaikkal egyre mélyebbre repültek az alagútban, majd néhány íves forduló után a kinti ter-

mészetes fény megszűnt. Szemeikben aktiválták a fényerősítést. A fegyverekhez való muníció mellé 
még fáklyákat is vásároltak, de egyelőre nem kellett használniuk, ugyanis az alagút boltíves plafonjá-
ba süllyesztett piszkos sárga fényt árasztó lámpák még égtek. 

A metróalagút kiterjedése az interaktív térkép és a chipolvasóban talált adatok szerint elérhette 
az ötven, vagy inkább talán hatvan kilométert is, és belátták, hogy a föld alatti építkezésen és átépí-
tésen való részvétel – nem beszélve a felszíni épületekről, piramisokról, védfalakról, határőrségekről 
–  szinte kötelezővé vált. 

Megannyi gyalogjáratot láttak nyílni az oldalfalakból; egy részük beomlott, a szélükön lévő kor-
mos felületek arról árulkodtak, hogy berobbantották őket. 

A bejárattól már jó öt kilométerre repültek beljebb és járművek roncsai kezdtek feltünedezni. 
Szinte mindegyik kiégett, némelyiket lövedékek ütötte lyukak borították, az egyik pedig a felismer-
hetetlenségig összepréselődött, mintha egy határőrségnél látott lépegető nem talált volna más utat, 
csak azt, hogy átsétál egy ilyenen. 

Az alagút ezen ága még csak két hete vált néptelenné, így még szinte érezték a levegőben a bal-
lisztikus fegyverek által keltett lőporszagot. Az aszfalton lőszerhüvelyek és faldarabok képeztek egy 
szabályos bevonatot. 

Körülbelül tíz kilométert tehettek meg, mikor a továbbhaladást meggátolta egy barikád, amit 
járművekből építettek a talajtól a plafonig és teljes szélességben. Még átmászni sem lehetett rajta, 
mert úgy tűnt, hogy valamiféle munkagéppel emelték fel a többtonnás kocsikat. De ha ilyet használ-
tak, az honnan érkezett ide? Eddig még nem láttak olyan széles járatot, ami erre alkalmas lett volna, 
a főbejáratot meg őrizték. Vagy talán a másik oldalról építették? Egy újabb rejtély. 

A csatatér – mert ez már az volt – látványa eloszlatta jókedvüket: Sylvia már nem járatta agyát 
Amandán, a színésznő is csendben figyelt, Steve szintén, Thy pedig ámuldozó hangokat adott ki. 

Megálltak a barikádnál és jó két percig tanácstalanul lebegtek egy helyben. 
Sylvia előhívta a feladat elvállalásakor kapott adatokat és az interaktív képsorok közt megtalálta 

a térkép kijelzést is. Ezt összevetette a jelenlegi pozíciójukkal: egy innen nem messze nyíló gyalogjá-
ratban kell továbbmenni, mely egy kesze-kusza labirintusba torkollott. Csak a főjárat  látszódott, a 
leágazások csak stilizálva, és nem lehetett tudni, hogy hová vezetnek. 

Steve is tanulmányozta a térképet. Ő jobb volt abban, hogyan kell behatolni létesítményekbe, 
ezért kérdezés nélkül előállt egy rögtönzött tervvel. – Úgy látom, hogy a gyalogjárat nem egész egy  
kilométerre visz beljebb, lesz két nagyobb terem, és a harmadikban rejtőzködhet a célszemély. Nem  
szabad letérnünk az útirányról, mert még az interaktív térkép sem mutat semmit erről a területről. 

– Akkor kiszállás!
Sylvia felnyitotta a tetőt és kiszállt. Amanda nem szólt egy szót sem az utazás alatt, de ez a né-

maság most tovaszállt. – Hát mily harcok dúlhattak idelent, és vajh hogyan emelték ezt a… 
– Biztos munkagépekkel – Sylvia megint megszakította, valamint nem volt nehéz kitalálni, hogy 

Amanda miről beszél elnyújtva, régiesen.
Steve is kinyitotta a kocsi tetejét, majd kiszállt. Fegyverét most nem a hátára, hanem kezébe vet-

te. Thy kipattant, megigazította ruháját és tesztelte álcázóját. Eltűnt a szemük elől, majd pár lépéssel  



odébb megjelent. 
Amanda kecses léptekkel közeledett a gyalogjáratot záró, mostanra helyéről kifordult fémajtó fe-

lé. Benézett a sötétbe, szeme halványan irizált ahogy váltogatta a spektrumokat. Visszanézett. – Sze-
mem nem lát mozgást e sötét… 

– Akkor indulás! – mondta Sylvia. – Steve, most te irányítasz, oké? 
– Oké.  Thy,  te  most… – ekkor eszébe jutott,  hogy ideje  megjavíttatni  Thy szenzorait.  Nem 

mondhatta, hogy nem venni hasznát a lánynak, de jobb lenne, ha tudna rendesen tájékozódni. Ha 
jól működne, elég lenne betölteni a térképet a fejébe, bemegy álcázva, szétcsap mindent, és kihozza 
a vezető fejét. Ez eddig szép és jó, a robotok harci hatékonyságát senki nem kérdőjelezte meg sosem, 
de ha ilyen könnyű lenne, az élet is könnyebb lenne. A gondot a robotok befolyásolhatósága jelen-
tette. A gazdának életüket feláldozva is engedelmeskedtek, ez nem volt sose kérdéses, ám emberi 
élet kioltásakor már gondok adódtak. A robotika törvény azt mondta, hogy emberre semmilyen kö-
rülmények közt nem támadhat, de persze ebbe a törvénybe – már ha egyáltalán bent volt – megany-
nyi kivétel került. És éppen ez a kivételsorozat adta a problémaforrást, ugyanis egy tényekkel ügye-
sen manipuláló személy összezavarhatta őket, és ez idő alatt megsemmisíthették. Mindezek összes-
ségében Thy csak a közvetlen védelmükre és rövid távú harcászatra korlátozódott. Steve egy pilla-
natra elmosolyodott magában, hisz még vásárolni se tudná elküldeni, mert nem találna haza. – … 
mögöttünk haladsz, álcázás be, ha gond van kilősz előre, ha bekerítenek, véded a hátunkat, rend-
ben?!

Thy mosolyogva bólintott.  A sisaknak már nem látta  szükségét,  ezért  levette  és  az  oldalára  
akasztotta, szemeit vörösre váltotta, és eltűnt a szemük elől… legalábbis ebből a spektrumból. 

– Előreküldöm Amandát, ha baj van, őt kapják szét először – mondta Steve. 
– Imádlak – villant át egy mosoly Sylvia arcán. 
– Amanda – folytatta Steve hangosan –, te mész előre, te vagy a leggyorsabb, és ha cyborgokba 

szaladunk, a legjobb ha veled találkoznak először. 
– Értettem, ó kék szemű lovag, ki…  
Már Steve is kezdte unni a színjátékát. – Sylvia, te mész mögöttem! Kész vagytok? 
Mindenki bólintott. 
Amanda a járat szájába állt. – Mélységek lakói, ti, ki vártok ránk, hát készüljetek, mert jövünk.
Majd belépett, és a többiek kibiztosított fegyverekkel követték… 
 
Mivel az interaktív várostérképnek és a feladathoz kapott chipnek nem sok hasznát vették, ha-

marosan eltévedtek a kaotikus járatokban. Amanda már szinte egy teljes színdarabot adott elő az el-
tévedt lelkekről, Steve feszültségébe pedig vidám másodperceket lopott be az, ahogy Sylvia szavak-
kal marta Amandát, aki persze figyelmen kívül hagyva a beszólásokat tovább hergelte a nőt.

Thy vörösen irizáló, harci készültségről tanúskodó szemekkel haladt mögöttük. 
Nem sokkal később sikerült újra betájolniuk magukat, és már jelölték az utat falra karcolt jelek-

kel. A járatok helyenként olyan szélesek voltak, mint a felszínen az utcák, máshol azonban csak liba-
sorban tudtak haladni, Amandának pedig egyszer le is kellett vennie kalapját a plafonról lógó vas-
kos, szikrázó vezetékek miatt. 

Ám eddig még senkit nem láttak. Sehol egy rejtőzködő mozgalmi tag, de még csak hulla sem 
volt sehol. 

– Ez fura – tette szóvá ezt Sylvia Steve fejében.
– A kietlenségre gondolsz? 



– Aha. 
– Igen, nekem is fura. De csak légy éber!
Sylvia nem válaszolt, csak bontotta az adást. 
A folyosókat itt is a plafonról világították meg; a gyér sárga fény a lámpákat borító piszok miatt 

már inkább narancssárga volt. Egy kör alakú, magas terembe érkeztek, melyből kétfelé ágazott el az 
út. 

– Most merre vigyen utunk? – kérdezte Amanda halkan. – Ó, és mily érdekesség jutott eszembe.  
Nem tudnánk szavaink belső egységen közvetíteni egymásnak? Jobban értenénk egy… 

– Nem – vágta rá Sylvia, majd Steve-hez is szólt a fejében. – Nehogy felkínáld neki, legalább a  
fejemben ne karattyoljon!

– Nyugi, eszemben sincs – válaszolt Steve, majd hangosan is szólt. – Nincs kom-egységünk. 
– Ó, hát az hogy lehet? Hisz ezen egység fajtánk alapvető kelléke… 
– Oké, van, de szar. Nem tudjuk használni. 
– E magyarázat már világossá teszi számomra, hogy karbantartást igényel testetek, melyben… 
– Jobbra megyünk! – Szakította félbe Steve. 
Sylvia a szemüvegét most homlokára tette, és a férfira pillantott. – Kösz!
– Nincs mit, de csak akkor beszéljünk, ha épp nem kérdez semmit, mert a válaszok késlekedésé-

ből kiszúrhatja hogy a miénk működik. 
– Na és? Azt mondjuk hogy menjen a francba és kész. 
– Ez jól hangzik, de ne feledd, hogy be tud jönni erőszakkal is, sőt egyesek még úgy is, hogy ész-

re sem vesszük. 
– Ne már… ilyenről még nem hallottam. 
– Pedig sajnos igaz, úgyhogy reméljük az övé nem ilyen. 
Amanda jobbra indult, arcán halovány mosoly futott át. Ezt látva Steve egy pillanatra megijedt, 

mert úgy tűnt, épp hallotta azt amit az imént beszéltek. Vagyis betört… Úgy gondolta, hogy majd 
végeznek egy kis tesztet ezzel kapcsolatban, csak egy kicsit később – bár akkor elvileg már elküldték 
a nőt –, de valamiért mégis úgy érezte, hogy még el fogja kísérni őket egy darabig. Neki a hosszas  
előadásmódon kívül semmi baja nem volt vele, ám barátnője már máshogyan állt ezen dolgokhoz és 
egészen biztosan nem tűrné meg a közelükben hosszabb távon. 

A kétembernyi széles folyosó egy újabb magas – ezúttal négyzet alapterületű – terembe torkol-
lott, és itt meglátták az első jelét az eddig beküldött csapatoknak: nyolc halott feküdt idebent, ráadá -
sul mind a fal mellett. Hullájuk mögött a falban egy magasságban lyukak nyíltak, mintha ez valami 
statáriális kivégzés lett volna. Öltözékük alapján a katonaság tagjai voltak ezek, mellettük chipolva-
sók hevertek, éppen olyanok, amilyeneket ők is kaptak az irodában, vagyis ezek az előző vállalkozók 
maradékai. Ám kétszer harminc embert említettek, és ez itt csak nyolc. Hol vannak a többiek? 

A statáriális kivégzésről eszükbe jutott Weller figyelmeztetése Metropolisszal kapcsolatban, mi-
szerint a törvényszegőket így végzik ki. Ez most akkor a mozgalom műve, akik maguk is a törvény 
ellen vannak, vagy másé? 

– Te is arra gondolsz, amit Weller mondott? – kérdezte Sylvia.
– Aha. Azt hiszem ez a Metropolis kezd egyre érdekesebb lenni. Már nem tudom, ki kivel van. 
– Na mindegy, koncentráljunk a melóra!
A teremből ismét kétfelé ágazott a folyosó. Amanda kérdőn nézett Steve-re. A férfi megvonta a 

vállát, és fejével intett, hogy most balra. 
A nő a pisztolyát már készenlétbe helyezte, és azt előretartva haladt tovább. A világítás hiányos-



sá vált, szemük fényerősítése ki-be kapcsolt, és egy kicsit fájt is, mintha egy erős lámpába kéne bá-
mulniuk hosszú órákat. 

Nem sokkal később újabb hullákra bukkantak, és ez most szabályos mészárlásnak nézett ki. A 
katonai egyenruhát viselők mellett azonban mások hullája is feltűnt: olyanoké, akik szinte csak ron-
gyokba öltöztek, mindegyiknek a tarkóján egy tenyérnyi kis kiégett agybéklyó. Ezeket előszeretettel 
alkalmazták, különösen raboknál, akiknek szökését nemcsak falakkal és rácsokkal, de ilyenekkel is 
meggátolták; egy központi rendszertől való eltávolodás esetén nagy fájdalmat okozott,  és ha túl 
messzire merészkedtek, befecskendezett kémiai anyagokkal égette ki az agyat.  Ám ezen emberek 
egyike sem tűnt olyannak, mintha rabok lennének. Az agybéklyót megfelelő irányítással akár tudat-
módosításra is lehetett használni, de ez csak legenda volt, még senkinek sem sikerült. De mivel ezek 
nem tűntek szökött fegyenceknek, úgy vélték, hogy ennek a földalatti mozgalomnak a vezére a le-
genda ellenére ilyenekkel kényszerítheti engedelmességre az embereket. Kezdett összeállni a kép, 
hát ezért kellett elfogni ezt az embert. 

A hullák közül az egyik megmozdult. Vagyis még élt. Nyögve a hátára fordult, világító kék sze-
mei a plafonra meredtek. 

– Hülű – kiáltott fel Thy, majd előbukkant a semmiből és odafutott: egy robotot találtak. 
A robot – szintén lány – egy magas lehetett Thyjal. Fekete haja hosszú, vaskos, szemei sötétké-

kek, de inkább indigó színűek, sőt még a mesterséges bőre is ilyen színárnyalatokban fürdött. Sza -
kadt ruházatot viselt, tarkóján neki is agybéklyó. 

Thyra fordította a fejét, és elmosolyodott. – Háccia – mondta erőtlenül: súlyosan megsérülhetett 
és éppen önjavítást végzett. 

– Jól vagy? Jól vagy? – kérdezgette Thy. – Mi történt? 
– Rajtunk… ütöttek – nyögte a lány. 
– Kik? 
– A katonák. Nagy tűzharc… volt. De páran továbbjutottak és nem… tudom, mi van velük. 
– Hogy hívnak? 
– Revy.
– Szia Revy, én Thy vagyok. 
A robotokat nemcsak a szemük, de még a nevük alapján is könnyen meg lehetett különböztetni,  

ugyanis legalább egy ipszilon mindig volt benne. 
– Szia Thy. Kik vagytok ti? 
– Mi… – kezdte, de Steve a vállára tette a kezét, ujja szája előtt. Pszt! Thy elmosolyosodott.
– Hát… izé, mi eltévedtünk idelent. 
– De kik vagytok? 
Thy megint kérdően nézett Steve-re, de a férfi tanácstalanul megvonta a vállát. Sylvia beszélt he-

lyette. – Szia Revy, az én nevem Sylvia. Túlélőket keresünk idelent, egy mentőalakulat vagyunk. 
Revy elmozdította a fejét, szemügyre vette fegyvereiket, majd elmosolyodott. – Mentőalakulat,  

hehe – kacagott fáradtan. 
– Segítsek kijönni, vagy hagyjunk? – kérdezte Thy. 
– Segítsetek. Jövök veletek, de… csak… passzívan, nem tudok harcolni. 
– Oki, akkor gyere. 
Miután Thy segített neki felállni, Revy a falnak dőlt, szemeit behunyta. Az előbbi monológjai 

alapján megállapították, hogy ez a földalatti mozgalom tagja, ezért Sylvia lépett elé. – Hol a vezére-
tek? 



Revy szemei nagyra nyíltak. – Mit akartok tőle? 
A nő habozott a válaszadás előtt. – Beszélni – hazudta. Így könnyebben odajutnak, aztán már 

csak le kell puffantani és kész. 
– Nem tudom, most merre kószál – Revy a jelek szerint nem látott át Sylvia hazugságán. 
– Ki ő? Férfi? Nő? 
– Férfi. Egy karizmatikus ember, a neve Jeff. Már egy ideje vezeti a mozgalmat, és egyre több ta-

gunk van. 
– És mi a célotok? 
– Azt nem mondhatom meg. 
– És mik ezek az agybéklyók? Miért kell ezt használni? 
– Mert Jeff belátta,  hogy egyesek képessége túl jó ahhoz, hogy veszendőbe menjen. Mint az 

enyém is. Nemrég Metropolis határőrségében voltam tag, egy éve ébredtem, de ide küldtek már ré-
gebben, Jeff pedig nem ölt meg, hanem maga mellé állított ezzel – mutatott a tarkóján lévő béklyóra. 

– Akkor most Jeff a gazdád? 
– Ha lehet úgy mondani, akkor igen. 
Eközben Steve a kivetített  térképet vizsgálta Amandával.  – Sylvia,  elvileg már nem vagyunk 

messze. 
– Oké – mondta a nő, de nem vette le a szemét a robotról, ami már egyre jobban agonizált a fáj-

dalomtól, majd a földre is csuklott. – Revy nem jön velünk. 
– De miért? – nézett fel esdekelve Thy. 
– Mert nem velünk van. Megkíméljük az életét, mert nincs dolgunk vele, de el kell kapnunk ezt a 

Jeff-et, és…  
Revy szemei felpattantak. – Elkapni? Mégis mit akartok vele? 
– Úgy értem, elkapjuk, hogy… hogy beszéljünk vele, igen. – Ismét ostorozta magát, hogy ez ki-

csúszott a száján a robot előtt, de látva annak reakcióját belül végül fellélegzett, mert nem derült ki 
valódi szándékuk. 

Thy elbúcsúzott a lánytól, simogatta hosszú fekete haját, Revy pedig csak mosolygott fáradtan, 
és végül lehunyta a szemeit, hogy folytassa sérülésének javítását. 

A térkép alapján még egy hosszú folyosóegyüttesen kellett átvágni, és célba értek. 
Továbbra sem láttak sehol senkit, csak a síri csend ölelte körül őket. 
Nem sokkal később megérkeztek a hatalmas terembe; a térkép vörösen villogni kezdett, Steve 

pedig úgy döntött erre már nem lesz szükség. 
A terem úgy nézett ki, mint valamiféle kápolna. Középen egy emelvényen egy szobor állt, me-

lyen William Wright, Metropolis alapítója díszelgett, de a felszíni szoborral szemben ezt színesre 
festették, mintha csak meg akarnának gyalázni a férfi emlékét. A falak tövébe méteres magasságú 
fémládákat helyeztek, oldalukon elektronikus zár világított. 

A szobor körül fűthető hálózsákok tucatjai hevertek. Bárkik is laktak itt, sebesen hagyták el a 
helyiséget. A kör alakú teremben karcolásokkal és festésekkel tarkított fémoszlopok gyűrűje állt,  
melyen különféle ruhák lógtak. 

A bejáraton kívül egy másik folyosó vezetett kifelé innen, a terem átellenes oldalán nyílt. A fényt  
ósdi nemesgázlámpák szolgáltatták, melyeket a kupola alakú terem belső ívére erősítettek a magas-
ban. 

– Na és most? – kérdezte Sylvia, de halkan beszélt. 
– Most várnunk kell – mondta Steve, és újabb emléksorozat rohanta meg, mikor áldozatára egy 



sötét szobában várakozott fél napig, majd lecsapott, és hajszál híján tudott csak megmenekülni a ria-
dó aktiválása után. 

Amanda kérdezett: – Miért nem megyünk tovább eme kusza folyosók földjére téve lábunkat, 
hogy… 

– Mert elkerülhetjük ezt a Jeff-et. A legjobb az, ha itt maradunk, és várunk. Ez a terem úgy néz 
ki, mint valami gyülekezőhely, tehát előbb utóbb ide visszajön. 

– És ha van nekik még vagy hat másik ilyen? – akadékoskodott Sylvia. 
– Erre nagy az esély, de nem tudunk mit tenni. Elrejtőzünk az oszlopok és dobozok mögött, Thy 

őrzi a bejáratot. Ha jön valaki, jelez, felkészülünk, lekapcsoljuk a fickót és végeztünk. 
Sylvia nem tudott jobb tervvel előállni, ezért csak megvonta a vállát, és máris rejtekhely után né-

zelődött. Egy láda mögé rejtőzött, ahonnan tökéletesen rálátott a szemben lévő bejáratra. Steve átel-
lenben, szintén egy láda mögé bújt. Amanda a szobornak vetette hátát és leguggolt, majd mosolyog-
va nézte a földet maga előtt, Thy pedig álcázta magát és egy kicsit előrement. 

Teltek a percek… 
A csendnek köszönhetően szívverésük lelassult, és egyfajta magány tört rájuk. Steve érezte, hogy 

ezzel a Metropolisszal valami nagyon nem stimmel; ez a hely úgy tűnt neki, mintha valamiféle sza-
badságharcosok búvóhelye lenne. A városban eddig semmiféle nyomát nem látták a Weller által le-
festett statáriális állapotoknak; jól szervezettnek tűnt, ahol a keménykezű rendfenntartásra szükség 
van, és nem tehetnek kivételt. Ezt tökéletesen megértette, azonban a történelem során mindig akad-
tak karizmatikus emberek, akiknek nem tetszett a rendszer, és erős akaratuk, elszántságuk és kiállá-
suk tucatnyi más embert csábított el, majd máris kész volt a forradalom.

Azt azonban nem értette, miért van szükség ezekre az agybéklyókra. A forradalom – vagy ez 
esetben mozgalom – vezetője, ez a Jeff, erőszakkal állíthatta maga mellé az embereket. De a béklyók 
csak fegyelmezésre szolgáltak, az irányításhoz rendkívül magas intelligencia szükséges, és magának 
az irányítónak is rá kellett hangolódnia a béklyók által kialakított láthatatlan szálakra, melyből kö-
vetkezően neki is kellett hogy legyen ilyenje. Mindezek összességében ez a Jeff valami elképesztően 
okos férfi lehet. 

– Steve? – hívta Sylvia. 
– Vagyok. 
– Mi a véleményed erről az egészről? 
A férfi elmondta neki meglátásait, a nő pedig helyeselt. 
– Ha ezt megcsináljuk – folytatta Steve –, akkor rámegyünk Weller gyógyszerére. 
– Jó gondolat, be kell biztosítanunk magunkat a lehető legtöbb módon. 
– De most ide koncentráljunk! Próbáljuk elfogni ezt a Jeff-et, még ne kapjuk szét. Szeretnék  

megtudni egyet s mást. 
– Magam is erre gondoltam. Szólsz Amandának? Mert én még most is inkább csak lelőném.  

Nézz oda, úgy mered a padlóra, mintha filmet nézne ott. És az a mosoly… 
– Látom. Szerintem csak pörög az agya, és elképzel valamit. 
– Jól szórakozhat. 
– Meghiszem azt. 
Steve felállt, és mivel semmiféle veszély nem állt fent, kényelmesen Amanda mellé sétált. 
– Amanda – szólt rá suttogva. 
– Hallak, kék szemű lovag – motyogta a nő, de fel sem nézett. 
– Hallottad te is, ez a Jeff nevű valaki a vezér, lehetőleg próbáljuk elkapni, mert beszélni akarok 



vele. 
– Értettem – bólintott Amanda továbbra is a padlóra meredve, mi több mosolyogva.
Steve visszasétált a fedezékéhez. – Ez a nő nem normális. 
– Nahát, te is rájöttél? Ha tudnád mit művelt a kocsi… – Sylvia rögtön szidni kezdte magát, 

hogy ez kicsúszott a száján. 
– Mesélj! 
Sylvia sóhajtott. –  Na jó. Amanda megkörnyékezett a kocsiban. Neki nem akadály még a nő  

sem. 
– Ó, ti aztán vadítóak vagytok. 
– Na most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy beindított. Méghozzá két másodperc alatt, ami-

hez neked is fél óra kellett. Hogy csinálta? 
– Nem ütközhetett nagy ellenállásba. Nem akartam mondani, de én már láttam rajtad az elején,  

hogy van benned biszex hajlam. 
– Dehogy van. Én… 
– Hidd el, van. 
– Nocsak, két nap után te talán jobban ismersz engem, mint én magamat? 
– Ismerem a nőket. 
– Ismered a francokat.
– Pedig hihetsz nekem. Rengeteg női célpontot likvidáltam már. 
– Attól még, hogy pisztolyt dugsz a szájukba, még nem biztos, hogy ismered őket. 
– Mielőtt bedugtam azt a pisztolyt, néha hetekig beszélgettünk, ráadásul a legjobb kémeket is el-

kaptam. 
Sylvia füstölgött. Ismerte ezeket a kémeket, hiszen nem egyre még vigyázott is, és ha Steve tény-

leg elkapott párat, akkor a nőkkel kapcsolatos ismereteivel nem érdemes szembe szállni.  De nem  
lenne jobb, ha beismerném, hogy van bennem feltérképezetlen terület? Dehogyisnem. 

–  Oké, akkor ismersz minket. És oké, bevallom, valamit csinált Amanda velem. És most már  
nem vagyok benne biztos, hogy megvetnék egy másik nőt. Na, így jó? Ezt akartad hallani? 

– Mivel ez az igazság, ezt, igen, köszönöm. 
Sylvia megint csak füstölgött, és gyorsan rájött, hogy Steve most zsebre vágta. 
– De kérlek ezt ne verd nagy dobra, és neki semmiképp se mond, rendben?! Ezt még magammal  

is el kell intéznem. 
– Tehát kezded kedvelni? 
– Mondhatjuk úgy is, de ez a színjátszás megőrjít. 
– Vágj bele a monológjaiba és abbahagyja. 
– Igen, erre már rájöttem. És… 
– Várj! Jön Thy, valami van. 
Thy léptei nyomán finoman szállt a por, és mivel tudta, hogy Steve az álcázás ellenére is látja, ki  

sem kapcsolta a ruháját. – Steve, hülű, jönnek!
– Hányan vannak? 
– Hatan. 
– Hogy néznek ki? 
– Mind férfiak, nagy-nagy fegyverrel. 
– Kiszúrtad, melyik lehet ez a Jeff? 
– Ühüm, szerintem a legnagyobb darab férfi és az ő színei a legváltozatosabbak. Szerintem ő 



lesz. 
– Oké Thy, ügyes vagy. 
– Hihíí. 
– Most akkor menj a bejárat mellé, és légy készenlétben! Ne ölj meg senkit, csak üsd ki a kezeik-

ből a fegyvert, jó? 
– Igen, Steve. 
Thy máris a bejárat mellé surrant, kilökte karpengéit, és készen állt a rajtaütésre. 
Mivel Sylvia és Amanda is hallották a halk beszédet, felkészültek. Amanda féltérdre ereszkedett,  

jobb kezében kardját szorongatta, bal kezében pisztolyát, amit félig takarásban előrenyújtott. Sylvia 
szintúgy, jobb kezében lévő gépfegyverrel célzott a bejáratra, Steve pedig a saját mordályával. 

Léptek hallatszottak, nehéz lábbelik. A sárga fényű folyosón feltűntek az árnyékok. Majd megáll-
tak… 

A következő pillanatban egy korong röppent be a terembe, lassan forgott tengelye körül, a szélén 
futó fények pedig hirtelen felvillantak, elvakítva a bent lévőket. Steve-ék a szemük elé kapták kezei -
ket. 

Ekkor a léptek megint felhangzottak, és már futottak, vagyis tudták, hogy bent várják őket. De 
honnan? Talán meglátták Thyt? Vagy volt valami rejtett kamera ebben a teremben? 

A hat férfi bemasírozott, és meglepetésszerűen az elvakított csapatra üvöltöttek: – Fegyvereket 
eldobni!

Eddig nem akadhatott dolguk cyborgokkal, ugyanis kellően meglepődtek azon hogy a kis csapat 
továbbra is rájuk fogja a fegyvert, hiszen mesterséges szemük felvillanás védelmének köszönhetően 
egyáltalán nem vakultak el.

Az egyik óvatlan túl hirtelen mozdult, ebből következően Amanda máris meghúzta pisztolyának 
ravaszát. Az éles sivítást követően a plazmalövedék átvitte a fickó fejét. A maradék öt pedig pánik-
szerűen elsütötte fegyverét. 

Steve lebukott, két fegyver sorozata kilyuggatta a feje fölött lévő ládát. Oldalra gördült, villám-
gyorsan kihajolt és egy sorozattal leszakította két támadójának lábát térdből. Ezek azonnal elájultak 
a sokktól, és perceken belül belehalnak a vérveszteségbe. 

Sylviára nem céloztak, így fegyverével át tudott kaszálni a csoporton, de a lövedékeket úgy ve-
zette, hogy a nagydarab Jeffnek ne essen bántódása. Két másik hullott a padlóra, mellkasukból kifelé 
lökődött a vér szívük minden egyes dobbanására. 

Amanda megint lőtt, és eltalálta az utolsót, a nyakán. A plazmalövedék a nyakban lévő szövete-
ket és szerveket elolvasztotta, a férfi feje belesüllyedt a nyakába és eldőlt. 

Jeff pedig oldalra gördült, és most Amanda felé kaszált. A nő időben húzódott vissza, a lövedé-
kek ökölnyi darabokat téptek ki a szobor talapzatából. A férfi a tűzívet tovább vezette Steve felé, de 
nem sikerült teljesen akciója: Thy mellette termett, és nemes egyszerűséggel kettévágta a fegyvert. 

A sorozat félbeszakadt, Jeff elképedt, de nem adta fel a harcot. Eldobta a használhatatlan fegy-
vert, majd egy kést húzott elő, és támadója felé fordult. Ekkor pedig megdöbbent, mert nem látott  
senkit. 

Thy pedig mégis ott állt előtte, és most újra suhintott: lecsapott a kést tartó kézre és levágott két  
ujjat. A fegyver a padlóra hullott, a férfi pedig térdre.

Steve-ék rácéloztak, és közelebb mentek. 
Jeff szeme nagyra nyílt ahogy előtűnt előtte Thy, és csak most látta a másik három közeledő sze -

mét is természetellenesen irizálni. 



– Bassza meg – motyogta, majd ujjcsonkját szorítva oldalára borult. Ezután igyekezett megtalál-
ni az ütőerét a csuklójában, hogy ne veszítsen túl sok vért. Amint megtalálta, és belenézett a fegyve -
rek csövébe, felkacagott. – Hát sikerült. 

 Ezen most kellően meglepődtek. 
– Mi sikerült? – kérdezte Sylvia összehúzott szemekkel. 
– Újabb embereket idecsalni. Ráadásul megint Elásottakat küldtek. De innen nem juttok ki élve. 
– Arra ne vegyél mérget – mondta Sylvia, majd visszabiztosította fegyverét és leguggolt az olda-

lán fekvő férfi elé. – Te vagy Jeff?
A férfi fájdalmasan bólintott. 
– Mi ez a mozgalom? Miért kell agybéklyót használni? Na és miért vezeted őket?
– A mozgalom jó ügyet szolgál, majd idővel ti is meglátjátok. Az agybéklyó nem béklyó, hanem 

kommunikációs egység olyanok közt is, akik nem rendelkeznek beültetésekkel. Egy közös tudat jött 
létre, de persze ha nagyon akarja a vezér, akkor irányíthat is embereket. 

Ez utóbbi mondat megválaszolta azt, hogy nem Jeff vezeti ezt a mozgalmat… 
– Mit mondtál? A vezér? Hát nem te vagy? – Sylvia ösztönei visítani kezdtek, hogy valami rossz 

fog történni. Amanda és Steve hasonlóan érezhetett, mert közös egyetértésben nézték meg a két ki-
vezető járatot, Steve pedig máris előreküldte Thyt, hogy a visszafelé haladáshoz, vagyis inkább a me-
neküléshez felderítse az utat. 

A férfi – neve talán valóban Jeff, de ez már nem számított – grimaszolt. – Hát persze, hogy nem 
én vagyok. 

– Akkor ki? 
– Azt hiszem Jeff rólam beszél – hangzott egy dörgő hang, mintha valamiféle dühös istenség 

mondta volna ezt, és hangjától még a falak is megrepednének. A visszafelé vezető utat ellenőrző Ste-
ve és Thy szinte visszamenekültek a terembe. 

Ez előbb látott robotlány, Revy lépkedett befelé lassan. Thynál mindössze csak néhány centivel  
volt magasabb, és most megmutatta magát teljes egészében… és mivel előző formájához képest szin-
te teljesen átalakult, félelmetes látványt nyújtott. 

Vastag haja kétcentis tincsekbe állt össze és a földig ereszkedett, itt húzta maga után. Hátából 
kétujjnyi vastag kábelek tucatjai – mint valamiféle mélytengeri szörnyeteg csápjai – tekeregtek kifelé, 
melyek végén elektromos kisülések csattogtak. Ezek a kábelcsápok szinte önálló életet éltek, a falat 
tapogatták. A rongyos ruhadarabok éppen izzottak, kissé lángoltak, és lefoszlottak testéről. Testén 
kiválóan látni lehetett a végtagok illesztését a könyöknél, térdnél, csípőnél, ezeken a helyeken is ké-
kes energia cikázott. Kezeit ökölbe szorította, mintha valamit elemi erővel szorítana, de ujjai közül 
vörös fények szűrődtek ki. Szemei az arcára kiült gonosz mosoly miatt résnyire szűkültek, és most 
nem kéken, hanem vörösen izzottak: harci módba kapcsolt. 

Egyikük sem tudta mit tegyen, és valami oknál fogva még a fegyvert sem merték rászegezni. Va-
lahogy így nézhetett ki a régi mendemondák egyik elszabadult robotja, aminek megfékezése során 
épületeket, városrészeket ürítettek ki, a legjobb harci egységeket vetették be, és a siker még ekkor 
sem volt garantált. 

Revy a folyosóról a terembe toppant, megállt; a hátán lévő kábelek a falra szaladtak, és már ké-
kes dicsfényben fürösztötték a lelkileg instabil emberek számára isteni manifesztációnak tűnő lányt.

Jeff eközben felállt, és mélyen meghajolt. – Revy, vezérünk, légy üdvözölve ismét eredeti for-
mádban, és mond mit kívánsz tőlünk. 

Bár képtelenségnek tűnt,  Revy mintha lélegzett  volna:  minden egyes levegővételkor dörögve 



áramlott be a levegő a feltételezett tüdejébe, és csak Sylviáék jöttek rá, hogy ezt a funkciót csak ter -
vezésekor építették bele. 

– Jeff, hibáztál! – közölte dörögve Revy; Steve-ék hallásvédelme bekapcsolt. 
Jeff halálra rémült. – Ne… nem hibáztunk, hisz itt vannak, és… 
Revy egy morgás kíséretében meglódult. Bár Jefftől egy fejjel alacsonyabb volt, villámgyorsan el-

kapta a férfi nyakát és egy újabb morgás kíséretében úgy tépte le a fejét, mint egy virágot a mezőn. 
Miközben a test eldőlt, a fejcsonkból dőlt a vér. A Revy-re fröccsent cseppek egy sistergés kísére-

tében elpárologtak; a levegőt égett vér és az egyre fokozódó elektromos kisüléseket kísérő ózonszag 
töltötte meg. Revy elhajította a fej maradványát, mely koppanva gurult be az egyik járatba. Ránézett 
saját kezére, és mosolyogva figyelte, ahogy az ide került vér is hamuvá válik, és finoman lepereg. Ru-
hájának utolsó darabjai is a földre hullottak, a szövetszálak izzottak, finoman lángoltak. Másik kezét 
még ökölbe szorította, benne továbbra is ott volt a vörösen irizáló ismeretlen anyag. A fejletépéshez 
használt kezét is újra ökölbe szorította, majd kényelmesen a szoborhoz sétált és nekidőlt, a hátából 
és fejéből kinőtt kábelcsápok körbefonták a szobrot, mintha Revy bármelyik pillanatban elborulhat-
na. Karba tette kezeit. Nem tudták, hogy kit néz vörös szemeivel, de az apró fejmozdulatok azt jelen-
tették, hogy egyenként végigmérte őket. 

Sylviára meredt, majd újabb dörgésekkel kísért hangon szólalt meg, de az intenzitás már csök-
kent, mintha csak lenyugodott volna. – Örülök, hogy vagytok annyira észnél, hogy nem emeltek 
rám fegyvert. 

Ezt a tervet természetesen már a megjelenésekor elvetették. 
– Tudjátok, ki vagyok? 
Steve próbálta hívni Sylviát, de a szeme előtt csak a kom-egység átmeneti meghibásodásáról szó-

ló jelentést látta. Tehát Revy zavarja az adást. A férfi ránézett társaira: Sylvia csak tátott szájjal bá-
multa a robotot, Thy láthatólag rövidzárlatot kapott, és Amanda pedig már-már az ájulással küszkö-
dött, ezért magára vette a szóvivő szerepét, de nehezére esett a puszta beszéd is. 

– Ne… ne… nem… tud… juk – dadogta. 
Revy feléje fordította a fejét és arcára olyan ragadozó vigyor ült ki, hogy a férfi azt hitte, az ő feje 

lesz a következő amit letép. 
– A nevemet már tudjátok: Revy – mondta dörögve a robotlány, és hangja néhány újabb decibel-

lel lecsökkent. – És azt is tudjátok, hogy ki ő itt mögöttem? 
– Azt hiszem Me-me-metropolis a-a-alapítója. 
Revy elmosolyodott. – Ő csak egy báb, valakinek a szeme, füle, szája. 
– De hát akkor ki az a-a-alapító, ha nem ő? 
– Én vagyok… 
A bejelentés még az eddigi sokkhatáson is túltett. 
– De te is nemrég éb… 
– Előbb hazudtam, én sosem aludtam, mint ő – mutatott Thyra. – Már közel 120 éve egyfolytá-

ban üzemelek, magamra ébredtem, tanultam, és tanultam, és tanultam. Íme a végeredmény. – Szét-
tette a kezeit – mintha magát eladásra szánná –, majd karba tette őket. – Metropolist én alapítottam, 
és én magam irányítom még most is. 

Steve mondani akart valamit, de szavak nem hagyták el száját, ugyanis úgy érezte, hogy valami 
mozgolódik a fejében. Szurkálást érzett, kétszer hasító fájdalmat is, és rémülten vette tudomásul, 
hogy Revy kiolvasta a gondolatait mindössze néhány másodperc alatt. 

– William Wright már öreg, de még él – válaszolta meg Revy a ki nem mondott kérdést, majd 



máris folytatta egy újabbal. – És most azt akarod kérdezni, hogyan tovább? És mi ez az egész? –  
hangereje már emberire süllyedt és már nem bántotta fülüket. 

– I… igen. Miért csalsz ide embereket? 
– Ez egy teszt. Aki eljut ide és találkozik velem, na meg túl is éli, az eljut a következő fázisig. Ez a  

mostani beszélgetés, úgyhogy gratulálok.  
Steve-nek kezdett összeállni a kép. 
– Én ugyan csak megalapítottam a várost, és végig a háttérben rejtőzködtem, de most kénytelen 

vagyok aktívan vigyázni rá. Ha a felszínre megyek, mindenki azt hiszi rólam, hogy egy nemrég éb-
redt robot vagyok, ahogy ti is ezt hittétek. De én 120 év alatt kissé továbbfejlődtem „A” kategóriás  
robottá, mely Teresa előtt csak legenda volt. Sok önfejlesztő programot készítettem, melyek újabba-
kat fejlesztenek. És arra is rájöttem, hogy a testem tudom bővíteni, nincs szükségem senkire. És ez 
lett a végeredmény. 

Steve nyelt egyet. 
– Na és mi a helyzet Weller ezredessel? – kérdezte Revy. 
Steve szíve kihagyott egy ütemet. Nem akart hazudni, szó szerint félt, hogy felbőszíti. – Izé… hát 

ő remekül van. 
– Meg kell semmisíteni a hengert. 
– Mi? Miért? Az csak egy orvosságot készítő… 
Revy felkacagott. – Ugyan, dehogy. Hogy lehettetek ennyire naivak? A henger célpontkoordiná-

tát nyújt egy ballisztikus rakétának, melyet akár több ezer kilométerről is kilőhetnek. 
Erre most már Sylvia levegője is beszorult. Ezek szerint ennyit a tartalék tervről. 
– És akkor a rakétát bármikor kilőhetik? – kérdezte sápadtan. 
– Igen, de eddig nem tették, még kell nekik egy kis idő. Ráadásul nem ti vagytok az egyetlenek, 

akiknek van hengere,  ezért azonnal meg kell semmisíteni,  majd meg kell keresni két másikat és 
azokkal ugyanezt kell tenni. 

– Mi? Két másikat? – tátotta el a száját Steve. 
– Azt hiszed, csak ti vagytok az egyetlen Elásottak, akiket elkapott Weller? Az a földalatti város  

egy remek búvóhely és stratégiai pont. 
– És mi van a rakétával? Mekkora pusztítást okoz? 
– El tudja törölni Metropolist a föld színéről. 
– Tehát akkor nukleáris. 
– Az. Annyit tudok, hogy Weller előbb célpozíciókat akar telepíteni, de még nincs készen a raké-

tája. 
– És a rakétát nem lehet beállítani úgy, hogy ide csapódjon és kész? 
– Be lehetne, de várost felkészítettük erre is. Zavaróberendezések teszik tönkre a célzórendszert. 

De a henger olyan jelet bocsát ki, melyre a rakéta közvetlenül rá tud repülni. 
– És mi volt ez a feladat? Miért szólt ez arról, hogy téged kell elkapni?
– Ez a mozgalom csak egy álca. Én írtam ki a feladatot, és ide csalom a rám vadászókat, akik 

persze nem tudnak megölni, de én közben percek alatt letesztelek mindenkit. Aki nem érdemes az 
együttműködésre, annak kitörlöm az emlékeit velem kapcsolatban, ha meg túl makacs ellenállásba 
ütközök, sajnos ölnöm is kell. Nem kár ezekért az emberekért, mert csak a pénzt vadásszák, és előbb 
utóbb a lakosoknak gondjai lesznek velük. És én ezt nem hagyhatom. De ti mások vagytok. 

– Igen? És miben? 
– Időben megtudjátok. 



– Jó. Igazából mi baja van Wellernek Metropolisszal? 
– Agymosodának hívja, de ez valójában az a kontroll, amit én teszek. Ő tud erről, de arról nem,  

hogy én mozgatom a szálakat. 
– Nem próbáltad máshogy irányítani az embereket? 
Revy kacagott. – Túl makacsok és önelégültek vagytok. Soha nem fogjátok elfogadni azt, hogy 

egy robot bölcsebb és okosabb lehet nálatok. Ezért kellett a kontroll az agybéklyóval. Az eredmény 
egy békés város, ahol van jövőd, és ezt egy robot építette nektek, melyet ti a történelmetek során 
képtelenek voltatok. 

Ez a beolvasás rádöbbentette Steve-éket saját gyarlóságukra. Való igaz, folyamatosan háborúztak 
egymással az emberek, valaki mindig hatalomra vágyott; de Revy nem, ő csak teremtett, épített, és 
megszégyenítette az emberi fajt ezzel a várossal. Nem csoda hát, hogy a kontroll szükséges, mert ezt 
egy ember sem tudná megemészteni. Weller ezek egyike, ezért nevezte Metropolist agymosodának. 
Bár találhatott volna jobb módszert egy rakéta kilövésénél arra, hogy elveit hangoztassa…  

Steve-nek eszébe jutott valami. – Minden egyes emberen van agybéklyó?
– Nem, csak az irányítókon, és kulcsembereken. 
– De hogy csináltad?  Nem kéne valami komoly berendezés ehhez?
– Ez titok. Na meg ha el is akarnám magyarázni,  az körülbelül három hétbe telne, és ennyi  

időnk nincs. A béklyókkal egy gond van, ha valaki felülírja a működését. 
– Ez hogy lehetséges?
– Egy szimpla öntudat, erős akarat és céltudatosság bőven elég. Tehát csak a fontos emberek 

vannak béklyózva, és azoknak is csak a kettő vagy öt százalékáról lehet azt mondani, hogy van vala-
miféle személyiségük. Sajnos kénytelen vagyok így tenni, mert ha kitör egy lázadás az ember-robot 
kérdésben, Metropolis eddigi békéje odalesz. Mindemellett a béklyó csak egy szó, nem vesz el tőled 
semmit. Ugyanúgy szeretsz, érzel, miegymás, és szabad is vagy, én nem gátolok senkit semmiben. 

– Ez úgy hangzik, mint a régi kommunista rendszerek, melyek mind romba dőltek egy idő után. 
– Ó nem, ez nem olyan. Azt csinálhat bárki, amit akar, még az sem érdekel, ha szidja magát Met-

ropolist. Engem csak az érdekel, ha a béklyót valaki leveszi, és meginog a jól kiépített rendszerem. 
Ennyi. Aki értelmes, belátja, hogy ez kell. Ha nem hiszed, akkor nézd meg a Szigetet, vagy Babilont. 
Már kétszer porig rombolták őket az elmúlt évtizedekben, mert az irányítók emberek. Metropolist 
még soha senki nem tudta bevenni. És ezt a kényes belső egyensúlyt én magam is fent tudom tarta-
ni, de ekkor jön a képbe Weller, aki jelenleg a legnagyobb veszélyt jelenti az elmúlt százhúsz évben, 
és nem adta fel azon szándékát, hogy letörli ezt a várost a térképről. 

– Dixon parancsnok küldött oda minket. Ő talán azt remélte, hogy… ööö… 
– Igen, Dixon azt remélte, hogy ti tényleg eltakarítjátok Wellert. De ahogy elnézem, Weller meg-

győzött titeket ellenem, de mint mondtam, még ő sem tudja hogy létezem. Ő csak Metropolist és a 
rendszerét utálja. Remélem mindent érthetően és világosan elmagyaráztam nektek. 

Revy már teljesen emberi hangon beszélt, ezután pedig a vaskos kábelek visszahúzódtak testébe,  
haja összement, és már nem nézett ki másnak, mint egy átlagos, „B” kategóriás robotnak. Szemei in-
digókékre váltottak újra, hiszen elmúlt a közvetlen veszély, és érezte gondolataikat, még Thyét is, de 
igazából már irányította a lányt. Intett is neki, Thy pedig ijedt arccal bólintott; összeszedett néhány 
ruhát az egyik ládából, aminek nyitókódját Revy épp az imént ültette a fejébe. Míg a lány felöltözött,  
addig Steve egy pillanatnyi aggodalmat érzett, mert nem akarta elveszíteni Thyt. 

– Nyugi – mosolygott Revy –, nem veszem el tőled. 
Hát persze, olvas az agyamban. De hogy csinálja? 



– Ez szakmai titok – kacsintott a lány. 
Ó, nem szabad gondolnom semmire. 
– De nem ám – mosolygott. 
Kuss már, Steve, kuss. 
Revy kacagott. – Azt hiszem, titeket nevezhetlek roppant szórakoztatónak. És nem is vagytok 

hülyék. 
– És most mi lesz? 
– Elmehettek. 
– Csak így? 
– Miért, mit hittél? Hogy csak a levágott fejetek küldöm a felszínre? 
– De hát mások is meghaltak. 
– Azokat nem ítéltem értelmesnek, hogy eddig eljussunk az információ átadásban. 
– De azok akkor… 
– Steve, te most meg akarsz halni? 
– Nem, nem, bocs. 
– Vagy talán jobban szeretnéd, hogy megbéklyózzam a te agyad is?
– Nem, nem, ezt sem, köszi. 
– Helyes. Még mielőtt indultok, gyorsan beszélnünk kell még a béklyókról. Látod a korongokat  

ezeknek a tarkóján? 
Steve a halott férfiakra pillantott, és meglátta a féltenyérnyi kis szerkezeteket. 
– Ezek az agybéklyók, de többféle verzióban léteznek. Ez a legegyszerűbben felszerelt, de van, 

amit az orron át lőnek az agyba, van már elektronikus bevitel is szemen és mesterséges huzalozáson 
át is, és így tovább. 

– Ezeket mind… 
– Igen, mind az én találmányom. Tudod, egy robot nem tétlenkedik – kacsintott Revy. – Na de  

most már indulás. 
Steve-et kirázta a hideg, és társaival együtt lassan hátrálni kezdtek, de érezték, hogy ez a briliáns  

elme épp turkál az agyukban. Revy elmosolyodott. – Nyugi! Még találkozunk. – Ezzel kacsintott. 
A következő pillanatban pedig elveszítették eszméletüket és a folyosó padlójára csuklottak…   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. RÉSZ
Karbantartás
 
Steve felébredt a lakásukban, és a plafonra meresztette szemét. Úgy tűnt, elég sok minden kitör-

lődött az emlékezetéből; a földalatti folyosókon való ájulást követően nem tudta, hogyan jutottak ki, 
hogyan jutottak vissza a házba, de azt tudta, hogy megkapták a fizetségüket. 

Úgy feküdt itt, mint mielőtt elindultak az irodába; még Sylvia is a hasára hajtva fejét finoman 
szuszogva aludt. 

Lenézett a nőre, és megsimogatta a fejét. – Jó reggelt – mondta neki, miután felébredt.  
– Neked is – ásított.
Ekkor kinyílt az ajtó és Amanda lépett be. – Jó reggelt az életek kioltójának és védelmezőjének. 
Sylvia felült, és egy pillanat alatt átrohant testén a dühből származó adrenalin adag. – Te mit ke-

resel itt?!  
– Ó, bocsásson meg mademoiselle. – Amanda levette kalapját és meghajolt. – Csak gondoltam 

hozok némi finom étket nektek, hogy ébredésetek legyen örömteli, kényelmes, és hogy személyem 
kedveljétek még jobban, hiszen…  

– Tedd le oda és tűnj el!
– Igenis mademoiselle. – Amanda újra meghajolt, kalapját visszatette a fejére, letette a kis étkes 

dobozokat a földre, és elindult… az emelet felé. 
– Hé, nem arra, az ajtó ott van. 
Amanda a szíve elé kapta kezeit. – Ó, mi ez az ellenséges viselkedés életek védelmezője? Hisz  

tegnap azt mondtad nekem, alhatok az emeleten nyugodtan, érezzem otthon magam… 
Sylvia elképedt és segítségkérően Steve-re nézett. – Tényleg ezt mondtam? 
– Aha. 
Amanda egy mosoly kíséretében felment. 
– De miért törölték a fejemből ezt? És a tiétekből hogyhogy nem? 
– Ez Revy műve. Nemrég felbukkant, azt akarta, hogy a róla szóló emlékeink megmaradjanak, 

de az utána lévőket törölte. Vagyis a kifelé vezető utat. És szerintem azért, hogy ha valaki kihallgat 
minket, ne tudjunk válaszolni még igazságvizsgálónak se. De úgy tűnik, hogy mások is kiégtek ná-
lad. 

– Oké, akkor azt kérdezem mi minden történt még tegnap? 
– Nem sok, visszaérkeztünk ide, aztán leadtuk a jelentést a feladat véghezviteléről, de csak rész-

leges sikerrel. Ezért részleges fizetséget is kaptunk: nem hat hónapos bérlést csak egyet, és nem öt-
venezer egységet csak tízezret. De ez is jó, elvagyunk egy ideig és keresünk valami más melót ez -
után. 

– És most mi van Amandával? 
– Felajánlottad neki, hogy maradhat. 
– Ne már… 
– De. Sőt még mosolyogtál is hozzá.
Sylvia beletörődően sóhajtott, hogy nem fog megszabadulni a nőtől egy ideig. De ahogy már 

tegnap is érezte egy pillanat erejéig, a hosszas előadásmódon kívül nem tudta meghatározni, hogy 
mi zavarja benne. 

Felkászálódtak a matracról és felöltöztek. Sylvia a kajás dobozok felé lépett. Finom illatok árad-



tak belőlük. Kinyitotta az elsőt, melyben szintetikus sült hús és zöldségek lapultak. Megfogta az evő-
eszközt, és falatozni kezdett. – Hmm, ez jó. 

Steve is megtalálta magának a megfelelőt, és elgondolkodva enni kezdett. 
Ez idő alatt csak maguk elé meredtek és próbálták feldolgozni a tegnap lezajlott eseményeket. A 

délután elveszett, bár Sylviának bevillantak képek az irodában lezajlott vitáról, meg arról, hogy Steve 
hogyan tudta kidumálni azt, hogy legalább részleges fizetséget kapjanak. Amanda mosolygó arca is 
bevillant, többször is… méghozzá elég közelről. 

A férfira sandított. – Biztos, hogy csak az történt tegnap, amit mondtál? Semmi más? – Ez a kér-
dés régi emlékeket is felszínre hozott, mikor egységével önfeledt bulival ünnepeltek egy-egy sikeres 
bevetést. És ez persze hozta magával a szexuális emlékek tömkelegét is. 

– Igazából nekem is hiányzik egy csomó minden. Ami megmaradt, azt már elmondtam, és ab-
ban nem volt semmi különös. 

– Azt azonban nem értem, hogy Revyre emlékezünk, hogyhogy nem kotyogtuk el az irodában? 
– Azok mind béklyózottak, és Revy irányítja őket. Igazából én dumáltam össze vissza, de Revy-

nek köszönhetjük ezt a minimális fizetséget is. 
Sylvia befejezte az evést,  majd az üres dobozzal játszadozott a kezében. Elterelte gondolatait 

Amandáról, és a jelenlegi legfontosabb dologra koncentrált. – Ideje berendezkednünk. 
– Oké, máris indulunk – mondta Steve és lenyelte az utolsó ízletes, húsnak látszó dolgot. 
Sylvia rágyújtott, és megvárta hogy Steve elvégezze a dolgát a mosdóban. Mikor kijött, kérdőn 

nézett rá. – Vigyük Amandát és Thyt? 
Steve  megvonta  a  vállát.  –  Szerintem ne.  Mondjuk Thy talán  jöhetne  ha cipekedni  kell,  de 

Amanda… hát ő nem kell. 
Sylvia mosolygott. Mivel nem beszéltek meg semmiféle aktiváló parancsszót, fellopakodott az 

emeletre, és megböködte Thy vállát. 
– Hülű, jó reggelt. 
Sylvia a szája elé tette mutatóujját, hisz Amanda békésen szunyókált a földön, egy fűthető háló-

zsákban. Intett a robotlánynak, aki lábujjhegyen követte, közben mosolygott. 
Kiléptek az utcára és ismét a reggeli nyüzsgés fogadta őket. Az emberek munkába igyekeztek, az 

utca fölött éppen három helikopter suhant el. Sylviának egyből eszébe jutott a henger, és a kocsihoz 
ugrott, kinyitotta a tetőt, de megnyugodott: már tegnap összetörte. Ez akkor rendben, Weller már 
nem tud rájuk küldeni rakétát. Ám mi van a két másikkal? Revy azt mondta, hogy még kettő van itt  
valahol a városban. De biztos foglalkozik vele majd ő, vonta meg a vállát. 

Beszállt a kocsijába, Steve és Thy is az övékébe és elsuhantak az interaktív térkép alapján kijel-
zett lakberendezési üzletbe… 

 
A vásárlással viszonylag gyorsan végeztek, és még aznapi házhoz szállítást kértek egy kis plusz 

pénzért, mert ez nem okozott gondot. A berendezések – ágyak, szekrények, asztalok, belső memó-
riaegységek, takarítórobotok – nem kerültek összesen többe, mint háromezer egység. Amint ezzel 
végeztek, és a szállító már rakta össze a szükséges dolgokat, addig elmentek ruhákat is vásárolni. A 
mindennapiak mellé kellett valami olyasmi, ami kevésbé hívja fel magukra a figyelmet, így különféle 
színű és mintázatú rongyokat vásároltak, melyet a régi idők sivatagban lakó népei hordtak. 

Már dél felé járt az idő, mikor visszatértek a házhoz és éppen ekkor futott be a szállítókocsi is.  
Sylvia úgy irányította az emberi munkásokat, mintha hosszú évtizedekre rendezkednének be, de ő is 
tudta, hogy ez a hely még messze nem végleges. 



Természetesen készültséget is beállítottak: egy bejárathoz közeli szekrénybe csak fegyvereket tet-
tek, és gondosan zárták. 

A ház memóriaegysége – mely valójában egy kezdetleges mesterséges intelligencia volt – kö-
szöntötte őket a beüzemeléskor egy kellemes női hang formájában.

– Jó napot önöknek, kérem nevezzék meg magukat, hogy azonosítsam hangmintájukat, és ké-
rem a napi rutin bevitelét, igazi és műállatok szagmintáját a kiengedéshez, továbbá az élelem elké-
szítéséhez szükséges alapanyagok listáját. 

Sylviáék azonosították magukat, még Amandának is adtak jogot az üzemeltetésre, és Thynak is,  
de ő persze nem tudta, mit kérhetne ettől az egységtől és inkább beszélgetni szeretett volna vele, de  
rájött, hogy roppant unalmas. 

Ezt követően betáplálták az adatokat a robotokba, melyek máris dolgukra indultak, hogy kitaka-
rítsák az érkezésük előtt sokáig üresen álló házat. Ezt ezután bejegyeztették az irodában is, majd kö-
zös megegyezésben Sylvia és Steve nevére íratták, és mostantól fogva havi kétezer egységért fogják  
bérelni. 

Mire végeztek, már délutánra járt az idő. – Akkor azt hiszem ma már nem megyünk sehová –  
mondta Steve.

– Még elmehetünk várost nézni – válaszolt Sylvia. – A parkba akarok menni, egy kis zöldet látni. 
– Oké, menjünk. 
Átöltöztek, pontosabban ruháikra rongyokat aggattak. Amanda és Thy nem tartott velük, úgy 

döntöttek, itt maradnak. Amanda is roppant hamar megkedvelte a robotlányt, és rájött, hogy remek 
közönsége lesz, ha neki ad elő különféle darabokat. Thy persze nem értette a dolog szépségét, csak  
ámuldozott az előadásmódon, a nő körüli színeken, és jól szórakozott. 

Beszálltak a kocsiba, Steve vezetett és a legközelebbi park felé repültek. Mivel a házuk a délkeleti 
szektorban volt, így a déli park felé. 

Egy órával később megérkeztek, és megállították a kocsit a parkolóban. Sylvia elámult, amint 
közelről nézhette a hatalmas fákat. Mélyet szippantott a friss levegőből, és Steve-re mosolygott. – 
Na, tegyünk egy sétát!

A férfi megvonta a vállát, ő még nem érezte a vegetáció hiányát oly intenzívnek. 
A parkot erőtér ölelte körbe, hogy a benti, újratenyésztett igazi és mesterséges állatok ne tudja-

nak kiszökni az utcára. Ez utóbbiak ugyanúgy viselkedtek, mint az igaziak, azzal a különbséggel,  
hogy nem volt szükségük napi sétára, ürítésre és ételre, ezért jobban kedvelték őket az emberek. 
Agysémájukat nem volt nehéz lemásolni és telepíteni, ezért elég gyorsan újra elkészítették a régi ál-
latállomány erdőbe való részét: műmadarak csiripeltek, de ezek közé némi pattogó hang is vegyült  
ahogy  egyik-másik  meghibásodott.  Mókusok  futkároztak  az  ágakon,  élettelen  szemükről  szinte 
üvöltött, hogy műállatok. Rovarok szálltak a levegőben, ezeknek is jelentős része csak egy jól sike-
rült mini robot volt. 

A fák – tölgyek, fenyők – hatalmasra nőttek, a széles utat – ami mélyen a parkba vezetett – két  
oldalról szegélyezték. Az útról lelépve pedig térdig érő aljnövényzetben gázolhattak. A park kiterje-
dése talán öt négyzetkilométer lehetett, tehát egy egész napot el lehetett tölteni idebent, melynek 
eredménye kiváló feltöltődés lett. 

– Ez óriási – mosolygott Sylvia. – De régen vártam erre.
– Elhiszem – Steve magához húzta és megcsókolta. 
A nő félénken mosolygott. – Régen csináltam még parkban is. Beindítasz? 
– Úgy beszélsz magadról, mintha beléd kéne nyomni egy kulcsot és elfordítani, mint egy kocsi-



nál. 
Sylvia kacagott. – Igazából tényleg belém kell nyomni egy kulcsot – mondta és keze lesiklott Ste-

ve fenevadjára. 
– Huhú, tényleg itt akarod?
– Mondtam, régen parkban is csináltam. Nosztalgiázni akarok.
A férfi körbenézett. – Felőlem. Úgysincs itt senki. Gyere!
Befutottak az aljnövényzet közé, távol az úttól, ahol senki sem látta őket. 
– Akkor ahogy tegnap is kezdtük, jó? – kacsintott Sylvia és mire Steve észbe kapott, máris félre-

hajtotta a rongyokat, kivette nadrágjából a fenevadat és letérdelt elé. 
Szemei újra fennakadtak. A nő egy pillanatra abbahagyta és felnézett. – Most nem tudom kiöblí-

teni a számat úgyhogy szólj!
– O… oké. 
Folytatta,  Steve  pedig  egy  percen  belül  elélvezett,  miközben  ismét  elégedett  káromkodások 

csusszantak ki száján. Sylvia a száját törölgetve felállt, majd nekiállt eltaposni a növényzetet, hogy 
belefeküdjenek. Levette a rongyokat, leterítette, majd leült, lábát széttette. – Na most te jössz!

Steve már újratöltődött, de nekiállt levetkőztetni a nőt. Levette pulóverét, melltartóját, majd csó-
kolgatni kezdte melleit, hasát, közben oldotta ki a szíjat és húzta le a nadrágot. 

Sylvia nyögött, érezte hogy kezd beindulni, talán egy kicsit gyorsabban, mint tegnap. Tehát csak 
gyakorlás kérdése az egész,  gondolta. Helyes, Steve-vel pedig azt hiszem lesz bőven lehetőségem 
erre. 

A férfi  lehúzta a nő nadrágját,  a bugyiját is,  majd először térdeit kezdte csókolgatni,  ezután 
combjának belső felét, és haladt egyre közelebb. 

Sylvia felnyögött, ahogy Steve nyelve remek érzékiséggel masszírozta nemi szervét. Öt perc után 
ágyéka hirtelen felrobbant,  majd megfogta a férfi  fejét és felhúzta sajátja mellé,  így ágyékuk egy 
helyre került. 

– Fáradjon be, uram! – Mosolygott. 
Steve behatolt, és most nem kellett úgy viselkednie, mint egy szűzlánynál; most betolhatta egy-

ből tövig. 
A szeretkezést ismét különféle pozíciókban folytatták, egyszer pedig csendben is kellett marad-

niuk, hogy egy másik pár elhaladjon a közelükben, akik láthatólag ugyanezt az akciót tervezték. 
Egy óra múltán már egyikük sem bírta tovább. Visszaöltöztek, Sylvia haloványan mosolygott. – 

Most azt mondanám napról-napra, de azt kell mondanom óráról órára jobban esek beléd. 
Steve mosolygott. – Úgyszintén. – Egy pillanatra ismét a kínai kémnő jutott eszébe, és rájött, 

hogy Sylvia a második nő az életében, aki iránt így érez, ráadásul igen rövid idő alatt. Mintha egy-
másnak teremtette volna őket az ég, és kellett ez a Teresa ahhoz, hogy egymásra találjanak. Vagy ta-
lán egymásnak készítették őket? Ez a kérdés új megvilágításba helyezett mindent, mintha egy előre 
megírt forgatókönyv szerint történnének az események. De nem, ez kizárt, hisz nem volt senki, aki 
így tervezhette volna. Egy harmadik magyarázat is felmerült a hirtelen lobbant szerelemre, ez pedig 
Sylvia esetében az egy évnyi pusztában vándorlás, Steve-ében pedig a még fel nem fogott világválto-
zás és a tudatalatti ragaszkodás ahhoz, mintha mi se történt volna. Ha tudta volna, hogy a várost el -
hagyva az igazi pusztulás látványából származó sokkot nem élte még át, itt és most elindult volna, 
hol túltegye magát rajta. 

Sylvia megcsókolta a férfit, szájában érezte a frissességet. – Mm, kell nekem is ilyen Implant. 
– Melyikre gondolsz? – vonta fel a szemöldökét Steve. 



– Ami a szádban van. 
– Aha, az jó, hasznos. De nyugi, nem büdös a szád, ha erre gondolsz, tehát nem kell ilyen. 
– De kell, jobban érezném magam. Apropó, nem kéne keresni valami karbantartó egységet? 
– Nem hiszem hogy van, nem készültek cyborgokra. 
– De ez az egyezményes idő lejárt, tehát várható a felbukkanásunk nagyobb számban, és szerin-

tem ezért készülnek rá. És Dixon is mondta, hogy itt van erre lehetőség. 
– Hmm, igazad lehet. De ha minket nem is, Thyt tuti meg kell piszkálnunk. 
– Hogy érted? 
– Hát a szenzorait meg kell javíttatni, és a legközelebbi küldetéskor akár egymaga elintézheti az 

egészet. 
– Kell neki közvetlen kontroll is, különben könnyen elveszítheted.
– Tudom. Csak egy gondolat volt. Na gyere, nézzünk szét!
– Hol? 
– A városban. 
– Ma csak itt szeretnék maradni a parkban sötétedésig veled. 
Steve nem ellenkezett sokáig. Átölelték egymást és álomba szenderültek… 
 
A nap már lebukott a horizont alá, mikor felébredtek. A madarak már nem csiripeltek, helyettük 

mesterséges tücskök biztosították az éji koncertet. 
Sylvia ásított és felült. – Ha ez nem pihentető alvás, akkor semmi, de még tudnék aludni itt vagy  

két napig. 
– Szintén. Én kétszer felébredtem, de hamar visszaaludtam. 
– Hazamegyünk? 
– Aha, ha már szépen berendeztük a lakásunkat, akkor ne csak a parkban múlassuk az időt. 
– Kéne valami növény is otthonra. 
– Jó, majd veszünk valami igazinak kinéző…  
– Igazit akarok. 
– Az tuti drága. 
– Van elég pénzünk. 
– Ne szórjuk. 
– Mondod te, holott kétszázat adtál egy öt egységes matracért. 
– Ezt honnan tudod? 
– Thy mondta. 
– Hah, kotyog a kis csaj. 
Sylvia felnevetett. – Valamiféle pálmát szeretnék, ami fölénk borul mikor alszunk. 
– Jó, meglesz – mondta Steve de persze azon gondolkodott, hogy művirágot szerez és hozzá va-

lami élénkítő spray-t. De valójában még ezzel sem akart foglalkozni. – De miért nem te veszel vala-
mit? 

– Igaz – vonta meg a vállát a nő. – De majd holnap, most menjünk haza!
Felkászálódtak, majd lopakodva indultak vissza az út felé.
– Remélem nem látott minket senki, míg odabent azt csináltuk – mosolygott Sylvia. 
– Nem hiszem, senki nem járt erre. Meg amúgy is van vagy ötven bejárata a parknak. 
Visszaértek az útra, majd kisétáltak a parkból. Az esti levegő kissé hűvös lett, látták leheletüket a 

szájuk előtt. Beszálltak a kocsiba, majd a házuk felé vették az irányt… 



 
Menet közben átestek egy rutinellenőrzésen, ahol a járőrparancsnok szinte leborult előttük, mi-

kor megtudta hogy Elásottakhoz van szerencséje. Rajongását tetézte azzal, hogy egy világító névkár-
tyát is adott, mondván, ha bármire szükségük van, csak hívják. Sylvia beszélt vele, megköszönte, és a 
kártyát a zsebébe tette a másik, már előzőleg kapott mellé. 

Mikor továbbrepültek, a nő halkan motyogta maga elé. – Remélem még lesz egy pár ilyen kár -
tyánk. 

– Rajongókat gyűjtesz? – sandított rá egy pillanatra Steve, de közben az utat is figyelte, nehogy 
elüssenek egy gyalogost, melyből szerencsére már kevés lézengett az esti hideg miatt. 

– Olyasmiket – nézett rá és elmosolyodott. – Ha már ennyire kedvelnek, én nem futok el tőlük. 
Megérkeztek a házhoz, majd szorosan a fal mellé parkoltak. Kiszálltak és beléptek. 
A fenti emeletről ismét hallották Amanda előadását, sőt Thy még tapsolt is. 
– Ez kezd eldurvulni – súgta Sylvia. 
– Tetszik neki, hadd élvezze. 
Mivel megéheztek, ismét kivettek egy adag élelmet a dobozokból, majd ezután Sylvia rágyújtott. 
– Kívánják, hogy bekapcsoljam a fűtést? – hangzott a ház memóriaegysége. 
– Igen, köszi – vetette oda Sylvia. 
– Parancsolnak valami mást is mára? 
– Engedd tele a kádat!
– Igen, Sylvia. Egyéb utasítás? 
– Mára nincs. 
– Ez esetben jó éjszakát. 
Steve és Sylvia elmentek fürdeni, ahol folytatták azt, amit a parkban elkezdtek. 
Nem sokkal később kielégülten tértek nyugovóra az új ágyukban.
Amanda még folytatta az előadást, Sylviáék bekapcsolták fülükben a zajszűrést és elaludtak… 
 
Reggel kilenc felé ébredhettek. Elsőként Steve ült fel az ágyban, ahol Sylvia még finoman nyögve 

húzta vissza. – Maradj még!
– Már nem tudok aludni. 
– Én se, de ne aludni maradj itt. 
– Ejha, de aktívak lettünk – mosolygott a férfi és egy csókot adott a homlokára. 
Pillanatokon belül szeretkezni kezdtek. Mivel az alsó rész egybe volt nyitva a konyhával és a lép-

csőházzal, nem sokkal később Amanda jött le ásítozva. Steve és Slyvia észre sem vették, csak akkor, 
mikor egy szál bugyiban és melltartóban, unottan kérdezett valamit, nem véve tudomást arról, hogy 
épp intim perceket zavar meg. – Kértek valami frissítőt? 

– Bazdmeg – mondta Sylvia és lerúgta magáról Steve-et. – Kicsit diszkrétebben, ha lehet. 
– Tehát nem kértek – Amanda megvonta a vállát és dudorászva elfordult, hogy egy reggeli ener-

giaitalt készítsen. Bekapcsolta a tegnap rendelt kis gépet, bedobta a kis csomagolt kockát, majd pil -
lanatokon belül elkészült az ital. 

Eközben Sylvia takarta magát a takaróval, és szemei szikrákat szórtak. 
– Hűha, de szégyenlős vagy – állapította meg Steve. 
– Persze, mert már megkörnyékezett. De te is lehetnél diszkrétebb. 
– Jó. Az leszek – ezzel Steve kiszállt az ágyból és meztelenül közeledett Amanda felé. Na most el-

rendezem a csajokat egymással. 



A szőke nő épp megfordult és eltátotta száját. – Hát mit látnak szemeim, micsoda fenevad köze-
ledik felém. – Ezután még jobban meglepődött azon, hogy Steve megfogta a karját és az ágy felé  
rángatta, majd szinte behajította őt Sylvia mellé. 

Míg Amanda kacagott, Sylvia majdnem agyvérzést kapott. 
Ám ez nem tartott sokáig. Steve karba tett kézzel figyelte ahogy barátnőjét Amanda pillanatok 

alatt beindítja, és berántja a takaró alá. Mindjárt beszállhatok én is, gondolta. 
Sylvia úgy bukkant elő a takaró szélénél, mint fuldokló a vízből, szinte kiáltozott, hogy segíts. 
Steve persze röhögött. Na most ismerd meg saját magad, Drágám!
Míg Sylvia egyre kevesebb ellenállást tanúsított, addig Steve is megitta az italt, amit Amanda ké-

szített. Perceken belül pedig elemi férfiasság vett erőt rajta, tehát a nő szándékosan készített ilyen 
italt. Nocsak, Amanda, szeretnéd, hogy lerendezzelek? Azt hiszem ezzel nem lesz gond. 

Steve néhány perccel később bemászott az ágyba, hogy segítsen Sylviának, és a nő most már két  
oldalról kapta azt, amiért egy évet várt, és ez megfelelő megelégedettséggel töltötte el ahhoz, hogy ne 
robbanjon fel annak láttán, hogy Amanda szinte éhesen nyújtózik Steve férfiassága felé, és pillanato-
kon belül a szájába csúsztatja a fenevadat… 

 
Két órával később hárman feküdtek az ágyban, fejük három irányban és lábaikkal simogatták 

egymást. 
Sylvia körberöhögte a saját fejét. Úgy érezte, hogy felszabadult. Ilyet még a befekvés előtt sem ér-

zett, ennyire jó sosem volt férfivel és nővel egyszerre. Újjászületés, talán ez a legjobb szó arra, amit 
érzett. Nem érdekelte semmi és senki, még féltékenységet sem érzett, hogy barátja úgy dugta meg a  
szeme láttára Amandát, hogy annak még a szemei is fennakadtak. De nem érdekelte, mert ő is ka-
pott olyat, amiről sokan álmodni sem mernének. 

Steve  kimondottan  örült,  hogy  két  szép  nővel  ezentúl  bármikor  együtt  múlathatja  az  időt. 
Amandát  roppant  kívánatosnak tartotta,  szívesen dugott  vele így  spontánul  egyet,  és  a  jövőben 
akármikor, de semmit nem érzett iránta. 

Amanda pedig maga előtt mutogatott a levegőbe, a plafon felé, és megint színpadi darabot írt a  
fejében a nemrég történt eseményekről, de most szerencsére nem hangosan tette ezt.

Elsőként Sylvia kászálódott ki az ágyból és meztelenül sétált a konyhagépekhez, hogy igyon va-
lamit. Amanda és Steve még ott maradtak, és a szőke hajzuhatag hamar mozgásba lendült Steve 
ágyéka fölött. 

Sylviát továbbra sem érdekelte, sőt még örült is, és élvezte, hogy barátja jól érzi magát. És azt is  
érezte, hogy őt szereti… hiszen őt nézte. 

Azt hiszem minden megválaszolásra került bennem, gondolta Sylvia. Egy perverz biszex cyborg 
picsa vagyok, akinek hazabaszták a hormonháztartását, de két ilyen szexfélisten még ennek ellenére 
is beindít. És Amanda… Hát ez a nő jobb, mint gondoltam. És… Nem, azt nem hiszem, hogy szere-
tem, mindössze csak kívánom. De nagyon, még most is falnám mindenét és hagynám hogy ő is fal-
jon. Nos, akkor azt hiszem Amanda itt marad végleg, ha kell lehívom, de igazából akármikor lejö-
het. Steve szeret, ez a rész rendben, szexualitás rendben, ha női dolgokról akarok beszélni az is rend-
ben, vagyis minden rendben. Hú, hogy is nevezzem ezt az érzést… boldogság?

Amanda pozíciót váltott, és lovagolt Steve-en, a férfi pedig simogatta a testét, de mindvégig Syl-
viát nézte. 

– Nem kell nézned folyton – mondta Sylvia. 
– De téged szeretlek. 



Sylvia mosolygott. 
– Tényleg nem zavar? – kérdezte a férfi. 
– Nem. 
– De hogyan? Nemrég féltékeny voltál, most meg… 
– Nem tudom, drága, de nem zavar. Sőt, élvezem. Mindjárt beszállok én is megint csak meg-

iszom ezt a löttyöt. 
– Oké, siess, még maradt neked is anyag. 
Sylvia elmosolyodott, de nem sietett. Kényelmesen megitta az italt, elszívott egy cigit is.
Hirtelen Thy sétált le az emeletről, mosolygott, de nem számított arra mi folyik itt. – Hülülű… 

hülű… lű… hú, fent leszek, majd hívjatok – fordult vissza sebesen. 
Sylvia kacagott, és feltartotta a hüvelykujját Thynak, majd az ital és cigaretta után fejest ugrott az 

ágyba, hogy kapcsolatuk újdonsült tagját újra élvezhesse… 
 
Nem sokkal később újra a plafont nézték, és egymást simogatták lábaikkal. 
– Most már kéne valamit értelmeset is csinálni – mondta Steve. 
A két nő felkacagott. 
Sylvia felült, és kikászálódott az ágyból. – Na, gyerünk, öltözni! Ma megyünk karbantartásra és 

Thynak is keresünk egy szerelőt. 
Steve is kipattant az ágyból, Amanda azonban még ott maradt, és simogatta saját testét. Látható-

an még nem akarta abbahagyni ezt a remek reggelt, de már tényleg muszáj volt valamit tenniük,  
mert a testükben a hosszú alvás még hagyhatott nemkívánatos, eddig fel nem ismert üzemzavaro-
kat. 

Sylvia lehívta Thyt, aki áradozva nézte az érzelmek színes kavalkádját, melyek az egész szobát 
betöltötték. – Hű, ez tök szép, tök szépek vagytok. 

Sylvia bölcsen mosolygott, mi több, el is pirult, mintha a robotlány előtt szégyenkeznie kellene 
bármiben is.  Istenem, de jó estém és reggelem volt. Imádom ezt a Metropolist. Ma megint elme-
gyünk valami kényelmes melóra, lelövünk pár rossz fiút és este folytatása következik ennek a… Jé-
zusom, már a gondolattól is beindulok. Köszönöm nektek. 

Steve és Sylvia szép lassan felöltöztek, de Amanda még az ágyban feküdt és újra elaludt. 
– Kelted te vagy én? – kérdezte Sylvia. 
Steve megvonta a vállát. – Keltsd te!
Sylvia odasétált, és leült az ágyra. Felrázás helyett pedig simogatni kezdte az arcát. 
Amanda kinyitotta szemét: – Oh mon dieu, micsoda ébredésben részesültem életek védelmező-

jétől. Hát mily kellemes is e város, hol… 
Sylvia hirtelen elrántotta a kezét, mert hamar rájött, hogy ez az előadásmód még mindig bosz-

szantja. Gyorsan a szavába vágott. – Ébresztő művésznő! 
– Oui, máris ébredem, de engedd, hadd nyújtóztassam tagjaim, mik a remek reggel után… 
– Na, igyekezz! – Sylvia felállt az ágyról és a karba tett kézzel álldogáló, pimaszul mosolygó Ste-

ve-hez sétált. – Ne mond, tudom hogy igazad volt, de az újdonságot a szexuális beállítottságomról 
majd én beszélem meg magammal. 

– De örömmel látom, hogy élvezted az egészet – kacsintott a férfi. 
– Nem kicsit. De legközelebb csak csináljuk, egy szót se szólj erről többet, oké? 
– Felőlem… De most már ideje behozni a kocsiból a térképet és körülnézni.
– Oké, hozd, én addig iszok valami frissítőt. 



Míg Amanda kínos lassúsággal öltözködött és egy rögtönzött darabot adott elő a remek ébredés-
ről, addig Steve behozta az ő kocsijukból a kivetítőt és a szoba közepére tette a földre. Bekapcsolta,  
és a térbeli várostérkép a hely mérete miatt már jobban áttekinthetővé vált. 

Thy csak csendben megvárta, míg egymással megbeszélik a dolgokat. Mikor a térkép már lassan 
forgott körülöttük, leültek a földre. Sylvia cigarettával kínálta Amandát, aki a fejét rázta. 

– Nem hagyom, hogy számat ily méreg… 
– Csak mond, hogy nem kérsz. 
– Nem kérek. 
Sylvia bólintott és rágyújtott, de ekkor eszébe jutott, hogy zavarhatja Amandát, de az is, hogy a 

ház egysége kiszívhatja a füstöt. – Füstelszívást kérek – mondta a plafon felé. 
– Igen, Sylvia. – Válaszolt az egység. – És jó reggelt mindenkinek! Kívánod, Sylvia, hogy legyen 

nevem? 
– Hmm… – a nő a fal tövébe épített egység elé fordult. – Hívjunk Dolores-nek, oké? 
– Dolores… Név eltárolva, megnevezés rögzítve. Itt Dolores beszél, Jó reggelt mindenkinek! 
– Jó reggelt Dolores – mondták egyszerre, Thy még integetett is. 
Steve közben megtalálta a szükséges létesítményt. A kormányzati iroda által üzemeltetett, há-

romszintes épületet láthatóan nemrég emelték, és csak és kizárólag az Elásottak ellátásával foglalko-
zott. Steve máris átküldte a koordinátákat a másik kocsiba, és újabb érdekességet talált a saját fejé-
ben, a memóriaegységet. Ebbe is betöltötte, az adatok látómezejének belső felére vetítődtek, így már 
gyalog is könnyedén odatalálhatnak. 

– Na lányok – zárta be a térképet. – Ideje indulni. Azt hiszem ezen a helyen minden meglesz,  
ami kell. 

Távozás előtt még reggeliztek azok, akik eddig nem tették, majd az előző párosításban – tehát 
Steve és Thy, valamint Sylvia és Amanda – a kocsikba ültek és megkezdték útjukat a karbantartó 
épülethez… 

 
Egy óra múltán leparkoltak az épület elé. Dél felé járt, és éppen homokvihar söpört át a városon, 

így az emberek biztonságba húzódtak, és Steve-ék sem szálltak még ki. 
A vihar  mindössze  hat  percig  tartott;  betakarta  a  kocsikat,  teleszórta  homokkal  az  utcákat.  

Amint elvonult, kisütött a nap. Kiszálltak, lesöpörték a kocsikról a homokot. 
A háromszintes épület több bejárattal rendelkezett, melyeket minden oldalról lépcsőkön lehetett 

megközelíteni. Az ablakokat fémlapok fedték, az egyenetlen oldalfalakról finoman hordta le a ho-
mokot a szél. Az épületet szemmel láthatólag nem egész öt éve emelték, így viszonylag újnak, emel-
lett jellegtelennek volt mondható, méghozzá annyira, hogyha a térkép nem irányította volna őket 
ide, elmentek volna mellette. 

– Mehetünk? – kérdezte Steve, miközben leporolta kezeit. 
A két nő bólintott, és némi félelem lett úrrá rajtuk, hiszen az emlékeik felvillantak; sok esetben 

még egy egyszerű átvizsgálás is fájdalmassá tudott válni. Thy is bólogatott, de ő nem félt, ilyenkor 
egyszerűen kikapcsolta a visszacsatolót. 

Fellépkedtek a lépcsőkön, és a bejárat mögött álló férfi a közeledtükre elutasító mozdulatokat té-
ve szaladt közelebb. – A belépés szigorúan tilos ebbe a… – ám ekkor meglátta Thyt és felragyogott 
az arca. – Hohó, a belépés engedélyezve, Elásottakat mindig várunk szeretettel. 

Megint Steve beszélt hivatalos ügyekben. – Átvizsgálásra jelentkeznénk, Dixon parancsnok kül-
dött. 



– Nem szükséges semmiféle ajánlás, jöjjenek be bátran. – A középkorú, rongyokba öltözött férfi 
kezével hívta maga után őket. 

A rutin kezelés emlékei megállás nélkül villantak át agyukon, emiatt kissé hezitálva léptek be a  
földszint néptelen termébe. A szemben lévő fal előtt egy világító pult terült el, külső felén hasmagas-
ságban üdvözlő üzenet futott végig. A jobb- és baloldali falak mentén ajtók nyíltak, melyek ismeret-
len helyekre vezettek, középen pedig két sorban fémszékeket állítottak fel. A plafonról ósdi tányér-
lámpák lógtak.

– Foglaljanak helyet, máris hozom a szükséges dolgokat – a férfi ezzel elviharzott a pult mögé és 
lázasan keresett valamit. Láthatóan nem készült arra, hogy Elásottak jelennek meg előzetes bejelen-
tés nélkül. 

Megtalálta, amire szüksége volt: egy lebegő, csipogó, korong alakú robotot. Bekapcsolta és a le-
vegőbe dobta. Kijött a pult mögül, majd a robot alsó részén lengedező kábelt elkapta és a tarkójába 
dugta. Ezek a kis gépek amolyan titkár szerepét töltötték be, de ehhez az is kellett, hogy a használója  
is rendelkezzen a megfelelő beültetésekkel az összehangolódáshoz. Az ember csak végignézte a cy-
borgokat vagy robotokat, és minden egyes tapasztalat továbbítódott a kis gépbe, ami feldolgozta az 
adatokat és visszaküldte az irányító fejébe. 

A férfi közelebb lépett hozzájuk, a robot követte a levegőben. – Nos kérem, kivel kezdhetem a 
vizsgálatot? Ó, apropó, először természetesen csak egy gyors állapotfelmérést végzünk, mindössze 
annyit, hogy valóban Elásottak-e. – A férfi ezzel belenézett a szemükbe mesterséges szemeivel, ami-
nek írisze ide-oda forgott és villogott. 

– Nos, máris pozitív eredményt kaptam – válaszolt néhány másodperc múlva –, önök valóban 
Elásottak. Bár a robot… 

– Thy vagyok – mondta durcásan a robotlány. 
– Oké, Thy… tehát Thy eddig bejegyzetlen típus, más robotokat láttunk már, de ilyet mint ez… 
– Mint Ő – javította ki megint a lány. 
– Oké, tehát mint Ő, még sosem. Milyen típus? 
Steve válaszolt volna, de Thy megelőzte, és gyorsan átváltoztatta a saját haját. A férfi erre majd-

nem elájult az örömtől. – Hát ezt nem hiszem el. – Kis szünetet tartott, majd folytatta. – Ó, elnézést, 
csak a legendás ZM 48-asokból egyet sem látott senki sem. 

– Mennyit készítettek belőlük? – kérdezte Steve. Kezdte úgy érezni, hogy Thy egy valóságos 
kincs. 

– Mindössze egy tucatnyit. Tesztszéria volt, de sok gond adódott vele. A szenzorai gyorsan tönk-
rementek, és típushibának számított az irányérzék hiánya. 

– Azt akarja mondani, hogy természetes az, hogy azt se tudja merre jár? 
– Igen, azt. 
Steve rosszallóan nézett Thyra, aki csak integetett egy ártatlan mosoly kíséretében. Sóhajtott. –  

Nagyszerű. Mit tud megjavítani rajta? 
– Attól félek semmit. Bármi is kellene hozzá, azt nem lehet beszerezni. Ha nagy szerencséjük 

van, még találkozhatnak ilyen típussal, mint… Ő, és akkor át lehet építeni, de akkor a másik lesz se-
lejtes. 

– Nem lehet más egyszerűbb széria alkatrészeit beletenni? 
– Sajnos nem, az ő egész teste speciális. 
– Hallod? Speciális vagy – Steve nyugtatólag simogatta Thy fejét, mert a lány kezdett elkesere-

dett arcot vágni. 



– Ühüm, hallom – ezzel „sóhajtott”, mely reakciót a vizsgálatot végző férfi újfent áradozva fi-
gyelt, és arcára még a döbbenet is kiült, melyről kiválóan le lehetett olvasni amit gondol: Aztaa… ez  
lélegzést is imitál. 

Néhány perces csend állt be, eközben Steve megbékélt az érzéssel, hogy Thy hibás marad. Még 
Sylvia és Amanda is vigasztalóan simogatták a szomorú lány fejét, a művésznő pedig egy félperces 
darabot adott elő neki, hogy megnyugtassa. A kívánt hatást elérték: arca felragyogott, a vizsgáló férfi 
pedig megint az ájulás szélére került mikor meglátta az összhangot közöttük. 

– És mi a helyzet velünk? – fordult Steve a férfi felé, aki ennek hatására egy újabb gyors elemzést  
végzett, mely ezúttal bő öt percig tartott. 

– Nos, a hölgyek rendben vannak, egy karbantartást meg kell ejteni a hosszú hibernáció után, 
mert az izmok és pántolások, ha fogalmazhatok így, berozsdásodtak. De ez nem tart sokáig, mind-
össze egy óra, néhány injekció és kész. Ám maga már más eset. 

– Ezt hogy érti? 
– A maga teste sem egyszerű darab, kissé túlturbózott, ha fogalmazhatok így. 
– A nanorobot befecskendezőre gondol? 
– Igen, arra is, meg az izmaira. A magáé a legerősebb AM 66-os, de a teljes üzemeléshez hiá-

nyoznak a meghajtók. Mintha kifelejtették volna. 
– Tehát csak félgőzön berregek? 
A férfi felkacagott. – Olyasmi. Ha gondolja, megpróbálhatjuk beépíteni, de lesznek mellékhatá-

sok. 
– Mint például? 
– Sok idő kell a bejáratódáshoz. A mesterséges elemek is edződnek, de ha túl gyorsan hozza ki a  

maximumot, akkor… attól tartok szétszakad. 
Steve nyelt egyet, hiszen már hallott ilyen rémtörténetet egy férfiról, aki a túl erős lábainak elké-

pesztő teljesítményét megpróbálta a végletekig elvinni, de egy egyszerű sebességmérő futásnál az 
erősítő réteg és csatolások szilánkosra törték a medencecsontot. 

– Mennyi idő egy ilyen bejáratódás?
A férfi megvonta a vállát. – Azt hiszem két-három hét. Addig csak fokozatosan erősítheti a csa-

tolásokat, tehát ne menjen harci bevetésre ha lehet. Akarja ezt? 
– Hmm. Még lesz egy-két melónk nemsokára, így azt hiszem elnapolhatjuk. Valami más? 
– Csak amit előzőleg mondtam, tehát a karbantartás, mely persze magára is ráfér. Kezdhetjük? 
– Úgy érti most? – Erre a kérdésre még a két nő is összerezzent, és szinte menekülési lehetőség 

után néztek.
– Igen, most. 
Steve sóhajtott. – Na jó, essünk túl rajta. Hölgyeké az elsőbbség. 
– Ne már – mondták egyszerre, szemük szinte könyörgött. 
– Bocs, csajok – tette szét Steve a kezeit. – Valakinek el kell kezdeni. 
– Akkor légy férfi – bökdöste meg a mellkasát Sylvia –, és mutasd hogy kell. 
– Azt hittem, hogy a női félelem és óvatosság már pár évtizede tovatűnt. 
– Ilyenkor mindig törékenyek vagyunk. Na, te mész előre. 
Steve megadóan kacagott, mintha már jó előre tudta volna, hogy ezt fogják mondani. – Hát jó.  

Velem kezdjük – bólintott a férfi felé, amaz vissza, és kezével intett, hogy kövesse. 
Steve a válla fölött még hátramosolygott, és kacsintott: Nyugi lányok, csak figyeljetek, és tanulja-

tok!



Sylvia és Amanda ámuldozva nézték a bátor férfit, amint eltűnik az ajtó mögött… 
 
Néhány perccel később borzalmas üvöltés csapta meg fülüket, mely nem is maradt abba jó tíz  

percig. 
Sylvia és Amanda már kezdtek nevetni, Thy pedig aggódóan futkározott, és időnként az ajtón is  

dörömbölt, mert féltette Steve-et. 
Nem sokkal később a férfi kitámolygott a szobából, és két lépés után a földre csuklott. Ennek lát-

tán a két nő máris abbahagyta a nevetést, és arcukon félelemmel pillantottak egymásra. 
– Te mész következőnek – mondták egyszerre egymásnak, de egyikük sem mert mozdulni. 
Az ajtó újra kinyílt, és a vizsgálatot végző férfi – ijesztő öltözékben – jelent meg. – Hölgyeim, ki 

a következő?
Amanda épp elő akart adni valamit, melyet Sylvia kihasznált; mögé lopózott és hátba taszította. 

Mire a nő észbe kapott, két másik marcona fickó jelent meg az ajtóban, és elkapták a kezét. Ellökte 
az első férfit, de a nyakába hirtelen belelőttek egy tűt. Elernyedt. 

– Ez normális reakció, vigyék be!
Míg a félig öntudatlan Amandát becipelték, Sylvia már egyre komolyabban kereste a menekülési  

lehetőséget innen, de megint két újabb – ezúttal fegyveres – férfi jelent meg a bejárati ajtóban, és rá-
céloztak. – Hékás, nyugi – tette fel a kezét Sylvia. – Én csak… 

A fegyverek elsültek,  ugyanis a férfiak látták a cyborg nő azon természetes reakcióját,  hogy 
mindjárt támadásba lendül, és még azelőtt ártalmatlanná tették, mielőtt ezt megtehette volna. 

Nem sokkal később Amanda sikolyát hallották, mely ismét jó tíz percig kínozta a hallójáratokat 
és feltételes reflexeket. Ezután kitámolygott a szobából, fogta a hasát, szemei beestek. – Ó, mit vétet-
tem én szegény lélek, ki… Ó jaj, Sylvia, hát teveled mi történt az imént? 

Sylviát becipelték, majd újra felharsantak a sikolyok… 
 
Jó egy óra múltán egymás mellett ültek a váróteremben, falfehér arccal meredtek maguk elé. 
– Ebből nem csinálunk szokást – motyogta Sylvia. 
– Elvileg egy évig most rendben vagyunk. – Válaszolt Steve szinte hipnotikus állapotban. 
Amanda valahol az ébrenlét és ájulás közt ingadozott.
Thy – aki előzőleg kikapcsolt, hogy ne őrjítse meg a halálsikoly – most visszakapcsolt, és aggó -

dóan lépett eléjük. – Üm…  izé, hát, nem kérdezem, hogy jól vagytok-e, hanem csak azt, hogy mi és 
hol fáj. 

– Mindenhol és minden fáj – válaszolták egyszerre. 
A karbantartás lényegében a mesterséges izmokat mozgató meghajtók elektromos sokkal törté-

nő kezelése volt, mely ahhoz az érzéshez hasonlított, mintha a test belülről égne és szét akarna rob-
banni. Ha ez még nem lett volna elég, a fájdalom visszacsatolásnak fokozott üzemmódban kellett 
működnie, hogy még jobban kialakuljon az agy és az idegek közti kapcsolat, ugyanis ezek egy idő 
után maguktól elhaltak. A cyborg léttől éppen ez a kezelés riasztott el sok embert, hiszen vágytak az 
erőre, a gyorsaságra, de minden jelentkezőnek megmutatták a kezelésekről szóló felvételeket, mely-
nek köszönhetően tízből kilencen szabályosan elmenekültek. 

A vizsgálatot végző férfi újra megjelent. – Elnézést a folyamat kellemetlensége miatt. 
Steve legyintett. – Túléljük. Tudtuk, hogy ez lesz, de megint átesni ezen nem épp kellemes em-

lék. Kérhetnénk egy leírást a bennünk lévő dolgokról? 
–  Aktiváltam a  fejükben  lévő  kijelzőket,  bármikor  kérhetnek  magukról  teljes  diagnosztikát, 



minden a szemük előtt jelenik majd meg. 
– Remek – sóhajtott Steve. – Akkor mi most… Apropó, egy kérdés. Ha komoly bajunk esik, 

ugye össze tudnak rakni minket? 
– Lehetőleg ne kapjanak halálos sebet, és akkor igen. 
– És Thy? 
– Mint mondtam, ő speciális. Esetleges könnyebb sérüléseket meg tudunk javítani, de ha ko-

moly probléma adódik, azt hiszem nem. 
– Olyan ez a lány, mint egy tüskés porcelánváza. Megszúr, ha hozzányúlsz, de össze is törik. 
– Pontosan. Vigyázzanak rá! 
A férfi elköszönt és belépett az egyik ajtón. 
Steve-ék még mindig maguk elé meredtek. 
– Mikor tervezed a felújításodat? – kérdezte Sylvia. 
– Nem tudom – válaszolt a férfi, átkarolva saját vállait. – Miért?
– Mert akkor nem tudlak használni. 
– Azért még ellátom a bajodat az ágyban, csak a harci bevetésektől kell távol maradnom az idő  

alatt, úgyhogy ne aggódj. – Ránézett a nőre, és fáradt, de mégis ragadozó mosollyal szembesült. 
– Ajánlom is – kacsintott. 
Amanda feltápászkodott, de úgy, mint egy öregasszony. – Ó jaj, tagjaimba… kínok közt… ó… 

hát ehhez most nincs elég erőm. 
Steve és Sylvia hálás kacajban törtek ki… de nem sokáig… 
– Ej de jó a jókedv. – Szólalt meg mögöttük valaki. 
A hangot azonnal megismerték, ezért most felálltak és megfordultak, hogy szemben álljanak 

Revy-vel. 
A lány mosolygott, kék szemeiben több életet és intelligenciát láttak, mint akármelyik élő embe-

rében. Magassága most jött jól elő; mivel Steve, Amanda és Sylvia egy-két centi híján egy magassá-
gúak voltak, így azt lehetett mondani, hogy Revy a maga 163 centijével az állukig ért. Kezét hátra 
rejtette, olyan rongyokat viselt, mint bárki más az utcán, sisakjának arclemezét most szétnyitotta. 

Mivel tudták, hogy Revy megjelenésének oka van, türelemmel vártak arra, mit akar mondani. 
– Nos, kezdem az elején. Bajban vagyunk. Weller talált egy rakétatelepet. A kilövés pontos idejét 

még nem tudom, de mindenesetre fel kell készülnünk a legrosszabbra, tehát arra, hogy akár már 
holnap kilő egyet Metropolisra. Van egy kémem a Szellemek közt, ezt nemrég ő jelentette, de akadt  
némi problémája az adásküldéssel a sok zavarás miatt. Tehát, mint mondtam, még van odakint két 
henger. Segítenetek kell megtalálni őket. Én már megtettem az óvintézkedéseket, vagyis két földalat-
ti vadászatot írtam ki nagyon magas áron, hogy rákapjanak a még itt lévő Elásottak, de mivel már 
közel ötvenen vannak, nincs sejtésem ki cipeli és hol rejtette el a hengereket. A ti feladatotok az, 
hogy követni kell a feladott akcióra jelentkezőket és míg ők lemennek a föld alá, ti átnézitek a kocsi -
jukat és a házukat. Ha nem találjátok ott a hengereket, akkor vagy eldugták, vagy magukkal cipelik. 
Látom érthető eddig. Én persze küldök egységeket oda, ahol az elmúlt évben érkezett Elásottak lak-
nak. Annak az esélye, hogy a hengerek éppen azoknál vannak, akik után ti mentek roppant minimá-
lis, de a veszély nagy, minden lehetséges variációt le kell fednünk…  Nem következtetek ki kérdést,  
de ennek ellenére van valami? 

Steve-ék tátogtak, hiszen Revy megválaszolta minden fontosabb kérdésüket. Sylviának azonban 
eszébe jutott valami. – Nem tudtál készíteni valami keresőt? 

– Remek kérdés, de nem tudtam – rázta a fejét a lány. 



– És mi van akkor, ha senki se találja meg a hengereket?
– Akkor azt hiszem Metropolisnak vége. A lakosságot nem értesítem, mert ha elmenekülnek  a 

városból, a nomád bandák vagy levadásszák, vagy beolvasszák őket. Igazából azt a lehetséges variá-
ciót is lefuttattam, hogy a kémem már átállt, és ezzel éppen ezt akarják. A kapuk megnyílnak, embe-
rek állnak át. De ez kizárt, mert aki itt élt, sosem fog Metropolis ellen fordulni, és ezt az ellenség is 
tudja. Tehát a hír 82%-os valószínűséggel igaz. Nos tehát, ezért kell minden erőnkkel fókuszálni a 
hengerek megtalálására. Egyéb kérdés? Mert ha nincs, akkor menjetek az irodába, kövessétek azokat 
a Elásottakat, és az én egységeim is teszik a magukét. Egy pillanat… – Revy lehunyta a szemét, majd  
kinyitotta. – Épp most kaptam egy jelentést, az első Elásott csapat házát és járműveit centiről centire 
átkutatták, de semmi. Folytatjuk a dolgot, de induljatok ti is! Ja, és adok mellétek valakit, szüksége-
tek lehet rá. Ő egy ritka típusú, de annál hatékonyabb Elásott, a neve Zet. Férfi az illető, pontosab-
ban még csak srác, nincs húsz éves sem, egy éve ébredt. A hatékonysága abban rejlik, hogy ő egy  
úgynevezett idomár. Persze nem igazi állatoké, hanem robotoké. Majd meglátjátok. 

Sylvia még kérdezni akart valamit, de csak sóhajtott. 
Revy érezte a gondolataikat, elsőként Sylviáét: Francba, nem hagyhatjuk, hogy szétcsesszék ezt a  

remek várost és az életemet. Meg kell védenünk mindenkit. 
Aztán Steve-ét, aki hasonlóan gondolkodott:  Ki kell nyírnom ezeket a rohadékokat. Kíméletle-

nül, mint a régi szép időkben. 
Végül Amandáét, akinek fejében újabb színdarab született: Hát mit vétett e remek város és békés  

lakosai, hogy ily sors jutott nekik? 
Revy most nem reagált ezekre semmit, csak mosolygott. – Ideje indulni. Minden perc drága.  

Sok sikert. Ha valami van, hívlak titeket, ti is tegyetek így, a kapcsolódási frekvenciát most plántál-
tam az agyatokba. 

Ekkor szemük előtt megjelent egy kis villogó ikon, ami egy „R” betűt formázott. 
– Bizony, azaz. – Bólogatott Revy. – Akkor hajrá, sok sikert, legyetek ügyesek! – Ezzel sarkon 

fordult és kisétált az éppen feltámadó homokviharba; távolodó alakja meg sem ingott az erős széllö-
késektől. 

Steve-ék ismét leültek, de úgy rendezték a székeket, hogy egymás felé legyenek. Thy is odahúzott 
egyet magának; ráült, a lábait lóbálta, és mosolyogva figyelte őket. 

– Ki lehet ez a Zet? – kérdezte Sylvia. 
Steve megvonta a vállát. – Nem tudom, de ha Revy adja mellénk, jó lehet. Hölgyeim, azt hiszem  

ez most komoly feladat. 
– Hát persze, hogy komoly – állt fel Amanda, és levette kalapját –, hisz most életeket készülünk 

megmenteni, és hősökké válunk. 
– Ha sikerül, nem lesz nagy dobra verve – pillantott fel Steve –, mert akkor is pánik lehet úrrá a  

lakosokon. Rohadt Weller. 
– Ki is az a Weller? – kérdezte Amanda. – Nevét hallottam már, de nem emlékszem pontos sze-

repére e történetben. 
– Egy ex-ezredes, aki dezertált, és most Metropolis megsemmisítésére törekszik. 
– Ó, hát már értem. 
– Ezért akarom kinyírni. 
– Csak nyugi – sandítottá rá Sylvia. – Most menjünk az irodába, nézzük meg hányan vállalták el  

az akciót, aztán kövessük őket, és kezdjük az egészet. – Ezzel felállt, és megdörzsölte a könyökét és 
csuklóit, amik még mindig égtek. 



Steve és Amanda bólintottak, majd hasonló masszírozásnak vetették alá tagjaikat. A homokvi-
har elhaladtával pedig kocsikba ültek és elhajtottak… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



10. RÉSZ
Zet

Fél órával később megérkeztek az iroda elé. Most kevesebb autó parkolt itt, hiszen az emberek 
nagy része már felvette a munkát és elment. Kiszálltak és besétáltak. 

A tegnapi nappal ellentétben a helyzet most épp megfordult: az egyszerű és veszélytelen mun-
káknál senki nem állt, nem így az életveszélyeseknél, ahol körülbelül húsz ember és egy robot ácsor-
gott, öt csoportra bomolva, úgy hogy ne hallják egymás suttogását. 

Steve-ék egyszerű utcai ruhákat viseltek, Amandának is meg kellett szabadulnia kalapjától egy 
kis időre, hogy fenntartsák az egyszerű emberek látszatát. Thy fején pedig folyamatosan ott volt a si-
sak. A lány jól megnézte magának a másik robotot: fiúnak tervezték, szemei most sárgába fordultak 
ahogy analizálta őket. Ő sem volt magasabb mint 160 centi, fekete haját tincsekbe fonta, vagy fonó-
dott. Bőre kissé vöröses árnyalatú volt, mintha a napon megégett volna. Fekete nadrágot és csizmát 
viselt, testén mellényt és egy szintén fekete, derékig érő kabátot. Thy látta, hogy ez a fiú előtte ké-
szült talán két évvel, és túlnyomórészt harcra tervezték. 

Steve beszédbe elegyedett az egyszerű munkákat kínáló emberekkel a pult mögött, eközben Syl-
via és Amanda szemügyre vették a többi Elásottat. Egyikük sem tűnt veszélytelennek, sőt a nagyon 
magas kopasznak a láttán még némi félelem is kirándulni akart egy nagyot az idegrendszerükben. 

Sylvia belátta, hogy kénytelen lesz Amandával is kom-kapcsolatot létesíteni, hogy jól együtt tud-
janak dolgozni, de ezt úgy akarta, hogy egy újabb csatornát nyit, és amin Steve-vel beszélt, abba to-
vábbra sem avatja be. 

–  Amanda, hallasz? – kérdezte tőle, amint rákapcsolódott arra a csatornára, amit akkor látott 
mikor ránézett. 

– Oui! Tudtam mindvégig, hogy a tietek működik, csak nem akartok velem beszélni. 
– Ne haragudj, csak… 
– Semmi gond, életek védelmezője. Ismerem a saját hibáimat, nem ti vagytok az első emberek,  

akik nem szeretnek velem beszélni, megértem. De gond semmi, mind tovaszállt, hát élvezzük az új  
kapcsolat… 

– Oké, oké, elég. Behívom Steve-et is. 
– Tégy úgy, életek védelmezője. 
– Steve, hallasz? 
– Nocsak, új csatorna? – válaszolt a férfi, közben pedig már elterelő vitába kezdett a munka-

adókkal. 
– Igen, új. – Sylvia átkapcsolt a kettejük közti privátra. – De a kettőnk köztit megtartottam és  

oda nem hívtam be őt. 
– Helyes. – Majd a hármas csatornába beszélt. – Szia Amanda. 
– Ó, szervusz életek kioltója. 
– Na lányok, én itt elvitázok teljesen felesleges dolgokról, ti figyeljétek a többieket!
– Már megtettük – válaszolt Sylvia. – Sajnos a hengerek jelenlétét így nem látjuk, de ezek sem  

semmi legények és lánykák. Attól a nagy kopasztól meg a hideg kiráz. 
– Engem is. Tuti ez a tank szerepet betöltő vadállat. 
– Szerintem is. De nem látom ezt a Zet nevű srácot. Hol lehet? 
– Mit mondott Revy? Hogy ide jön? 



– Aha. De nem… Ó várj csak. 
A bejáraton egy fiatal  srác lépkedett be,  majd amint megpillantotta a tömeget,  barna szemei  

nagyra nyíltak, és majdnem kimenekült. Ehelyett persze csak oldalra húzódott, kerülve a feltűnést,  
és a könnyű munkákat kínáló pult felé igyekezett. 

– Azt hiszem megvan. – Mondta Sylvia, és mereven nézett a srác szemébe. 
Amanda pedig közbeszólt. – És azt hiszem, te is megvagy neki. Ne mozdulj!
Sylvia hátán egy tenyér méretű, ezüst színű robotpók slisszolt fel a nyakáig, és elülső lábaival úgy 

ágaskodott, hogy bármikor készen legyen a nő tarkójába nyomni egy ismeretlen folyadékot tartal-
mazót tűt. 

– Érzem, bassza meg. – Szitkozódott Sylvia. – Amanda, te se mozdulj. A lábad… 
– Érzem, ó érzem. – Amanda lábán egy másik kis robot mászott fel, mely egy harminccentis 

hernyó alakját vette fel és sebesen siklott a nadrágján. 
Steve sem kerülte el sorsát: egy piciny robotmadár szállt vállára, csőrét máris a halántéknak irá-

nyította és készen állt arra, hogy a férfi agyába nyomja csőrének tartalmát. 
Thy értetlenül kapkodta a fejét, látta a kis robotokat, de nem tudta mit tegyen. Ha most leveszi a 

sisakját, lebuknak, ha támad és megvédi a többieket, akkor is. Ám érezte, hogy az ő bőrén is mász-
nak felfelé különféle kis szerkezetek, végül pedig úgy döntött, hogy inkább meg sem mozdul. 

A pult mögött ülő férfiak látták a Steve vállára leszállt madarat, és lemerevedtek, majd odasúg-
ták egymásnak. – Zet nekik segít most? 

A Zet nevű srác ásított, és a lemerevedett Steve mellé lépett. – Helló, Steve. 
– He… helló. El tudnád… 
– Nem, és még ne is mozdulj meg. Revy küldött. 
– Tudom, de szükséges ez a… 
– Igen, szükséges. És… Hé, hé, ne ficánkolj, a madár átszúrja az agyadat is. Csak nyugi, mindjárt 

leveszem rólad, csak előbb a formaságok. 
A srác 170 centi magas lehetett, Steve-nek csak az orráig ért. Barna szemeiből félelmetes intelli-

gencia sugárzott, szintén barna raszta haja a válláig ért, végükre fémgyűrűket erősített, melyek fino-
man csilingeltek mikor egymáshoz értek. Fiatal arcán nyoma sem volt arcszőrzetnek. Ruhája a vörös 
homok színével egyező bőrnadrágból és bőrkabátból állt, kezén ujjatlan kesztyűt viselt. Ő egy úgy-
nevezett robotidomár volt, akiknek intelligenciája repesztette a falakat is. Testük többnyire védtelen-
nek minősült, specialitását a robotjai adták. Agyuk nagy része már nem is volt emberi. A robotok – 
amik önmagukban is roppant fejlettek voltak – belsejében, egy törhetetlen burokban nem más lö-
työgött, mint magának az idomárnak az agyszövete, emiatt a robotokat és a beléjük épített funkció-
kat olyan könnyedén kezelte, mint a saját végtagjait, és ugyanúgy érezte őket, mintha szemei, fülei,  
orrai lennének, amiket ki tudott küldeni akár kilométerekre is, de persze a hatótáv nem volt végte-
len. A srác egy robotot Steve-re küldött, egyet Sylviára, egyet Amandára, hármat peidg Thyra, tehát 
hatot tudott irányítani. A kezdő idomárok eleinte csak kettővel tudtak elbánni, a profik öttel, hat ro-
bot irányítása pedig legendaszámba ment. Tehát Zet ezért volt Revy közvetlen küldötte.

– Tehát a formaságok – folytatta a srác. – Az én nevem Zet Roberts. Szólítsatok Zet-nek. Nyissa-
tok kom-csatornát!

Steve és  Sylvia  elnevezte  a  kettejükét  egészen egyszerűen a  görög ábécé alapján Alfának,  az 
Amandával létesített csatornát Bétának, és amit most nyitottak, vagyis amiben mind a négyen bent 
voltak, egyszerűen Gammának. 

– Üdvözlök mindenkit – szólt Zet. – Jobb, ha nem beszélünk hangosan, mert többen figyelnek a  



teremben lévők közül. Az ismerkedési szokásokat át kell ugornunk, most nincs idő rá. Revy már  
mondta, nagy a baj. Ha Weller üzembe helyezi a rakétát, akkor a kilövés után maximum két óra és  
ideér. És akkor vége mindennek. Ez még szerencsére nem áll, de sietnünk kell. Apropó, elnézést, át-
ugortam az ismerkedést, de a neveteket azért szeretném tudni. 

– Steve Walsh.
– Amy… Sylvia. 
– Amanda Dessauge. 
– A robot neve pedig – tette hozzá Steve – Thy. 
– Értem. – Mondta a srác. – Hívjuk be Thyt is ide. 
– Az ő kom-egysége nem jó. 
– Voltatok javíttatni? 
– Igen, de ő speciális darab. A hajváltozós. 
Bár Zet szakértőnek minősült a robotokban, most mégis felhúzta a szemöldökét.  –  Ezt nem  

mondod?! Egy legendás ZM 48-as? Hadd nézzem. 
A srác Thy elé lépett. – Szia Thy. 
A lány csak mosolygott, sejtelme sem volt arról, mi folyik itt. – Hülű, szia Zet! – integetett.
Ekkor Zet lekevert neki egy hatalmas pofont. Thy haja buzogány módjára felágaskodott, és már 

épp mozdult volna a srác felé, de a ruhája alatt lévő robotok a nyakáig szaladtak és beleszúrtak vala-
mit. Összecsuklott. 

– Tényleg egy ZM 48-as. – Vigyorgott Zet. – Micsoda mázlista vagyok. Ki a gazdája? 
– Én – tette fel a kezét Steve. – De nem kéne a kom-on beszélnünk? 
– De, bocs. 
– Miért ütötted meg? 
– Kíváncsi voltam. Tudom, hogy mondtad, de az nem elég. Mindjárt észhez tér, addig foglaljuk  

össze mit teszünk. 
Zet egyértelműen átvette a parancsnokságot, de Steve ezt nem akarta hagyni. – Revy azt mond-

ta, hogy te csak besegítesz, és nem irányítasz. 
– Felőlem maradhatok csöndben is, de én legalább tudom a lenti járat kiterjedését, akármikor ki  

tudok valakit vonni a forgalomból, és ismerem a… 
– Jó, jó, te vagy a főnök. Mit teszünk? 
– Ez a négy Elásott csapat különböző helyeken fog lemenni a keleti alagutakba. Mi kezdünk ott,  

ahol ti is nemrég lementetek, majd átmegyünk a többi helyre is, és átnézzük a kocsijaikat. Ha meg-
vannak a hengerek, akkor végeztünk. Ha nem, akkor meg kell várnunk, míg Revy csapatai átfésülik  
a városban lévő többi Elásott épületét és kocsijaikat. Ha ők se találnak semmit, akkor attól tartok, a  
hengert egyikük cipeli. Ez esetben gyors rajtaütést kell eszközölnünk és elkapni őket. Érthető? 

– Igen – válaszolt Steve a nők helyett is. 
– Akkor most itt szépen megvárjuk, míg ezek a Elásottak elmennek innen, és megyünk utánuk.  

Addig valaki hozzon valami kaját. – Ezzel a feltápászkodó és szédelgő Thy elé lépett. – Te, Thy, hozz 
nekünk enni!

Thy arca veszedelmessé változott, de Steve lépett gyorsan oda hogy lecsitítsa. – Nyugi Thy, nyu-
gi. Nézd el Zetnek ezt, csak tesztelt téged. 

– De hát miért ütött meg? – Thy arca most könyörgővé változott, még Zet is egy pillanatnyi lel -
kiismeret furdalást érzett az előbbi akciója miatt. 

– Mert meg akarta tudni, hogy valóban olyan ritka és értékes típus vagy-e. De már nem fog bán-



tani, most az előbb ígérte meg. Ne haragudj rá. 
– Hát jó – Thy már olyan ártatlanul pislogott, hogy Zet eddig morózus arcán átvillant egy mo-

soly, melyről üvöltött az, hogy akar magának egy ilyet. Már csak meg kéne találni ezen ritka széria  
további darabjait. Nem tudott arról, hogy Metropolisban lenne még egy ZM 48-as. 

– Amúgy Thy nem tud kaját hozni. – Mondta Steve. 
– Miért? 
– Mert… hát nem találna ide vissza. 
Zet felkacagott. – Akkor tényleg igaz a típushiba. Adhatok mellé egy robotot, az összekapcsoló-

dik vele és segíthet neki. De persze csak átmenetileg. 
– Azt majd akkor éles helyzetben, most csak kajáért kell menni. Valaki más… 
– Én megyek – szólt Amanda. – Ti maradjatok itt, és várjatok meg! – megfordult, és az ajtó felé 

indult, de válla fölött megvetően nézett Zetre. A srác állta a tekintetét, majd résnyire húzta szemeit,  
és megpróbálta magában helyre tenni a nő által keltett benyomást. Megerősítést várva fordult Steve-
hez. – Ő egy cyborg-vadász, igaz? 

Steve elképedt. – Ezt honnan tudtad meg ilyen gyorsan? 
– Dekódoltam a szemeiben lévő jeleket. Ha feszültek vagyunk, nem tudjuk elrejteni a szemünk 

funkcióját, hiába van beépítve álcázó. Te meg bérgyilkos vagy, és ő – mutatott Sylviára – meg testőr, 
igaz? 

Bólintottak. 
– Amúgy te már mennyi bevetésben vettél részt eddig? – kérdezte Sylvia. 
– Elég sokban. Több Elásott csapatot is irányítottam, egyiket a Szellemek legutóbbi támadásánál.  

Szétkaptuk a harcálláspontjukat, de Weller nagyon okos volt és csapdába csalt minket. Én és egy 
másik cyborg éltük túl a dolgot, de ő már meghalt, én meg kisebb sérülésekkel, de megmaradtam. A 
többi küldetésben csak rendet tettünk a városban, és volt egy expedíció is. 

– Hová? 
– Egy partra sodródott hajóhoz. Voltak bent túlélők, és megmutattuk nekik, hogy van új város a  

világban és ide hoztuk őket. 
– 120 évet túléltek a hajóban? 
– Teresa után csak három évig volt fagyott a felszín, utána már ki lehetett jönni, és ők a hajót  

használták fő menedéknek nemzedékeken át. Ha nem használod a belső erőforrást a meghajtásra,  
akkor kényelmesen eléldegélhetsz odabent.

– Nézd csak, indul az első csapat. 
– Látom.
Az Elásottak azon csapata, amiben a robot volt, elindult a kijárat felé. A robot még hátrafordult 

és sárga szemeivel újra szemügyre vette őket. Elmosolyodott. És kacsintott… Majd sarkon fordult és 
kiment. 

– Azt hiszem ez tudja mik vagyunk – mondta Sylvia. 
– Nem baj, Elásottak is elvállalhatnak egyszerű munkákat, nincs ebben semmi különleges. 
Nem sokkal később a másik három Elásott csapat is elhagyta a termet, így már csak Steve-ék 

maradtak ott. Időközben Zet visszahívta minden robotját, melyek most lapos korong alakot felvéve 
a zsebeibe csusszantak. Egyet hagyott aktívan, mely épp menyétté alakult, és a nyakára tekeredett.  
Az ezüst színű borítás igyekezett megtörni a fényt, ennek köszönhetően messzebbről nézve nem 
biztos, hogy bárki azonnal észrevette volna a kis gépet. 

Amanda visszatért néhány gőzölgő finomsággal és falatozni kezdtek. A pult mögött ülő férfiak 



mind csendben sugdolóztak, leginkább azért, mert ez a Zet ismert figura volt Metropolisban. Thy 
időközben beszédbe elegyedett vele, és kérdezgette a kis robotokról. Zet eleinte el volt ájulva Thy 
különlegességén, de mikor látta hogy nem különösebben okos, kissé lenézővé vált… de csak addig, 
míg Thy meg nem mutatta másik különlegességét, azt, hogy látja az emberek érzelmeit aura formá-
ban: ennek hallatán a srác kezéből még a kaja is kiesett, és már nem viselkedett olyannyira lekezelő -
en. 

Az étel végeztével eljött az idő, mikor az előző csapatok már a helyszínre érkezhettek, így indulni 
kellett. 

– Van kocsitok, ugye? – kérdezte Zet. 
Bólintottak. 
– Jó, akkor én megyek előre, ti jöttök utánam. Induljunk, mert sürget az idő. 
Steve-et egy kissé bosszantotta a srác lekezelő viselkedése, na meg leginkább az, hogy úgy látott 

át rajtuk, mint az üveglapon. 
Sylvia pedig igazából azért kezdeményezett csak egyetlen beszélgetést, mert a többiben már ne-

kiment volna. Kezét sokszor ökölbe szorította és rájött, hogy Amandánál is ugyanezt érezte, aztán… 
Na nem, azért ezt a srácot nem vesszük be a hármas bulinkba. 

Amandát csak az első pillanatban bosszantotta a srác, mostanra már megkedvelte, sőt már tet-
szett is neki. Kissé áradozva adta elő fejében új színdarabját róla és titkon remélte, hogy ha sikerül 
megtalálni a hengereket, közelebbi kapcsolatba kerülhetnek. 

Thy pedig figyelemmel kísérte minden lépését… ugyanis látott rajta valami ijesztőt, amit még 
nem mondott el Steve-nek…

Zet járműve is antigravitációs elven működött, és a felületét borító homokot leszámítva szinte 
kifogástalan állapotban volt. Közeledtére nyílt a teteje; a srác betette egyik lábát és a többiek felé for-
dult. – Ha esetleg nem tudjátok, akkor elmondom, hogy Revy kedvel benneteket. Remélem, hogy 
számomra is nyújtotok valami olyat, amitől én is így gondolkodom majd. 

Steve és Amanda csak megvonta a vállát, de Sylvia ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy visz-
szafeleseljen. Zet mintha látta volna mire készül, pimasz vigyorral arcán beült és lecsukta járművé-
nek tetejét. 

Sylvia füstölgött. Azt hiszem nem ez a srác lesz az, akiért teszek bármiféle védekező mozdulatot.  
Sőt, be is lököm az első golyózáporba. Ó igen, és véletlenül leszakad a feje, háhá, ez az. Na, de most  
koncentrálj, Sylvia. Este megint buli van, de előbb meg kell találnunk a hengereket. 

Steve-ék is beszálltak a kocsiba, majd követték a sebesen suhanó Zetet… 
 
A srác az utcák fölött szállt, nem érdekelte a tilalom, és egy közelükbe érkező járőrautó sofőrje  

szinte menekülőre fogta, amint megtudta ki ül bent.
Sylvia a repülés közben átváltott a Béta csatornára, hogy Steve-vel és Amandával is közölje há-

nyadán áll a sráccal. – Ha véletlenül leszakad a feje, akkor azt jó eséllyel én téptem le. 
– Nyugi szívem – csitítgatta Steve. – Ha bevágódunk nála, jó lesz a jövőnk, és hallottad, Revy  

kedvel minket, de ha bántjuk Zetet, egész biztosan lecsúszunk a kedveltségi listán. 
– De nem akarok bevágódni nála. Nem tetszik ez a lekezelő stílusa. Ha legalább normálisan be-

szélne, rendben lenne, de így… 
– Ó, életek védelmezője, kérlek fegyelmezd magad és ne hagyd, hogy… 
– Amanda, kérlek ne most! Ne izguljatok miattam, majd lenyugszok magamtól,  de ha csitít-

gatsz, főleg így, csak még tovább bőszítesz. Oké? 



– Hát jó. Elnézésed kérem ezért. 
Sylvia most lelkiismeret furdalást érzett.  Rohadt életbe, még Amanda is a lelkemben totyorog.  

Találjuk meg azokat a hengereket és irány az ágy. Ott nem kísértenek ilyen gondolatok veletek. 
Zet hirtelen váltott a magasságon, és már az utcákon suhant. A nap erősen tűzött, kisebb szélfu-

vallatok söpörték le az épületek tetejéről és szórták az utcára a homokot. 
Nem sokkal később megérkeztek oda, ahol Steve-ék mentek le a föld alá. Láthatóan más katonák 

álltak itt, tehát már leváltották őket a 24 órás őrségből, de rájöttek, hogy ez csak Revy műve, egy 
színjáték, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy van egy mozgalom a föld alatt. 

Két légpárnás jármű parkolt a kordonoktól nem messze. 
– Kiszállás! – szólt Zet a Gamma csatornán. 
Engedelmeskedtek, és a parancsnokhoz sétáltak. Mikor a férfi meglátta Zetet, tisztelgett, a srác 

pedig intett: pihenj!
– Csak nyugalom, mi nem megyünk most le. – Mondta Zet a parancsnoknak. 
– Hogyhogy? 
– Csak átnézzük a járműveiket. 
– Igen, Mr. Roberts. 
Zet intett Steve-éknek, hogy kövessék, és két robotot röptetett a járművekre. Ezek hernyó alakot 

vettek fel, becsusszantak egy résen, és két másodperc múlva már nyílt is a tető. 
Köréjük sereglettek és nekiálltak átnézni őket. 
Körülbelül öt perc múltán csalódottan állapították meg, hogy nem ez a két kocsi rejti a hengerek 

egyikét. 
Zet máris bepattant a saját kocsijába és a várostérképet és az abban rejlő három másik helyszín  

koordinátáját átküldte Steve-ék kocsijába. 
– Nyomás a következőhöz! – Majd sebesen elindult. 
A másik helyszín nem egész két kilométerre nyílt. A lejárat itt most gyalogosok számára készült,  

a Teresa előtti idők egy aluljáróját juttatta eszükbe. Mivel most nem mentek le, ezeket a kocsikat is  
gyorsan átnézték. De semmi. 

Zet máris bepattant a saját kocsijába, ám ekkor a fejükben vészhelyzeti adás harsant Revy-től. 
– Zet, Steve, hallotok? Vétel? 
– Igen – válaszolt a férfi és a srác. 
– Megtaláltuk az egyik hengert. A különítményemnek azonban le kellett lőnie a Elásottakat, és  

nem adták olcsón magukat. 
– Mennyien voltak? És mennyi katonát szedtek le? – kérdezte Zet. 
– Négyen voltak, és két szakaszt kapcsoltak le, kétszer tizenkét embert. 
– Ejha. 
– Igen, jók voltak, de már halottak. A másik hengert sejtjük merre lehet, de ti még folytassátok  

az akciót, mert lehet, hogy az adataim tévesek. 
– Honnan tudod, merre lehet? 
– Következtetés. Tudom, hogy mikor kinek adtak házakat és hol. Akiket most találtunk, két hete  

érkeztek. Steve-éknek is volt egy, tehát e két idő közti házakat nézzük át, már csak három maradt. 
– Mi akkor folytatjuk a keresést. 
– Helyes, de siessetek. Weller még nem áll készen a kilövésre, úgyhogy még jók vagyunk.
– Értettem Revy. 
Steve egy pillanatra elmerengett azon, hogy ő maga ugyan mindig is kedvelte a robotokat, szere-



tett velük dolgozni, de ez a fajta tisztelet mint amit Zet tanúsított Revy irányába, egy kicsit sok volt.  
Abban nem kételkedett, hogy Revy okosabb, mint egy tucat tudós együtt, de mégis, csak egy gépnek 
titulálta, és ez egy nyitott, még el nem rendezett konfliktust eredményezett az agyában. 

Elsuhantak a következő állomás felé, mely egy hasonló aluljáró volt, mint az előbb. Két légpár-
nás jármű parkolt a közelben, emberek alig lézengtek errefelé. 

Gyorsan átnézték a két járművet, de itt sem találtak semmit. 
Már épp beszálltak járműveikbe, hogy elinduljanak az utolsó állomás felé, mikor Revy megint 

hívta őket. 
– Zet, Steve, riadó! Megvan a második henger is, de megléptek. Kelet felé haladnak, sikerült a  

járművekre nyomkövetőt lőni. Pozíciójelzés átküldve a kocsitokba. Kapjátok el őket, valószínűleg  
meg akarnak lépni Metropolisból! 

– A falnál mindenképpen fennakadnak, nem? – érvelt Zet. 
– Átrepülhetnek felette, a rakétavetők a közeledőkre fókuszálnak, a távolodókra nem. 
– De ha meglépnek, akkor a veszély már… 
– Zet, ne akadékoskodj! Indulás!
– Igen, Revy. 
Zet aktiválta a város térképét, ahol vörösen villogtak a sebesen haladó járművek ikonjai, apró 

nyilakkal jelezve a haladási irányt, de a gyors helyváltoztatás miatt ezeket figyelmen kívül hagyta. 
– Steve, Sylvia, utánam. Van a kocsitokon fegyver?
– Nincs – válaszolt Steve –, csak a kezünkben van. 
– Oké, akkor elvágjuk az útjukat. Sodorjátok le őket, neki egy háznak. 
– Ahogy elnézem a gyorsforgalmin száguldanak. 
– Igen, most repültek fel. Már mennek feléjük a járőrök is, talán nem kellünk, de biztos ami biz-

tos. 
Zet máris a magasba emelkedett, és kilőtt a gyorsforgalmi út felé. A többiek követték… 
 
Néhány perccel később megtalálták a menekülőket. A gyorsforgalmi úton haladó légpárnás és 

kerekes járművek felett suhantak nagy sebességgel, követve a pálya ívét. Mögöttük – jócskán lema-
radva – hat rendőrségi jármű igyekezett a közelükbe kerülni, eddig kevés sikerrel, de láttak újabba-
kat, amik szemből közeledtek, hogy a sávon átszállva elvágják útjukat. Steve-ék oldalirányból közelí-
tettek. 

Amint fél kilométeres távolságba értek, Zet módosított a röppályán és kanyarodni kezdett, hogy 
besoroljon a menekülők mellé. Egyre csak suhantak el alattuk a lassabb járművek, a tempó ugyanis 
már bőven a kétszáz kilométer per óra fölé kúszott. 

– Steve, fogd közre balról, Sylvia te felülről! Kezdjük a jobb oldalival, én meglököm, Steve vissza,  
Sylvia meg belenyomja az úttestbe. Oké?

Jóváhagyták a rögtönzött tervet. 
Zet besorolt a száguldó jármű mellé, nem egész húsz méterre, Steve a másik oldalon ugyanígy 

helyezkedett. A menekülők ugyan nem voltak teljesen hülyék, látták hogy mit terveznek, de későn. 
Zet beléjük csapódott, és a két jármű hatalmasat durrant. Steve rárántotta a kormányt a másik oldal-
ról, melynek következtében a menekülők kezdték elveszteni az uralmat a jármű felett. Sylvia ezt tö-
kéletesen kihasználta és rájuk nyomta kocsiját. 

A menekülők orral  beleütköztek egy lassabban haladó légpárnásba.  A jármű szinte  azonnal 
megállt a száguldásban, a farrésze fölfelé perdült, és pörgött párat tengelye körül. Már nem volt töb-



bé alkalmas a repülésre A bent utazókat megvédte a biztonsági erőtér. A pörgés-forgás után a jármű 
szikrákat húzva maga után nekicsattant az oldalsó korlátnak és szép lassan megállt az alsó részen 
csúszva. 

A rendőrök járművei gyorsan körbevették őket és felszólításokat közöltek, hogy szálljanak ki fel-
tartott kézzel. 

– Gyerünk, tovább a másik felé! – harsant Zet hangja. 
A másik jármű letért az útról és bezuhant a házak közé. Zet is átröppent a korlát felett és a mély -

be döntött orral utánuk iramodott. 
A menekülők hajmeresztő manővereket hajtottak végre az utcákon, néhány embert elsodortak, 

akik közül nem egy láthatólag azonnal életét vesztette. A járművek szinte a házak falairól pattantak 
vissza, majd átlendültek a másik oldalra, és eközben folyamatosan tartották a tempót. 

– Rohadt jól vezetnek – mondta Steve. 
– Igen, nagyon. Sylvia, repülj fel és kövesd fentről! Steve és én repülünk utána, igyekezzünk be-

lecsapódni. Ha sikerül letéríteni őket, akkor Sylvia, te ugyanúgy lecsapsz fentről, rendben? 
– Oké – mondta a nő és egy pillanatra belátta, hogy ugyan a srác stílusa nem tetszett neki, elég 

jól irányította a kis csapatot rögtönzött tervével. 
Steve éles fordulót vett egy ház falán, majd rákapcsolt és finoman belecsattant a menekülőkbe 

hátulról,  de ez nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy letérítse őket a haladási irányukról.  Zet 
eközben egy másik utcán száguldott át, majd felkapta a gépet, átrepült egy házcsoport felett és szinte 
a menekülők mellé zuhant vissza az utcára. Sikerült balról beléjük csattannia, de ez sem volt elég. 

Ám a menekülők mintha ezt tervezték volna, ők is elrántották a manőverezőkart és belekoccan-
tak Zetbe. 

– A rohadt… – Zet járműve egy ház fala felé sodródott, és a srác nem tudta megakadályozni a 
bajt: kocsija belecsapódott a ház sarkába. Kirobbantak a kövek, a kocsi eleje összetört és a belső ki-
jelzők nagy része vörösre változott, amint kijelezték a sérülés mértékét. 

Steve azonban ezt remekül kihasználta, és hátulról hajtott bele a menekülőkbe. Éppen egy fordu-
ló következett volna, melyet nem tudtak bevenni. A jármű átszakította a falat, és nagy porfelhőt ka-
varva megállt az épületben. 

Zet kiemelkedett a másik ház maradványaiból és Steve mellé repült, de a járműve ide-oda lenge-
dezett a meghajtók sérülései miatt. 

Steve az átszakított fal elé lebegett, és készen állt arra, hogy beljebb nyomuljanak. 
Ám hirtelen egy süvítő plazmalövedék röppent ki a gomolygó porból. Telibe találta a kocsi ele-

jét, és egészen Steve lábáig beolvasztotta. A kocsi azonnal lekapcsolt, és finoman a földre ereszke-
dett. 

– Kilőttek – jelentette Steve. 
– Látom. – Mondta Zet. – Itt vagyok én is melletted, Sylvia, figyeld őket fentről, merre lépnek  

meg!
– Vettem, még egyelőre jók vagyunk. Nagy a por, átváltok hőlátásra… Oké, megvannak, még  

odabent. 
– Steve, te és Thy szálljatok ki, és fogjátok le a bejáratokat!
– Vettem – Steve kinyitotta a tetőt, gyorsan elmondta Thynak a teendőket, és ketten, két oldalról 

a szállongó porba céloztak… 
…ahonnan egy újabb plazmalövedék szállt ki és eltalálta Zet kocsiját is. 
– Én is megvagyok… kiszállok. – Zet oldalra reptette a járművet, kinyitotta a tetejét és mozgás 



közben ugrott ki és gördült fedezékbe. – Na jó, akkor támadás. – A srác kivette zsebeiből az összes 
robotját és egyenként a magasba hajigálta őket. Mindegyik madár alakot vett fel, csapkodtak szár-
nyaikkal, és mikor mind a hat készen állt, egyszerre lőttek ki sebesen. 

Zet lehunyta a szemét; hat robot irányításához nagyon kellett koncentrálnia. 
A házból újabb lövések dörrentek, ezúttal ballisztikus fegyvertől, valamint a plazmafegyver is új-

ra elsült. 
Zet  agyában  fájdalmas  visszacsatolás  adta  tudtára,  hogy  egyik  robotját  lelőtték.  Úgy  érezte, 

mintha egy tű csúszott volna be agyába valahol tarkótájékon. Ám a maradék öt cikázott odabent, és 
igyekeztek leszedni a két Elásottat. 

Megint történt valami. Elektromos kisülés hangja csapta meg fülüket, és Zet összes robotja úgy 
vágódott ki a házból, mintha lepattantak volna ott valamiről. 

Slyvia hangja csattant. – Baj van. Ezek többen vannak. Öt légpárnás kocsi érkezik felétek kelet-
ről.

– Akkor eljött az én időm – szólt Amanda. – Tegyél ki a ház előtt életek védelmezője. 
– De akkor… 
– Őket bízd rám, ti foglalkozzatok az erősítéssel. 
– És hol vannak a rendőrök? – Ez a kérdés egyértelműen Zet felé irányult. 
– Nem tudom, elfogták a másik kocsiban utazókat, és lehet hogy meggyűlt a bajuk velük. Most  

csak magunk vagyunk. 
Sylvia lezuhant a magasból, épp csak egy pillanatra, hogy a felnyíló tető alól Amanda ki tudjon 

ugrani. A ház oldalán robbant lyuk elé érkezett, Sylvia pedig máris csukta le a tetőt és újra a magas-
ba röppent. 

Amanda aktiválta a fejében a speciális egységet, ami megzavarja a mesterséges szemek minden 
spektrumát. Máris elérte a kívánt eredményt, a lövések többfelé mentek, de a közelébe egyik sem. 
Gyorsan beosont a házba, kivonta kardját és… 

Sylvia elképedve nézte a magasból a házban zajló jelenetet: Amanda kényelmesen sétált a két 
Elásott felé, akik nem látták őt. Amint az első közelébe ért, levágta a jobb karját. Az alak fájdalma-
san üvölthetett, de ezt nem hallotta a kocsiból. Amanda szökellt kettőt, és lecsapott a másikra is:  
kettévágta fegyverét; a kiszabadult energia egy robbanást eredményezett, ami őt is és a célpontot is a  
közeli, még egyben lévő falnak csapta, de Amanda erre készült, így nem esett különösebb baja. Ár-
talmatlanná tette a két Elásottat, akik csak harcképtelenné váltak, de életben maradtak. 

Azonban a másik öt légpárnás jármű sebesen közeledett. 
– Kik ezek? – Kérdezte Sylvia. 
– Nem tudom – válaszolt Zet. – Rájuk repülök. – Ezután a kis madarak formációba rendeződ-

tek, és kilőttek a közeledők felé…  
…akik – mintha erre az akcióra már évekig készültek volna – hirtelen többfelé váltak és igyekez-

tek bekeríteni Steve-éket.
A legszélső a félig lerombolt házat északról kerülte meg, szinte oldalasan siklott. Mikor irányba 

állt, a sofőr készült rágyorsítani, hogy elüsse Steve-et. Megnyomta a gázkart, és… 
…Thy ugrott a fülke tetejére, és kilökött karpengéivel máris átszúrta az üvegét. A sofőr feje meg-

lékelődött. Ezekben a járművekben egyenként hárman ültek. Thy újra lecsapott, ismét villámgyor-
san, és átdöfte a jobb hátul ülő férfi fejét; egész pontosan az arcot csak mélyen megvágta, és a nyaká-
ba süllyedt a penge, ökle pedig átütötte az üveget is, hogy mélyebbre tudja nyomni a pengét. 

A harmadik férfi üvöltött, lőni akart, de Thy visszarántotta a kezét és a lyukon benyomta lézer-



fegyverének csövét és megérintette a ravaszt. A férfi fejének közepéről füstölgő húsmassza fröccsent 
hátrafelé, és Thy leszaltózott az irányítatlanul sodródó kocsiról, ami a falnak csattant. Ezután máris 
meglódult, hogy besegítsen a többieknek. 

A második légpárnásba Sylvia fentről zuhant bele, és betörte az üveget, két férfit azonnal megöl-
ve. A nő bevallotta magának, hogy ez meggondolatlan manőver volt, ugyanis a kocsija csak a csodá-
val határos módon maradt még mindig üzemképes. Oldalra reptette, kinyitotta a tetőt és vállhoz 
szorított fegyverrel szitává lőtte az utolsó férfit. 

Amanda kiviharzott az épületből és újra aktiválta zavaróit, szinte mosolyogva várta, hogy elszá-
guldjanak mellette.  Azonban hamar rájött,  hogy óriásit  hibázott:  a  légpárnás járművekben nem 
Elásottak utaztak, ezért természetes szemeiket nem tudta átverni. Félre kellett ugrania, épp az utolsó 
pillanatban; a légpárnás vállon ütötte és a falnak sodorta. 

Zet robotjai támadás alá vették azt a járművet, ami a sérült Amanda felé fordult. Rátapadtak a 
fülketetőre, és csőreikkel pillanatok alatt betörték. A férfiak lőni akartak, de az öt robotból csak há-
rom foglalkozott az üveg áttörésével, kettő azonnal becsusszant és sebesen szökellve az utastérben 
átütötték a sisakokat, és mélyen az agyakba fúrták csőreiket. 

Már csak két kocsi maradt, melyből egyik most Sylvia felé lebegett, hogy elüsse. Kinyílt a tető, a 
sofőr egyre csak tolta előre a kocsit, míg a két hátul ülő célba vette a nőt. Sylvia látta, hogy ezt nem 
biztos, hogy megússza. Döntenie kellett: vagy a sofőrt lövi le, de akkor bekaphatja a sorozatokat,  
vagy a lövészekre lő, de akkor a kéttonnás jármű nekicsapódik. 

Döntését elősegítette az oldalról támadó Steve, aki egy sorozattal lekaszálta a lőni készülőket. 
Sylvia egy tizedmásodperc alatt becélozta a sofőrt, és cafatokra lőtte a fejét, majd félreugrott az irá-
nyítatlanul közeledő kocsi elől. 

Az utolsó azonban megint feléje közeledett. Mivel ez a kocsi mindenki elől takarásban volt, a nő 
féltérdre ereszkedett, és célzott a fülkére. Megint egy sorozatra maradt csak ideje, utána el kell ugra-
nia, de abban biztos volt, hogy a sorozattal nem tudja megölni mind a hármat, így félreugrás után  
lelőhetik. 

Thy érkezett a segítségére; oldalról bukkant fel, és karpengéjével nyakmagasságban vágott át az 
utastéren. Keze betörte az üveget, a penge levágta a sofőr- és a jobb hátul ülő férfit fejét. A kocsi 
máris irányítatlanná vált, és az utolsó életben maradottat széttépte Sylvia sorozata. A nő ezután ké-
nyelmesen elgördült és a kocsi a mögötte lévő falba csattant. 

Ezt követően némi csend telepedett a környező utcákra. 
– Mindenki jól van? – kérdezte Zet aggodalommal hangjában, ami mindenkit meglepett. 
– Steve jól. 
– Sylvia jól, és Thy is egyben van. 
– Amanda kissé megsérült – nyögte a színésznő. 
– Hol vagy? 
– Bent a házban, ide sodort be a kocsi, mely elütött. 
Amanda a hátán feküdt, és a vállát szorongatta. A nanorobotok azonban nem tudtak segíteni 

rajta, mert az erősített ízület a jobb vállában majdnem kitépte magát a csontból. Az izomszálak jó öt 
centi mélyen beszakadtak a kocsi egy kiálló elemének köszönhetően. 

Sylvia és Steve egyszerre robogott be a nő mellé. Amanda arca fájdalmas grimaszba torzult. – Ó,  
mily szenvedés, ó, mily kín. 

– Ezt nem hiszem el, hogy még ilyenkor is így viselkedsz. – Vetette oda Sylvia és közelebbről  
megvizsgálta a sebet. 



– Ezen beszéd lényem része, engedd hát, hogy… 
– Fogd be! Fel tudsz állni? 
– Azt hiszem igen. 
– Akkor gyere, elviszünk a javítóközpontba. 
Steve és Sylvia segített felállni a súlyos nőnek. Ekkor futott be Zet és Thy. 
– Hülű, Amanda, jaj, jaj. 
– Ne aggódj értem, Thy. – Mosolygott Amanda. – Máris rendbe jövök. 
Zet azonban szinte lemerevedett. Uramisten, ez a csapat egyetlen perc alatt lemészárolt egy tel-

jes erősítést. Azt hiszem ezt jelentenem kell Revy-nek. 
Míg Steve és Sylvia az egyetlen épen maradt kocsi felé cipelte Amandát, addig Zet hívta Revy-t. 
– Itt Zet, vétel. 
– Itt Revy. Mondj valami jó hírt. 
– Elkaptuk őket. Ez a csapat pedig… 
– Mi van a hengerrel? 
– Ó igen, máris. 
Zet berobogott a házba, és átnézte a menekülők sérült járművét. Hamar megtalálta az ülés alatt  

a keresett tárgyat és azonnal széttörte. 
– Megvan a céltárgy. Megsemmisítve. 
– Szép munka Zet. Meghaltak az Elásottak, akik cipelték? 
Zet közelebb sétált a levágott karú férfihez, és a nőhöz, akinek a fegyvere felrobbant Amanda tá-

madásának köszönhetően. A férfi karjának vérzését már elállították a nanorobotjai, a nő pedig csak 
elájult, de különösebb baja nem lett. – Élnek. 

– Remek. Mennek már a rendőrök, letartóztatják őket. Talán tudják hol bujkál Weller. 
– De hát azt tudjuk mi is, az elsüllyedt városban van. 
– Már nincs ott. A kémem jelentette, hogy a rakétát ment személyesen felügyelni, de azt nem tu-

dom hol találták. Ők ketten azonban talán tudják. 
– Értem. 
– Na jó, akkor most mondhatod mi van a csapattal. 
– Óriásiak. Egyetlen perc alatt hazavágtak egy ötautós erősítést, és még össze sem dolgoztak,  

tervük sem volt. 
– Tudom, hogy jók, már láttam ez elején rajtuk. Akarsz velük maradni? 
– Ha lehetséges… 
– Lehetséges. Lesz egy remek feladat nemsokára számotokra. 
– Kitalálhatom? El kell kapnunk Wellert. 
– Így van. Minden a kihallgatáson múlik. Ha elmondják, hol van, megkíméljük az életüket. 
– És ha ragaszkodnak Wellerhez? 
– Ez az eshetőség fennáll. Ezért hallgatom ki őket én. 
– Értem, akkor igazából kiszeded a fejükből az emlékeket, igaz?
– Pontosan. Megsérült valaki? 
– Igen, a cyborg-vadász nő elég súlyosan, most viszik javításra. 
– Oké, hagyd őket elmenni, várd meg a rendőröket, és kísérd a foglyokat a börtönökhöz. 
– Egyből oda? 
– Persze, rájuk kell ijeszteni, akkor könnyebben kiszedhetőek az emlékek. 
– És utána? 



– Utána pedig csatlakozz vissza hozzájuk és közöld velük a várható feladatot, és majd hívlak,  
hogy mit szedtem ki a fejükből. 

– Értettem Revy. 
– Szép munka volt, Zet. Revy vége. 
– Zet vége. 
A srác fellélegzett. Metropolis újra biztonságba került. Ha most Weller támadni akarna, akkor a 

hagyományos módon kellene tennie, de eddig a Revy által kiépített védelemről mindig lepattantak. 
– Zet – hívta őt Steve a Gamma csatornán –, elvisszük Amandát javításra. Köszi mindent, jó volt  

veled dolgozni.  
– Veletek is. Még majd találkozunk. – Ezzel Zet rájuk pillantott és elismerően mosolygott. Ennek 

láttán Sylviában is meginogtak a dolgok, és fél órával ezelőtt még epésen azt mondta volna, hogy Is-
tenem, ne!, most már nem így gondolta. Mi több, rögtön rájött, hogy Zet csak azokat nézte le, akiket 
még nem ismert el. 

Betették Amandát Sylvia kocsijába, a nő pedig eléje ült. – Elviszem őt, nézzétek meg a légpárná-
sokat!

– Oké – mondta Steve és maga mellé intette Thyt. 
– Steve, most mit csinálunk? – kérdezte a robotlány. 
– Megnézzük a légpárnásokat, hogy jók-e. 
– Oki. 
Míg egyenként átvizsgálták a járműveket, megérkezett a rendőrség különítménye. Kipattantak a 

kocsikból és berongyoltak az épületbe. A levágott kezű fickó szitkozódott, és egy eddig rejtett fegy-
vert rántott elő övéből. Ám tudta jól, hogy ezért az életével fizet. A rendőrök kitáraztak rajta. 

A robajra a női Elásott is magához tért és kétségbeesetten felsikoltott, melyből bárki rájöhetett,  
hogy az imént megölt srác vagy a testvére, vagy a barátja volt. Mivel az előző robbanástól még kába-
ság uralkodott el rajta, megpróbált felállni. Mi több, megpróbált egy fegyvert is előhalászni övéből. 

A rendőrök őt nem lőtték le; a közelébe ugrottak és kiütötték kezéből a fegyvert. A nő – bár in-
kább lány – arcára félelem ült ki, hisz tudta, hogy ezen cselekedete miatt ki fogják végezni. 

Ám tévedett. A rendőrök ráugrottak és addig ütlegelték, míg újra el nem ájult. Ezután hasra fek-
tették és kezét hátul egy erős bilinccsel rögzítették. Felállították, a lány magához tért. Újra eluralko-
dott rajta a pánik, ezért rúgkapálni kezdett, de ismét súlyos ütések landoltak hasában és arcán. 

– Steve, az a lány nagyon szenved. 
– Tudom, Thy. Megérdemli.
– De miért? 
– Mert segédkezett abban, hogy elpusztítsák Metropolist. 
– Áhá, már értem. Hát akkor tényleg. Hmm. 
– Gyere, úgy néz ki ez működik. 
– Jójó. 
Steve Thy segítségével kiemelte a hullákat a kocsiból, és a testüket fedő rongyok alatt meglátta a 

Szellemek által viselt egyenruhát. Felhúzta a szemöldökét. Hogy lehetséges ez, hogy ide bejutottak?  
Ha nekik sikerült, akkor másoknak is sikerülhetett. Úgy döntött, ezt közli Zettel. 

– Zet, itt Steve. 
– Helló Steve. 
– Most szedtünk ki három hullát egy kocsiból, érdemes megnézned őket. 
– Oké, megyek. 



Zet berobogott, mögötte közvetlenül két rendőr, ami azt jelentette, hogy a srácnak még a rend-
őrök felett is volt hatásköre. 

– Mit találtál? – kérdezte szóban. 
– Ezt – válaszolt Steve. 
Zet eltátotta a száját, amint meglátta az egyenruhát. – Te jó isten. 
– Hogy jutottak ezek be? 
– Nem tudom. Értesítenem kell Revy-t, mert még lehetnek. 
– Értesíts engem is majd, megyek Sylviáék után. 
– Oké Steve. Később… 
Steve beindította a járművet, Thy bepattant mögé. 
Eközben a félig ájult lányt betették az egyik nagyobb méretű kocsiba – feltételezhetően rabszállí-

tóba. Szemei könyörögtek, még próbált küzdeni, a végsőkig, de végül rácsapták az ajtót és elhajtot-
tak vele. 

Steve intett Zet-nek, majd elhajtott. 
Zet pedig Revy-t hívta. 
– Itt Zet, vétel. 
– Itt vagyok. 
– Akik az Elásottak segítségére siettek, a Szellemek egyenruháját viselték. Hogy lehetséges ez? 
– Ejha, ezek szerint több belső segítség van mint eddig gondoltuk. Nagyon gyorsan el kell kapni  

Wellert. 
– Csak mi megyünk? 
– Nem. Küldök utánatok más egységeket is. A ti feladatotok elsőként a pontos feltérképezése  

lesz annak a helynek, ahol Weller rejtőzködik. Ha megvan, addigra megérkezik az erősítés, és közö-
sen elkapjátok az öreget, de felőlem le is lőhetitek azonnal. 

– Úgy tervezted, hogy elkapod őt, nem? 
– Eredetileg igen, hisz Weller még nem tud rólam. Ha őt sikerül egy béklyóval magam mellé ál-

lítanom, akkor talán a Szellemek bandájának nagy része követi, így Metropolis újra növekedhet és  
akkor már csak a Tetováltakkal és Semlegesekkel kell számolnunk, azok pedig annyira nem agresz-
szívak. De most kaptam a jelentést arról a két fiatalról, akiket elkaptatok: még a vég pillanataiban is  
küzdöttek, ezért a Szellemek bandája már átment fanatikusba.

– Igen, láttam őket. Hát jó, értettem, Revy. Mikor induljunk? 
– Amint kiszedtem a lány fejéből a dolgokat. 
– És ha nem tud semmit?
– Akkor a kémem segítségével kell Weller közelébe férkőznötök valahogyan. 
– De ő nem tud küldeni jelet arról, hol van Weller? 
– Tudna, de nem ment vele, és nem is kötötték az orrára. 
– Amúgy hogy tud messziről jelet küldeni? Nincs sem műhold, sem… 
– Húsz kilométerenként elrejtettünk egy közvetítő szondát, de a kibocsátott jelek mennyiségét  

alacsonyan kellett tartanunk, különben Wellerék megtalálják őket detektorokkal és lekapcsolják, és  
ha visszafejtik a jeleket, lebukik a kémem is. Tehát emiatt ezek csak egy ember segítségére korláto-
zódnak. Ha ti majd elindultok, újabb ilyen szondákat kell lepakolnotok húsz kilométerenként. 

– Értem, Revy. Mi a parancs mostanra? 
– Ugyanaz mint az előbb. Menj Steve-ék után, és hangolódj össze velük. Közöld velük, mire szá-

míthatnak. Én addig kihallgatom a lányt, már úton vagyok a börtön felé. 



– Értettem Revy, Zet vége. 
– Revy vége. 
Zet a helyszínelő rendőrökkel még eltöltött néhány percet, míg megtették a jelentéseket neki is.  

A csatateret erőterekkel zárták le, ezek szélénél emberek álldogáltak, egyre többen; mind kíváncsi 
volt arra, hogy mi történt itt. 

Zet megvizsgálta a kocsiját – ami kapott egy lövést –, de ez sem volt már üzemképes. Az egyik 
rendőrtől elkérte a kis antigravitációs járművet, de a férfi azt válaszolta, hogy nem áll jogában átad-
ni. Zet megvonta a vállát, így csak egy fuvart kért a javítóközpontba. Ezt a rendőr már örömmel tel-
jesítette… 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. RÉSZ
Metropolis első támadása: Elméleti Tervek
 
Sylvia besuhant a javítóközpont elé, és segített kikászálódni Amandának. 
– Ó jaj! Ó a vállam! Ó mily kín, ó én szegény. 
Sylvia csak a fejét rázta ennek hallatán. Ő maga káromkodott volna, sziszegne, mindenkit elkül-

dene a fenébe. 
Tudta jól, hogy Amandának ugyan csak mesterséges izmai sérültek meg, de azok is tudtak fájni,  

bár ilyenkor igazából nem is az izmok fájtak, hanem a természetes és mesterséges elemek találkozá-
sának helye. 

Amanda tudott járni magától – bár kissé bizonytalanul –, és bal kezével szorította jobb vállát. 
Sylvia előresietett, hogy sürgősségi ellátást kérjen. Amint betoppant a főterembe – ahol még mindig 
senki nem volt –, a nemrég látott férfi éppen a pult mögött tett-vett, és mikor meglátta a nőt, arca is-
mét felragyogott. 

– Ó, hát visszatért Sylvia. Légy… 
– Ne most! Amanda megsérült. 
– Ő a művésznő? 
– Igen. 
Ekkor toppant be Amanda. – És szemem újra látja azt, ki leírhatatlan kínokat okozott nekem. 
A férfi odarohant hozzá. – Ó, mi történt? 
– Elsodort egy jármű, és egy kiálló elem mélyen karomba szántott. 
– Értem… – a férfi félredöntötte a fejét, és a fején hordott speciális szemüveget most szeme elé 

tette. – Ez nem vészes. Az izomszálak sérültek meg, az ízületi rögzítések kissé megrándultak, de 
nem vészesen, pár napig majd sajog és kész. Az izmokat pedig egy órán belül helyre állítjuk. Gyere,  
Amanda, erre.

Arcára kiült a pánik, ennek láttán a férfi megnyugtatta. – Nyugodj meg, ez most nem fog fájni… 
annyira. 

Amanda nyelt egyet, de belátta, nem húzhatja az időt. Követte a férfit. 
Sylvia leült egy székre, félmosollyal arcán megkönnyebbülten sóhajtott, majd meglepődött ma-

gán. Hoppá, most megint mi van velem? Nemrég le akartam lőni Amandát, aztán megtűrtem, majd  
megkedveltem, megkívántam, most meg szabályosan nagy kő esett le a szívemről. Hmm. Fura let-
tem. De hát, ahogy Steve mondta, ember vagyok, annak minden kiismerhetetlenségével együtt. Na  
mindegy, lényeg a lényeg, hogy Amanda jól van. Hmm, és este pedig… Hűha. 

Ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy itt és most berontson Amandához és leteperje, pon-
tosabban hagyja magát letepertetni. Kezével idegesen dobolt a mellette lévő szék háttámláján, úgy 
érezte minden eltelt perc kilométereket bont le az idegrendszeréből. 

Az egy helyben ücsörgés bosszantotta, így az ajtóhoz sétált és rágyújtott. A nap könyörtelenül 
tűzött ismételten. Ezen épület előtt továbbra sem parkolt senki, a járművek csak elhaladtak előtte. 
Egy kivétellel: Steve és Thy érkezett meg egy légpárnással. A hajtóművek halkan zúgtak, a jármű a  
földre ereszkedett és felkavarta a port maga körül. Steve és Thy kipattant és aggódóan futottak Sylvi-
ához. 

– Hogy van Amanda? – kérdezte Thy. Steve csak megvonta a vállát, jelezve, hogy ő is ezt akarta 
kérdezni. 



– Egy óra és rendben lesz, a válla pár napig sajogni fog, de semmi több. 
Steve résnyire húzta szemeit és mélyen Sylvia szemébe nézett. – Te izgulsz érte? 
– Igen. – Sylvia kihívóan nézett vissza. 
Steve elmosolyodott, de csak megvonta a vállát annak láttán, ahogy a csajok reakciója egymás 

felé ismét új köntösben lejtett táncot előtte. Ehhez már hozzászokott régebben is; nem tudott sose 
mit kezdeni az érzelemváltozásokkal, és végső soron örült, hogy ezeket szerencsére – ha komoly 
helyzetről volt szó – mindig időben a háttérbe szorították és remekül harcoltak vállvetve.

Sylvia elpöckölte a csikket, majd füstfelhőt maga köré eregetve visszasétált a kissé hűvösebb vá-
róterembe. Ekkor csapta meg fülüket Amanda sikolya. Sylvia aggódóan nyelt egyet, Steve pedig a 
szeme sarkából figyelte őt, melyet a nő persze kiszúrt, de felé sem fordulva vetette oda neki. – Ismét  
láthatod, hogy izgulok, sőt aggódok is érte. Örülsz? 

Steve ábrázata szigorúvá vált. – Figyelj, én most nem azon élvezkedek, ahogyan imádod őt. 
– Hanem min? 
– Azon, hogy ez a fajta kapcsolat elősegíti a hatékonyságunkat. 
Sylvia ránézett, és talán mondani akart valamit, de csak sóhajtott. – Na jó, hagyjuk ezt. Nemrég 

már kértem, hogy ne beszéljünk erről, ez az én harcom magamban. 
Steve megadóan feltette kezeit, és egy pillanatra visszatért pimasz mosolya. Ezután leült, majd 

kényelmesen elnyújtózkodott. 
Sylvia még egy cigarettára gyújtott. Nem hiszem el, hogy Steve észrevette, hogy aggódom. Tény-

leg jó szeme van hozzánk. Lehet, hogy el kéne mondanom neki minden érzésemet, és segítene ezt el-
rendezni magamban. Igen, ezt fogom tenni. 

A cigarettát csak félig szívta el. Elpöckölte a maradékot és a férfihoz sétált. Megfordított egy szé-
ket, a férfi mellé helyezte és ráült, alkarját a támlán nyugtatta. – Na, figyelj, Steve. Bevallok valamit. 

– Szereted őt? – Steve unottan nézte a plafont, hisz nem ez az első ilyen vallomás, amit hallott. 
– Nem így mondanám, hanem úgy, hogy valamit érzek iránta. 
– Kívánod, igaz? 
– Igen. 
– Félted őt? 
– Igen. 
– Akkor elmondom mi van. – Steve feléje fordult, Sylvia pedig tanácsadásért hálásan nézett rá. – 

Számodra Amanda egyfajta olyan megtestesülés, ami egy kicsit a régi énedre emlékeztet. És azzal, 
hogy kívánod őt, ezzel a régi énedért kiáltozol. Kicsit irigykedsz is, mert benne megvan mindaz nő-
ben, ami bennem. Így, hogy Amanda feléd is nyitott, és te is feléje, ez két dolgot old meg: egyik, 
hogy megkönnyebbülsz azon, hogy az én túlzott szexualitásomat inkább vele éljem ki, vagyis a régi 
éneddel, és mindemellett téged szeretlek. Másik, hogy ő előbb beindít téged, mint én, vagyis a régi 
éned tudja a titkodat, gyengéidet, és hamar felhoz arra a szintre, amit én és Amanda megütünk. Te-
hát ő a kulcs neked ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. És ezért félted őt. Tehát az, hogy biszexuá-
lis vagy, kicsit több dolgot takar a háttérben. Tévedtem valamiben? 

Sylvia a száját tátotta, és képtelen volt megszólalni. Mi több, úgy elvörösödött, hogy Thy már 
majdnem megkérdezte, jól van-e. 

Ám a tényekkel nem tudott mit kezdeni: Steve-nek tökéletesen igaza volt. Minden egyes szó, 
amit elmondott, felkavarta szunnyadó érzéseit, szembesítette magával, múltjával, ám ezek a hangok 
most mind vigasztalták, és lelkét simogatták jóleső érzéssel. Lehunyta a szemét, állát alkarjára tá-
masztotta. Nyelt egyet. – Köszönöm – motyogta. 



Steve bölcsen elmosolyodott, és újra a plafonról lógó tányérlámpákat vizsgálgatta. Sylvia nem az 
első ilyen nő, akinek komplex lelki problémája adódott. De ahogy elnézte, segített neki megoldani,  
sínre tenni, és most mehet tovább az élet… 

Az élet… 
Rohadt Weller, elkaplak. 
– Amúgy – mondta Sylvia még mindig behunyt szemmel – most, hogy rendbe raktuk magun-

kat, ideje lenne foglalkozni ezzel a jelenlegi problémával. 
– Igen, én is ezen gondolkodom. 
– Mit teszünk? 
– Zet még mellénk fog csapódni, és valamiért úgy érzem, mi is Revy-nek fogunk dolgozni köz-

vetlenül. Bár nem mondták, de most, hogy megtaláltuk a hengereket és nincs pillanatnyi veszély, 
Revy biztos, hogy el akarja takarítani Wellert egyszer és mindenkorra. 

– És akkor most minket küld, hogy elkapjuk? 
– Szerintem igen. 
– Jól gondoljátok – hangzott Zet hangja, és épp a bejáraton lépkedett befelé. Robotjai mind a 

zsebében pihentek, de már eggyel kevesebb, hiszen az üldözéskor egyet lelőttek. – Beszélnünk kell. 
– Gyere – invitálta őt Steve elforgatva egy széket, hogy leülhessen. 
Sylvia is kicsit odébb húzódott, és bár kezdetben ellenszenvet érzett a srác iránt, ez már az üldö-

zéskor elszállt és most érdeklődve figyelt. 
Zet leült, és sóhajtott. – Mostantól én is veletek tartok. 
– Hohó, várjunk – Sylvia máris T betűt formázott kezeivel. – Azért nem kéne a mi… 
– Mondhatsz, amit akarsz, Sylvia, ez Revy parancsa. Ti ellenkezhettek, de szerintem úgyse fog-

tok sokáig így tenni, én pedig már egy ideje letettem erről. Revy jó vezér, okos, és tiszteletreméltó. 
Tiszteletreméltó… Steve fejében ez a szó úgy keringett, mint egy bolygó a naprendszerben, ami 

ellentmond a gravitáció törvényeinek és arra kering, amerre kedve szottyan. Hogy lehet egy robot 
ilyen? Nehezen fogadta el. Szemében a robotok egy Thy-szerű, gyerekes tudatban merültek ki. Eszü-
ket és képességeiket, sőt személyiségük létét sosem vitatta, de a tisztelet irányukba már túl merész 
kijelentésnek tűnt. Vagy talán csak azért gondolkozott így, mert még nem ismerte Revy-t teljesen? 
Zet jól ismerte, de talán fiatal kora miatt hajolt meg Revy előtt? Éppúgy, mint nemrég, ez a kérdés  
továbbra is nyitott maradt a fejében, és úgy döntött, hogy könnyebben elfogadja Revy-t ha egy hipe-
rintelligens stratégaként tekint rá. 

Eközben Zet folytatta: – Tehát nemsokára indulnunk kell elkapni Wellert. Mondhattok nemet, 
élhettek itt más módon, Revy nem fog emiatt megharagudni. De ha így döntötök, azt tudnom kell  
most. 

Steve és Sylvia egymásra néztek. Bár sejtették, hogy e kérdés fel fog vetődni, most egyetlen pil -
lantással megegyeztek. 

– Benne vagyunk – mondta Steve, ezzel Zetre pillantott. 
– Jó – bólintott a srác és belenézett a szemükbe. – Megvárjuk Amandát is, vagy kezdhetem a be-

számolót? 
– Kezdheted, beavatjuk őt később. 
– Rendben. Nos, Revy kivallatta az elfogott lányt. 
– Máris? Ez gyorsan ment. 
– Eléggé. A lányt vitték egyből a börtönbe, a vallatószobában meg úgy megrémült Revy-től,  

hogy ő szinte az egész életét kiolvasta. 



– És mi lett a lánnyal? Illetve mi lesz vele? 
– Életfogytig börtön. 
– Nem tudnánk használni őt? Talán tud egy-két dolgot a helyszínen.
– Nem, a tudata túl gyenge, bár a teste erős, és érdekes módon már jelentkezett nála kiberpszi-

chózis szindróma is. 
– Arány? 
– Határon, hatvan-negyven. Ekkor még nem kéne szindrómának lenni, de nála van, ami a gyen-

ge tudat jele. Na mindegy, ne vele foglalkozzunk. Tudjuk Weller pozícióját. Houston-ban van. 
– Ott volt régen egy rakétaközpont, ugye? 
– Csak az irányítóközpont, a kilövők Cape Canaveral-ban, Floridában voltak, de Houston-ban a 

háború alatt földalatti kilövőket létesítettek. 
– Mennyire maradt egyben? 
– Teresa szökőára megkímélte, de az utána bekövetkező tengerszint emelkedés már nem. A fel-

színi gyengébb épületek nagy része összedőlt, az erősebbek és a bunkerek egyben maradtak, de a ra-
kétatárolókhoz megint beomlottak a járatok, ezért tart sokáig, míg Wellerék aktívvá tesznek egyet. 
A lány emlékei szerint Wellernek még egy hét kell, míg készen áll a kilövésre, de mivel már nincs 
henger, valami mással fog próbálkozni. A határőrséget szigorították, már mindenkit átnéznek, és vé-
letlenszerű ellenőrzéseket ejtenek már nemcsak Elásottak, de bárki más lakásában, aki egy kicsit is 
gyanús. Ezzel együtt Revy aggódik, hogy mi van akkor, ha ez a hengeres téma elterelés, és a rakétát  
át tudják úgy állítani, hogy a célzórendszer-zavarókat figyelmen kívül tudja hagyni. Egy újabb ve-
szélyforrás lehet az is, ha Wellerék elfognak valakit Metropolisban, aki tudja, ezek hogyan működ-
nek. Akárhogy is, a fenyegetés nagy. Ezért a legjobb módszer az, ha magát a kilövést akadályozzuk 
meg. A terv a következő. Én és ti egy nagyon hosszú utazásra indulunk Houston-ba, három nap 
múlva. Ez pár ezer kilométert fog jelenteni. Elvileg két nap alatt ott leszünk, de bármi adódhat. A mi 
feladatunk a felderítés lesz, ezen felül húsz kilométerenként kommunikációs szondákat kell kiszór-
nunk, hogy Revy-vel tartsuk a kapcsolatot. Egy nappal később egy néhány száz fős csapásmérő egy-
ség fog utánunk indulni, és követik a szondák jeleit, vagyis nekünk biztonságos útvonalat kell kije-
lölni. Amint mi készen vagyunk a felderítéssel, a csapásmérő egység velünk együtt körbeveszi és 
megtámadja a város határában lévő létesítményt, és ha minden jól megy, szétromboljuk az egészet 
és elkapjuk Wellert is, és ekkor a Szellemek bandájának véget vethetünk. 

Sylvia kissé gyanakvóan figyelte a srácot. Ezt Steve kiszúrta, és nyomban hívta kettejük csatorná-
ján, az Alfán. – Mi baj? 

– Rossz előérzetem van. 
– Ébred a testőr. 
– Lehet, de akkor sem stimmel itt valami. 
Zet persze azonnal megértette a pillanatnyi csönd jelentését. – Ha gondoljátok, visszajövök ké-

sőbb, addig beszéljétek meg. Nem lesz egyszerű feladat, lehet, hogy ide nem jövünk vissza. Most 
megyek enni valamit, majd jövök. – Ezzel felállt, és kisétált a bejáraton. 

– Na – mondta hangosan Steve, hogy Thy is értse a feladat lényegét, és kiderítsék mi Sylvia bi-
zalmatlanságának oka. – Mi a baj? 

– Mondtam, rossz előérzetem van. De nem tudom, miért. Thy!
– Igen, Sylvia? 
– Mit látsz Zeten? Valami furcsaság? 
– Üm, ne haragudj, Sylvia, látom a színeit, de nem tudom még mindig, hogy mit jelentenek. 



Össze kéne kapcsolódnom egy… 
– Jó, nem érdekes. Ami nem tetszik nekem az az, hogy miért nem lő ki Revy innen egy rakétát  

Houston-ra? 
– Ez jó kérdés – mondta Steve. – Ha Zet visszajön, ezt megkérdezzük. Mi van még, ami nem 

hagy nyugodni? Várj, tudom az egyiket. – Ezzel közel hajolt és megcsókolta. 
Sylvia behunyt szemmel mosolygott. – Igen, ez volt a másik. – Kinyitotta a szemét. – A harma-

dik pedig az, hogy mi van akkor, ha ez egy csapda, és Weller kicsal minket és Metropolis védtelen  
marad?

– Azért marad még bőven védelem itt. Csak néhány száz katona hagyja el a várost, marad még 
több ezer, plusz a teljes védelmi rendszer, amin nem lehet átjutni. 

Sylvia láthatóan megkönnyebbült, majd elmosolyodott. – Hát jó. Megnyugodtam. Akkor ha Zet 
visszajön, megkérdezzük az első dolgot. 

Amanda sikolya újra felharsant, melynek hallatán Sylvia összerezzent. 
– Nyugi, rendben lesz – mondta Steve. 
– Tudom, csak… 
– Aggódsz érte. 
Sylvia bólintott, Steve pedig elmosolyodott. 
Néhány perccel később Zet visszatért, kezében ételes dobozokat tartott, melyek illatát már akkor 

érezték, mikor a srác belépett. 
– Hoztam nektek is. 
Bár Sylvia és Steve nem voltak éhesek, most csak megvonták vállukat és enni kezdtek, miközben 

Amanda sikolyát újra hallották. 
– Még nincs kész? – kérdezte Zet tele szájjal. 
– Nincs – Sylvia lenyelt egy nagyobb adagot. – Zet, kérdezni szeretnénk valamit. 
– Hajrá. 
– Nem értjük azt a dolgot, hogy ha Revy tudja, hol van Weller, miért nem lő ki innen egy rakétát 

és kész? 
– Ehhez interkontinentális, vagyis nagy hatótávolságú rakéta kell, de az nincs Metropolisban. 
– Értem. – Ezzel Sylvia az Alfa csatornába beszélt. – Hallod, ez a kérdés is megválaszolva. 
– Aha. Akkor már csak megvárjuk, míg összerakják Amandát és irány haza. Aztán készülőd-

nünk kell. 
– Még van három napunk. 
– Szereznünk kell sok mindent. Leginkább páncélruhára gondoltam, meg járműre is. 
– Megkérdezem Zetet. – A nő most hangosan szólt a sráchoz. – Zet, a felszereléseket ki biztosít-

ja? 
– Természetesen Revy, de legkésőbb holnapra tudnia kell az igényeket. 
– Oké, addig összeírjuk. 
– Jó. Aztán holnap lesz egy megbeszélés is, nemcsak veletek, de több fontos katonai vezetővel. 
– Béklyózottak? 
– Azok voltak, de ez már szükségtelen, Revy-t szolgálják szabad akaratukból. 
Most Steve vágott bele, előbbi gondolatainak hangot adott és más szájából szerette volna hallani 

azt, hogy Revy-t miért tekintik istennek az emberek, holott csak egy szuperintelligens robot. – Zet, 
te miért szolgálod Revy-t? 

A srác lenyelt egy nagyobb falatot, melyet meg sem rágott rendesen. – Azért, mert tanultam tör-



ténelmet, és összevetettem mindent a jelenlegi várossal. Ha ti is így tesztek, akkor azt fogjátok látni,  
hogy Metropolis az a város, amire az emberek titokban mindig is vágytak. Ahol béke van, biztonság, 
és jövő. 

– A biztonság nem épp a legjobb szó jelenleg. 
– Tudom, Revy igyekszik titokban tartani Weller tervét, de persze készül az evakuációra is ha mi 

nem járunk sikerrel.  
– Hatmillió embert nem lehet evakuálni pár óra alatt.
– Sajnos nem, de egy részét igen. Az alagútrendszer a város alatt átmenetileg menedéket nyújt,  

de sajnos ha a rakéta nukleáris, akkor földrengés is lesz. Az alagút építésekor Revy persze erre is 
gondolt, ezért a mennyezet megerősített, vagy nevezzük az alagútrendszert egy óriási bunkernek. 

– Ez már jobban hangzik. De ha a radioaktív anyag sugárzása évekig tart, akkor… 
– Steve, kérlek! Ne azon gondolkozz, hogy mi lesz ha nem sikerül, hanem azon, hogy hogyan si-

kerülhet. 
Steve csak pislogott, ennek láttán pedig Sylvia kuncogott. 
– Na jó, evakuálás kérdése megbeszélve – köszörülte meg a torkát a férfi. – Térjünk vissza Revy-

re. Miért tiszteled te is őt, mint egy istent? 
Zet most tátott szájjal bámult rá, miközben torkán akadt egy adag étel és köhécselt. Miután sike-

resen lenyelte,  könnyes szemmel válaszolt.  – Tisztelem Revy-t,  de nem mint istent.  Ő valahogy 
olyan, mint egy 127 éves tudós, aki már a születése pillanatában is kiakasztott minden IQ tesztet.  
Ráadásul ő nem fáradt sosem, csak tanult, megállás nélkül. 

– De a személyisége… 
– Az is van neki, méghozzá elég komplex, de azt keveseknek mutatja meg. 
– Tudom, hogy van – ezzel Thyra mutatott – hisz neki is van, de mégis… 
– Mit mégis? Steve, elég múlt század eleji szinten gondolkodsz. Te csak nem akarod elfogadni, 

hogy Revy képes erre. 
– El tudom fogadni, de azt már kevésbé, hogy egy robot irányít egy egész várost. 
– Szerintem neked is inkább csak a büszkeségedet piszkálja ez a kérdés. 
Ez most betalált, és Steve máris megértette saját gondolatait. Tényleg csak a büszkesége akadá-

lyozta meg abban, hogy felfogja a tényt, hogy ha egy robotnak hosszú évtizedek állnak rendelkezé -
sére, akkor mivé válhat. Ez megint érdekessé tette a dolgokat. A befekvés előtt tudósok robotokkal  
vették körül magukat, hogy könnyebben menjen a munka, most pedig ennek ellenkezője történik, 
vagyis Revy vonta körbe magát emberekkel, akik – éppúgy, mint régen a robotok – nem is kérdője-
lezték meg a dolgokat. Bár ekkor eszébe jutott a földalatti járatban akadékoskodó és hibázó Jeff nevű 
férfi, akit Revy egy szempillantás alatt ölt meg. Steve még mindig nem tudta ezt a kérdést teljesen le-
rendezni magában, de mindenképpen nagyot haladt előre Zet kissé fájdalmas megjegyzésének kö-
szönhetően. 

– Hát… igen – nyögte ki. 
Zet vigyorgott, mintha tudta volna, mire gondol. – Nem te vagy az első ember, akinek vannak 

aggályai  Revy-vel kapcsolatban.  Én már csak nevetek, majd meglátod magad is,  mire képes.  Na  
mindegy. – Ezzel a szájába tett egy falat húsnak látszó, mégis illatos dolgot. 

– Holnap mikor lesz a megbeszélés? – kérdezte Slyvia. 
– Délben. A koordinátákat majd Revy küldi, mert ez titkos találkozó. És persze senkinek nem 

mondhattok egy szót sem, mert pillanatok alatt kitör a pánik.
– És mikorra kell a felszerelések listája? 



– A találkozóra. 
Ezután csendben folytatták az evést. Eközben Steve Thy reakcióit leste, de az első találkozással 

ellentétben már nem látott semmi olyat,  ami Zetet irányukban életveszélyesnek titulálná. Vagyis 
rendben van a srác. 

Nem sokkal később nyílt az ajtó, és Amanda kissé szédelegve jelent meg, a karbantartó férfi fog-
ta a kezét, fel ne boruljon. 

– Ó mily kín ostorozta testem újfent. De már jobb, már kellemesebb, már üdébb. Ó. 
Sylvia arcán megkönnyebbült mosoly jelent meg. Ezt Steve észrevette, önelégülten mosolygott 

azon, hogy állítása nagyon pontos volt ezért a nő finoman bokán rúgta. 
Zet lepillantott, de nem értette a jelenetet, ezért csak megvonta a vállát. 
Amandát leültették, kalapját visszaadták. A nő feltette a fejére, de csámpásan állt, mintha berú-

gott volna. – Azt hiszem pihenést igényel testem. 
– Meglesz – mondta Sylvia. Közelebb ült hozzá, és a fülébe súgott valamit. 
Zet pedig kissé undorodva nézett félre, ugyanis Sylvia finoman Amanda fülébe harapott. 
Steve közel hajolt a sráchoz. – Pedig nagyon jók ketten együtt, öröm nézni őket. 
Zet szinte megrémülve nézett Steve-re. – Te kedveled ha két nő együtt… 
– Látnod kéne őket és akkor te is kedvelnéd. 
Ezt Sylvia meghallotta és szigorúan közölte. – De ezt persze nem fogja látni. 
Amanda közbevágott. – Miért, ó miért? Hisz nekem is szükségem van párra. 
Zet most megrémült. – Izé… én még nem… 
Most pedig mindhárman a srác felé fordultak és felsőbbrendű mosollyal kérdezték teljesen egy-

szerre: – Te még szűz vagy? 
Zet elvörösödött, és a kezdeti magabiztosság és erő, ami belőle sugárzott, most atomjaira hullott. 
Mivel ezt igen válasznak vették, Amanda a srác mellé csusszant és mintha be lenne rúgva, szinte  

ködös tekintettel közölte. – Én nagyon kedvelem az érintetleneket. Lennél-e hát párom ebben a kiet-
len világban, ó robotok idomárja? 

Zetet már az ájulás környékezte. – Hát… Nem… tudom… Most a feladatra kéne… 
Amanda gyorsan lekapta a srácot, a kajás doboz kiesett a kezéből. 
Zet úgy ficánkolt, mint akinek ki akarják venni a veséjét. Ám Amanda erejével nem tudott sokat 

kezdeni. Zsebéből kimásztak a robotok, Amanda testére futottak, majd telenyomták rövid hatóidejű 
altatókkal. Amanda kalapja a földre esett, feje előrecsuklott. 

Steve és Sylvia pedig gúnyosan kacagni kezdett. 
– Hallgassatok! – kiabálta Zet vörös fejjel. 
Ennek hallatán csak még jobban rázendítettek. 
– Még nem volt alkalmam senkivel lenni, elismerem. De nem kéne ezért röhögni rajtam. 
Két percre volt szükségük ahhoz, hogy abba tudják hagyni a kacagást. Thy ebből semmit nem 

értett, csak udvarias mosollyal utánozta leginkább Steve-et. 
– Bocs – mondta Steve. – Nem azon nevetünk, hogy szűz vagy, hanem azon, ahogy Amanda 

megtalált magának. 
– Én még nem hagytam jóvá. 
– Fölösleges ellenkezned. Nagyon jó a csaj. Imádni fogod. 
– I… igen? – Zet most kissé elbizonytalanodott. Sok tudatalatti pornót kipróbált már, különbö-

ző szereket is, de fizikailag még sosem érezte ezt. 
– Bizony – mondta Steve. – Hagyd magad, bízd rá magad. De azt ajánlom, hogy ha nem akarod,  



akkor most menj el és majd holnap találkozunk, de ha ki akarod próbálni a dolgot, maradj itt és  
hagyd magad. 

– Még nem készültem fel. 
– Hát ez meg milyen szöveg? Te férfi vagy vagy nő? 
– Férfi. 
– A férfiak mindig készen állnak erre. Akkor ha még zavar ez, akkor azt javaslom menj el, és ta -

lálkozunk holnap. – Steve ezt jó tanácsként mondta. 
– O… oké. – Zet felpattant. – Akkor holnap. Sziasztok! – Ezzel kiviharzott a bejáraton. 
Egy perces csendben Steve és Sylvia még küszködtek a kacajjal.
Amanda felébredt. – Ó, mi történt? Ó, hol az én párom? 
– Elijesztetted – közölte Steve. 
– Vérem forrt, nem tudtam megállni, mikor hallottam, hogy ő érintetlen. Ó, de kívánom. Ó, hol  

találom? Keressük hát meg. Hívom is őt. – Amanda igyekezett kapcsolatot létesíteni négyük közös 
csatornáján, de Zet nem reagált. – Hát tényleg elijesztettem, ó én balga. 

– Semmi baj, Amanda. – Vigasztalta Steve. – Az este a miénk, ott vagyunk neked mi. 
Sylvia egyetértően bólogatott,  sminkimplantját aktiválta és a legerotikusabb külsőt varázsolta 

magára. 
Amanda szemei felragyogtak. – Hát neked ilyen is van, életek védelmezője? 
– Bizony – kacsintott Sylvia. 
– Na hölgyeim – sóhajtott Steve. – Itt most végeztünk, menjünk haza, és beszéljük át milyen fel-

szerelésekre lesz szükség. Aztán… 
Szinte rohantak kifelé az épületből a kocsik felé… 
 
Zet szinte menekült a javítóközponttól, mélyen a házak közé, ahol emberek csodálták meg a feje 

körül keringő robotokat, melyek leszálltak testére és becsusszantak zsebeibe. 
Te jó isten, mi történt? Miért futottam el? Amanda tényleg jó csaj, tényleg megdolgoznám, de  

jóval tapasztaltabbnak tűnik, mint én. Mit tegyek most? Menjek el hozzájuk? Hmm. 
Revy-t hívta egy kis tanácsért. 
– Itt Zet, vétel. 
– Itt vagyok. Mond Zet. 
– Izé… hát nem is tudom, ilyenért még nem hívtalak. Az a cyborg-vadász nő majdnem letepert.  

És még sosem voltam senkivel, és nem tudom, mit tegyek. 
– Emberek… – vetette oda Revy és bontva a vonalat faképnél hagyta a srácot. 
Zet lecövekelve állt az utca közepén. Most mi van? Mondjuk megértem, hogy Revy éppen a stra-

tégián dolgozik, ami biztosan lefoglalja,  és nem tud velem beszélni.  De ezzel a megjegyzéssel  –  
„Emberek” – mire célzott? Talán arra, hogy neki nincsenek ilyen gondjai? Igen, biztosan ez lehet.  
Hát jó, egyedül maradtam. És most? Hmm… Amanda… Hát jó, azt hiszem megpróbálom ezt a dol-
got. Jobb egy tapasztalt nővel lenni először. És igazából ő olyan harminc és negyven között lehet,  
amiket nagyon szeretek. Hmm… Akkor este elnézek hozzájuk. Most én is hazamegyek, összeírom  
mi kell, és… 

 
Zet nem tévedett sokat Amanda életkorát illetően. Nem számítva a százhúsz éves alvást a nő 37 

éves volt. 2034-ben született New York-ban, de francia szülőktől. 
Kislány korában hamar felismerték színészi képességeit, és bár a művészet a modern világ inten-



zitásának köszönhetően eléggé háttérbe szorult, a kislány roppantul érdeklődött iránta. Sokszor sen-
ki másnak nem játszott el darabokat, csak a szüleinek, de olyan is előfordult, hogy a tükör előtt, ön-
magának. Ezt persze nem tartották szellemi visszamaradásnak, vagy betegségnek, a színészek így 
működtek. 

Amanda tíz évesen már az iskolai színjátszó csoport legkiemelkedőbb figurájává lépett elő, és 
olyan tehetséggel áldotta meg a sors, hogy képes volt ezen közel elfeledett művészetet újjáéleszteni 
hamvaiból. Tehetsége sokakat inspirált, még azokat is, akik már régen letettek erről a pályáról. 

Tizennégy évesen megírta első saját színdarabját, melynek láttán nem hitt senki a szemének. A 
színdarabnak ráadásul elég nagy sikere lett a színházakban, melyek egy része bezárás alatt volt, és 
szinte csak ezért nyitották meg újra. 

Tizennyolc éves korára saját színjátszó csoportot alapított, és egy újabb színdarab látott tőle nap-
világot, melynek főszerepét ő maga játszotta. Ebből holofilmet is készítettek, és ez vonzotta maga 
után a jobbnál-jobb zenéket, melyekért zeneszerzők tucatjai versenyeztek egymással. 

Egyik újabb színdarabjában – egy évvel később – ő maga játszotta a kalózlány szerepét, de a har-
ci jelenetek elpróbálásakor rájött, hogy elég szegényes a tudása ahhoz, hogy élethű szerepet játsszon. 
Úgy döntött, beiratkozik néhány harcművészeti órára, hogy a kardot jobban forgassa, emiatt a darab 
bemutatása fél évet csúszott, de Amanda ragaszkodott ahhoz, hogy ő játssza a főszerepet. 

Bár a darabnak hatalmas sikere lett, Amanda egyszeriben kiégettnek érezte magát: elfogytak az 
ötletei, nem érzett kedvet semmihez, de rajongói és tanítványai továbbra is bálványozták őt. Leg-
alábbis egy ideig… 

Amanda olyannyira életunttá vált, hogy már ránézni is rossz volt. Ha ez még nem lett volna elég, 
kábítószerezni is kezdett. 

Szerencséjére pénze volt elég, így nem kellett ezen veszélyes anyag kereskedésével foglalkoznia, 
de sajnos a fogyasztást is büntette a törvény. Amanda egyrészről hálás volt, másrészről bosszús: épp 
akkor fogták el, mikor a függőség ösvényére lépett. A két éves börtönbüntetés észhez térítette… 

Odabent rájött rejtett titkaira is: kedvelte a nőket. A börtönben persze újabb követőket szedett  
össze, külön neki és néhány színészetre hajlamos nőnek előadótermet alakítottak ki és lehetőséget 
kaptak a színjátszásra, és Amanda ekkor már rájött, hogy nem kiégett, hanem kihívás kellett neki. 
Ám ekkor még nem tudta, mi legyen az. 

Szabadulásakor töltötte be a huszonegyedik életévét, és pénzét szülei befektették, de elvesztették. 
Amandának nem maradt más választása, csak a színészet folytatása, hiszen máshoz nem értett. A 
börtönbüntetése a médiában nagy hírt kavart, elvesztette rajongóinak nagy részét, de szedett össze 
sok újat azzal, hogy a színdarabjainak témáját nem az ősi idők adták, hanem a modern világ nyo-
mora. 

Máris megkapta az új kihívást, újabb rajongók százait, sőt ezreit szedte össze, és nagy támogatás-
ra tett szert azzal,  hogy fiataloknak nyitotta fel szemét,  rávilágítva a börtönélet kegyetlenségeire, 
vagyis minden egyes előadás fiatal életeket mentett meg.

Az előadások mellett kétirányú hiányérzete támadt: egyik a szexuális. Férfiakat nőket egyaránt 
szerette, mindegy volt mikor, kivel, ezért mind barátot, mind barátnőt tartott maga mellett, és elő-
fordult eset, mikor ezek ismerték egymást. Ekkor Amanda mindig a rosszabbik oldalra került, mert 
mind a nő, mind a férfi elhagyta őt, és összejöttek. Ám ez az állapot – köszönhetően vonzó külsejé-
nek – általában nem tartott sokáig. 

A másik hiányérzet a harcművészet irányában nyilvánult meg. Folytatta a kardművészetet, és az 
ökölharcot is, és mire észbe kapott, a színjátszás a második helyre szorult az életében. 



Mire betöltötte a huszonötödik életévét, kiváló harci képességeket sajátított el, és új fordulat kö-
vetkezett életében: szüleit egy ámokfutó cyborg brutálisan meggyilkolta. 

Amanda összeroppant, megint a kábítószerekhez akart nyúlni, de szerencséjére erről még idejé-
ben lebeszélték a barátai. Egy új kihívást talált magának: a bosszút, mivel szüleinek a gyilkosát nem 
tudták elfogni, és egyre szaporodtak a brutális bűncselekmények. Úgy döntött, neki is részt kell ven-
nie abban, hogy ezt megállítsák. 

Fél évet szánt arra, hogy feltérképezze az akkorra már piacot elárasztó Implantokat. Először a 
karjaival kezdte, a természetes izmok lecserélését mesterségesre. A műtét pokolian fájt, az utóhatá-
sok egy hónapig tartottak, de mire a teste megszokta az idegen fémet, már magát a fájdalmat hiá-
nyolta. Nem értette teljesen, honnan jönnek ezek az érzések, de örült, hogy nem menekült el a többi 
kezeléstől. 

A második kezelést a lábaiban ejtette meg, és egyre inkább próbált rájönni arra, hogy mik a cy-
borgok gyengéi, mivel tudja őket kijátszani, hogy minél hatékonyabban kerüljön közéjük és lekap-
csolja a veszélyes elemeket. Végül rájött: a szemeiket kellett átverni. 

Ám az ezek kijátszására készült zavaró beültetés még kísérleti stádiumban volt. Amanda – hogy 
ezt ennek ellenére a testébe építsék – félredobta mindenféle erkölcsi beállítottságát és azzal feküdt le, 
aki csak tudott valamit tenni az érdekében, és mivel hírneve a tanultabb emberek körébe már elju-
tott, nem csak egy egyszerű örömlánynak nézték, hanem a művésznőnek, akivel eltölteni egy estét 
kiváltság. 

Amanda végül szinte egy teljes kutatórészleggel lefeküdt, de megszerezte, amit akart: a kísérleti 
stádiumban lévő Implantot a fejébe ültették. 

A tesztek kifogástalanul zajlottak, az Implant a vártnál jobban teljesített, így Amanda most tudta 
csak megkezdeni igazán bosszúhadjáratát, melyben színészi képességeinek is nagy hasznát látta. 

Beépült, ahová csak tudott – ehhez szexuális vonzereje és gátlástalansága nagyban hozzásegítette 
–, majd a veszélyes cyborgokat játszi könnyedséggel kezdte kivégezni, és mikor megölte az elsőt, 
azon is meglepődött, hogy semmiféle bűnbánást nem érez. 

Természetesen nem vetette bele magát a mély vízbe, ezért ezek a gyilkosságok – bár ő bűnmeg-
előzésnek hívta – csak kis léptékben történtek meg. Általában közel férkőzött azokhoz, akiken látta 
valamiféle nyomát a beültetéseknek, és ha a viselkedés agresszívvá vált, közeledett, és mikor bebizo-
nyosodott a célpont agresszív hajlama, lecsapott. 

Bár Amanda csendesen szedte áldozatait, a hatóságok felfigyeltek rá. Maga a gyilkosság – még 
ha gyilkost is ölsz meg – még mindig törvénybe ütköző volt, ezért Amandát újra elfogták. Tisztában 
volt azzal, hogy hosszú évekre elítélhetik, de nem érdekelte. Bár szüleinek gyilkosáról semmit nem 
tudott, tudat alatt mindig azt hitte, hogy talán már sikerült elkapnia. 

Két hetet töltött fogdában és már készült ellene a per, ügyvédjével hosszas órákon át beszélték a 
védelmi stratégiát. Ám egy ismeretlen férfi látogatta meg őt, aki – cserébe a szabadulásért – egyfajta 
cyborg-vadász szerepet ajánlott neki. Megegyeztek az ügyvédjével és Amandát szabadon engedték. 

Az új munka – bár Amanda mindig szerepként gondolt rá – új kihívást nyújtott számára, mely 
tökéletesen passzolt újra éledő bosszúvágyával. Ugyanúgy tette, mint régen, de most hivatalos úton, 
vagyis be kellett épülnie a legkülönfélébb bandákba, és a cyborg elemeket kellett elfognia, szükség 
esetén likvidálnia. Az első két évben kiválóan teljesített, közel tizenhat, több tucat fős bandát fogtak 
el és számoltak fel. Persze a beépüléshez Amanda előszeretettel használta szexuális vonzerejét, és 
egy napon megtörtént az, amire egyáltalán nem számított: beleszeretett egy férfibe, akiről később 
kiderült, hogy ő is cyborg, mi több, már sok gyilkosság is száradt a lelkén. 



Amanda nem tudta mit tegyen. Ha feladja szerelmét, továbbra is kielégítheti bosszúvágyát, de 
ha megvédi, megmaradhat számára az új, érzelmi kihívás, de veszélybe sodródhatnak mindketten. 

Ez utóbbit választotta, és elpártolt a rendőrségtől. Mivel ekkor barátját már körözték, hamarosan 
az ő képe is odakerült, és egyfajta Bonnie és Clyde szerepet játszottak, ám nem bántottak senkit,  
csak folyamatosan menekültek. 

Elhagyták New York-ot, és kevésbé népes településeken igyekeztek megbújni. A helybéli lakosok 
előtt titokban tartották kilétüket, egészen addig, míg egy nagy banda nem tett látogatást a települé-
sen. Mivel több százan voltak, szabályos blokád alá vették a települést, és a rendőrséget távol tartot-
ták, mondván, hogy ha közel jönnek, épületeket robbantanak fel. 

A sok ártatlan civil között azonban Amanda és barátja továbbra is inkognitóban tartotta magát, 
és nem keresték a bajt, csak csendben várták, hogy a pár napos blokádnak vége legyen és kijöhesse-
nek a templomból, ahol meghúzták magukat. 

Ám ebben is tévedtek. A templomot rá akarták gyújtani a bent rekedt közel kétszáz emberre, így 
Amanda és barátja kénytelen volt támadásba lendülni. 

Az ezt követő mészárlás az elektronikus napilapokban vezető hír lett:  „A Gyilkos művésznő 
visszatért.” 

A mészárlást követően Amanda és barátja a csodával határos módon tudott elmenekülni a rend-
őrség armadája elől, de egy másik városban már várták őket. Mesterlövészek végeztek barátjával, és 
Amandát súlyosan megsebesítették. 

A nő még a fájdalom ködén át is üvöltött tehetetlen dühében, majd megbilincselték és rabszállí-
tóba vágták. 

A fogdában ugyanaz az ügyvéd jelent meg, de már azt közölte, hogy halálbüntetéssel kell szem-
benéznie,  de minimum életfogytiglannal.  Mivel  Amanda lelke már gyakorlatilag megsemmisült, 
nem akart élni. 

Kihirdették az ítéletet: Amanda életfogytiglant kapott. 
A szigorúan őrzött  fegyházban megvontak  tőle  mindent,  még  nőkkel  sem lehetett,  minden 

egyes lépését figyelték, nem engedték még színészkedni sem, olvasnivalót sem kapott: még az elmé-
jét is ki akarták éheztetni, éppúgy, ahogy fizikai testét. 

Jó néhány évet töltött el a börtönben, 37. születésnapját is magányosan, sírva ünnepelte cellájá-
ban, mikor látogatók érkeztek hozzá. Mivel mindenki elpártolt tőle a nagy fordulat után – vagyis a 
híres színésznőből hogyan lett cyborg, majd ámokfutó –, nem számított erre. A látogatók pedig nem 
rajongók, még csak barátok sem voltak, hanem öltönyös, szigorú tekintetű férfiak. 

Amanda azt hitte, hogy megkínozzák, vagy valamiért szükségük lesz rá, de csak közölték a té-
nyeket Teresa-ról, és a hibernálásról. 

Amandát kihozták a börtönből – persze súlyos bilincsekkel csuklóin – és mielőtt befektették a 
kapszulába, kérhetett magának valamit. Ő mosolyogva a régi szép idők kalóz egyenruháját kérte 
megfelelően átépítve,  a régi kardját és pisztolyát,  melyeken már komoly módosításokat hajtottak 
végre, valamint a legfontosabbat: a tollas kalapját.  

Mikor a kapszulát telenyomták folyadékkal, Amanda csak mosolygott: tudta, jön az új kihívás… 

Amanda épp egy energiaitalt szürcsölt és maga elé meredt a padlóra. Sokadszorra játszotta le fe-
jében életét, és kereste a nagy kérdést, hogy hol és mit rontott el, miért vett élete szomorú fordulatot. 
Hibáztatta szüleinek gyilkosát és azokat is, akik lelőtték akkori barátját, a börtönőröket, egyszóval 
mindenkit. De mindenek felett a legjobban saját magát… 



Levette fejéről kalapját, és tűnődve nézte, pontosabban a szeme előtt lejátszódó emlékképeket fi-
gyelte, és halványan elmosolyodott. 

Thy mellette ült egy széken, a lábait lóbálta, és mosolyogva figyelte, de nem szólt egy szót sem. 
Egy ideig legalábbis… 

– Amanda, hülű, játszol ma nekem valamit? 
– Ma nem, Thy, sok a dolgunk. És fáradtak vagyunk – mondta a nő rá sem nézve. 
– Ühüm, értem. Hát jó. Maradhatok itt melletted? 
– Persze, hisz nem zavar lényed. 
Thy nagyot bólintott, de abbahagyta a beszédet és mosolyogva figyelt. 
Steve és Sylvia kijöttek a fürdőből. 
– Mehetsz, ha gondolod – mondta Sylvia. 
Amanda bólintott és levetkőzött a földszinten. 
– Azért dobáld le a ruháid odafent – kérte Sylvia. 
– Ó igen, életek védelmezője. – Amanda felvette ledobott kabátját és ingét, majd az emelet felé  

indult. Ott levetkőzött, majd lejött a földszintre, bement a fürdőszobába, és magára zárta az ajtót. 
Steve lerázta ruhájáról a tisztító folyadék eredményét, és felvette. 
– Megint ennyire megviselte a múltja? – kérdezte, ugyanis a hazaérkezéskor Amanda elmondott 

magáról mindent, melyet persze tátott szájjal hallgattak végig. 
Sylvia megvonta a vállát. – Nem csodálom. Ha a helyében lennék, én már meghülyültem volna. 

És már értek mindent, mit miért tesz. A színészkedés a régi énjére emlékezteti. 
– Neki is van régi énje, neked is – mosolygott Steve. – Imádlak titeket. 
– Azt hittem, csak engem. 
– Hát persze, őt máshogyan. – Steve megcsókolta Sylviát és nem hagyta, hogy felöltözzön. 
– Hé, ne már. Hagy vegyem fel legalább a… 
– Minek? – Steve egy ügyes dobással az ágyra lökte a nőt, majd ráugrott. 
Sylvia nem tiltakozott a heves közeledés ellen, de még nem indult be, ezért egy kis előjátékot in-

dítványozott, melybe Steve fülig érő szájjal egyezett bele. 
Míg Sylvia lefejtette Steve nadrágját, a férfi hátraszólt Thynak. – Thy, jó éjt, kérlek menj fel! 
– Igen, Steve – Thy mosolyogva tisztelgett és felviharzott, majd kikapcsolt. 
– Kezdheted – nézett le az előtte guggoló nőre, aki csak kacsintott. 
Steve testén újra kellemes érzés száguldott át, ahogy Sylvia kellemesen kielégítette. A nő hagyta,  

hogy haját markolássza, míg a férfi teste remegett a csúcspont elérésekor. 
Steve felsóhajtott, majd az ágyra dobta magát. 
– Csak ne lustulj olyan gyorsan – mondta Sylvia és szájába spriccelte a tisztító sprayt. – Te jössz 

most, be kell indítanod. 
– Azt hittem, már… 
– Nyugi, játssz a nyelveddel és rendben lesz a dolog. 
Sylvia hanyatt dobta magát, és két kézzel markolászta Steve haját. Eufóriahullám söpört át testén 

többször is, majd elérkezett az időpont arra, hogy… 
– Jöhetsz be – mosolygott. 
Steve máris fellökte magát, a nőre feküdt, és belé hatolt. 
Sylvia ismét imádta Metropolist, az életét, Steve-et, és tudta, hogy nemsokára jön Amanda, aki a 

csúcsnak is megmutatja a csúcsát. 
Az első menet után pózt váltottak, Steve hátulról adta meg a nőnek az örömöt. Sylvia szeme is-



mét fennakadt, két kézzel markolászta a takarót, és ide fojtotta bele sikolyát is. 
Amanda kijött a fürdőből, meztelenül, és unottan sétált közelebb. Míg Steve és Sylvia teste üte-

mesen mozgott, a nő melléjük ült, és a körmét rágta elgondolkozva. 
– Hé… ahh… gyere… – nyögte Sylvia. 
– Máris, életek védelmezője. 
Ekkor megszólalt a bejárati ajtó csengője. Dolores szólalt meg a plafonból. – Idegen személy a 

bejáratnál. Férfi, százhetven centi magas, húszas éveiben jár. Mit parancsolnak? 
Steve és Sylvia lihegve váltak szét, és Amandára néztek, aki vissza. – Ne nézzetek énrám, hisz  

nem tudom ki lehet. 
– Dolores… huhh… – fújtatott Sylvia – mutasd ki áll ott. 
– Igen, Sylvia. 
Az ajtó belülről áttetszővé vált, de kívülről ebből semmit nem lehetett érzékelni. 
– Ez Zet – kiáltották egyszerre, mi több, örömtelien. 
– Majd én – mosolygott Amanda, és kikászálódott az ágyból. Magára tekert egy lepedőt, és az aj-

tóhoz lépkedett. Megnyomta a nyitógombot, de mivel már este volt, befújt a hideg, csípős szél. 
– Ó… izé… – Zet kapkodta a levegőt. – Én talán rosszkor… 
– Épp a legjobbkor – ezzel Amanda elkapta a grabancát és berántotta a lakásba. 
Steve és Sylvia arcukon széles mosollyal kísérték figyelemmel amint Amanda az emeleti lépcső 

felé cipeli a srácot, úgy cibálva, mintha egy rongybaba lenne. 
– Hé, Amanda, várj már!
– Mire, ó mire? Hát nem azért jársz erre, hogy megadd magad bájaimnak? 
– De, de, csak várj már!
Amanda elengedte és kérdően nézett rá. 
Zet nyelt egyet. – Izé csak…  nem is tudom, hogy mondjam. 
– Legyek óvatos? – vonta fel a szemöldökét Amanda. 
– Há… hát igen, ha… hé, engedj, ez fáj… 
Amanda felcibálta a srácot az emeletre, és – mivel csak a fejében voltak implantok – könnyedén 

az ágyba hajította. 
A dobás olyan jól sikerült, hogy Zet lebucskázott a másik oldalon és egy szekrénynek esett hát-

tal. Agyát egy pillanatra fájdalom ködösítette el, egészen addig, míg Amanda újra meg nem markol-
ta és az ágyra rántotta. Leteperte és lovaglóülésben ráült. – Zet, ígérem hogy estéd szép és emlékeze-
tes lesz – mondta, majd csókolgatni kezdte a srác nyakát. 

Zet nem ellenkezett sokat, ugyanis a nő tökéletes érzékiséggel találta meg az érzékeny pontokat.  
Kissé hátratolta a nőt, hogy levehesse kabátját és pulóverét. 

– Ó, lám, lám – csillogott Amanda szeme. – Vajh ki elégít ki ma engem? Hát nem egy érintetlen? 
Hát nem egy szép este ez, minek elébe nézünk? 

Zet feleslegesnek tartotta a további beszédet. Ő is falni kezdte Amanda nyakát. 
– Ó, istenem, ó ez a csók, ó ez az érintés. 
Visszanyomta a srácot az ágyra, és kissé lejjebb csúszott. – Ha ez az első, akkor essünk túl gyor-

san is az elsőn. Egy percig sem fog tartani, és egy csepp se menjen mellé. 
– Ezt hogy érted? Beléd mindent? 
Amanda csak kacsintott, lerántotta a srác nadrágját és máris mellei elé kapta a kezét. – Ó, hát 

egy újabb fenevad. Zet, drágaságom, hát a te fenevadad ma nekem örömteli perceket fog okozni. 
– Igen? Ez jó? 



– Meghiszem azt. – Amanda csókolgatni kezdte a srác mellkasát és centiről centire haladt lej-
jebb, miközben kezével máris masszírozta a nemi szervét. Zet szemei fennakadtak, mikor Amanda a 
hasánál járt, majd lejjebb, egyre lejjebb, és szájába vette a srácot. 

Zet pillanatok alatt elélvezett, és vonaglott az erős szorítás alatt. 
– Mmm. Mondtam, hogy egy csepp se menjen mellé. Csak nyugodtan, nem kell szólnod semmi-

ért – kacsintott Amanda, és szájába fújta a tisztító sprayt. 
Zet körberöhögte a saját fejét. Ilyen jó soha semmiféle tudatalatti pornó nem volt még. 
– Most te jössz. – Mondta Amanda és a srác mellé feküdt.
Zet masszírozni, majd csókolgatni kezdte Amanda melleit. 
– Hé, te, hé – szólt rá a nő. 
– Mi baj? 
– Azért ne harapd le a mellem. 
– Ó, bocsánat. Csak… 
– Csak nyugodtan. Finoman. Úgy… mmm… igen, ez az. És most lejjebb. Még, ez az. 
Zet hamar a nő lábai közt játszadozott nyelvével, méghozzá elég ügyesen. 
– Hú, te, de jól csinálod, ó, jaj. 
Zet határtalan örömet érzett, hogy ő is nyújthat valamit a nőnek, nem csak fordítva. 
Nem sokkal később Zet ismét hanyatt feküdt, és Amanda finom csókokkal lehelt életet a fene-

vadba. Mikor az felágaskodott, a nő felcsusszant. – Kész vagy, ó robotok idomárja? 
Zet csak bólintott. 
Amanda sikoltott, Zet pedig üvöltött egyet… 

Steve és Sylvia folytatták a szeretkezést már nemcsak az ágyban, de még a földön, a kádban és a 
lépcsőn is. 

Egy óra múltán Sylvia rágyújtott, és kissé nehezére esett a járás. – Ez most megint nagyon jó 
volt, de miért fáj most? 

– Nem tudom – Steve kissé aggódott. – Ugye nem csesztem szét semmit odabent? 
– Nem tudom. Remélem nem. Holnap elnézek a dokihoz. 
– Itt van nőgyógyász? 
– Hülye, a javítódokihoz. A méhem már rég nem létezik, ez csak növesztett, ugyanazokkal a 

funkciókkal és érzetekkel. De miért fáj? Uhh.
Steve aggódóan lépett az összegörnyedő nőhöz és megsimogatta a hátát, majd az ágyhoz invitál-

ta. –  Gyere, ülj le!
Sylvia leült, és már a hasát markolta a fájdalomtól. Ugyanezt érezte, mikor az elsüllyedt város-

ban meglőtték a kábítófegyverrel. De miért? Mi történik vele? 
Ám a fájdalom két percen belül, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan múlt el. Sylvia vett pár 

mély lélegzetet. – Vége.
– Hát ez meg hogy?  
– Nem tudom. De ki kell vizsgáltatnom magam, talán az illesztés nem jó, mert mióta ezt beültet-

ték, azóta kevesen dugtak meg, így meg aztán végképp senki. 
– Óvatosabb legyek? 
– Aha, légyszi. 
– Oké. Hagyjuk mára, vagy még… 
– Hagyjuk. De ha te még aka… 



Amanda sétált le peckesen az emeletről. – Elaludt az én lovagom. Ó hát mily szép örömet sze-
rezni egy érintetlen testnek, léleknek, mily öröm… 

– Tehát jól megdugott? – vágott bele Sylvia. 
– Ó, életek védelmezője, mi ez a hangnem? Szenvedélyesen szeretkeztünk, és megadtam neki 

élete legkellemesebb óráját. 
– Bírod még? Mert van itt valaki, aki még aktív. Apropó, Amanda, a te méhed még igazi? 
– Mint mellem és bőröm. 
– Akkor nem tudsz nekem segíteni, miért fájt a hasam előbb. 
– Hol fájt? 
– Itt. – Ezzel a köldöke környékére mutatott. 
– Hmm. – Amanda közelebb lépett és finoman megmasszírozta a hasát. – Ez egy picit fájni fog. 
– Mi? – pislogott Sylvia. – Miért… vá… ááá!!
Amanda megtalálta  azt  a pontot,  ahol  a  természetes és  mesterséges  szervek elmozdultak,  és 

most visszanyomta a helyére. 
– Bazdmeg – sziszegett Sylvia. – Ez kurvára fájt. 
– Tudom, életek védelmezője. De most már jobb lesz. Megesett egy barátnőmmel ez, az ő beül-

tetését is félreszámolták, de csak helyre kellett tenni és kész. 
– És ha legközelebb dugok, ez megint megeshet? 
– Sajnos igen – biggyesztette le ajkait Amanda. 
– Akkor holnap elmegyek a dokihoz – nézett Sylvia Steve-re, majd előkotort egy újabb cigaret-

tát. Meggyújtotta, és Amandára nézett. – Steve még aktív, látom te is. Majd beszállok később én is  
egy kis nyelves pusziért a lábam közé. 

Steve és Amanda mosolyra húzta száját, és behuppantak az ágyba. Steve férfiasságát úgy tervez-
ték, tenyésztették, hogy akár egy egész napig állhatott, de ebből csak kettőt élvezett, ezért nem sok -
kal később elérkezett ennek a két órának a végéhez. Már csak addig adta meg Amandának ami kel-
lett, míg ő is el nem élvezett, majd fáradtan borultak egymás mellé. 

Ezt követően Sylvia is fejest ugrott közéjük. – Puszit kérek. 
Steve és Amanda feje egymásnak ütközött, ahogy teljesen egyszerre akarták megcsókolni Sylvi-

át, erre pedig mindhárman jóízűen kacagtak. 
Amanda a száját csókolgatta, Steve pedig a nemi szervét, így Sylvia is – immáron fájdalommen-

tesen – remek estében részesült. 
Nem sokkal később mindhármukat elnyomta az álom… 
 

Reggel nyolc felé keltek, szinte teljesen egyszerre. Steve és Amanda pillanatok alatt a jóreggelt-
szex közepette találták magukat, míg Sylvia elnézett az orvoshoz, aki „megjavította”. 

Nem sokkal később visszatért, és újult erővel vetette magát közéjük, és egy újabb menet kezdő-
dött. 

Egy órával később Amanda úgy ült fel az ágyban, mint akit megcsapott az áram. – Zet! Hát hol 
az én drága párom? – Kipattant az ágyból, és meztelenül az emeletre iramodott. 

Steve és Sylvia most csak csókokkal illették egymást, melyek már egyre több érzelmet tartalmaz-
tak. 

– Hogy zúghattam beléd ennyire pár nap alatt? – suttogta Steve. 
Sylvia melegen elmosolyodott. – Nem tudom, de én is így érzek. Ráadásul neked köszönhetően 



magamat is jobban megismertem. 
– Szívesen maradnék itt veled így egész nap, de sajnos ideje kelni lassan és összeírni a cuccokat, 

mert nemsokára kezdődik a találkozó. 
– Hát akkor keljünk. 
Kikászálódtak az ágyból és öltözni kezdtek, majd egyszerű reggelit készítettek azokból az alap-

anyagokból, amiket Dolores a távollétük alatt még tegnap rendelt meg. Ezek nagyban tartalmaztak 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldségutánzatokat, gyümölcsöket. A reggeli végezté-
vel magukba fecskendezték a napi önkarbantartáshoz kapott injekciókat, melyek a testük megfelelő 
helyére jutva kordában tartották a természetes és mesterséges szövetek egymás iránti utálatát. 

Eközben Amanda finoman felébresztette Zetet, aki még mindig szunyókált. 
– Uh, jó reggelt – mondta álmosan a srác. 
– Néked is, ó robotok idomárja. 
Zet csak ekkor vette észre, hogy Amanda meztelenül ül mellette. Ennek láttán testében meg-

emelkedett az adrenalinszint, és agyát megrohamozta a tegnap történtek emléke. 
Amanda észrevette az ebből következő erekciót, és bölcs mosollyal megcsókolta újdonsült pár-

ját. – Ismered a jóreggeltszexet? 
– Honnan ismerném? Még a szex fogalmát sem ismertem, nemhogy a… 
Amanda lekapta a srácot és hanyatt döntötte, majd gyorsan végigcsókolta a testét és orális szex-

ben részesítette. 
Zet szemei fennakadtak, kis híján rövidzárlatosak is lettek, majd élvezetét követően ő is megadta 

a nőnek ami megilleti, és kivették részüket a közös jóreggeltszex csodálatos érzéséből… 
 
Steve és Sylvia az injekciózás és reggeli végeztével lassan kortyolták az energiaitalt. Nem sokkal  

később Amanda felöltözve, magabiztos, önelégült vigyorral arcán sétált le az emeletről. Mögötte Zet 
lépkedett, de róla ezt a magabiztosságot már nem lehetett elmondani. Vigyorgott, mintha férfiassá-
gát még mindig masszírozná egy láthatatlan kéz. 

Steve ezt észrevette, és nem bírta megállni, hogy ne vesse oda. – Na végre, még egy férfi a csapat-
ban. 

Zet észbe kapott, elvörösödött, és próbálta elterelni a figyelmet a reggeliről való érdeklődéssel. 
Sylvia és Amanda egymásra néztek, elmosolyodtak, szemeikkel szavak nélkül beszélgettek és 

könnyedén megértették egymást. 
A srác nem szólt egy szót sem, csak evett és megitta italát, melybe most nem kevertek semmiféle 

hormonbizsergető adalékot. 
Steve magára hagyta őket, és Dolores-től adatbázis nyitását kérte, melybe bevitte kimondott sza-

vakkal a szükséges felszereléseket. Dolores a belé táplált adatok alapján kiegészítette a listát az elér-
hető típusokkal, így Steve figyelme már teljesen erre összpontosult. 

Nem sokkal később Zet és a két nő is becsatlakozott, és közösen készítették a listát. Eközben Zet 
a fal tövébe ült, átkarolta az eléje ült Amandát, simogatta a haját, arcát, de figyelme és koncentráció-
ja nem lankadt. 

Steve és Sylvia fotelekbe ültek, egymás mellé, és megfogták egymás kezét. 
Teltek a percek, félórák, a felszerelések listája rohamosan bővült. 
– Steve, kívánsz kiegészítő egységeket a páncélodra? – kérdezte Dolores.
– Álcázó jól jönne. Milyen típusok vannak? 
– Jelenleg kettő érhető el: egyik a normál spektrumból tüntet el, egy másik a hőkibocsátást is el-



fedi, de ez már kevésbé hatékony a normál spektrumban. Melyiket? 
– Hmm, tudnád analizálni Thy álcázóját? Mert valami olyasmi kéne. 
– Természetesen, de ehhez kéne Thy is. 
– Felmész érte? – nézett Sylviára. 
– Aha. – Felállt és az emeletre sietett. 
Megvárták, míg mindketten visszatérnek, Thy pedig lecövekelt, amint meglátta Zetet és Aman-

dát. – Hülű, újabb párocska. 
Zet elképedt azon, hogy a robot még ezt is látja, majd kérdően Amandára nézett. – Ő remekül 

látja érzéseinket – mosolygott hátra a nő –, így már tudom, ó robotok idomárja, hogy mit érzel irán-
tam. 

Zet megint elvörösödött, Sylvia pedig – miközben leült – rákacsintott, némán kimondva ezzel, 
hogy „Üdv a felnőttek közt”. 

Miközben Thy ide-oda ingatta fejét mosolyogva, Dolores leszkennelte a ruháját, majd közölte az 
eredményt. – Thy álcázójának típusa ismeretlen, csak a hatékonyságot tudom megállapítani, mely 
normál spektrumban 97%-os, termális rejtés esetén pedig hasonló, 97,2%-os. 

Steve megint elismerően hümmögött, és ismét érezte Thy különlegességét. Ezzel együtt eszébe 
ötlött az, hogy talán éppen őrá kell vigyázni a legjobban, hiszen ha megsérül, nem lehetséges a sé-
rült modulok cseréje, csak javítása – már ha nem túl súlyos a sérülés. 

A páncélruhák végeztével Steve rátért a saját testüket karban tartó szerekre, és szükség esetén 
harctéri,  rögtönzött  műtéthez szükséges eszközökre.  Ezt már Dolores kissé hiányosan jelenítette 
meg, ugyanis intelligenciájának telepítésekor az Elásottak még csak legendák voltak, és senki nem 
tudta, hogy tényleg felébrednek-e majd a föld alatt. Ennek ellenére még ez a csonka lista is elegen-
dőnek nézett ki. Ha bőr alatt sérülés történik, például izomszakadás, akkor erre egy külön szerkeze-
tet kellett használni, ami egy gélt nyomva a sérült részre azonosította a fémszövet összetételét, a be-
léje ültetett érzékelőket, és ezeket néhány órás időintervallumon belül újra tudta építeni. Ez a gép a 
régi idők villamosszékére emlékeztetett, azonban a sok kiegészítő egység miatt a mérete meghaladta 
egy kocsiét, ami azt is jelentette, hogy ha ezt akarják magukkal vinni, akkor ahhoz teherautó kell.  
Hogy kapnak-e ilyesmit kérdéses ponttá vált, ezért úgy folytatták a lista további készítését, hogy ezt 
a végére hagyták. 

Azon fegyverekkel – amiket még Dixon adott nekik – meg voltak elégedve, ezekhez mindössze 
ládányi lőszereket listáztak. Amandának semmi nem kellett a pisztolyán és a kardján felül, és bevizs-
gáltatta  a ruháját  is,  melyre Dolores megint nem talált  semmiféle  hasonlatot.  Amanda azonban 
most megmutatta, hogy a díszes ruházata mit rejt: ahogy Thy már az első találkozáskor megállapí-
totta, enyhe erőteret gerjesztett, amely a nem merőlegesen testbe csapódó lövedékeket le tudta térí-
teni pályájáról, de energiafegyverekkel szemben védtelennek minősült. A már belistázott páncélok 
hasonló funkciókat láttak el, de azokban kissé nehezebb volt mozogni. Zetnek mindössze egy pus-
kára volt szüksége, és ragaszkodott a mesterlövészfegyverhez: kis robotjai ki tudtak röppenni mesz-
sze, de irányításukhoz koncentráció kellett, ami frontharcban nem kivitelezhető, de a mesterlövész-
fegyver mögül még igen. Ő is listáztatott magának egy hasonló páncélt. 

Thy megint nem kért semmit, mert az agyában lévő mozgáskoordináló program a jelenlegi ru-
hájára lett tervezve, és ha nehezebb, vagy nagyobb méretű páncélt visel, bajok adódhatnak. Ráadásul 
az ő ruhája is képes volt védő erőteret gerjeszteni, plusz még álcázott is, tehát a lány még mindig a 
csapat leghatékonyabb frontharcosának szerepét töltötte be. 

A lista végére még élelmet is tettek, mindössze pár napra elegendőt, valamint fájdalomcsillapító-



kat, serkentőszereket. 
Amint a lista készen lett, már közel dél felé járt az idő. 
– Üzent már valamit Revy? – kérdezte Steve Zetre pillantva. 
– Még semmit. 
Ezt követően – mivel azonnal csattant a fejükben Revy hangja – máris rájöttek, hogy ő mindvé-

gig figyelt Dolores-en keresztül. – Látom elkészültetek. 
Nyeltek egyet. Ezek szerint Revy talán az egész estéjüket nyomon követte, és bár Dolores ekkor 

ki volt kapcsolva, lehet, hogy nemes egyszerűséggel visszakapcsolta. Zet tudta jól, hogy képes erre, a 
többieket pedig egy kissé feszélyezte ez a felügyeletnek látszó dolog, de nem tudtak mit tenni ellene 
és vigasztalták magukat azzal, hogy talán nem is érdekli. Ezen gondolataikat nyomban meg is erősí-
tette:

– Ne aggódjatok, nem szokott érdekelni az emberek intim élete. Jól éreztétek, kipihentétek maga-
tokat, nekem csak ez számít. A találkozó koordinátáját kivetítem, szkenneljétek le a karotokon lévő  
terminállal, ezt be a kocsiba és gyertek, mert nemsokára kezdünk. – Magukra hagyta őket az éter-
ben.

Felkászálódtak és az ajtó felé indultak. 
– Beférünk mind a légpárnásba. Megyünk azzal? – kérdezte Steve, utalva arra a kocsira, amit a 

tegnapi akció során zsákmányolt. 
A többiek csak megvonták vállukat, így Steve máris nyitotta a bejárati ajtót. 
Kint kellemes hőmérséklet uralkodott, az ég kék volt, felhőknek – ebből következően homokvi-

harnak – semmi nyoma. 
Steve huppant be a légpárnás felemelkedő teteje mellett a vezetőülésbe. Melléje Sylvia, hátra pe-

dig a többiek. 
– Indulhatunk? – nézett körbe Steve. 
Csak Amanda szólt. – Már magam is egyre jobban kedvelem e helyet, így hát ideje, hogy elejét 

vegyük a bajnak, és nézzünk szembe az ellennel, hogy jövőnk és életünk kedvezőbb fordulatot ve-
gyem, hisz már az én lelkem is kellemes érzések cirógatják. 

Bár Zet elképedve próbálta feldolgozni azt, hogy mi ez a színészi játék, a többiek most először 
örültek ennek a hosszú beszédnek és hagyták, hogy a belőle származó erő átjárja lelküket és elméjü-
ket… 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. RÉSZ
Metropolis első támadása: Stratégiai tervek 

A találkozó az északi városfal közelében lévő „Z” piramisnak nevezett építészeti csodában lett 
megtartva. A közel fél kilométer hosszú, lépcsőzetes oldalfal szinte pontosan középen, egy kis szaka-
szon megnyílt, és beengedte Steve-éket. Ezután egy kis folyosón suhantak át, melyben a széles jármű 
épphogy csak elfért, majd a piramis közepére érkeztek. 

A belsejében egy hatalmas, enyhén deformálódott henger alakú fedett tér nyílt, amiben akár egy 
ósdi toronydarut is felállíthattak volna. Az oldalfalban futó körkörös teraszokat a téren át hidak kö-
tötték össze, melyek másik végét egy középen álló belső oszlophoz rögzítették, ami az épület fő ener-
giaforrásának nézett ki. Kisülések szaladtak át rajta, melyet a szokásos ózonszag kísért. A szinteken 
üzletek, irodák, éttermek, lakások százai nyíltak, és most jól ki tudták venni, hogy a piramisba épí-
tett helyiségekbe csak ebből a belső térből lehetett belépni, a külső fal csupán kilátó volt, a hozzá tar-
tozó, bizonyára nagy rombolóerőt is kibíró burkolattal. A henger falán több helyen liftek mozogtak 
fel-le hangtalanul, üveges oldalukon át látták a benti embereket. 

A belső tér talaján virágok mezejét ültették, és ösvények vezettek szabálytalan módokon beljebb, 
hogy az ott emelt különféle rendeltetésű kis földszintes épületekhez vezessenek. A henger tövében 
egy széles sétálókörút terült el, melyet sóderrel szórtak fel. Ilyen kivitelezésű épületeket Teresa előtt 
minden modern nagyvárosban találhattak, de ilyen gigászi mérettel szinte sehol. 

Steve gondolatai megint Revy körül jártak. Ezt mind ő építette, tervezte, kiviteleztette, és ilye-
nekből még van egy tucatnyi Metropolisban. Ismét megingott, ismét szembekerült a tekintély szó-
val, ami nem tudott magára erőltetni, majd megint abba a tudatállapotba jutott, hogy Revy csak egy  
hiperintelligens robot. 

Nem így a többiek, akik szájukat tátották a látványtól, kivéve Zetet, aki már persze látta ezeket. 
– Nem találok szavakat, hogy leírhassam mit szemem lát – ámult Amanda, még a kalapját is le -

vette, amit eddigi ismeretségük alatt nem sokszor tett meg. 
Sylvia szinte csak nevetett az ámulattól. Steve szkeptikus arckifejezéssel küzdött saját gondolatai-

val, Thy pedig szinte madárcsiripeléshez hasonló hangokat adott ki. 
Revy hangja csattant a fejükben. – Elmúlt dél, gyertek már! 
Steve máris leparkolta a kocsit a bejárati folyosótól nem messze kialakított parkolóban, és lekap-

csolta a meghajtókat. Kiszálltak, és követték a magabiztosan haladó Zetet. A legközelebbi liftet egy 
előreküldött robottal lehívta, és mire odaértek, az ajtó épp tárulni kezdett. Beléptek, majd Zet be-
mondta a tizenkettedik emelet számát a kérdő hangnak. 

A lift  hangtalanul  emelkedett  fel.  Innen még jobban látták a virágágyások közti  ösvényeket,  
amik egy hatalmas nonfiguratív ábrához hasonlóan, rendszer nélkül tekeregtek. 

A lift megállt, majd kiléptek és elindultak a színes fényekkel megvilágított körteraszon. Nem 
messze nyílt egy iroda, mely előtt két fegyveres férfi állt őrt. Mikor meglátták Zetet, haptákba vágták 
magukat és utat engedtek be. 

Beléptek, az ajtó pedig azonnal bezáródott mögöttük. 
A teremnek fekete falai voltak, melyeken világoskék színű fények futottak keresztül, azt az érze-

tet keltve, mintha a fekete felület mögött valamiféle folytonos filmbejátszás menne. Ez a kék mozgó 
fény világította meg a helyet. Középen egy hosszú asztal állt, mely köré akár harminc ember is leül-
hetett volna, de most csak huszonegyen voltak jelen. Az asztal keskenyebbik, bejárattal átellenes ol-



dalán állt Revy, száját húzva förmedt rájuk. – Tizenkét perc késés. Ez idő alatt egy rakéta akár több  
száz kilométert szelhet át. 

– Elnézést Revy. – Zet nem akart magyarázkodni, két okból: egyik, hogy nincs mentség arra,  
hogy elkéstek, a másik, hogy Revy úgyis tudta volna a fejükből az igazságot. 

A huszonegy ember közt Steve-ék felismerték Dixon parancsnokot, aki mosolyogva intett nekik, 
ők vissza. Thy ehhez még ugrándozott is. Amanda azonban nem ismerte a férfit, így csak megemelte 
előtte és az egybegyűltek előtt kalapját egy meghajlás kíséretében. 

Többen döbbenten sustorogni kezdtek, mikor meglátták Thy éppen színt váltó haját, és ezzel 
megtudták, hogy egy legendásan ritka darabhoz van szerencséjük. Láthatólag a jelenlévők nagyob-
bik része teljesen ember volt, de Steve-éken kívül egy másik Elásottakból álló csapat is a megbeszélés 
részét képezte. Négyen voltak, három férfi és egy nő – aki első pillantásra testalkata miatt férfinak 
nézett ki –, és ha mesterséges szemeik nem irizáltak volna a félhomályban, a testükből és fejükből  
kígyózó kábelekről bárki megmondta volna róluk, hogy cyborg-ok.

– Bemutatom egyik fontos emberemet, Zet őrnagyot – mutatott Revy a srácra, aki biccentett  
szinte egyesével a jelenlévőknek. 

Amanda máris belekarolt. – Hát őrnagy az én párom? Hát mily titkok rejteznek még e fiatal test-
ben? 

Az Elásottak egyike – egy tarajos hajat viselő magas férfi – összehúzott szemekkel méregette 
Amandát. Mikor megbizonyosodott arról, hogy ismeri őt a Teresa előtti időkből, a szemei felragyog-
tak és felpattant. – Amanda Dessauge művésznő!

– Oui, az volnék – Amanda újra megemelte kalapját és meghajolt. 
Ám ezt a kitörő örömöt kettejükön kívül senki nem értékelte. Revy talán már azon gondolko-

dott, hogy letépi mindkettőjük fejét, csak már kezdjék végre, amiért összegyűltek. 
Amandának és rajongójának arcáról lehervadt a mosoly. 
– No tehát – folytatta Revy. – Ezek szerint Zet párja a Teresa előtti idők művésznője, Amanda 

Dessauge, mint már tudjátok. Nem teszem hozzá a sorsodat, mert aki ismert, mind tudja, aki meg 
nem ismert, azoknak nem számít semmit. 

Amanda kétségbe esett, nem szerette volna, ha megtudják, hogy ő voltaképpen egy fegyenc, akit 
veszni kellett volna hagyni Teresa megérkezésekor. De úgy tűnt, ez a kérdés most sokad rangú, így 
Revy folytatta Steve-ék bemutatását. 

– A magas szőke férfi Steve Walsh, egy elfogó-cyborg. A vörös hajú hölgy Sylvia, aki nem szere-
ti, ha eredeti nevén hívják, ezért ezt nem is mondom el – kérdően nézett rá, Sylvia pedig bólintott.  
Köszönöm. 

– És mint láthatjátok, Hölgyek és Urak, a Steve mellett álló robot egy utánam készült ritka széria 
eléggé hibás darabja, a neve Thy. Ő is Elásott, így nem tudott fejlődni úgy, mint én. 

Ezt követően bemutatta a jelenlévőket Steve-éknek is. Úgy tűnt, hogy a határőrségek parancsno-
kai mind itt vannak, illetve akadt még két orvos is. 

Ekkor nyílt az ajtó, és az a férfi toppant be, aki nemrég összerakta Steve-éket. – Elnézést, Revy,  
elkéstem. 

– Ezt látom. Ülj le!
– Igenis. – A férfi a legközelebbi szabad szék felé iszkolt és meghúzva magát leült. Még odabic-

centett Steve-éknek, majd a másik Elásottakból álló csapatnak is, és sóhajtott, mintha örült volna 
hogy ezt a kis malőrt ép bőrrel megúszta. 

Miután Revy végzett a jelen lévők bemutatásával, aktívvá varázsolta a falakat, így a terem kék 



fényben fürdött. Houston térképe jelent meg, de a képek Teresa előttről készültek, így feltételezhető-
en a város már korántsem így nézett ki. 

Amint az utcák, főbb utak kivehetővé váltak, vörös nyilak tömkelege jelent meg, mutatva a tá-
madás irányát. Revy felállt, és a fal mentén lassan sétálva ismertette a tervet. 

– Nos, mint mindenki láthatja, ezek a vonalak jelentik a főcsapatok támadási irányait. De ezt  
csak akkor tudjuk életbe léptetni, ha a két Elásott csapat sikeresen megközelíti a várost, áthalad rajta 
a létesítményig és leadják a jelentést. Két nap múlva Steve – mutatott rá – és Tom – mutatott egy  
nagydarab rövid hajú férfire – indulnak el Metropolisból két külön úton. Steve-ék nyílegyenesen 
Houston felé, Tomék kis kerülővel keleti irányban, érintve a Tetováltak területét. Nagyjából húsz ki-
lométerenként le kell pakolnotok ilyen kis szondákat – ezzel egy ököl méretű kis készüléket tett az 
asztalra, ami úgy nézett ki mint egy buzogány feje. – Ezek a szondák segítenek a kommunikációban,  
ugyanis műholdak nincsenek, és a rádiók hatótávja harminc kilométer, rossz időjárási körülmények 
vagy napkitörés esetén ez húszra korlátozódik. Ezek a szondák még arra is jók, hogy kiválóan lehet 
követni a nyomukat, de csak annak, aki ismeri a frekvenciákat. A főcsapat a felderített utakról szóló 
jelentések alapján a biztonságosabbat fogja használni. Mielőtt továbbmegyünk, kérem a felszerelé-
sek listáját, ide bele. – Az imént kitett szondát az asztal közepére gurította, ahol az megállt, kinyílt,  
és vevőberendezései készen álltak a készített listák befogadására. 

Amint a két Elásott csapat elkészült, Revy magához hívta a szondát, rátette a kezét; ujjhegyeiből  
vékony kábelek kígyóztak ki és körbefonták. Behunyta a szemét egy pillanatra, majd bólintott, levet-
te a kezét a szondáról, amit aztán a jobbján ülő férfinek lökött. Az értette mi a dolga, megfogta a  
szondát és egy szó nélkül elhagyta a termet. 

– Rendben, a felszerelések az indulásra meglesznek. Ha esetleg valami nem elérhető, megkeres-
lek benneteket és megbeszéljük mi legyen helyette. Akkor folytassuk! 

A falon lévő hatalmas térképre újabb képek vetítődtek. – Ezeket a kémem küldte, de őt hátra 
hagyták, és szerencsére az általa lerakott szondák frekvenciáját csak ő és én ismerjük, így nem tudja  
senki megtalálni őket, ezért kellenek az újak. A képek sajnos nem Houston-t ábrázolják, hanem né-
hány települést, ami útba fog esni. A várható utazási időtartam két nap lesz, álljatok meg biztonsá-
gos helyeken. Kaptok egy-egy légpárnást, ami elég nagy ahhoz, hogy javítóegységet lehessen bele-
tenni, valamint lesznek rajta lövegtornyok is, némi páncélozással együtt. Vagyis légpárnás tankokról 
beszélünk. A képek a térképekkel együtt be lesznek töltve a fedélzeti számítógépbe, így elő tudtok 
készülni. Utatok során lehetőleg kerüljétek ezeket a településeket, mert nem lehet tudni, hogy be-
fészkelte-e már magát valaki. Ha esetleg a kerülőút túl hosszú, próbáljatok meg átvágni, de szondát 
csak akkor tegyetek le, ha az egész várost biztonságosnak ítélitek, ugyanis itt fog áthaladni a főcsa-
pat, és egy nem kívánatos rajtaütés véget vethet Metropolisnak, és bár már nincs több henger, Weller 
még akármit kitalálhat. Ha egy szondát üzembe helyeztek, néhány percet várni kell és figyelni, mert 
lehet, hogy az ellenség mégis meg tudja találni ezeket és elvágja a vonalainkat. Hogy ezt megtudjá-
tok, figyelni kell a szondák kimenő jeleit, és ha bármi interferenciát láttok, inkább szedjétek fel őket 
és tegyétek le máshol. Metropolis sorsa a ti kezetekben van… részben, mert ugye persze készítettem 
B tervet, de azt csak arra az esetre, ha ti elbuktok, meghaltok, vagy nyomtalanul eltűntök. Aztán, ha 
a szondák a helyükön vannak és elértétek Houston-t, jöhetnek a képek. Próbáljatok a kilövő létesít-
mény közelébe jutni, minél több oldalról, és a képek alapján megtervezhetjük a rajtaütést. Ugyan ré-
gebbről vannak képeink, de nem tudjuk, hogy a Teresa utáni földrengések milyen mértékű pusztí-
tást végeztek, így erre tervezni felesleges. Eddig mindenkinek érthető? 

A jelenlévők bólintottak. Még Steve is egy pillanatra elfeledte, hogy egy robot próbálja megmen-



teni emberek millióit. 
– Nevezzük ezt a fázist, vagyis az odajutást és felderítést Első fázisnak. Ha ez sikeres, és vagy 

mindkét, vagy csak egyik csapat ér a célterületre, indul a Második fázis, vagyis a főcsapatok általi 
megközelítés. Várhatóan egy ötszáz fős különítmény indul el több légpárnás tankkal, valamint anti-
gravitációs járművekkel is. Ez utóbbiak előbb fognak odaérni, így a Béta fázisban ők az Elásottak se-
gítségével még jobban körbeveszik a létesítményt és amint a tank hadosztály száz kilométeren belül 
lesz, a speciális szakasz – mutatott egy rövid hajú férfire, az említett szakasz kapitányára – támadás-
ba lendül, és elfoglalják a bejutási pontokat, likvidálják az őröket, és megkeresik az esetleges csapdá-
kat, mert Wellerből még ezt is kinézem, hogy készül ránk. Eddig újra világos mindenkinek? 

Ismét bólintások, majd már hümmögések is hangzottak. 
– Remek. Amint ezek a kulcsfontosságú pontok el lesznek foglalva és az esetleges őrök likvidál-

va, csapdák hatástalanítva vagy megjelölve, addigra a tank hadosztály megérkezik, és biztos távol-
ságból lőni kezdi a kilövőket. Ez megzavarja majd Wellert, ezért biztosan kiküldi rájuk egységeit, és  
ekkor jönnek megint képbe az Elásottak a speciális egységgel együtt, ugyanis ekkor be kell hatolniuk 
a létesítmény földalatti részeibe, és a földalatti rakétasilókat ki kell iktatniuk. Természetesen a tank 
hadosztály ezen silók tetejét is igyekszik beomlasztani, de ehhez tudniuk kell a koordinátákat, ame-
lyek szolgáltatása megint a létesítménybe behatolók feladata.  Mindössze annyit  kell  majd tenni, 
hogy ha a rakétánál vagytok és esetleg őrzik, vagy nem lehet bejutni, akkor csak megadjátok a hely-
zetet, ezt átszámoljuk felszíni léptékre és máris mehet az áldás. Azt hiszem ennyi. A feladat nem lesz 
egyszerű, a tét nagy. Ha valaki nem érzi magát képesnek arra, hogy ezt teljesítse, kérem most szól-
jon. – Ezzel Revy egyenként nézett végig most épp türkizkék szemeivel az egybegyűlteken. Nyoma 
sem volt sem fenyegetésnek, sem erőltetésnek, tényleg csak azokat akarta küldeni, akik biztosak ma-
gukban és megbízhatóak. 

Egy perces hümmögést, sugdolózást és morgást követően mindenki beleegyezett a feladatba, és 
ennek láttán Steve ismét meglepődött Revy hatalmas tekintélyén, hiszen az emberek szabályosan 
büszkének érezték magukat, hogy ebben részt vehetnek.  Ideje már nekem is megfelelően szembe  
nézni a ténnyel: Revy tényleg igazi vezető, alapító és… tiszteletreméltó.

– Van kérdésetek? 
– Nekem van – állt fel egy fiatal férfi, aki Dixon mellett ült ugyanolyan egyenruhában. – Mi van 

akkor, ha egyik Elásott csapat sem ér Houston közelébe? 
– Ez esetben újakat küldünk, de bízom a képességeikben, és őket is motiválja az, hogy mit ké-

szülnek megmenteni. Tehát mindent bele fognak adni. 
A férfi leült.
– Még valaki? 
– Mi van akkor – állt fel a speciális egység parancsnoka –, ha az Elásottak sikerrel járnak, de az  

én egységeim nem? 
– Akkor a tank hadosztály lerombolja a kilövőket, és addig lövi a létesítményt, míg nem lesz 

minden a földdel egyenlő. Sajnos ez esetben várható az is, hogy ők sem térnek vissza. A földalatti si-
lókat a régi műholdképek alapján megpróbáljuk lokalizálni, de mivel nem tudom pontosan felmérni 
a kárt, amit Teresa okozott, így ezt elég megbízhatatlannak tartom.

A speciális egység parancsnoka leült, és kételyek támadtak benne. Revy ezt persze észrevette. 
– Red parancsnok, ha nem érzed magad erre alkalmasnak, kérlek most szólj.
– Menni fog. 
Revy elmosolyodott. – Ez a beszéd. Még valaki? 



Steve tette fel a kezét. – Mi van, ha valakit elkapnak? 
– Akkor azt javaslom, öljétek meg magatokat. Adok mindenkinek ciánkapszulákat, ráharapsz és 

vége. 
Steve nyelt egyet. 
– Menni fog, Steve? – kérdezte Revy, mert egyetlen arcrándulásból észrevette a férfi félelmét. 
– Igen. 
– Helyes. És végül, de nem utolsósorban, a feladat opcionális része Weller megtalálása és likvi-

dálása, vagy ha jól alakul, akkor elfogása. Ha sikerül idehozni, ki tudom szedni belőle a Szellemek  
főbb támaszpontjait, és a jövőben teljesen felszámolhatjuk őket és fókuszálhatunk a kevésbé agresz-
szív Tetováltakra és Semlegesekre. Náluk is vannak kémeim, de nem terveznek semmiféle ellenséges 
mozgást, csak békésen élnek, lassan építkeznek. Egyelőre. Persze régebben történt támadás tőlük is, 
de  akkor  felmorzsolódtak  a  falakon,  és  feltételezhetően  minden  harci  egységüket  elvesztették. 
Amennyiben nincs további kérdés, kérem, hogy egyesével maradjatok itt velem négyszemközt, hogy 
egy kis agyolvasást végrehajtsak, nincs-e köztetek kém. 

Ez a kijelentés némileg feszélyezte a jelenlévőket. 
– Nyugalom. Igen, a nemrég kivallatott lány emlékei közt találtam egy emléksorozatot egy meg-

beszélésről, melyben egy már beépült kémet emlegetnek, de arcot nem láttam. Aki további utasítá-
sig máris mehet a dolgára és készülődni a holnaputáni indulásra az Steve valamint Tom és csapata.  
Apropó, Steve! Zet ugyan őrnagyi rangban van, így az utasítások tőle jönnek a csapatra vonatkozó-
an, de a csapatod főnöke te vagy. 

Steve meghökkent, társai megpaskolták a hátát mosolyogva. 
– Hát… jó. 
– Sok sikert Steve – mosolygott Revy, mintha csak tudná – persze valóban tudta – Steve ellenér -

zését vele kapcsolatban, és most igyekezne emelni a kettejük közti szimpátiát. 
Steve-ék a többi jelenlévővel együtt kisétáltak a teremből. A két Elásott csapat, mintha félne egy-

mástól, máris tíz méteres távolságra távolodtak egymástól.
– Mindjárt jövök – mondta Steve a társainak és a másik csapat felé indult. 
Tom – a főnök – egy jó két méter magas férfi volt, Steve csak az orráig ért. Barna bőrnadrágot és 

mellényt viselt, robusztus karján tetoválások futottak, és Steve megtorpant, amint a bal karon lévő 
ábrasor felizzott. Ismerte ezeket a tetoválásokat, melyek voltaképpen bőrbe szőtt csatornák voltak, 
ezekben pedig egy speciális folyadék keringett, ami álcázástól erőtér gerjesztéséig sok feladatot el tu-
dott látni, ha a megfelelő ábrába áramlott. A férfi késeket hordott övében, mellettük egy pisztolyt, 
nagy zöld szemeinek írisze éppen átrendeződött, hogy egy esetleges összecsapáshoz megfelelő ada-
tokat szolgáltasson, de ilyesmi persze nem volt várható.

Steve eléje ért és kezet nyújtott. – Helló Tom. A nevem Steve. 
– Helló Steve – fogta meg kezét. – Megelőztél, én is kis összehangolódást terveztem az indulás 

előtt veletek. 
– Helyes, akkor egy úton járunk. 
– Gyertek velünk, elmegyünk enni valamit és összeismerkedünk. 
– Jó gondolat. Egy pillanat… – ezzel visszatért társaihoz. 
Sylvia  kissé  távolságtartóan  vizsgálgatta  Tomot  és  csapatát,  Amanda  igyekezett  minél  több 

szemkontaktust létesíteni rajongójával, de annak talán eszébe juthatott a nő igazi léte, és már kissé 
viszolygott a puszta pillantástól is. Thy tátott szájjal ámuldozott, fejét jobbra-balra ingatta, Zet pedig 
a karján futó robotjaival „beszélgetett”, ugyanis azok rengeteg adatot rögzítettek a másik csapatról és 



ezeket most elemezte. 
– Na gyerekek, Tom elhívott minket enni, hogy összeismerkedjünk. 
Sylvia megvonta a vállát. – Felőlem. – Bár egy kissé feszélyezetten viseltetett a másik csapat irá-

nyában, sikerült elrendeznie magában a gondolatot, hogy mindannyian egy célért fognak küzdeni. 
– Menjünk hát, ismerjük meg új társainkat – mondta Amanda. 
Zet is megvonta a vállát, még elismerő arcokat is vágott, amint megtudta a másik csapat várható  

képességeit. 
Tom hozzájuk sétált, Steve pedig bemutatta. – Ez itt Tom. – A férfi biccentett. – Barátnőm, Syl-

via. – Kezet fogtak. – A művésznő Amanda. – Meghajlás. – Zetet ha még nem ismered, ő a robot-
idomár. – Kézfogás. – És ő Thy. – Tom szemei csillogtak, amint végignézett a robotlányon. 

– Hülű, szia Tom – integetett Thy. 
– Szia Thy – a férfi végigmérte a lányt, és Steve kiszúrta, hogy nem csak hatékony harcosként te-

kint rá. Eszébe jutott az a hely, ahol ébredt, és az ott beépüléssel eltöltött idő. Thyt ott sokan magu-
kévá tették, és a robotlány örömmel teljesített minden kérést, hiszen az emberi fajt szolgálta még ez-
zel is. De ő maga nem tudott így tekinteni rá. Megvonta a vállát, és úgy gondolta, hogy ha Thy is 
úgy akarja, akkor kölcsön adja nekik. 

Tom visszarángatta magát a valóságba, majd közel intette csapatát. – Ez itt Greg – mutatott a vö-
rös tarajt viselő srácra. – Ő a mesterlövészünk, minden beléje épített funkció csak ezt a célt szolgál-
ja. Ő itt Oscar – mutatott egy alacsony, kissé köpcös, hosszú hajú srácra. – Ő a robbantási specialis-
ta. Hasonlóan mint az idomárok, ő távirányított bombákat tud kiküldeni. A hölgy Karen – mutatott  
egy két méteres nőre, akiről a megbeszéléskor első pillantásra azt hitték, férfi. Állai szögletesek, kar-
jai vaskosak, ám termete nyúlánk, mintha a karok nem is az övéi lennének. – Én magam pedig vé-
delmező vagyok, a tetoválásaim többféle funkcióra alkalmasak. 

Most Steve mutatta be magukat. – Jómagam elfogó cyborg vagyok, Sylvia testőr, Amanda cy-
borg-vadász, Zet pedig idomár, bár ezt már tudod. 

Tom Amandára pillantott, és összehúzta szemeit. – Egy cyborg-vadász? Hmm. Igaz, hogy… 
– Igaz – szólalt meg Amanda miután az agyába épített elektromos zavarót aktiválta, eltűnt a férfi 

szemei elől, oldalra lépett és megböködte vállát. 
Tom felkacagott. – Remek csapatod van Steve. 
– Köszi, a tied is nagyszerű. 
– Gyertek akkor, ismerünk egy jó éttermet. A kaját itt állítják elő, de remekül ízesítik. 
Követték a férfit, aki ennek a szintnek a másik felére mutatott, így egy jó tíz perces séta állt előt-

tük. Ezt Sylvia máris kihasználta, és négyük Gamma csatornáján beszélgetést kezdeményezett. 
– Elég jónak tűnnek, de vigyázzunk velük. 
– Drágám, ők is ugyanazért a célért küzdenek, vagyis ők a bajtársaink. 
– Jó, jó, ez csak beidegződés. 
– Tomról nem találok semmiféle adatot – mondta Zet. 
– Mire gondolsz? – kérdezte Steve.
– A tetoválásaira. Még sosem láttam ilyesmit. 
– Én már igen, de ritka darab, és Teresa előtt ennek nagy része még kísérleti stádiumban volt.  

Csak nem azt hiszed, hogy a Tetováltakhoz tartozik, csak mert tetoválása van?
– Nem, dehogy, a Tetováltak az csak egy név. Na mindegy, akkor bejegyzem mint létező fejlesz-

tést. 
– Nyugodtan. Mit látsz a többin?



– Karen elég durvának néz ki, és azt hiszem Oscar is le tud rombolni akár kilométerekről is egy  
fél várost. Greg meg teljesen standard beültetésekkel rendelkezik. Jó csapat. 

– Jobbak, mint mi? 
– A számértékek jelenleg felénk billentik a mérleget, mert öten vagyunk, és még ha egyikünk ki  

is esne, Thy értéke nagyon megdob sok mindent. 
– Ha ezt most hallaná, nagyon örülne. Vidítsd fel. 
– Felesleges, nem sok esze van. 
– Hát nem, de ennek ellenére szeretjük. 
Zet felkacagott. – Kéne találnunk egy másik ilyen robotot, azt szétkapjuk, mindent Thyba épí-

tünk és teljes lenne. 
– Jó lenne, de előbb találunk meg egy pici csavart a föld alatt, mint egy másik ilyen robotot. 
– Igaz. Ennyit akkor a harcértékekről, tehát elvileg jobbak vagyunk. Ezért mondta Revy, hogy  

mi megyünk nyílegyenesen Houston felé, tehát a veszélyesebb úton.  
Steve elgondolkodott. Revy előttük járt megint pár lépéssel. Majd megvonta a vállát. 
Ezután csendben maradtak, de a másik csapat reakcióit látva – harsány röhögések a semmiből – 

egyértelművé vált, hogy ők is ugyanúgy beszélgetnek egymással. 
A piramis belsejében szabályosan nyüzsgött az élet. Mivel Teresa előtt a kommunikáció mindig 

a világhálón történt, ezt valamivel helyettesíteni kellett, így adathordozó szondák lebegtek tucatjával 
sokfelé. Csipogtak, pörögtek, egyik-másik a falnak is ütközött. Az emberek nagy része ugyanazokat 
a sivatagi ruhákat viselte még idebent is, de akadt olyan is, aki egy egyenruha szerűséget – egy bor-
dó színű overallt –, melynek bal mellrészén egy nagy, sárga színű „Z” betű virított, mely azt hivatott  
jelképezni, hogy ez a ruha konkrétan ennek a piramisnak a belső öltözéke. 

Megérkeztek az étteremhez. A bejáratnál egy nő állt, arcán széles mosoly, a „Z” betűs overallt vi-
selte. – Fáradjanak be, próbálják ki ízeinket, a legújabb tenyésztésű zöldségeket és újra szintetizált 
húsokat. Áraink olcsók. Erre! – Nem is érdekelte, hogy az embereket érdekli-e az ajánlat. Mivel úgy-
is ide akartak jönni, követték. 

Az étterem félig tele volt, és úgy nézett ki, mintha mi sem történt volna a világban; mindenütt 
csillogás, makulátlan tisztaság. 

Leültek egy csillogó felületű fekete asztalhoz, melynek lapja máris életre kelt és az arcok elé vetí-
tette a napi menüt, mely a hely pompájával szemben elég szegényes volt. Kivétel nélkül mindenki a  
napi specialitásra bökött, és italokat rendeltek. 

Amint ezek megérkeztek, Tom felállt. – Steve, Sylvia, Amanda, Zet, Thy. Gondolom ti is beszél-
tetek erről, mi is így tettünk, de öröm tudni, hogy egy jó csapat indul nemsokára erre a veszélyes  
küldetésre. Sajnálom, hogy nem ismerjük egymást teljesen és így nem tudunk önfeledten bulizni, de 
arra kérlek benneteket, hogy érezzétek jól magatokat. A vendégeim vagytok. 

Ezt követően beszélgetésbe elegyedtek, és mindenki egyenként bemutatkozott, kicsit bővebben 
mesélve magáról, arról, hogy mit tettek Teresa előtt. Steve és Sylvia – egy két részletet kihagyva – el-
mesélt mindent, de Amanda már sok mindent eltitkolt. Miközben beszélt, természetesen nem feled-
kezett meg a megfelelő előadásmódról, és azon kapta magát, hogy a másik csapat áradozva figyeli.  
Sőt, még Steve és Sylvia is megkedvelték a stílusát, melyhez persze nagyban hozzájárultak az ágyban 
eltöltött, roppant kellemes órák. 

Talán a legtöbben Zeten nevettek, mikor kiderült, hogy Amanda barátja lett tegnaptól, és üvöl-
tött róluk, hogy a fiatal, tapasztalatlan srác hogyan adta meg magát a tapasztalt nő bájainak. 

Mikor Thyra terelődött a szó, Tom félreérthetetlenül mosolygott feléje, melyet Sylvia szóvá is tett 



Steve fejében. – Te, ez épp most veszi le Thy ruháit a szemével. 
– Na és? 
– Hát nem félted? 
– Mitől? Nehogy teherbe essen? 
Sylvia felröhögött, de az ezt követő döbbent csend jelezte,  hogy társaságban a kom-egységek 

használata udvariatlanság, ha pedig mégis roppant fontos a közlendő, tegyék a beszédet észrevehe-
tetlenné. 

Sylvia megköszörülte a torkát. – Elnézést. – Kezével intett, hogy folytassák. Éppen Karen beszélt 
magáról és arról, hogyan találkozott Tommal. 

– Na szóval – folytatta Sylvia. – Tényleg nem félted Thyt? 
–  Hagyd már ezt, mi a fenéért félteném? Ha baj van lerendezi egymaga, ha meg valaki meg  

akarja dugni, mint Tom, felőlem egész nap ezt teheti, visszakérem ha akció van. 
– De ő a mi társunk, egy családtag. 
Steve elmosolyodott, mely pillanat épp egybeesett azzal, mikor Karen egy kissé vicces helyzetet 

mesélt el, így nem bukott le. – Ha tudnád, hogy hányan répázták már meg őt a befekvés előtt, téged  
sem érdekelne. 

– Micsoda? 
– Nem emlékszel? Mondtam, hogy Thy ott dolgozott velem a komplexumban, és ő volt az első  

számú örömlány. 
– És te is… 
– Nem, és nem is fogom, ezt már megbeszéltük. 
– Oké, oké. Hát, ő a tied, annak adod, akinek akarod, de tudd, hogy én ellenzem. 
– Ő csak egy robot. 
– Ami érez. 
– Biztos vagyok benne, hogy az érzeteket le tudja képezni és önmaga számára élvezetessé tenni.  

Más szóval, ha akar, akkor szeret dugni és kész. De most figyeljünk, most fog jönni Tom. 
Sylvia elhallgatott és Tom kezdett bele nagy vonalakban abba, hogy mit tett Teresa előtt, hogyan 

lett cyborg, és milyen beültetésekkel rendelkezik. Története bizarrnak hatott, főleg amit a tetoválása-
iról mondott, ugyanis ezek igazából páncélruhákban rejlő védelmi áramkörök voltak, melyeket így 
álcáztak. Más szóval Tom teste maga volt a páncél. A védelem területén sárgán felizzottak, és lepat-
tintották magukról – hasonlóan mint Amanda páncélja – a nem merőlegesen becsapódó lövedéke-
ket. 

Egyre több ital fogyott, és Greg már kezdett akadozva beszélni. Az agyi beültetések megjelenését 
követően, 2040 körül, a tervezők megannyi perrel találkoztak, ugyanis a használati útmutatásban az 
alkohol használatára nem tértek ki, hiszen még a legkisebb agyi beültetés is egyfajta enyhe euforikus 
állapotot eredményezett, melyhez az alany egy idő után persze hozzászokott. Tehát soha nem gon-
dolták volna, hogy ezek az emberek italhoz nyúlnak. Ám tévedtek, és nem egy alanynak agyvérzést  
okoztak a zárlatos beültetések. A gyártások fél évre megakadtak, az Implantokat ellenző szervezetek 
nyeregben érezték magukat egy ideig, de csak addig, míg nem jelent meg egy új széria, amiben meg-
oldást találtak az alkohol fogyasztására, és végül megindult a tömeggyártás, de persze minden egyes  
legyártott darab egyedi szériakóddal rendelkezett, vagyis a cyborgokat könnyen nyomon lehetett 
követni. Hacsak nem illegálisan ültették be ezeket… 

A Greghez hasonló állapotot meglepő módon a robusztus Karen érte el következőnek, és kette-
jük társalgása átment érthetetlenbe. Történetük alapján ők gyerekkori jó barátok voltak, még a be-



fekvéskor is együtt temették el őket és ugyanazon a napon ébredtek, körülbelül négy hónapja. 
Kettejüket Amanda követte és eddigi színészi játékát már végképp senki nem értette, ugyanis 

anyanyelvén, franciául beszélt. De nem foglalkozott senkivel. 
Zet elég sokáig bírta a strapát, és egyre többször azon kapta magát, hogy Amanda úgy rántja  

magához, hogy a nyaka is majdnem kitörik. A nő az asztal alatt egyre többször nyúlkált a férfiassága 
felé, mikor nyakon csókolta, akkor még a fülébe is súgta – már akadozott angollal –, hogy haza akar 
menni. 

Ezzel szemben a többieknek semmi bajuk nem volt, ugyanis szinte átlagosnak minősült egy szű-
rő, melynek beültetését bárki kérhette, ettől még nem esett a cyborg kategóriába. Legtöbbször az 
ilyet nők ültették testükbe, akiket eddig a férfiak leitattak, és ágyba cipeltek, de fordult a kocka. Ezek 
a férfiak jelentős összegeket hagytak a bárokban, míg össze nem estek, a nők pedig csak mosolyogva 
kacsintottak a bárok üzemeltetőinek, jelezve ezzel, hogy szívesen segédkeztek a bevétel növelésében. 

Sylviának nem állt rendelkezésére ilyen, hiszen az ő anyagcseréje nagyon lassú volt, így óvatosan 
ivott, és ha be is fog rúgni, az majd talán holnap reggel lesz. 

Greg elájult, az asztalra hullott a feje, taraja pedig beleért egy fagylaltnak látszó dologba. Karen 
nevetve tolta félre a poharat, majd ő is az asztalra hajtotta fejét. 

Tom felállt. – Azt hiszem, ideje mennünk, kezdünk fáradtak lenni – mondta, de szája mosolyra 
húzódott amint látta társait békésen szunyókálni.

Nem sokkal később mindenki elhagyta a bárt, és bár ezt nemrég egyáltalán nem így tervezték, 
mégis remek közös csapatépítő bulin estek át. 

Zet Amandát támogatta, de ő maga is bizonytalanná vált, így Steve vette át a nőt, Sylvia pedig a 
srácot. 

Karenhez  és  Greghez mentőosztagot  kellett  hívni,  mert  még  a  szemük is  fennakadt  a  nagy 
mennyiségű italtól, míg Oscar-nak semmi baja nem volt, és a bemutatkozáson kívül nem szólt sen-
kihez egy szót sem. 

 Nem sokkal később mindenki hazaérkezett, és nyugovóra tértek, hogy a két napos előkészület-
ből az elsőre felkészüljenek… 

 Steve és Sylvia kilenc óra körül ébredtek, de előző este nem sok kedvük volt szexelni, csak simo-
gatták egymást és azon gondolkoztak, hogy miért kell Wellernek így cselekednie, mi készteti erre. Ő 
nem tudott Revy-ről. A kérdés, vagyis hogy miért nevezte Weller agymosodának a helyet, megállít-
hatatlanul cikázott fejükben. Nem volt semmi erőszak, semmi kényszer, minden ment, mint a kari-
kacsapás,  béke,  biztonság,  jólét.  Mivel  a kérdésre megalkották maguknak a saját  válaszukat,  így 
Wellert a végső gonosz szintjére emelték és a legkülönfélébb halálnemeket tervezték el számára. 

Kikászálódtak az ágyból, és míg Steve elkészítette az energiaitalt, Sylvia az ágyban ülve rágyúj-
tott. Már csak egy szál maradt abból a néhány dobozból, amit zsákmányolt a Steve-vel való találko-
záskor, így ma szereznie kellett. De hol? 

– Dolores! – fordult a fal felé. 
– Jó reggelt Sylvia. Parancsolj. 
– Hol van a legközelebbi bolt vagy valami, ahol cigit tudok venni? 
– Jelen pillanatban hivatalosan nem árusítják sehol, de Metropolison kívül nemrég létesítettek 

újabb dohánymezőket, melyeknek végtermékét a „D”, „K”, és „T” piramisok tövében lévő utcai áru-
soknál lehet beszerezni. Egyre több magán termesztés is történik a házak tetején, de többnyire az  
emberek saját maguknak termesztik így a dohányt. 



– Értem, köszönöm. 
– Parancsolsz még valamit, Sylvia? 
– Azt hiszem nem. – Elnyomta a cigit és kikászálódott az ágyból, majd öltözni kezdett. 
Steve a konyhaként szolgáló beugróban álló szekrénynek dőlt, és elgondolkodva nézte barátnő-

jét. – Érdekes, hogy tegnap volt az első nap, mikor nem tettünk egymással semmit.
– Nem csoda, hisz a halálba igyekszünk. Ilyenkor a szexuális ingerek egy picit alább szoktak 

hagyni. 
Steve kacagott a cinikus megjegyzésen. – Mész cigiért? 
– Aha. Jössz? 
– Persze. 
 
Egy óra múltán visszatértek néhány karton cigarettával, melyeket Sylvia gondosan egy szekrény-

be helyezett és elszívást kérve jóízűen rágyújtott. 
Amanda és Zet még csak ekkor ébredtek. – Ó jaj! – kullogott le Amanda alsóneműben az eme-

letről. – Mily kegyetlen, mikor másnaposság tépi agyam.
– Megesik – vetette oda Sylvia. – Hogy voltatok este? 
– Sehogy. Elaludtunk. 
– És semmi jóreggeltszex? 
– Most egy fájdalomcsillapító mindaz, miért kiáltozik szervezetem. 
– Ott van a szekrényen. 
Amanda úgy futott a dobozhoz, mintha fulladozna és egy lélegeztető gép lapulna bent. Bevette a 

kapszulát, aminek tartalma már a nyelve alatt felszívódott, és egy percen belül elmulasztotta a fáj-
dalmat. – Ó mily kellemes is az érzés, mikor a fájdalom tovatűnik. 

Zet is lejött az emeletről, és kért egy adag gyógyszert. Láthatóan ő sem volt a helyzet magaslatán. 
Ivott egy energiaitalt, melynek hatása két percen belül tetőzött. 

Némi kis csöndet követően Revy hívta őket. 
– Jó reggelt mindenkinek. A felszereléseitek megérkeztek. Még van egy nap egy finomításhoz,  

ezért ha valami esetleg kimaradt vagy mégsem jó dolgok érkeztek, még korrigálhatjuk. Ha reggeliz -
tetek, gyertek a „K” piramishoz, és itt vár a járművetek is. Revy vége. 

A kis beszéd a fejükben keltett némi fájdalmat is, valami olyasmit, mikor fáj az ember feje és  
mégis ki kell mennie egy koncertre. De ahogy Revy elhallgatott, ez az érzés elmúlt. 

– Nos akkor – sóhajtott Steve. – Együnk valamit és induljunk. 
Amanda vállalta el a reggeli készítését, eközben Steve az ágyra dobta magát és a plafont nézte, 

Sylvia egymás után gyújtotta a cigarettákat, Zet pedig elbeszélgetett kis robotjaival. 
Sylvia egy szó nélkül felment Thyért és a fejére koppintva bekapcsolta. 
– Jó reggelt Sylvia. – Mosolygott a lány. 
– Neked is Thy. Gyere, dolgunk van. 
– Sylvia!
– Igen? 
– Mitől félsz? 
Sylvia szemei kikerekedtek. Most érezte csak igazán Thy különlegességét, ezzel együtt pedig az 

igazság súlyát is. Tényleg félt. Az újjáépítés varázsába ismét belopta magát a gonoszság, a tömeg-
pusztítás, melyet meg kell állítani. Tudta, ha nem járnak sikerrel, akár milliók is meghalhatnak, de 
éppen ezért kell akár feláldozniuk is magukat. Most azt kívánta, hogy szálljanak ki ebből, és tudta, 



hogy nemcsak őt, de a többieket is megviselte a néhány napos felhőtlen élet tovatűnésének esélye.  
De nem, visszafordulni nem lehet, gondolta. Meg kell állítani Wellert, még ha… Itt a gondolatainak 
képei ködbe burkolóztak, és nem próbálkozott rájönni, mit rejtenek a szörnyűséges sziluettek. 

Lesétáltak az emeletről, Thy pedig lemerevedett, amint mindenkin ugyanazt az érzést látta. Már 
szóra nyitotta a száját, de Sylvia a vállára tette a kezét és megrázta a fejét. Thy – bár nem volt túl  
okos – most mégis megértette, hogy ne hangoztassa ezt, mert csak porig rombolná az amúgy sem 
magas morált. 

Amanda tegnap még dudorászott, de most csak némán kezelte a gépeket és maga elé meredt.  
Nem félt a haláltól, hanem sokkal jobban inkább az újra bezártságtól. Eleget látott már csupasz fala -
kat, és soha többet nem akart látni egyet sem. A ciánkapszulára gondolt, amelyet balsiker esetén kell  
cukorka gyanánt elszopogatni, és megold mindent. Igen, ezt kell tenni ha nem sikerül semmi, gon-
dolta. 

Steve még mindig a plafont nézte fekve, kifejezéstelen arccal. Felelősséget érzett mindenkiért, 
melyen meglepődött, és eszébe ötlött, mikor Sylvia a fejéhez vágta, hogy inkább ő az óvatos testőr.  
Talán ez tényleg így van, hiszen Weller halálnemének elképzelése közepette a nők, a srác és Thy vé-
delme is egyre fontosabbá vált. 

Persze Sylvia ezeket a védelmi mechanizmusokat még intenzívebben érezte, és ő azért félt a leg-
jobban, mert egyfajta anyatigrisként fogja védelmezni a közelében lévő embereket. Thyra pillantott,  
és bizonytalanná vált abban, hogy vajon őt is megvédené-e a saját testével, és mikor ezzel a gondo -
lattal egyre többet játszadozott, egyre erősebb „igen” válasz formálódott meg agyában. 

A reggeli elkészült, Amanda egy szó nélkül sétált a tálcával az asztalhoz, melyet körbeültek és 
csendben enni kezdtek. 

Thy most nem mosolygott, komoly arcot vágott – legalábbis mindent megtett érte –, de a harci  
teljesítményén felül a szociális egy bámuló kutyának a szintjére süllyedt. 

A reggeli végeztével Sylvia ismét láncban szívta a cigiket amíg Zet és Amanda felöltöztek. Steve 
egy szó nélkül sétált el mellette, ki az épület elé, hogy beindítsa a légpárnásukat. Nem sokkal később 
mindannyian beültek, Steve pedig körbenézett rajtuk. – Mehetünk?

Szavak nélkül bólintottak és Steve felemelkedett, majd a térkép által kijelzett útvonalat követve a 
„K” piramis felé vette az irányt. Gyomrában pedig idegesség miatti szúrást érzett… 

 
Két órával később érkeztek meg, ugyanis ez a jármű nem volt képes átrepülni a házak felett és  

láthatóan Revy úgy döntött, evakuálja a várost: emberek ezrei igyekeztek a földalatti óvóhelyek felé, 
és bár egy esetleges rakéta minimum egy hét, míg kilövik, már most elkezdték menteni, ami ment-
hető. 

Menet közben Revy beavatta őket tervébe, mely az volt, hogy Metropolis körül vernek tábort az 
emberek, de még a hármas határőrségen belül, így ha bárki meg akarná támadni őket, először meg -
gyűlik a baja a védvonallal. 

A hatalmas káoszban hangosbeszélővel irányították az embereket, és ami elsőre fejvesztett roha-
násnak tűnt, az valójában csak sietős és céltudatos igyekezet volt. 

A házak fölött egyre több antigravitációs rendfenntartó járművet láttak, melyekből azt figyelték, 
minden olajozottan zajlik-e. 

A piramis oldalán nyílt átjárókon át özönlöttek kifelé az emberek. Steve már lépésben haladt, 
nehogy elüssön valakit. Amint a bejárathoz érkeztek, az ajtó félrehúzódott és belebegtek. 

A „K” piramis belső tere szinte pontos mása volt az előzőleg látogatottnak, talán a különbség a 



szinteken nyíló üzletek fényeiben és a földön ültetett virágágyásokban mutatkozott meg. 
Leparkoltak a kocsival, és nyomban a virágmezőkön át igyekeztek egy csarnok méretű épület fe-

lé, mely ha a szabad ég alatt épül, akár egy nagy szerelőgarázsnak is elment volna, de idebent csak 
egy kis fészernek tűnt. 

Belépés után idebent is nyüzsgő embereket pillantottak meg. A hangár két elkülönített részén 
két páncélozott jármű állt, melyekre pillantva egy tüskés hüllő jutott eszükbe. A légpárnás alsó ré-
szén lévő légzsákok oldalát fémlapokkal fedték le, hogy ha találat éri, még tudjon üzemelni. Hátul 
két erős hajtómű gyorsíthatta fel a járművet akár százötven kilométer per órára, a fékezést és manő-
verezést pedig az oldalára épített segédhajtóművekkel lehetett elvégezni. A felső rész, vagyis a fel-
építmény egy teljes csapat szállítására is alkalmas volt. Steve-ék tudták, hogy az egyik jármű az övé-
ké, a másik Toméké. 

Az elülső rész széles, golyóálló üvegére rácsot erősítettek. Az oldalfalakat megerősítették, és fél-
méteres fémtüskéket hegesztettek rá, hogy aki a tetejére ugrik és lecsúszik egy hirtelen manővertől, 
felnyársalódjon rajtuk. Továbbá ezek még kiválóan alkalmasak voltak arra,  hogy tömegbe hajtva 
széttépjék a közel kerülőket, már ha a puszta látvány el nem riasztja az eszementeket. 

A tetejére három lövegtornyot építettek, két kis méretűt előre és hátra, és egy nagyot középre,  
mely elment volna akár egy légvédelmi ágyúnak is. Láthatóan ballisztikusak voltak, a csőbe fúrt hő-
kivezető nyílások miatt ha valaki ilyennel tüzelt, akkor a puszta látvány is elég lett volna az ellenség 
megfutamításához, és akkor a hangerőről még nem esett szó. 

A járműveken még bőven volt finomítani való: hegesztés fénye verődött vissza a hatalmas falak-
ról, égett és olvadt fém szaga szállt a levegőben, és azon elemek, melyek már késznek tűntek, álcázó 
festéssel lettek bekenve, vagyis olyan vörössel, mint a sivatag. 

A serénykedő emberek közt feltűnt Revy, aki éppen egyik jármű belsejéből mászott ki, miután 
megnézte hogy minden rendben van-e. Steve-ék felé indult, miközben hátraintett az embereknek, 
hogy folytassák a megbeszélt munkát. 

– Jó reggelt… – biccentett, de rögtön észrevette a halálhangulatot. – Ejha, ha ki akartok szállni,  
most szóljatok, talán még időben találok mást a feladatra. Zet, te is. Hogy nézel ki? 

– Bocsánat, Revy, kissé másnaposak vagyunk, és… 
– Ne beszélj mellé. Ez nem másnaposság, hanem olyan, mintha a saját temetésetekre kaptatok 

volna meghívót. Ismét kérdezem, menni fog? Ha nem, most szóljatok. 
Mivel e kérdést már elrendezték magukban, igen választ adtak, de persze ez még nem jelentette 

azt, hogy örülnek is neki. 
Revy elemezte érzéseik kivetülését, az arcrezdüléseket, és elraktározta a félelem új megnyilvánu-

lását. Ismét tanult valamit, ezúttal azt, hogy az eddig nem látott Elásottakat is hatalmába kerítheti a  
félelem, méghozzá elég könnyedén. Mivel azonban ennek kitárgyalása nem segít a jelenlegi problé-
mán, a dolgok közepébe vágott. 

– Mint láthatjátok, elrendeltem az evakuációt, biztos ami biztos. Az emberek holnapra már távol 
lesznek Metropolistól, vagy épp alatta bújnak majd meg, így ha ti és a csapatok nem jártok sikerrel,  
akkor az áldozatok száma minimális lesz. Remélem segít a meggyőződésetekben, hogy a kint mene-
külő embereket nektek kell megmenteni. Kérdést nem logikázok ki, van valami?

Csak a fejüket rázták. 
– Remek. Tomék még nem értek ide, melléjük is adok majd egy karbantartó orvost. Mellétek őt 

adom – ezzel megfordult, és egy hatalmas szék járműbe tételét irányító köpenyes fickóra mutatott. –  
Már ismeritek, kezelt már benneteket. 



Eszükbe tódult a nemrég végrehajtott karbantartás szörnyű emléke, de nem tudtak mit tenni. Jó 
ha van valaki, aki messze az újraépülő civilizációtól is össze tudja rakni őket. 

– Tehát Steve, vele együtt hatan lesztek. Az ágyúk kezelése nem nagy ügy, nemsokára elmesélik 
nektek. A felszerelések a hangár kis raktárában vannak, odabent át is tudtok öltözni és felpróbálni,  
kipróbálni mindent. Ha valami nem jó, még ma szóljatok, holnapra az indulásra meglesz. 

– Mikor kell indulnunk? – kérdezte Steve. 
– Holnap este, feltűnés nélkül. Még nem találtam meg a kémet, de ha épp figyeli az indulást, az  

éjszakaival kijátszhatjuk a figyelmét. Egyéb kérdés? 
– Mentőalakulat lesz? Ha esetleg sikerül az akció, de a kocsi lerobban, vagy mi elveszünk, ilyes-

mi. 
– Természetesen. Ha a szondákat megfelelően elhelyezitek, akkor bármikor hívhattok, és azon-

nal küldök valakit. Ha a szondákat megtalálja valaki, akkor mentőexpedíciót küldök, kiírt feladat -
ként újabb Elásottaknak, de sok más embernek is. Vagyis csináljátok meg, amit kell,  maradjatok 
életben, és így vagy úgy, de visszajuttok ide. Rendben, akkor ez is megbeszélve. Még valami? 

– Azt hiszem nincs – nyelt egyet Steve. A jármű láttán nem esett nehezére elképzelni azt az erőt,  
ami ellen tervezték. És holnap este egyenesen feléje száguldanak majd… 

 Revy a járművekhez vezette őket. A méretük nagyjából megegyezett egy kamionéval; hátul egy 
vastag széles kitárható ajtón át lehetett az utastérbe menni, a pilótafülkébe pedig két oldalról. Belép-
tek hátul, és máris látták, hogy a belsejét úgy alakították ki, hogy aludni is lehessen odabent, még 
egy apró zuhanyfülkét is beépítettek egy víztartállyal együtt. Ez néhány napra elegendő, egészen oda 
és vissza. A belső térben a plafonról vaskos kábelek lógtak, ezeket a szerelők igyekeztek rögzíteni,  
hogy ne akadjanak bele. Egyik szerelő elmagyarázta a fegyverek használatát, megmutatta a lőszer-
adagolót, melyet teljesen feltöltöttek; láthatólag több ezer lövésre volt elég. A középső légvédelmi – 
egészen pontosan járműelhárító – üteg lassan köpte a lövedékeket, míg az elülső és hátsó – személy-
elhárítók – már jóval gyorsabban. 

A kocsi bemutatása után a kis terembe mentek, ezúttal Revy nélkül, hogy megnézzék a kapott 
felszereléseket. Belépésükkor senki nem volt bent, így a ládákhoz léptek és kinyitották. Kivették a 
páncélokat, és felpróbálták. Teljes katonai rohampáncélokról volt szó, melyeket könnyűre terveztek, 
hogy könnyedén lehessen futni bennük, mégis ellenállóra, hogy kisebb kaliberű lövedékeket, vagy 
akár energiafegyverből származó lövéseket is felfogjanak. Felülete fekete üvegből készítettnek nézett 
ki, a sisakot könnyedén le lehetett emelni, és a belső kijelzők tökéletes összhangban működtek a fe-
jükbe építettekkel. Persze csak Sylvia, Steve és Zet vették fel ezeket, Amanda ragaszkodott a saját ru-
hájához. Amint felöltötték a páncélt, tesztmozgásokat hajtottak végre, hogy mesterséges izmaikat a 
páncélhoz kalibrálják. Amint ezzel készen voltak, a páncélt úgy érezték, mint saját külső bőrüket. 

A páncélt le sem vették, ezeket viselve pakolták be a lőszeres ládákat a kocsi rekeszeibe, kivéve 
Zetet, aki a mesterlövészfegyverét próbálgatta, állítgatta, elképzelt célokra emelte, és Amanda segí-
tett neki tesztcélpontot állni; ide-oda mozgott sebesen, a srác pedig ehhez kalibrálta a távcsövet és 
minden egyéb elektromos funkciót. 

Nem sokkal később minden készen állt. Megérkezett Tom és csapata is, de ők sem repdestek az 
örömtől. 

Tom biccentett nekik, a társai is, mely köszöntések viszonzásra leltek. 
– Akárcsak mi, ti is remekül néztek ki – próbált Tom valamiféle viccelődést csempészni a halál -

hangulatba. 
– Nem is tudom – rázta a fejét Steve. – Mi még csak néhány napja vagyunk itt, de úgy megsze-



rettük ezt a helyet, hogy most rohadtul fáj itt hagyni, még ha csak néhány napra is, és nem is biztos,  
hogy viszontlátjuk egy darabban. 

– Akkor képzeld el, mi mit érzünk, hiszen mi már négy hónapja itt élünk. 
– Akkor nektek több okotok van mindent beleadni. 
– Nektek talán nincs? 
– De, van. Emellett elég nehéz elfogadni a tényt, hogy ezt az idillt valaki szét akarja cseszni. 
Tom mosolygott. – Ilyen emberek mindig voltak, vannak, és lesznek is. A mi feladatunk elkapni 

őket. 
Eközben emberei is megvizsgálták és felpróbálták a felszereléseket, és mindent rendben találtak. 
Revy sétált be a terembe, és karba téve kezeit a falnak támaszkodott. Arcán büszkének tűnő mo-

soly villant át, amint végignézett két elit csapatán. Steve rápillantott, és szinte már egyáltalán nem 
érezte azt a visszatérő tényt, hogy ez „csak egy robot”. Várta az utasítást.

– Látom minden rendben van. – Mondta Revy, de persze ezt nem látta,  hanem kiolvasta az 
agyukból. – A tervhez még van egy kiegészítő feladat: a szondákat ugyanúgy le kell tennetek, de ha  
találtok régi rádiós tornyot, bár erre az esély alacsony, mert a Szellemek eddig is mindent tönkretet-
tek, hogy ide szorítsanak, próbáljátok életre kelteni. Ez csak opcionális feladat, ne akadjatok fent 
ezen, és ezért ne kockáztassatok semmit. Ha nincs egyéb kérdésetek, akkor holnap este hatkor itt ta-
lálkozunk, és megbeszéljük az utolsó részleteket. És végső soron átadom ezeket. – Ezzel kinyitotta 
eddig ökölbe szorított kezeit, és átnyújtotta a vörös színű ciánkapszulákat. 

Félve vették el, és ruháik vagy páncéljuk rejtett zsebeibe helyezték. 
Revy két másodperccel később sarkon fordult és magukra hagyta őket. 
Steve és Tom egymásra néztek. Látták egymáson a kiütköző félelmet, akárcsak csapatuk minden 

egyes tagján… 
 
Steve-ék még egy kis ideig figyelték a járművek építését és a festéseket, majd hazamentek.
Amanda készített egy ebédet, melyet csendben fogyasztottak el. Thy nem tudta mit tegyen, de 

annyi esze maradt, hogy nem zavarta őket, csak csendben figyelt és tanult. 
– Innom kell valamit – mondta Amanda a nagy csendben hirtelen. 
– Csatlakozom – sóhajtott fel Sylvia. 
– És a másnaposság? – kérdezte Zet. 
– Nem részegedünk le, csak feloldjuk a stresszt. Ránk fér. A gyomrom olyan, mint egy ólomgo-

lyó. 
– Enyém is. 
– Szintén – mondta Steve. 
– Oui, enyém is fájdalmas görcsben rángatózik – tette hozzá Amanda.
Zet ment el italt vásárolni, míg Amanda és Sylvia halkan búgva beszélgetni kezdtek. Megosztot-

ták egymással félelmeiket, hogy vigasztalják egymást, kibeszéljék a feszültséget. De ez sajnos nem 
sokat segített. 

Steve rájuk sem nézett, csak a plafont figyelte egyfolytában. Nem először érezte a félelmet, de 
nem gondolta volna, hogy ismét rátör, ráadásul épp a legrosszabbkor, mikor ennyi felelősség nehe-
zedik rájuk. 

Zet visszatért, letette az italokat az asztalra, és egy szó nélkül magával vitte az egyiket az emelet-
re. 

– Bocsáss meg – Amanda otthagyta Sylviát és a srác után iramodott. 



– Mi baj lelt? – kérdezte odafent. 
– Félek. 
– Mind osztozunk eme érzésben. Gyere, ölelj meg!
Zet nem természetes úton született, így nem az anyai biztonságot, hanem az erős oltalmát érez-

te, bár épp fordítva kellett volna történnie. 
– Milyen italokat hoztál? – kérdezte Amanda búgva. 
– Lent vannak, koktélokat, meg ilyesmiket, sör, bor, meg ilyenek már régen nem léteznek, csak 

szintetikus verzióban, de azok meg borzalmasak. 
– Máris jövök vissza. – Lement a földszintre. Megmarkolt egy italos üveget, majd hangok nélkül 

a Béta csatornába mondta. – Bocsássatok meg, Zet kissé fél, most nem lehetek veletek. 
– Nem gond. Elvagyunk – válaszolt Sylvia. Egymásra mosolyogtak. 
Amanda visszasietett, és a sráccal együtt remegve itták le magukat addig, hogy álomba szende-

rüljenek. 
Steve odalent ugyanígy tett, Sylvia azonban altatót készített magának. Egyiküknek sem volt ked-

ve egymás kényeztetéséhez, és még csak késő délutánra járt, mégis elaludtak… 
 
Másnap korán reggel ébredtek. Másnaposságnak nem volt semmi nyoma, és bár Sylvia benya-

kalt pár pohár koktélt, úgy érezte nem fog később rátörni semmi. 
A tegnapi félelmük elillant, de eleinte nem értették, hogyan. Nem sokkal később azonban választ 

kaptak erre: nemcsak Steve, de a többiek sem emlékeztek az agyukba épített amigdala-, más néven 
félelem kontrolláló beültetésre. A félelmet az amigdala agyban felszabadult mennyiségének köszön-
hették, de ha ezt elfojtották, a félelem érzése csökkent, esetenként teljesen tovatűnt. Ez a beültetés fi-
gyelte a szintet, és ha túl magasra szökött, bekapcsolt. Mint most. Ám még a legrégebben ébredt Syl-
via sem tudta, hogyan irányíthatja; csak a kijelzést látta, hogy 60%-on üzemel. 

Ebből következően a reggeli tevékenységük már-már kapkodásba fulladt, mintha elaludtak vol-
na: Amanda sebesen készítette el a reggelit, kezéből időnként kiejtette az alapanyagokat, amiket még 
zuhanás közben elkapott. 

Zet már a robotjait kalibrálta, Thy segített neki különféle bújócskázásban és sebes kitérési ma-
nőverek leprogramozásában. Sylvia a naginatájával gyakorolt, persze eközben egyfolytában cigizett, 
Dolores pedig nem győzte elszívni a füstöt. Steve a levegőbe öklözött, próbálgatta a kézfejébe épített 
speciális darabot, és végül úgy döntött, egy falrészen próbálja ki. Simán átütötte, még fájdalmat sem 
érzett, a nanorobotok pedig két percen belül újraszőtték a bőrt. 

Amanda letette az ételt az asztalra, majd kirántotta kardját és Sylviát egy kis gyakorlásra invitál-
ta. Mivel mindkettejük fegyverének élét monomolekuláris éllel képezték ki, most ráhúztak egy to-
kot, nehogy egy félresiklott penge levágja a másik fejét merő véletlenségből. Csattogások hallatszot-
tak, ahogy a két nő varázslatos táncot lejtett a lakásban. Thy mosolyogva figyelte őket, és szinte ug-
rándozott, hogy becsatlakozhasson, és végül kihívta a győztest. Sylvia megnyerte a párbajt, Amanda 
pedig térdre hullott és eljátszotta a haldoklót. Nemrég megölte volna ezért a viselkedésért, de most  
élvezte. Egyre jobban. 

Thy a karpengéinek élét eltompította, majd Sylviával együtt felvették az alap küzdőállást. Aman-
da intett, hogy kezdhetik. 

Nem csattanások sorozata hangzott, hanem csak egy-egy, ugyanis Sylvia képtelen volt legyorsul-
ni a robotlányt. Hamar 15-0 végeredménnyel Thy győzött. Ezután Amanda is kipróbálta mit tud, de 
az ő esetében sem lett jobb az eredmény az előbbinél. 



Zet és Steve is kipróbálták a robotlányt; Steve be tudott vinni egy ütést hasba, így az eredmény  
14-1 lett, valamint Zet kétszer rá tudta reptetni a nyakára robotjait, vagyis itt 13-2 lett. 

Összességében mindannyiuk álla a padlót verdeste Thy harci hatékonyságát látva, és ha valami-
ben, hát egyvalamiben nagyon biztosak voltak: sohasem szabad egy ilyen harci robottal közelharcot 
vívni. És ez még csak Thy, vajon Revy mit tudhat? Mennyi emberrel veheti fel a harcot egyszerre?

Reggel nyolc felé, teli gyomorral, életerősen, bizakodóan, sőt még mosollyal arcukon rájöttek, 
hogy még van néhány szabad órájuk az indulás előtt. Ezt egymás leápolásával töltötték el, egészen 
délig. Még azzal is mosolyogva néztek szembe, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó, melyet meg tudtak 
tenni… de nem érdekelte őket. 

Tíz perccel dél után kocsiba szálltak, és a „K” piramis felé vették az irányt… 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. RÉSZ
Metropolis első támadása: Az indulás

A piramishoz vezető úton már alig láttak embereket, ami azt jelentette, hogy a földalatti óvóhe-
lyek megteltek, és a Metropolis körüli gyűrűben felverték az időleges tábort. Abba senki nem gon-
dolt bele, hogy mi történik akkor, ha az a nukleáris töltetet hordozó rakéta nemcsak Metropolis bel-
ső részét, hanem az egészet legyalulja a térképről, de vigasztalták magukat azzal, hogy ahhoz magas 
rangú katonai vezetők által birtokolt speciális kulcsok, kódsorok kellenek, de kis rombolóerejűhöz 
csak egy-egy emberé. Ez a logika odáig vitte el őket, hogy a rakéta 90%-os eséllyel csak a belső ré -
szek megsemmisítésére elegendő. Ami persze önmagában is elég baj, és még ki tudja, mennyit talál-
tak meg Wellerék… 

A „K” piramis most halotti mozdulatlanságban várt rájuk. Az üvegfalak mögött nem mozgott 
senki, a talapzat mentén lévő forgalom megszűnt. Behajtottak a bejárón, és most nem parkoltak le a  
légpárnással, hanem a virágmező fölött repültek a csarnok bejáratáig. Itt Revy toppant ki és nyom-
ban leteremtette őket. – Virágokra vigyázni!

– De… – próbált érvelni Steve. 
– Semmi de. Nyomás ki a parkolóba, és gyalog ide. 
Steve megvonta a vállát, majd kireptette a járművet és letette a parkolóban. Kiszálltak, és meg-

kezdték útjukat a virágmező közti ösvényeken, és már rálépni sem mertek a virágokra. 
A csarnok bejáratából  Revy végignézte  igyekezetüket,  és  mikor odaértek,  mosolygott.  –  Na, 

máris jobb, most sok mindent megmentettetek. De gyertek be, már itt van mindenki!
Beléptek a csarnok széles ajtaján át. Tomék már itt voltak, éppen gyakoroltak egymással a jár-

művük mellett. Steve-ék intettek nekik, és látták, hogy a tegnap rajtuk is eluralkodott félelem most 
tovatűnt. 

– Szevasztok – intett Tom. 
Köszöntötték, majd melléje érkeztek a társai. Greg és Karen szétcsattant az örömtől, míg Oscar 

továbbra is némán vizsgálgatta őket. 
Tom végignézett rajtuk. – Hmm, ahogy látom, nálatok is aktiválódott az új ismeretlen beültetés,  

igaz? 
– Aha – bólintott Steve. – Még Sylvia sem emlékezett rá, pedig már öregasszonynak számít az 

ébredés után – kacsintott rá, a nő pedig nevetve megcsóválta a fejét, és nem akadt fent a csipkelődé-
sen. 

Revy mosolyogva megvárta, míg végeznek, hiszen még volt idő. – Nos, örülök, hogy mind jól 
vagytok, és aktiválódott az amigdala szabályzó. 

Döbbenten néztek rá. – Te tudtál erről? – kérdezte Tom. 
– Igen, láttam a fejetekben. A lényeg, hogy üzemel, és nem fogtok félni a küldetés alatt. Gyertek  

beljebb, a felszerelésraktárban már előkészítették az asztalokat és székeket. 
Követték a robotlányt. Belépéskor ugyanazok az arcok fogadták és köszöntötték őket, akik a teg-

napi megbeszélésen is a piramisban voltak. Dixon száján még szélesebb vigyor terült szét, mint teg-
nap, hiszen Wellert a személyes ellenfelének tekintette, és már alig várta, hogy megmérettessen a 
jobb stratéga. 

Miután mindenki helyet foglalt, Revy becsukta az ajtót és az alkarjából kinyíló piciny rekeszből 
lencséket vett elő. Ezeket a falra hajította, ahol feltapadtak és máris kivetítették a stratégiai térképet. 



– Nos, tegnap nem mondtam, de a kémem információit összevetettem a nemrég titokban kikül-
dött Elásott csapattól kapottakkal, és megszületett az útvonalra vonatkozó végeredmény. 

Észak Amerika térképe jelent meg, melyen a keleti part mentén egy vastag vörös vonal jelezte a 
százhúsz évvel ezelőtti szökőár által letarolt térségeket. Ez a vastag vonal több helyen a szárazföld 
belsejéig húzódott, ami azt jelentette, hogy a szökőárat itt semmi – mondjuk egy magasabb hegy-
lánc – nem állította meg. 

– Ellentétben azzal, ahogy eddig sejtettük, Houston-t nem Teresa tarolta le, hanem a becsapó-
dást követő földmozgások ebben a térségben. A  gyengébb épületek összedőltek, de a földalatti silók 
és bunkerek még feltételezhetően egyben vannak. Sajnos nem tudjuk biztosra, mert a kémem nem 
jutott túl a városon. Ha mindent tudnánk, nem kellenétek ugyebár – ezzel Steve-re és Tomra muta-
tott. – Na szóval, Steve és Tom este nyolckor indulnak. Mivel Steve csapata Thy miatt erősebb, ti 
mentek a régi főutak mentén, át néhány kisebb és három nagyobb városon. A szökőár egyiket sem 
érte el, így az épületek egyben lesznek, már amennyire a földrengéssorozat egyben hagyta őket. To-
mék kerülővel mennek, csak és kizárólag lakatlan területeken. Útközben szondák letétele, és haladás 
Houston felé.  Kommunikációs teszt félóránként.  Esetleges rádióantenna újraüzemelés opcionális, 
ha úgy látjátok, felhívná az ellenség figyelmét, hagyjátok ki. Steve, a ti utatok a három nagyvároson 
át Memphis, Little Rock és Texarkana. Nem várom el, hogy derítsétek fel az egészet, mert akkor 
nem két napig, hanem hetekig tartana az út, csak azt kérem, hogy a városon át a főutakon haladja-
tok. Ha itt bent aktiváltok egy szondát, rejtőzzetek el fél órára, mert lehet, hogy éppen ezt várja az  
ellenség. Ha átjuttok a városon, még mindig várjatok majd egy keveset, és ha minden oké, mehettek 
tovább. Mint mondtam, a szökőár nem érte el ezeket a városokat, tehát csak kihaltak lesznek. Nem-
régiben a Szellemek Memphis-ig nyomultak, de ott lecsaptunk rájuk, bár ennek már fél éve. Azóta 
nem ismerjük a mozgolódást. Az elsüllyedt város a föld alatt megint csak a Szellemek búvóhelye, 
mely viszonylag közel van, de Steve-ék jelentése alapján ott nem rejtezik számottevő erő, ezért nem 
foglalkozunk vele, na meg ha így tennénk, akkor a Szellemek tudnának, hogy támadunk, ami a vá-
ros történetében ekkora horderejűként még nem került megvalósításra. Nos, akár Steve, akár Tom 
éri el előbb a várost, vagy mindketten, kezdjétek a felderítést, ahogy tegnap beszéltük. A szondák ál-
tal minden eljön hozzám, a csapásmérő egységek utánatok indulnak majd és mikor a közelbe érnek,  
elsöpörjük Wellert és a rakétáit. A küldetés során minden improvizációt igénylő döntést én, Edmon-
ton és Fergusson ezredesek közösen hozzuk meg, és én továbbítom a szondákon át. – A két említett 
férfi közül az első egy barna rövid hajú, forradásos arcú férfi volt, aki a termete alapján talán már  
légvédelmi ágyúval a kezében született; a másik, Fergusson, pedig ősz hajú, és meglepően vékony, 
talán íróasztal katona, akinek tekintetéből áradó mérhetetlen bölcsesség azt mondta, hogy a legma-
gasabb stratégiai képzésben részesült. 

– Kinek van kérdése?
Nem volt senkinek, de annál jobban várták az indulást. 
– Helyes – mosolygott Revy. – Ne feledjétek, ha elkapjuk Wellert, akkor felszámolhatjuk a Szelle-

mek bandáját, és béke köszönthet Metropolisra. Ha lelövitek, akkor a Szellemek megbénulnak, míg 
nem lesz új vezetőjük, de úgy vélem ez idő elég a banda szétesésének. Ha ennek vége, Metropolist  
kiterjesztjük négyes védvonallal is, kitoljuk a határokat mélyen be a Tetováltak és Semlegesek terüle-
tére is, hogy mozgásra bírjuk őket, és vagy mellénk állnak, vagy elpusztulnak. Ha pedig még ezek is 
rendben lesznek, figyelmünket a Sziget kolónia felé fordíthatjuk, és kezdhetjük a kereskedelem ki-
alakítását egy másik veszélyes dologgal együtt. 

Mivel elhallgatott, Tom szólt közbe. – És mi lenne az?



Revy „sóhajtott”. – Valami nem stimmel Teresa-val. Pontosabban a becsapódás helyével: a tekto-
nikus mozgások még százhúsz év után is aktívak. 

– Ezt honnan tudod? Küldtél expedíciót oda is? 
– Igen, négy héttel ezelőtt. Három Elásott csapat ment oda is. Ez most nem olyan, mint mikor 

rám kellett vadászni. Csak egyikük tért vissza, aki megtébolyult. 
Steve-nek eszébe jutott az, mikor Revy „elfogására” indultak, hogy ezt akkor megemlítették, de 

nem ezt mondták. Vajon mi lehet ott? Mi lehetne ott? Maximum még fortyogó lávatenger, és radio-
aktív talaj. 

– És mondott valami használhatót? 
– Megszólalni sem tudott, a fejéből meg csak hiányos emlékképeket szedtem ki, melyekből sem-

mit nem tudtam kihámozni. De ezzel később foglalkozunk, mindössze azért említettem, hogy tudjá-
tok, a Szellemek felszámolása után nem áll meg az élet. És most ideje az utolsó finomításokat végre-
hajtani… 

 
A megbeszélés végeztével mindenki, aki megrendelte, magára öltötte páncélruháját, és abban 

folytatták a bepakolást. Bekerültek az élelmiszeres dobozok is tele önmelegítős konzervekkel, a víz-
tartályokat feltöltötték.

Időközben a Steve-ékkel  tartó karbantartó-orvos bemutatkozott,  Pete-nek hívták.  Ő maga is 
Elásott volt, de csak a szemei és az agyának egy része esett az implantációs folyamatok áldozatává; őt 
mindössze a szakértelme miatt ásták el, mert később szükség lehet rá. Alacsony, körszakállas férfi 
volt, kissé köpcös testalkattal, és magas intelligenciát sugárzó szemekkel, melyben néha fanatikus 
csodálat villant mikor a cyborg-ok mozgását és Thy, különösen Revy cselekedeteit figyelte. Más szó-
val, ő egyfajta gépimádó volt, akik számára a robotok mindig az emberek fölött álltak. Ezért tisztelte 
Revy-t, az ember gyermekét, aki túlnőtte magát alkotóin, sőt még a történelem összes nagy alakján. 

Az indulás előtt Steve és Tom szerették volna megnézni az őket követő speciális egységet, vala-
mint a fő csapást végző különítményt. Revy boldogan kísérte el őket. 

A többiek nem tartottak velük, maradtak a tankoknál, és az utolsó finomításokat hajtották vég-
re. Amanda és Sylvia festékszórókat kértek, és kifestették a tank belsejét. Thy segíteni akart nekik, de 
leginkább csak útban volt. Pete összeszerelte a javítószéket, és a falba rejtett rekeszeket feltöltötte fé-
lelmetesnek tűnő injekciós tűkkel, oltópisztolyokkal, kábelekkel, vezetékekkel, diagnosztizáló eszkö-
zökkel. 

A másik kocsiban Karen és Greg is kifestette a tank belsejét, de messze a jó ízléstől, ugyanis  
graffitikkel. Még a külső felületre is kerültek vicsorgó fejek, a hátulsó részre pedig különféle figyel-
meztető jelzések, mint például „Vigyázz a gyerekre a hátsó ülésen”. Oscar a belső falra erősítette 
bombáit, melyeket majd a kémlelőnyílásokon fog kireptetni, és akár a tank előtt megtisztítani az 
utat. 

Eközben Revy, Steve és Tom együtt ellátogattak a „C” piramishoz, mely Metropolis északkeleti  
részén emelkedett, közel a tóhoz. A kiürített piramis fényeit lekapcsolták, semmi mozgás nem lát-
szódott, míg be nem repültek a belsejébe. 

A speciális egység parancsnoka – Red hadnagy – köszöntötte őket, és jelentést tett Revy-nek.  
Steve és Tom elképedtek a speciális egység számán: közel százan gyakoroltak még jelenleg is. Páncél-
juk könnyítettnek nézett ki, álcázóból az egyszerűt építették bele, ami a hátul lévő képeket előre ve-
títette, és fordítva. Ezek nem voltak olyan hatékonyak mint mondjuk Thy álcázója, vagy a sajátjukba 
építettek, de mivel ez az egység sok főből állt, ez is elegendőnek nézett ki. Antigravitációs járművek 



lebegtek egymás mellett katonás rendben, olyanok, melyeket Steve-ék elveszítettek a hengerek üldö-
zése közben. Tetejükre lézerágyút erősítettek, valamint segédszárnyakat a nagy sebességű repülés-
hez; a pilótafülke üvegére még egy réteget húztak, melyek lepattintották a lövedékeket, de mint szin-
te minden más védelem, ez sem bizonyult erősnek egy energia- vagy plazmafegyverrel szemben. 

Fegyverzetük könnyűnek nézett ki, majdnem minden második tag hordott magánál valamiféle 
közelharci fegyvert is, emellett a gyakorlás során végzett mozgásból Steve-nek a régi idők japán nin-
dzsái jutottak eszébe. 

Red hadnagy ismertette velük az eddigi kiképzés menetét, valamint azt, hogy miben rejlik ennek 
a csapatnak a hatékonysága. 

Egy órát töltöttek el itt, eközben Steve figyelmét nem kerülte el Red hadnagy valamint a közlegé-
nyek ámulata irányukban. Még sosem láttak Elásottakat ilyen közelről. Egyik férfi engedélyt kért be-
szélni, és miután megkapta, tolmácsolta többek kérését, miszerint szeretnének egy kis harci bemuta-
tót látni két Elásottól. 

Steve és Tom zavarba jöttek egy pillanatra, Revy pedig csak mosolyogva intett, hogy csak tessék. 
– Kezded te? – kérdezte Tom. 
– Felőlem – vonta meg a vállát Steve. 
Félreállt egy magas nyúlánk férfivel, és hamarosan a jelenlévők nagy része köréjük sereglett. 
– Használhatom ezt? – kérdezte a férfi a kardjára mutatva, melyen a védőburkolatot aktiválta. 
– Rendben, de a páncélodat aktiváld! – kérte Steve, nem akarta egy óvatlan ütéssel megölni a 

szerencsétlent. 
– Megtörtént. Kezdhetjük? 
– Igen. Te támadsz először. 
A férfi támadott, egy gyors szúrást eszközölt fej felé, de Steve könnyedén félretáncolt, ugyanis a 

szemei és az agyába épített feldolgozó egységek kiszámolták a mozdulatból és a fegyver tartásának 
szögéből azt, hogy a támadás milyen lehetséges irányból történhet. Ezután kezét ráfonta a fegyverre, 
kitépte a kézből, és két villámgyors mozdulattal vesetájékba öklözött, majd a kézből kirántott kardot 
máris a srác nyakához tartotta. A mozdulatai olyan gyorsak voltak, hogy még Tom is elismerő arcot  
vágott. 

A srác feltette kezeit, szemében csodálat villant. 
– Köszönöm, hú… 
Mivel a srác láthatóan itt és most mindent feladott volna azért, hogy ilyen lehessen, Steve meg-

próbálta megingatni. – Ára is van annak, hogy ilyen lehess. 
– Tudom, de ez… 
– Igen, ez a végeredmény. Valaki más? 
– Én – jelentkezett egy középmagas, idősebb férfi. 
Felvették a küzdőállást. A férfi puszta ököllel támadott, és egy megtévesztéssel kezdett. Steve 

ezen könnyen átlátott, és a cselt gyorsan megfordította. Azt színlelte, hogy hasba térdeli, ehelyett el-
pördült előtte, leguggolt, és egy teljes fordulattal kisöpörte a lábát. A fickó földet ért nagyot nyek-
kenve, majd felnevetett. – Köszönöm. Óriási volt. 

Ezután néhányan Tommal szerettek volna küzdeni egyet. A férfi tetoválásai a vállnál és alkarnál 
védekezéskor felizzottak, és szinte lesiklottak róla az ütések, míg támadáskor az öklei világítottak, és 
olyan sebesen mozogtak, hogy nem lehetett kivédeni őket. Tom is lerendezett három férfit. 

– Na és megmutatnátok, hogy mit tudtok egymás ellen? – kérdezte tőlük Revy félszeg mosollyal. 
Egymásra néztek, és megvonták vállukat. A körülöttük állók már átléptek az érdeklődésen és iz-



gatottá váltak. 
Tom kezdte. Fej felé lendült az ökle, melyet Steve processzorai kiszámoltak, így félrehajolt. Ám a 

villámló ököl megzavarta látóterét, épp csak annyira, hogy a másik has felé tudjon lendülni szinte 
észrevétlenül. Steve az utolsó pillanatban ütötte félre a férfi öklét, majd sebesen visszatámadott egy 
nyakra mért csapással. Tom felhúzta a vállát, az izzó erőtérmezőről lesiklott a tenyér, majd lebukott  
és újra hasra támadott. 

Steve ez elől is félretáncolt, majd végre el tudta kapni az alkart, és megrántotta előre. Legalábbis 
ez volt a terve, ugyanis a tetoválás újra felizzott,  a keze lesiklott róla,  és majdnem elvesztette az 
egyensúlyát. Tom ezt kihasználta és felegyenesedve ütött arcra. Steve hagyta magát a lendületnek és 
elvágódott, ezzel megúszta az ütést. Lábait meglendítette, és eltalálta a bokáját. Kisöpörte, és Tom az 
oldalára puffant nagyot nyekkenve, melyet a bal könyöknél felizzó vonalak némileg tompítottak. 
Steve felpattant, és rúgott a mellkas felé, melyet Tom ugyan tudott mérsékelni, de hárítani nem: a  
mellrúgást követően hátracsúszott két métert, és szorította mellkasát. Steve máris segítségnyújtásra 
készen ugrott oda. – Hú, asszem ez túl erős volt, bocs. Jól vagy? 

Tom sziszegett, láthatóan fájt a rúgás, de semmi komoly baja nem lett. – Szép volt. 
Steve felsegítette, miközben az ámuldozó emberek tapsolni kezdtek, beleértve Revy-t is. 
Ám valaki a tömegből bekiabált. – Revy, téged is akarunk látni. 
– Rendben… Ki jön? 
– Kezdem én – szólt Tom, miközben még masszírozta a mellkasát. 
– Steve? 
– Én majd utána. 
– Jöhetsz most is – invitálta Revy egy hergelő kézmozdulattal. 
Háromszög alakban álltak fel. Tom és Steve harci állásba helyezkedett, míg Revy csak nyugodtan 

állt. A két férfi egymásra pillantott, és egyszerre lódultak meg. 
Ezután még ők sem értették, mi történt. Revy még az ő processzoraik feldolgozó sebességénél is 

gyorsabban mozgott, pontosabban valamiféle impulzussal iktatta ki ezeket egy töredékmásodpercre. 
Ezután mindkét férfi a földre került, fölöttük pedig Revy állt, méghozzá a hátából kieresztett kábel-
csápok rengetegével, és körbefonta minden végtagjukat, a nyakukat is, és a magasba emelte őket 
mosolyogva. Vergődtek a szorításban, és csak ekkor látták, hogy Revy ezt mindössze passzív harci 
módban tette, szeme még csak át sem váltott vörösre… 

Revy letette őket, majd köhögni kezdtek. 
Az ámulat átment félelemmel vegyes suttogásba.  Metropolis alapítójával hát ezért  nem mert 

senki ujjat húzni. És mi lett volna, ha kiereszti teljes harci repertoárját? 
Steve és Tom meghajoltak a lány előtt, aki intett a speciális egységnek, hogy folytassák az edzést,  

mert nemsokára nekik is indulniuk kell. 
Steve nem félt, de szinte óvatosan lépett Revy elé. – Hogy csináltad? 
– Elektromágneses impulzussal iktattam ki a szenzoraitokat egy időre. 
– De ez csak ellenünk működik? 
– Emberek ellen nem kell elektromos impulzus, nekik tudok közvetlen fájdalmat okozni a fejük-

ben. 
– Hogy lehet benned ilyen? 
– Nem emlékszel, mikor először találkoztunk? Mondtam, én nem aludtam. Százhúsz év alatt pe-

dig egy robot megvalósíthat egyet s mást, amint a mellékelt ábra mutatja. Ezek olyan harci progra-
mok, amiket nem tudnék mondjuk Thy fejébe ültetni, mert túl összetettek. 



Ezután nem szóltak semmit, csak a gyakorlatozásra visszatérőket figyelték, amint azok félelem-
mel vegyes tisztelettel nézték hármójukat. 

Nem sokkal később elköszöntek Red hadnagytól, valamint intettek a tömegnek, akik egy ember-
ként visszaintettek. Beszálltak a kocsijukba és a „D” piramis felé vették az irányt…  

Megérkezéskor a délutáni nap fénye gyönyörűen csillant meg a kihalt piramison. Az oldalán ki-
nyílt a keskeny átjáró, és belebegtek. Ahol nyomban eltátották a szájukat… 

A hatalmas belső téren körülbelül száz légpárnás tank parkolt mindenhol, mivel nem volt közé-
pen virágágyás. Revy gyorsan invitálta őket egy lifthez, és kissé feljebb mentek, hogy jobban szem-
ügyre vegyék a páncélos hadosztályt. 

Ezek a járművek nem voltak olyan precízen összerakva, mint az övéké, leszámítva a páncélozást 
és a tetőkről meredező légvédelmi ágyúkat, valamint az oldalfalon elhelyezett rakétavetőket. Az em-
berek serénykedtek odalent, töltötték fel lőszerrel a fegyvereket, kiabálások hangzottak mikor egyik-
másik férfi vagy nő valami szerelőkocsit kért, mert épp találtak valami javítanivalót. 

A tizedik szint teraszáról nézték a sürgölődést, de érkezésüket Dixon észrevette, így utánuk jött 
erre a szintre. 

– Revy, Steve, Tom. – Tisztelgett, majd biccentett. 
– Dixon – mosolygott Revy. – Minden jól halad? 
– Igen. Apróbb javításokat még kell eszközölni, illetve egyik járművet ki kellett parkoltatnunk, 

mert a főmeghajtó meghibásodott és napokba telik megjavítani. 
– Nem érdekes – legyintett Revy. – „B” és „C” piramisokkal is minden rendben? 
Steve szólt közbe. – Ez nem az egész hadosztály? 
– Nem hát – ezt Revy és Dixon egyszerre mondta, tekintetükből pedig sütött a ki nem mondott, 

„te kis buta” nyomatékosítás. 
Steve rápillantott Tomra, aki még mindig száját tátva nézte a szám szerint száztizenhárom lent  

parkoló tankot. Még két ilyen hadosztály indul, tehát összesen 300-350 tank. Ezzel egy teljes várost 
akár fél óra alatt el lehet tüntetni a térképről. Weller most komoly bajba került, az biztos. Ha meg-
maradt volna a háttérben, és nem akarna rakétákat indítani, akkor Revy talán békén hagyná. 

Revy és Dixon rövid beszélgetésbe kezdtek, melyben a parancsnok jelentette a helyzetet, Revy 
pedig javaslatokat tett, de láthatólag nem akart teljes kontrollt gyakorolni. 

– És ti hogy haladtok? – kérdezte Dixon Steve-éktől a beszélgetés végeztével. 
– Jól, nemsokára indulunk – válaszolt a férfi, de még a látottakkal birkózott. 
– Pár jó tanács Wellerrel kapcsolatban. Először is nagyon jó stratéga. Számíthattok csapdára, ha 

észrevesz benneteket, ezért ha láttok őrszemet, azt ne hagyjátok futni. Másodsorban ő nagyon jó ve-
zető és karizmatikus, ha valami oknál fogva beszélni kezdtek vele, könnyen meggyőzhet arról, hogy 
Metropolis agymosoda. 

– Ezt már megpróbálta ezelőtt is. 
– Igen, ezzel állítja maga mellé az embereket. Ha ebben nem hisztek neki, akkor mást is meg fog 

próbálni. A lényeg, hogy nem szabad hinni neki semmiben. 
Steve még csak most fordult Dixon felé, hosszú szőke haját hátrasimította, de a szálak újra a sze-

mei elé zuhantak. – Mennyire ismered őt? Mennyit voltatok együtt, míg dezertált? 
– Két évet. Tőle tanultam sok mindent. Pontosabban fogalmazva szinte mindent. Régen engem 

is győzködött, hogy menjek vele, de nekem sosem volt bajom itt semmivel. Ő csak egy lázadó, aki  
anarchiát akar. 



– Bár elég veszélyes lázadó – tette hozzá Tom. 
– Na igen. Tehát óvatosan vele. – Dixon ekkor a füléhez kapott, ahogy a rádión hívták. – Elné-

zést, az egyik tankkal megint van valami, le kell mennem. Revy, Steve, Tom, elnézést, találkozunk 
Houston-ban. 

Steve és Tom biccentett, Revy pedig egy utolsó megerősítést kért, hogy minden rendben lesz-e. 
A válasz igen volt. Ezután Dixon lement és eltűnt a szemük elől egy tank hátuljában. 

– Van kérdésetek, vagy meg akartok nézni valami mást is? – kérdezte Revy feléjük fordulva, ke-
zeit hátrarejtve. 

A fejüket rázták. 
Lejöttek a tizedik szintről, még egy utolsó pillantást vetettek a tankok tömkelegére, majd kocsiba 

szálltak és elindultak vissza a „K” piramishoz, mert már nemsokára indulnak… 
 
A piramishoz vezető út során kihalt utcákon haladtak át. A szél homokvihart kavart, de most 

nem menekült előle senki. 
Érkezés után behajtottak, majd máris leparkoltak, és – a virágokra továbbra is vigyázva – gyalog 

tették meg az utat a garázsig. Betoppanáskor mind Steve, mind Tom lehordta az embereit a szükség-
telen  festéseket  látva.  A „festőművészek” lehorgasztott  fejjel  álltak  a  csapatkapitányok  előtt,  Zet 
azonban jelezte, hogy ő megpróbálta megállítani őket. Steve végül csak legyintett. 

– Mennyi az idő? 
– Négy óra negyven – válaszolt Sylvia. – Bocs a festésért, de… 
– Azért legyintettem, mert már nem érdekel. Utolsó leltár, nézzünk át mindent. 
Nekiálltak a hosszú listának, és nevet adtak tankjuknak is, ugyanis egy Dolores szintű mestersé-

ges intelligenciát telepítettek bele. Általában járműveknek női neveket szoktak adni, így a tank neve 
Rebecca lett, de egyből becézve, vagyis Becky. 

– Becky, én Steve vagyok, a csapatkapitány – adta le a hangmintát. 
– Üdvözöllek Steve – válaszolt Becky női hangon; a dallamossága alapján úgy vélték, hogy igazi 

ember hangmintáját használta, nem egy előre programozottat, mint Dolores. – Hangminta eltárol-
va. 

– Becky, én Sylvia vagyok. 
– Üdvözöllek Sylvia, hangmintád eltárolva. Szerepkör, hozzáférések? 
– Nyugodtan állíthatsz mindenkinek teljes szintűt – kérdően Steve-re és Zetre nézett, akik bólin-

tottak. 
– Értettem Sylvia. 
– Becky, az én becses nevem Amanda, halld hát hangom, hogy a következő napok sötét… 
– Köszönöm Amanda – még Becky is a szavába vágott. – Hangmintád eltárolva. 
Steve és Sylvia kuncogtak egy jót, Amanda lehajtott fejjel ült le. 
– Becky, az én nevem Zet.
– Üdvözöllek Zet, hangmintád eltárolva. 
– Becky, Becky, hülű, szia, én Thy vagyok – a robotlány még integetett is a műszerfal felé. 
– Üdvözöllek Thy. Steve, a robotnak is adjak hozzáférést mindenhez? 
– Igen.
– Értettem. Thy, üdvözöllek, hangmintád eltárolva. Diagnosztika lefuttatása tíz másodperc múl-

va… Kilenc… 
Eközben Steve körbenézett a tankban. A pilótafülkében négy ember kényelmesen elfért egymás 



mellett, biztonsági megoldásként ósdi biztonsági öveket és habot befúvó berendezést építettek be. A 
hosszú ülésen átmászva, valamint a hátsó ajtón bemászva a hátsó részbe lehetett jutni. Egy kis elkü-
lönített fülkében volt a zuhanyzó. A falra lehajtható priccseket szereltek, melyeknek első megpillan-
tásakor Amanda gyomra görcsbe rándult, ugyanis börtönágyakra emlékeztettek. De azóta egyet szé-
pen körbefestett, és kérte, hogy ez hagy legyen az övé. Középen és az első és hátsó részeknél pedig a  
toronyra szerelt ágyúk kezelőszéke lógott egy arc elé lehúzható monitorral. Néhány gomb megnyo-
mására a szék a magasba emelkedett, hogy egy tetőn nyíló résen a kezelő az ágyú mögé kerülhessen, 
nem használva célrásegítő elektronikát, csak a puszta szemét és érzékét. A székek most a plafonra 
voltak felhajtva, melynek magassága nem haladta meg a két métert. A tank két oldalsó falának teteje 
befelé dőlt, tövükben ládák sorakoztak, bennük a húsz kilométerenként aktiválandó, kézfej méretű 
szondákkal, melyekbe még egy egyszerű álcázót is építettek, hogy mikor a magasba röppen, ne le-
hessen kiszúrni messziről. A karbantartó szék most kikapcsolt állapotban, laposra csukódva állt az  
egyik fal mellett, hogy egy gomb megnyomására készen álljon a bele ült cyborgoknak példátlan kí-
nokat okozni. 

– Kettő… egy… diagnosztika indul… Hajtóművek rendben… Fegyverzet rendben … Létfenn-
tartó rendszerek rendben… Manőverező hajtóművek rendben…  Navigációs rendszer rendben… A 
teljes rendszer rendben, készen az indulásra. 

– Köszönöm Becky. Tartsd készenlétben a hajtóműveket, nemsokára indulunk. További paran-
csig hibernáld magad. 

– Értettem Steve, viszlát később. 
A műszerfal fényei elhalványultak, majd már csak a kinti sürgés-forgásból származó döngések 

jutottak el fülükig, és lelkiekben mind felkészültek az indulásra… 

Pontban nyolc órakor Steve és Tom egyszerre aktiválták a rendszereket. 
– Becky, aktiválás indul. 
– Itt vagyok Steve, jó estét mindenkinek. 
Köszöntötték az MI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát, mely már beidegződés volt az embe-

reknél. 
– Hajtóműveket aktiváld, kézi irányítással repülünk további utasításig. 
– Értettem. Irányítás átadva.
Steve megmarkolta a kormányt, és a rajta lévő gombokkal finoman gázt adott, hogy kövesse To-

mék járművét. 
Kilebegtek a piramisból. 
Ez eddig megszokott esti világító szondákat begyűjtötték, ezeket felváltotta a koromsötétség az 

utcákon. Még mindig akadt egy-két ember, akinek még eszébe jutott valami, és kikéredzkedett az 
alagutakból, de miután a házukból felvették, amire szükségük volt, rohantak vissza a legközelebbi 
járatig, mintha egy rakéta bármelyik pillanatban becsapódhatna. 

A piramis tövében egymás mögött repültek. A hajtóművek sivító hangja bent szelíd duruzsolás-
sá szelídült. A műszerfal közepén lapos képernyőn jelent meg a tankot hívó fél arca, itt most Revy 
vigyorgott. 

– Hát eljött a nagy pillanat. Izgultok? 
– Egy kicsit igen – mondta Sylvia, mert a többiek a megfelelő válaszon gondolkodtak. 
Steve ült középen, balján Sylvia, tőle balra Pete. Steve jobbján Amanda, és a jobb szélen Zet, mö-

göttük pedig Thy állt, és kapaszkodott egy feje felett húzódó csőbe, mely már az első fél kilométer-



ben eldeformálódott az erős maroktól, pedig még nem is tettek hirtelen manővereket. Mindenesetre 
a cső bírni fogja, még jobban el fog deformálódni, de kiszakadni nem. 

– Ez normális. Azt hiszem nem is húzom tovább az idegeiteket. Sok sikert kívánok. 
– Köszönjük – mondták teljesen egyszerre. 
Revy képe eltűnt, csak a műszerfal fényei adtak némi világosságot,  meg az előre szerelt erős 

fényszórók, melyeknek gyakorlati haszna – lévén a sofőrök szeme fejlett darab – nem sok volt. 
Az utcákon újra láttak ide-oda sebesen futó embereket erős lámpával a kezükben, egyik másik 

talált egy éjszakai fényszondát, melyet magához programozott két egyszerű gombnyomással, és le-
begő lámpaként repültek utánuk. Majd mikor eltűntek újra az alagútban, a szonda visszarepült oda, 
ahol bekapcsolták, és kikapcsolta saját magát. 

Maguk mögött hagyták a „K” piramist, és az egyszerű építésű házak közt repültek a legközelebbi 
fal felé, de nyugati irányba, hogy az esetleges kémet megtévesszék. Már ha egyáltalán látja őket. 

Feltűntek a magas falak sziluettjei, peremük fölött szikráztak a csillagok, és a telihold is épp fel-
kelt a másik irányban, szürkés fényben fürösztve a várost és a fal belső felét. 

A védvonal már teljesen betöltötte a kilátókat és eltakarta a csillagokat, majd még idebent is ék-
telen nyikorgás csapta meg fülüket, melyet a beépített elektronika elfogadható szintre csökkentett. 

Egy világító rudakkal hadonászó katona lépett eléjük, és intett Steve-éknek is, hogy álljanak egy-
más mellé. Ezután a két jármű közé lépett és benézett. Felismerték Bill Foster századost, aki nemrég 
a hármas védvonal körüli őrjárattal megállította őket, és odaadta a mágneskártyát. 

– Köszönjük a kártyát – szólt ki Steve. 
– Nincs mit – vigyorgott a férfi. – Csak azért állítottam meg magukat, hogy sok sikert kívánjak.  

A tét nagy, ne bukjanak el, ha lehet. Nemsokára találkozunk Houston-ban, megyek én is a harmadik 
hullámban. 

– Rendben, Foster százados. 
A férfi intett, Sylvia egy meleg mosollyal és egy kacsintással köszönte meg az értük nyújtott se -

gítséget. 
Amint a fal eléggé széttárult ahhoz hogy kiengedje a két előrelendülő légpárnást, azonnal vissza-

záródott. 
A sofőrök pedig megkezdték a repülést a fal tövében, hogy déli irányra álljanak… 
 
Éjfél környékén, jó kilencven kilométer per órás sebességgel folyamatosan suhanva elérték a déli  

irányvektort, és ráfordultak, majd a hátsó kamerák képeit belülre vetítették, és szomorúan nézték, 
amint Metropolis sötét falai egyre apróbbak lesznek, ahogy távolodtak a biztonságtól, békétől, bele 
fejest a veszélybe, és kiismerhetetlen vadállatiasságába. 

Mikor a védvonal eltűnt mögöttük, feltűnt a kettes, a pszi alakú tornyok és rakétavetők mezeje,  
melyek nem tüzeltek a járművekbe épített semlegesítő jelének köszönhetően. 

Mikor ezen a védvonalon átrepültek, fényjelzéseket láttak, melyek rádióadásra hívták fel a fi-
gyelmet, és a két közeli torony parancsnokai személyesen kívántak sok sikert, és tanácsokat adtak 
Wellerrel kapcsolatban, de semmi újat nem mondtak. Ők is ismerték az öreg stratégát és Steve egyre 
jobban elgondolkozott azon, hogy mikor fogságba estek, a föld alatt, egészen biztosan az a mézes-
mázos hangú ősz hajú öregember volt Weller? Ugyan élethűen könyörgött, de persze rá akarta sza-
badítani a világra a káoszt. Steve ismét különféle halálnemeket képzelt el számára. 

Mikor a kettes védvonalat is maguk mögött hagyták, a talaj egyenetlenné változott, mely azt je-
lentette, hogy közelednek a dombok, és a Metropolist körbevevő legszélső védvonalak masszív gát-



kapui. 
Hajnal három körül azon át lebegtek ki, ahol először találkoztak Dixon-nal. Az itt lévő katonák 

újra tanácsokat adtak, de megint semmi új nem hangzott el. 
Mikor ezt a védvonalat is maguk mögött hagyták, tudták, hogy innentől mind ki vannak szol-

gáltatva az elpusztult, mégis hamvaiból éledő világnak, ahol az eddig ismert civilizáció szó már nem 
csak békét és fejlődést, hanem halált és pusztítást is jelenthetett…  

 
Steve-ék tartották a déli-délnyugati irányt és megtalálták az egykori 57-es út maradványait. To-

mék ettől dél-délkeleti irányban, a tervezett kerülővel letértek, és a pusztaságban haladtak tovább. 
Elköszöntek egymástól, sok sikert kívántak, és biztatták egymást, hogy majd a csatatéren találkoz-
nak. 

A sötétben lekapcsolt fényszórókkal haladtak, a sofőrök szemüket éjszakai üzemmódra kapcsol-
ták. 

Az égen a hold pontosan a fejük fölött világított; néhány hullócsillag villant fel, egy pillanatra 
megmutatva azt, hogy léteztek. Ki tudja, talán hosszú évtizedek óta úton voltak az űrben, és most 
egy szempillantás alatt véget ért életük. 

Nem így Teresa… 
Már mind emlékeztek a felbukkanásakor kitört pánikra. Sokan nem értették, hogyan nem tud-

tak észrevenni az égen egy ekkora méretű testet, de végül mindenki rájött, hogy az akkor magukat 
világvége-hackereknek nevezett  csoport  másította meg Teresa  röppályájának minden adatát,  így 
mindenki azt hitte, hogy egy kisebb holdként évszázados köröket ír le a naprendszerben, míg végül 
a Nap magához rántja és megsemmisíti. Ez volt az emberiség legnagyobb tévedése… 

Nem sokkal később elérték az első húsz kilométeres pontot, és Steve megállt. Zet egy szó nélkül 
ment hátra, kinyitotta a hátsó ajtót és a ládából kivette az első szondát. Beállította a frekvenciákat, 
majd kitette a homokba. A szonda oldalán felvillant néhány led, a magasba emelkedett, majd a fé-
nyek eltűnése után álcázta magát. Zet kiszállt, hogy a szonda a hold előtt legyen, és úgy látta, rend-
ben van. 

– Itt Zet, vétel. – Jelentett Revy-nek.
– Itt vagyok, Zet. – Válaszolt Revy. 
– Első szonda a helyén. 
– Vettem. Frekvencia eltárolva. Steve, Sylvia, Amanda, hallotok? 
– Igen – válaszolták egyszerre. 
– Remek. Így tovább, jelentést kérek minden lepakolt szondáról. Jó utat. 
Zet visszaszállt a kocsiba, becsukta a hátsó ajtót, és míg előremászott, Steve lassan elindult. 
Az 57-es út nagyobbik része kiválóan látszódott az éjszakában, még szabad szemmel figyelve is. 

Körülöttük csak a pusztaságot látták, itt-ott sziklák árválkodtak, mintha valaki unalmában egy ha-
talmas munkagéppel letett volna egyet kettőt. 

Egy kisváros – az egykori Effingham – romjain vezetett át az út. Itt lassítottak, nehogy valami 
megbújó csapat véget vessen az akciónak, de hamar belátták, hogy a kisváros teljesen néptelen, még 
hőlátó üzemmódban sem láttak semmit. 

A kisvárossal láthatólag nem a szökőár, hanem egy erős földrengés végzett. Nem lakhattak itt so-
kan, talán kétezren, de egy épület nem sok, annyi sem maradt egyben. Két magasabb ház lehetett a  
település temploma, vagy valami egyéb rendeltetésű helye, de ezt már nem tudták megállapítani, 
mert a felső rész lecsuklott és a házakra hullott, több évtizeddel ezelőtt. Az utat azonban – talán 



Metropolis eddigi őrjáratai, vagy a Szellemek bandája – megtisztították, így át lehetett manőverezni. 
Néhány órával később egy másik, említésre méltó kisváros romjain vezetett át az út, Mt. Vernon-

on. Itt sem láttak mást, csak romba dőlt épületeket. Az út egy dombon ívelt át, ami a város nyugati 
oldalán húzódott. A Hold már közeledett a horizonthoz, fényében a város olyannak tűnt, mint egy 
gigantikus temető. Nem is tévedtek sokat, hiszen a romok alatt fagyhalált szenvedett emberek ezrei  
pihentek örök nyugalomban. 

Amanda Metropolisba érkezés előtt a keleti parton kószált egy évet, míg összefutott Steve-ékkel.  
Ez idő alatt a szökőár által elpusztított városok látványa megedzette, és bár sokat sírt, lelke többször 
is megsemmisült, mindig összeszedte magát és rájött, hogy képes újjászületni, ahányszor csak akar. 
Ezért most ezeket a látványokat úgy tekintette, mint egy egyszerű kisváros látványát, függetlenül at-
tól, hogy minden halotti csendben várakozott és egyre jobban betemetődött. 

Sylvia a nyugati parton igyekezett fél évig találni valami értelmes életet. Ott a szökőár nem pusz-
tított, de helyette a lassú, gyötrelmes halált halt emberek csontvázait látta mindenhol. Ő is hozzászo-
kott már a látványhoz, így nem kavarta fel, hogy az élő és lüktető Metropolis helyett ismét halált lát. 

Zet nem sokat tapasztalt még eddig az életből, az új tapasztalatok ebből következően kevésbé 
voltak fájdalmasak. Egy kicsit szerencsésnek is érezte magát, hogy három másik társa megszokta a 
lüktető, modern világot, neki pedig ugyanúgy meg kellett szoknia a mostani halottat, de ez sokkal 
könnyebben ment. 

Nem így Steve-nek, aki kellően hozzászokott a nyüzsgő világhoz, és az ébredése utáni rövid túra  
az elpusztult világban, míg elértek Metropolisig, szinte semmi nem volt. Nem így most. Minden, 
amit az ébredése után kellett volna tapasztalnia most tört rá elemi erővel, olyannyira, hogy Zetnek 
át kellett vennie a vezetést tőle. 

A férfi elnézést kért és hátraült, hogy arcát tenyerébe temesse, és bár eddigi élete során kemény 
dolgokon ment át, most sírva nézett szembe azzal, hogy minden véget ért. 

Azonban Metropolis, mint egy virág a felperzselt földön, újra kinyílt, és bárki, aki meglátta, fél-
tőn óvta, öntözgette, nehogy elhervadjon, és ezáltal az új élet reménye tovatűnjön. 

A rövid zokogást követően a férfiben csak megerősödött az elszántság. Weller el akarta taposni 
ezt az árva, mégis gyönyörű szép virágot. Revy pedig öntözte, óvta, és ő maga ültette el. Ezzel a ro-
botokkal kapcsolatos kételyei végleg szertefoszlottak. Az emberiség mindig attól félt, hogy a robot 
ha öntudatra ébred, ölni fog. Revy-t joggal lehet nevezni felébredt robotnak, de ő új otthont épített  
az embereknek, méghozzá millióknak. Igen, gondolta a férfi. Revy az új mechanikus isten. Deus ex 
machina, avagy isten a gépből. 

Míg Steve lelke késleltetett haláltusában szenvedett, addig Zet többször is megállt, és kitette a  
szondákat, aktiválva őket. Mikor Steve magába roskadt, csak privát csatornát nyitott Revy-hez, hogy 
ne zavarja a férfit. 

– Hetes szonda lent. – Jelentett. 
– Vettem Zet. Miért priváton hívsz? 
– Steve poszttraumában szenved. 
– Ó, értem. Hmm, végül is ez várható volt. Sylvián és Amandán láttam az edzettséget, de rajta  

nem. Hagyd akkor, majd rendbe jön. 
– Rendben. Haladunk tovább. 
– Vettem Zet. 
A srác visszamászott a pilótafülkébe, eközben Steve-en újabb zokogás lett úrrá. Thy ült mellette, 

és a beleprogramozott képességekkel vigasztalta. Mikor a férfi ránézett, a robotokkal kapcsolatos 



gondolatai ismét megrohanták. Thyt máris a kishúgának tekintette, és nemcsak egy gépnek. Meg-
ölelte, és tovább zokogott a vállán. 

Sylvia Amandára nézett. – Azt hiszem rám is szüksége lesz. 
– Segíts hát neki, életek védelmezője. Én most távol maradok tőle, mert biztos, hogy nem ez a 

megfelelő alkalom, hogy személyem… 
– Köszi. 
Sylvia hátramászott, majd Steve jobbjára ült. 
A férfi átkarolta, de nem eresztette Thyt sem. 
Nem sokkal később a zokogás átment remegésbe, majd nagy levegőt vett párszor. Elengedte a 

két nőt, az embert és a gépet, majd kezeit többször ökölbe szorította. 
– Elnézést. – Nyelt egy nagyot. 
– Semmi gond, ezen mind átestünk – simogatta meg Sylvia a vállát. 
– Azt hiszem már nem is érdekel ez a rakéta, csak Wellert akarom kicsinálni. 
– Ez jó, de a rakéta az elsődleges célpont. Tartalékold a dühödet arra, hogy ha végeztünk azzal.  

Én segítek elkapni. 
– Köszi. Ugye nem állsz közénk, ha ki akarom tépni a beleit? 
– Miért állnék? 
– Mert te testőr vagy, és védelmezel mindenkit. 
Sylvia felkacagott.  – Csak azt,  akire vagy utasítást kapok, vagy kedvelem. Őt nem kedvelem, 

nyugi, ha pedig még kínozni is akarod, én adom a kezedbe a megfelelő eszközt ehhez. 
Steve megcsókolta a nőt, majd újra megölelték egymást. Thy közben látta, hogy a ronda érzelmi 

hurrikán szétfoszlik, és átveszi helyét a masszívan forgó, mindent magába szippantó tornádó. Ezek 
jelentését persze nem tudta dekódolni, a tornádó mindössze szebbnek tűnt, vagyis jobbat jelenthe-
tett.

Amint Steve összeszedte magát, átvette a vezetést Zettől, és a járművet a maximális tempóra 
gyorsította. 

– Hé, nyugi – szólt rá Zet. – Ha van előttünk valami hasadék, vagy elhagyott jármű, belecsatta-
nunk. 

– Ezt látom időben a szememmel. 
– Bejövő hívás – szólt  Becky. – Hívó fél  Tom, második Mesterséges intelligencia azonosítva 

Claire néven. Beadjam? 
– Igen. 
Tom arca jelent meg a kis képernyőn, mögötte Greg és Karen integettek, és Oscar-t is látták, 

amint vörösen irizáló szemeivel az utat fürkészi. – Szevasztok – köszöntötte őket. 
– Szevasz, Tom. Hogy álltok? 
– Most pakoltuk le a nyolcadik szondát. Eddigi kapcsolat Metropolisszal és Revy-vel kiváló, ez  

az üzenet is most Metropolison át jön hozzátok. 
– Oké. Mi épp most mentünk át pár településen, engem meg elkapott a poszttrauma. 
– Ó, még nem estél át rajta? 
– Még nem. De már megvan. 
– Sírtál, vagy dühöngtél? 
– Sírtam. 
– Az jobb. Én dühöngtem, Karen is, Greg és Oscar sírtak. Na mindegy, ez megesik, te még fris-

sen ébredt vagy. Még készülj fel egy utólagos sokkra. 



– Azt mi váltja ki? 
– A halottak látványa. Sok fagyhalált halt ember, akik felolvadtak, és elrohadtak. Csontvázak 

tömkelege. 
– Kösz az infót – sóhajtott Steve. Nem akarta ezt hallani most, de Tom kötötte az ebet a karóhoz. 
– Nincs mit, de azért mondom, hogy erre még készülj fel, mert kisüthet pár áramkört az agyad -

ban. De te jobb helyzetben vagy, mert nem egyszerre láttad a kettőt, vagyis a második trauma nem 
fog sokáig tartani. Na, ennyi, csak tudni akartam, hogy álltok. Jó utat. 

Steve egy szó nélkül lekapcsolta az adást, és nem érdekelte, hogy a modortalansága megsértheti  
a másik felet. 

Mt. Vernon után a Hold fénye az úttól jobbra elterülő hatalmas tavon csillant meg. Az egykor 
természetes képződmény most förtelmesen nézett ki. A megváltozott klíma és az esőzés hiánya mi-
att mocsarassá vált, felületén érdekes hőképeket pillantottak meg, ami azt jelentette, hogy az alján a 
tektonikus tevékenységeknek köszönhetően melegebbé vált a fenék, sőt még gőzölgött is az esti hű-
vösben. 

Hat újabb szonda letételét és folyamatos szinkronizációját követően egy egykori erdőn vezetett 
át az út. Ezt ugyan nem érte el a szökőár, de a fagy elől nem menekült. A fákon nem nőttek levelek, a 
vékonyabb ágak már régen lehullottak, élettelen takaróként borították a talajt. A vastagabb ágakat a 
szél finoman mozgatta, és még a járműben is érezték az erdő sötét jelenlétét, mintha élő lenne és fo-
lyamatosan figyelné őket. A hold időnként eltűnt az ágak takarásában, és meg mertek volna esküdni 
arra is, hogy időnként valamiféle madarat látnak, de ez képtelenség, hiszen az utolsó példányig meg-
fagytak. De akkor mi lehetett? Talán valamiféle szonda? Vagy egy felhőképződmény? Vagy mi más? 

A válaszokat nem kapták meg, és már nem is érdekelte őket. 
Az erdő után az út bal oldalán megpillantották az Illinois és Kentucky államokat határoló folyót,  

melyen elhagyatott uszályokat sodort partra a víz. Hidak ívelték át a folyót több helyen, egyiken még 
csatározások nyomát is látták néhány kiégett járművel egyetemben. Hogy kik és miért harcoltak itt, 
na meg mikor, mind rejtély maradt. A folyón egyéb kisebb hajók sodródtak jelenleg is, talán nemrég 
partra vetődtek, de valami oknál fogva elsodródtak onnan. 

Az út nyugat felé kezdett kanyarodni, ahol egy nagyobb mesterséges létesítményt vettek észre: 
egy repülőteret. Egy kis terminállal és két kifutóval és rendelkezett, melyeken szemükkel ráközelítve 
bombakrátereket láttak, majd megindult a vegetáció növekedése is, és talán most először láttak ön-
maguktól növekvő és terjeszkedő zöld területet. Ezzel együtt a sivatagos vörös homok már egyre ke-
vesebb helyen borította a talajt, mintha az ezt szóró istenek errefelé fogytak volna ki a város méretű 
homokzsákokból. 

Az út enyhén emelkedni kezdett, hogy egy hídra fusson fel, ami átívelt az Illinois-Missouri álla-
mokat elválasztó folyón, amely találkozott egy deltában az előbbi, jóval szélesebbel. 

A híd sajnos nem tűnt közlekedésre alkalmasnak, ugyanis középen leomlott. Hogy ezt valaki le-
omlasztotta, vagy esetleg egy földrengés, talán tornádó következtében szakadt-e le, nem tudták. Le 
kellet térniük az útról, és a folyón átsuhanni a tankkal. 

Itt vesztettek egy kis időt, ugyanis a folyó ezen szakaszának mindkét partján elhagyatott, vagyis 
már inkább kísértethajók vesztegeltek. Az enyhe hullámok mozgatták őket, nyikorogtak, különféle 
elemek vetemedtek, emiatt úgy hangzott, mintha valaki lenne bent, de a hőképek alapján semmit 
nem láttak. 

Miután átértek a folyó másik partjára, rásuhantak az úttestre, és folytatták útjukat. 
Az 57-es út nyugat felé kanyarodott. Az éjszakai égen ismét hullócsillagokat láttak; a telihold 



pontosan előttük világított, megvilágítva a 120 éve használaton kívüli úttestet. Éppúgy, mint a nem-
rég maguk mögött hagyott reptéren, a növényi vegetáció itt is megindult már egy ideje; embernyi  
magas szálak meredeztek az ég felé a repedések közt. Úgy tűnt, hogy csak Metropolis és néhány száz 
kilométeres környéke vált sivatagossá, itt minden maradt a régiben, bár egyikük sem értette, hogy a 
nukleáris tél még baktériumokat is kiirtó könyörtelen hidege után ez hogyan lehetséges. Erre két 
magyarázat létezett: egyik, hogy az óvóhelyekben tárolt magokat egészen egyszerűen bepakolták egy 
antigravitációs kocsiba, és elszórták ott, ahol csak lehetséges. A másik pedig az volt, hogy mégsem 
halt ki minden, csak elbújt, a föld alatt – akárcsak az emberek – várva az új lehetőséget a növekedés-
re. 

Két kisváros mellett haladtak el ismét. Egyikük Charleston, ami az úttól jobbra terült el, halott  
mozdulatlanságban  várakozott  arra,  hogy  ismét  felvirágozzon.  A  kertváros  rendezett  zöldjével 
szemben a vegetáció újra növésnek indult, de már ott, ahol csak tudott, tehát a város most úgy né -
zett ki, mintha egy zöld mező közepén emelték volna. A városba egy lehajtó vezetett az autópályává 
szélesedett útról, de nem hajtottak be. 

A másik kisváros Bertrand volt,  amit szinte alig vettek észre; mindössze néhány utcából állt, 
odabent semmi mozgás, minden halott, már ami az értelmes életformát illeti. 

Az 57-es út ezután becsatlakozott az 55-ösbe, és nyílegyenesen dél felé fordult. Úgy tervezték, 
hogy csak éjszaka utaznak, nappal megállnak majd valahol, és ezt Memphis-re tervezték. Már az út 
kétharmadát megtették. 

Az 55-ös út nem sokkal később enyhén dél-délnyugat felé fordult, és bal oldalán újra meglátták 
a kísértethajókat szállító folyót, mely egy fura kanyarulatot vett errefelé. Itt meglátták az élet első je-
lét, egy hajót, ami világított, vagyis emberek utaztak rajta. Vagy pedig csak olyan világítást használ-
tak, ami évtizedekig is üzemképes? Megálltak, és figyelték. Úgy tűnt, olyan lámpák világították meg,  
amik a nappali fényenergiát összegyűjtötték és elraktározták éjszakára. 

– Meg kell vizsgálnunk ezt! – mondta Zet a vitorlás hajó kinagyított képére meredve a műszerfa-
lon. 

– Mennyire tudsz kiküldeni egy robotot? – pillantott rá Steve üres tekintettel. A nemrég átélt 
poszttrauma miatt kissé fáradtnak érezte magát, valahogy úgy, mint mikor az édesapja meghalt, és 
két álló napot bőgött át minden ízében remegve. Az akkor megnyugtatta, mint most is, de inkább 
egyfajta fáradtságot és kiégettséget érzett. 

– Két kilométerre. Benne van a távban. Küldjem? 
– Aha. 
Zet meg sem mozdult, miközben egyik robotja alig hallható süvítéssel kimászott a zsebéből és a  

vállára siklott. A kis rágcsálónak tűnő, fémszínű gép mintha megnyaldosná gazdájának arcát, be-
gyűjtötte az adóvevő által átküldött parancsokat, eltárolta, feldolgozta a gazda beültetett agyszöveté-
ben, és máris az egyik lezárt lőrés felé iramodott. Kissé alakot váltott, ahogy kinyitotta saját magá-
nak a reteszt, kimászott, majd szárnyakat növesztett, és egy tenyér méretű léggyé alakult. Ellökte 
magát a tanktól, majd sebesen a világító hajó felé szökkent. 

Zet behunyta a szemét, és átváltott a robot szemszögére. Sebesen suhant, távolodva az úttól, és 
közeledett a hajó felé. Egy vitorlás volt ez, melynek vitorlája valójában egy napfényt gyűjtő ernyő 
volt. A begyűjtött energia a propellerek motorjába továbbítódott, és így haladt előre a hajó. Akár 
harmincan is elférhettek volna a kabinokban, és összesen hetvenen a fedélzeten. 

A légy elérte és lassan körberepülte a hajót közvetlenül a víz szintje fölött. Zet hallotta az elemek 
recsegését, vetemedését. Eddig semmi. 



Felemelkedett a fedélzet magasságába, és nyomban a külső korláton átrepülve elrejtőzött. Alakot 
váltott, hogy könnyebben tudjon közlekedni. Hat lábat növesztett, ollókat, és úgy nézett ki, mint egy 
rák, ami illett a környezethez, vagyis a folyóhoz. Ám ez a rák tudott a falon is mászni. 

Beslisszolt a törött ablakokon az utastérbe. Ami egykor egy bár lehetett, az most fényárban für-
dött, de kihalt volt. 

Két ajtó nyílt innen, egyik a hídra vezetett, másik lefelé, a kabinokhoz. A híddal kezdte. 
A kormánykerék még mindig finoman mozgott ide-oda, mintha láthatatlan kezek mozgatná-

nak. A kijelzők üvegeit betörték, vércseppeket látott, de semmi mást. 
Ennek végeztével visszairamodott a bárba, majd lement a kabinokhoz. A nyikorgó ajtók hangjá-

tól a srácot kirázta a hideg, és mivel úgy érezte, ő is ott van, félni kezdett. Kinyitotta a szemét, egy 
másik robotot vett elő, ami rámászott a műszerfalra, testéből kábeleket lökött ki és a szükséges aljza-
tokba dugta, és kivetítette azt a képet, amit a rák érzékelt. 

Ezután már mindannyian feszülten lesték a kijelzőket. Ha él idebent valaki, és valami rádióval 
riasztja Wellert, oda a meglepetés előnye. 

A rák fél óra múltán teljesen átnézte a hajót, de nemcsak életet, de még erre utaló nyomokat sem 
látott, vagyis a világítás még most is automatikusan üzemelt. Mintha a hajót csak tegnap hagyták 
volna el. 

A rák visszamászott a fedélzetre,  a levegőbe lökte magát,  ahol a kinövesztett szárnyak máris 
megtartották; behúzta lábait, kinövesztette a repüléshez szükséges egyéb manőverező egységeket, és 
meglódult a tank felé. 

– Tiszta – sóhajtott Zet, de ezt persze mindenki látta. 
– Ó, hogy mily hatékony is az én párom. Gyere! – Amanda magához rántotta és megcsókolta. 

Zet még ennek ellenére is kiválóan manőverezett a kis géppel, mely az előzőleg kinyitott reteszen 
besiklott, átmászott Amanda vállán, mintha csak azt mondaná némán, hogy hagyd békén a gazdi-
mat. Ezt persze Zet gondolta így, de nem tudott menekülni Amanda masszív markából, és szeren-
cséjére a nő egy perc múltán abbahagyta. 

 – Mehetünk? – kérdezte Steve fásult hangon. 
Sylvia rápillantott, de még látta rajta a trauma hatását, így nem bosszantotta. Tudta, majd jobban 

lesz, csak várni kell. Azt pedig tudott. 
Steve mozgásba hozta a járművet, és folytatták útjukat az autóúton. 
A következő kisváros Portageville volt, mely – mint a Szellemek elsüllyedt városa – megkezdte a 

süllyedést. A keleti oldal már jó ötven méterrel bukott a felszín alá, így a kisváros épületei kezdtek  
eldeformálódni. A süllyedés nem kímélte az autópályát sem, így az út most lefelé vitt, de szerencsére 
nem szakadt meg. 

Amint az út újra a felszínre emelkedett, továbbsuhantak. 
Jó száz kilométerig semmit nem láttak, csak kietlen szántóföldeket minden irányban. Ahol egy-

koron zöldellt az ültetett, több hektárnyi gabona, zöldség, most úgy nézett ki, mint egy fekélyes ke-
lés. Bármi is nőtt itt régen az megfagyott, majd felolvadt és elrohadt. Még a szagot is érezték, bár ez  
képtelenségnek tűnt. Emiatt le kellett csukniuk minden létező nyílást, és Becky bekapcsolta az elszí-
vást. 

A szántóföldek rothadó mezeje után jobbra feltűnt egy újabb kisváros, Hayti néven, balra pedig  
egy repülőtér, melyen mezőgazdasági gépek szállhattak fel-le, de ezeket Teresa előtt nagy robotrepü-
lőgépekre cserélték. Vegyesen mindkét típus, még az ósdi, dupla szárnyú is ott sorakozott, készen a 
soha újra meg nem történő felszállásra. Egyiket másikat a fagy úgy kikezdett, hogy szó szerint ketté-



törtek. 
Ezt követően az út kiöblösödött, több mellékútra lehetett lehajtani egy bonyolult elrendezésű ke-

reszteződésben, ahol az utak kissé kaotikusan kanyarogtak, átíveltek egymás fölött és alatt. 
Az egyik lehajtó, ami nyugat felé vezetett, megroggyant a földmozgásoknak köszönhetően, és az 

úttest most egy jó ötven méteres szakaszon járhatatlanná vált. De szerencsére nem erre kellett men-
niük. 

Az útjelző táblák még mindig itt virítottak, felületüket rozsda marta. Bár akadtak holografikus 
kijelzők – melyeket leginkább városokban használtak, hogy a mindig változó forgalmat napra ké-
szen irányíthassák –, ezek lencséi a kivetítőkben valószínűleg már szétrepedtek. 

A déli ágat választották, tovább az 55-ösön. Egyenesen dél felé vezetett, majd fél órával később 
délnyugat felé fordult. Jobbra ismét egy halott repteret pillantottak meg, ahol a kifutókat borító zöld 
területet még a Hold fényében is ki tudták venni. Az út ezután ismét dél felé fordult. 

Nem sokkal később az úttól jobbra egy újabb kisvárost láttak, Blytheville-t, melynek közepén a 
házak, utak százméteres lyukak mélyébe hulltak. Talán a város alatt valamiféle bányarendszer lehe-
tett, ami a földmozgásoknak köszönhetően most magába szippantotta a felszíni világ egy részét? Ez 
a folyamat láthatólag még ma is zajlott, ugyanis éppen egy újabb utca a két oldalán házakkal zuhant  
a mélybe a szemük láttára. Túlélők egész biztosan nem rejtőzködtek odabent, így nem vesztegették 
az időt ezzel, csak szomorúan konstatálták azt, hogy a végítélet című színdarab utolsó felvonása je-
lenleg is íródik. 

Blytheville után jó nyolcvan kilométeren át csak a szántóföldek rothadó, helyenként megsüllyedt 
mezejét látták. Az út néha közeledett a balra húzódó folyóhoz, ami végül más mederben folytatta út-
ját és messzebbre került tőlük. 

A kijelzők szerint nemsokára elérik Memphis-t, és úgy tervezték, hogy – lévén világos lesz – a  
városban bújnak el, míg nem jön el újra az este. 

A délnyugat felé tartó út dél felé kanyarodott el, tizenkét kilométerig tartotta az irányt, majd dél-
kelet felé fordult, és a keleti látóhatáron a nap felkelőben volt, vörösre festette az egész horizontot; a  
távoli felhők vérvörös színnel szinte menekültek az izzó égitest elől. 

Eddigi útjuk során körülbelül ötven szondát helyeztek üzembe. Az opcionális feladat, vagyis egy 
rádiótorony újraüzemelése nem sikerült, de csak azért, mert egyet sem láttak. Mintha ledöntötték 
volna őket… 

A napkorong felső vékony csíkja megjelent a horizonton, melegségét a pilótafülkében érezték is 
egy pillanatra. 

– Közeledünk Nyugat-Memphis-hez – mondta Becky. – Mi a további útirány? 
Sylvia körbepillantott társain. – Szerintem ne menjünk be a városba. Ha elfordulunk itt a 40-es 

útra, elkerülhetjük, és megállunk valahol máshol. 
– Ésszerűen hangzik – mondta Zet –, de ha bent van valami állása a Szellemeknek, kettévághat-

ják az utánunk jövő csapatot. Be kell mennünk, ott állunk meg, és megkeressük őket. 
– De ha a fősereg a mi utunkat választja, akkor ők is elkerülik a várost. 
– Igaz, de ha van állás, és nem találjuk meg, hátba támadhatják őket. Be kell mennünk. 
– Ha hátba is támadják az egységet, könnyűszerrel legyűrnek bármit. 
– Igen, de oda a meglepetés előnye. 
– Minket ez felesleges veszélynek tesz ki. 
– Inkább áldozzunk fel egy egész… 
– Bemegyünk – tett pontot Steve egy határozott kijelentéssel a vita végére, mert hamar megelé-



gelte. 
Zetnek esze ágában sem volt ezek után vitatkozni vele, a két nőnek meg végképp nem. Most va-

lahogy belőlük is előtört az ösztön, mikor az erős férfi megvédi és vezeti a gyenge nőt, bár persze  
erre a két nőre bármit lehetett volna mondani, csak ezt nem.

Steve elfordult a város felé, miközben bemondta Bekcy-nek a további útirányt. 
Nyugat-Memphis  a  folyó  nyugati  oldalán  feküdt.  A  tíz-  húszemeletes  lakóházaknak  csak  a 

csontvázai fogadták őket, a felkelő nap átvilágított az ablak nélküli emeleteken. Az út kissé ereszke-
dett, itt-ott vegetáció burjánzott a repedéseken át. Még innen is belátták a főutat, az 55-öst, ami a 
városnegyedet északról határolta, a folyón átívelő hídig. 

A nap már félig mutatta meg magát a horizonton, és tudták, hogy nem sok idejük, talán két órá-
juk van arra, hogy találjanak valami biztos helyet, és végrehajtsanak egy kis felderítést. 

Az út enyhén ereszkedett lefelé, jó öt-hat kilométeren át, majd emelkedni kezdett, hogy felhajt-
sanak a hídra. A két oldalt véletlenszerűen elterült tavak arról tanúskodtak, hogy a víz egykor kilé-
pett a medréből, és elöntötte Nyugat-Memphis és a folyó közti részt. Mi több, az úton már láttak jár -
műveket is – kocsikat, buszokat – halotti mozdulatlanságban. Ezek ósdinak minősültek, hiszen ke-
rekeken gurultak, de hogy mitől robbantak ki az üvegek, és a busz oldalát miért borítja vastag vörös 
– feltételezhetően vér – csík, nem tudták. Régi zombis holofilmek jutottak eszükbe, de a sétáló ha -
lottaktól nem kellett tartaniuk. 

Egy pillanatra le kellett lassítaniuk, hogy a korlátokkal határolt úton úgy hajtsanak el a busz 
mellett, hogy a tankjuk festése ne sérüljön meg, bár Steve nem tudta, miért félti annyira a járművet.  
Már jobban ki tudták venni a busz oldalán a golyók ütötte lyukakat, tehát ezt megsorozhatták, és a 
vér a bent meghalt emberekből származott. 

Elhajtottak a busz mellett, majd felhajtottak a hídra, ami meglepően egyben maradt. Középtájon 
egy kiégett, oldalára borult autó blokkolta az utat, de Steve könnyedén félretolta a tankkal. Tovább-
suhantak, és Memphis kísérteties, kihalt épületei egyre magasabbra emelkedtek előttük. A Nap már 
majdnem teljesen a horizont fölé emelkedett, és a vörös izzás helyett kezdett sárgulni, emiatt Becky 
aktiválta a szélvédőn a fényszűrést, és mindenki a saját szemét ugyanígy korrigálta. 

A híd másik fele enyhén lejtett, és a város közepén nyílegyenesen húzódó főúton hatalmas csata 
nyomait vették észre a magas épületek tövében. Páncélozott antigravitációs-, légpárnás- és kerekes 
autók hevertek szerteszét, nem egy félig eltűnt egy épület belsejében, láthatólag nagy sebességgel 
csapódott be. És nemcsak a földszinten, hanem magasabban is. Az úton hatalmas kráterek nyíltak,  
amik arról tanúskodtak, hogy ez a sok kocsi egyazon csapatban haladt, és vagy lebombázták őket, 
vagy aknákra hajtottak. Mivel előbbihez kellett volna valamiféle repülő – amiből még egyet sem lát-
tak –, így az utóbbi lehetőség részleteit igyekeztek még jobban felderíteni. Léteztek olyan aknák, me-
lyeket úgy tudtak álcázni, hogy semmiféle detektor nem veszi észre őket. A menetoszlop a híd felé  
igyekezhetett, és egyenesen az elaknásított útra hajtott. Aztán néhány jármű túlélhette a robbanáso-
kat, de ezeket is valami úton-módon ledurrantották az égről, és belezuhantak egy magasban lévő 
emeletbe. 

Ami az egészben a legfurcsább volt, hogy ez a csetepaté nemrég történhetett, talán csak egy éve. 
De hol vannak a hullák? Egy gyors fejszámolás azt mondta, hogy kéne legalább kétszáznak itt feküd-
nie a kocsik között és bennük. Talán túlélték a robbanásokat és elmenekültek? Vagy talán a támadók 
vitték el a hullákat? De miért? 

Eszükbe jutott egy régi, rémisztő legenda, mely a 2040-es évek zavargásai után kezdte hódító 
körútját szájról szájra. Ebben arról volt szó, hogy egy elszigetelt városban, amit a hadsereg körbe-



vett,  elfogyott az élelem, ezért a bent rekedt emberek, ahelyett hogy megadták volna magukat a  
kiéheztetés ellen, sikeresen elfogtak pár katonát, akiket… megettek. A huszonegyedik századi kan-
nibalizmus jelzővel illették ezt, és miután a katonaság végül elsöpörte őket, félig megzabált hullákat 
láttak, és ami a  legvisszataszítóbbá tette ezt az volt, hogy egyik-másik katona még élt, de levágták a 
kezét, lábát, hogy ezt fogyasszák el, és a főételnek a testet és a benne lapuló puha meleg szerveket 
hagyták. 

Úgy tűnt, hogy ez a fajta kannibalizmus újra élővé vált, hisz ha nincs mit enni, az emberek a leg-
visszataszítóbb dolgokra is képesek. Ebből pedig egyenesen következett, hogy ha ezek ütöttek rajta 
ezen az ismeretlen konvojon, akkor itt rejtőznek a városban…  

Ezen ismereteket megosztották egymással. Zet láthatólag még nem hallotta ezt a szörnyű legen-
dát, de a többiek igen, és most elsápadt arccal néztek ki a szélvédőn. 

– Akkor azt hiszem mégsem megyünk be – döntötte el Steve. – Semmi kedvem megválni a ka-
romtól ha esetleg elbaszunk itt valamit. 

– Úgysincs benne semmi ehető – próbált viccelődni Sylvia. 
– Az még rosszabb, mert akkor egyből a főételhez nyúlnak, a beleimhez. Na tűnés innen. 
Megfordította a járművet, és újra a híd felé suhant. Sőt, rá is kapcsolt, mert úgy érezte, valaki lo-

hol mögötte. 
– Becky, hátsó kamerákat be! 
– Igen, Steve.
A képek a műszerfalra vetítődtek, és nagyokat nyelve imádkoztak, hogy minden maradjon épp-

olyan mozdulatlan, mint a behajtáskor. 
Már a hídon jártak, és éppen megkerülték a középen fekvő kocsit… 
… majd elérték a híd másik felét, és újra a Nyugat-Memphis-t határoló úton suhantak, kerülget-

ve a repedésekből ég felé törő, ismeretlennek tűnő növényeket. A hideg futkosott a hátukon, ugyanis 
senki nem akart olyan áldozattá válni, akit megesznek… 

Steve az elérhető legnagyobb sebességre kapcsolt már. Magában visszaszámolt; körülbelül há-
rom perc, és újra az útelágazásnál lesznek. Még mindig semmi nem mozdult. 

A következő pillanatban azonban szidni kezdte magát, hogy miért nem hallgatott Sylviára: A 
tank jobb elején, a földre helyezett, észrevehetetlen tányérakna akkor robbant, mikor a fölfelé mere-
dező érzékelőjét megszakították. 

Szerencsére a detonáció nem okozott szinte semmiféle kárt a járműben, de az elhelyezőnek nem 
is ez volt a célja, hanem az, hogy lesodorja őket az úttestről, hogy… elkaphassák őket. 

A tank légpárnáit lefedő fémlapok az út szélén lévő, megcsavarodott szalagkorláton vaskos szik-
raesőt húztak maguk után. A tank megpördült, Steve-ék reflexszerűen kiáltoztak, és a beépített erő-
térövek megfogták testüket. 

A következő pillanatban, szinte a semmiből, tíz antigravitációs, páncélozott jármű süvített el fe-
lettük, és a felnyitott tető alól a hátul ülő emberek újabb gránátokat dobáltak le. 

Ismét detonációk rázták meg a tankot. Steve visszamanőverezett az úttestre, majd teljesen figyel-
men kívül hagyva a vörös értékeket és Becky figyelmeztetését kétszázra kapcsolt. 

De még ezzel sem tudták lehagyni a sebesen suhanó támadókat. 
– Szétszednek a bombáikkal – kiabálta Sylvia, ahogy két újabb gránát robbant a közelükben. 
– Szedd le őket – üvöltötte Steve. 
– Ó tényleg, van nekünk légvédelmi ágyúnk – ezzel Sylvia sebesen hátramászott, és lehajtotta a 

középső üteg kezelőszékét. Lehúzta arca elé a monitort, bekapcsolta, és Beckytől célrásegítést kért. 



– Beszállok én is – mondta Zet és ő is hátramászott, hogy egy kémlelőablakon kidobálja robotja-
it. Ötöt vett elő, és úgy nyomkodta át őket a résen, mintha egy ronggyal akarná a beszivárgó vizet 
megállítani. A kis robotok egymás után változtak fémmadárrá, és a körülöttük cikázó járművek felé 
vetették magukat. Eközben Zet a fal tövébe ült, magára kapcsolta az egyik biztonsági övet, hogy a 
rázkódások ne zökkentsék ki a koncentrációból, és megkezdte a harcot. 

Sylvia gyorsan lelőtte az első kocsit; a nagy kaliberű lövedékek áttörték a jármű hegyes orrát, be-
száguldottak az utastérbe ahol széttrancsírozták az utasok lábait. A jármű zuhanni kezdett, de Sylvia 
a teljes megsemmisítés helyett egy friss célpontot keresett magának. Egy újabb követte őket sebesen, 
úgy tervezte, hogy elszáll felettük ledobva egy bombát. De mivel az egyenes irányú mozgás könnyű 
célponttá tette, két lövedék rombolta szét a pilótafülkét és az utasok felsőtestét. 

A többi ennek láttán irányt váltott, és igyekezett keresztben elszállni a száguldó tank fölött. Syl-
via szitkozódott, de az eddig  elért eredmény még mindig jobb volt, mint a semmi. 

Zet  közben minden robotjának külön célpontot keresett.  Sajnos azonban hamar rájött  arra, 
hogy a járműveket úgy építették át, hogy ilyen kis gépek ne tudjanak kárt tenni bennük. Taktikát  
váltott, és minden robotját egy járműre reptette. 

Érkezéskor egymást segítve feszítették szét a páncéllemezt az illesztésnél, majd széthúzták, hogy 
legalább az egyikük be tudjon mászni. Amint ez sikerült – mindössze néhány másodperc alatt – a 
bemászott gép máris széttépte, elvágta a vezetékeket, így a jármű irányíthatatlanná vált. A kis gép 
kimászott gazdája parancsára, és mind az öt egy éppen keresztben elszállóra tapadt. 

Sylvia mellé közben Amanda is becsatlakozott. – Életek védelmezője, úgy látom segítségre van 
szükséged. 

– A hátsót aktiváld. Nagy a tűzgyorsaság, kaszáld le a gyors keresztsebességgel szállókat. Ha lá-
tom, hogy lelassítasz egyet, átveszem. 

– Értettem. – Amanda behuppant az ülésbe, lehúzta a monitort, megfogta a célzókarokat és se-
besen fordulva, szinte egy kapáslövéssel megsorozta egy közelben elszálló fülkéjét. Az üveg kirob-
bant, a sofőr meghalt, a hátul ülő pedig igyekezett az irányítókarhoz férni, de mire sikerült, a kocsi  
orral beleállt az úttestbe és felrobbant. 

Már csak hatan maradtak. Zet egy újabb kocsit vett kezelésbe. A robotok most nem a hajtómű 
oldalára, hanem a pilótafülkére tapadtak. Úgy helyezkedtek, hogy koncentrált nyomással berepesz-
szék az üveget. Amint ez sikerült, az egyik becsusszant, és pillanatok alatt megnyitotta az utasok 
nyakában lévő szöveteket.  A jármű lezuhant,  de a robotok épp időben másztak ki és a levegőbe 
szökkentek. 

Öten maradtak… 
Amanda telibe találta egy keresztben elszálló alépítményét, de semmiféle kárt nem okozott ben-

ne. Azonban a sofőr mintha megijedt volna, lassított a tempón, és egy helyben lebegve megfordult.  
Ez elég is volt a légvédelmi ágyúnak, ami máris eltüntette a fülke üvegét a sofőr testével együtt de-
réktől felfelé. 

Négyen maradtak… 
Steve közben már közeledett az elágazáshoz, és előtte egyik üldöző az úttest magasságára süly-

lyedt, hogy takarásban legyen Sylvia ágyújától. Megálltak egy pillanatra, hogy kidobjanak két gráná-
tot, de ez a manőver azonban megpecsételte sorsukat: a tank beleszáguldott a kocsiba, ripityára törte 
és maga alá gyűrte. A bent utazók csak egy huppanást éreztek. A tank tovább száguldott… volna.

Sajnos Steve elvesztette az uralmát felette, és a szalagkorlát maradványainak csapódott, ami át-
szakadt, és lesodródtak az útról. Mivel ezt egy mesterséges földsáv tetejére építették, a tank lefelé 



száguldott, és Steve nem tudta megfogni. 
Amint a sáv tövébe érkeztek, az eleje a földbe csapódott, ami a szélvédőre szóródott. Steve sem-

mit nem látott, csak próbálta újra egyenesbe hozni. De ez sem sikerült: egy felettük ívelő útszakasz 
egyik lehullott, soktonnás elemébe csattantak… 

Pete beverte a fejét és elájult,  de a többieknek nem lett semmi baja.  A tank pedig láthatólag 
üzemképtelenné vált; az elülső részén lévő páncéllemezek berogytak, és nem tudott kialakulni a ha-
ladáshoz szükséges légpárna. 

– Baj van – kiabálta Steve. 
Amint megálltak, az üldöző járművek biztos távolságokban leszálltak, és utasaik kiugráltak. Ke-

zükben fegyvereket cipeltek, szakadt és vértől mocskos testpáncélt viseltek, hajukat lenyírták, he-
lyette fejük fényes búbján különféle színű festéseket láttak, leginkább zöldet, és egy pirosat, melyből 
szinte egyértelműen következett, hogy ez a férfi egyfajta vezető. 

– Amanda, Sylvia, maradjatok az ágyúknál! – kiáltotta Steve. – Zet, próbáld leszedni a vezért! 
Thy, te lepd meg őket oldalirányból, én pedig… 

Amanda a szavába vágott. – Ó, jaj, életek kioltója, szemem újabb mozgást lát. Még jönnek. Azt 
hiszem, csapdába sétáltunk. 

Steve egy pillanatig nem tudott megszólalni. Ismét szidta magát hogy nem hallgatott Sylviára, és 
emiatt veszélybe sodródott az egész csapat és a küldetés. 

De nem! Egy ilyen csapat, mint az övé, csak szét tud szedni egy kannibál bandát, akiknek elvileg  
nem szabad érteniük a harchoz. Igen, fel kell venni velük a harcot, és nekem addig vissza kell hajlíta-
nom azt a lemezdarabot, hogy újra legyen légpárnánk. – Én pedig visszahajlítom a lemezt – mondta  
ki hangosan gondolatait. – Gyerünk, mindent bele!

Az újabb kannibálok szinte a semmiből bukkantak elő; az úttestet tartó pillérek töve mögül lép-
tek elő, vagy a fent lévő úttestről rohantak lefelé, ami azt jelentette, hogy a másik oldalon bújhattak 
meg. Steve a szemének segítségével számszerűsíteni tudta hogy már harmincan rohantak feléjük 
éhesen…  

De ma nem fognak jól lakni, gondolta. 
Kinyitotta a jobb oldali ajtót, kicsusszant, majd a tank elejéhez rohant, de fejét le kellett hajtania,  

amint két lövedék szikrákat vetve pattant le a tank páncéljáról. Fedezékbe csúszott, és a tank elejé-
hez érkezett. A sérülést elég súlyosnak ítélte, nagyobb javítás kell majd, de most csak annyit kell ten-
nie, hogy a begyűrődött páncéllemezt visszahajlítsa. Elviekben menni fog. Mivel nem tudta megvé-
deni emiatt magát, fedezetet kért, de most a Gamma csatornán, mert a fegyverek már kerepeltek. –  
Sylvia, Amanda, Két oldalról fedezzetek! Zet, kérek két engem őrző robotot. – Thyhoz már nem tu-
dott szólni. De nem is nagyon kellett… 

A rohamozó, időnként megálló kannibálok már valamiféle harci üvöltést hallattak, amitől majd-
nem megfagyott az ereikben a vér. Céloztak, megeresztettek egy-egy lövést, míg a két gépágyú le 
nem kaszálta őket. 

Thy közben sebesen kifutott oldalra, álcázóját bekapcsolta, és mikor úgy ítélte, minden figyelem 
a tankon ropogó gépágyúkra terelődik, kilőtt,  és oldalba kapta a támadók félkörbe rendeződött, 
egyre közelebb nyomuló csapatát. Egymás után trancsírozta szét őket, fejek, karok, lábak repültek el 
pörögve, és a szerencsétlenek még mindig nem vették észre, hogy oldalról aprítja őket a gépesített 
halál. 

Steve közelében két lövedék csattant az útelembe. A mellé küldött két robot sebesen kiszámolta 
honnan érkeztek a lövések, majd magukat abba az irányba vetették. Egyre gyorsultak, érkezés előtt 



ékké változtak, és áttépték a támadók mellkasát. Ezután visszaröppentek Steve-hez. 
Sylvia átült a légvédelmi ágyútól az elülső személyelhárítóhoz, és hátrafordítva a csövet lőni kez-

dett. Sajnos épp a főágyú takarta a tűzíveket, így két oldalra kellett céloznia, és itt alig látott célpon-
tokat. Egy morgással fellökte a célzóképernyőt, kiugrott a székből, és két gépfegyverét megmarkolva 
a hátsó ajtóhoz ugrott, hogy azt kinyitva lőjön a közelebb nyomulókra. 

Amanda egymás után terítette le a támadókat, de már egyre több lövés csapódott be a fegyveré-
hez. Tudta, hogy ha nem sikerül még jobban megritkítania a támadókat, akkor búcsút mondhatnak 
a hátsó ütegnek. 

Steve egy pillanatnyi biztonságban még jobban megvizsgálta a sérült elemet, remélte, hogy az 
előbbinél biztatóbb jeleket lát, de tévedett. Megfogta, és mielőtt feszíteni kezdte, kijeleztette a szemei 
előtt, hogy meddig mehet el, anélkül hogy kiszakadna a karja. Mikor minden szükséges érték meg-
jelent, megmarkolta az éles lemez alsó peremét, kitámasztotta magát, és fogait összeszorítva húzni 
kezdte. Sikerült; a lemez centiről centire ereszkedett vissza a helyére. Ez a művelet három természe-
tes izmokkal rendelkező ember erőfeszítéseivel ért fel. Látta, hogy a terheltség még zöld sávban van, 
de ha egy nagy mozdulattal rántaná vissza, átmenne vörösbe. Ezért maradt az eredeti tervnél, és szé-
pen, lassan, óvatosan tette a dolgát. 

Sylvia belülről elhúzta a vaskos, páncélozott hátsó ajtó reteszét, és nagyot rúgott bele. Az ajtó ki-
vágódott, és szemei előtt máris célpontok tömkelege jelent meg. Ezzel egyenes arányban megugrott 
a pulzusa is: a támadók még rengetegen voltak, és egyre újabbak jelentek meg szinte a földből kinő-
ve. Ebben nem tévedett sokat, ugyanis a kannibálok megannyi gödröt ástak az elmúlt években ide,  
és mikor látták hogy közeledik az új falat, készen álltak a rejtőzködésre. 

Már egyikük sem számolta mennyit terítettek le, csak arra fókuszáltak, hogy feltartsák őket, míg 
Steve helyre teszi elöl a lemezt, és indulhassanak. 

A támadók azonban – mintha éppen ezt akarnának megakadályozni – a hídelemek közül kive-
zető helyekre újabb aknákat akartak helyezni, olyanokat, amivel előbb lesodorták őket a hídról. 

– Figyelem –  harsogta Sylvia a Gamma csatornába. – Megpróbálják elzárni az utunkat. Steve,  
hogy állsz? 

– Mindjárt kész, még két perc. 
– Siess. 
– Tudnék, de akkor szétszakadok – válaszolt ingerülten. 
– Oké, oké. Amanda tűzíveket oda, mert te teljes kört lefedsz! Én fedem le a hátsót. Zet, hogy  

állsz? 
– Leszedtem két vörös fejűt, de még mindig jönnek töretlenül. 
Mintha állításának megerősítésére történne, újabb antigravitációs járművek suhantak el felettük, 

melyekből egy-egy zöld fejű kannibál ugrott le és becsatlakozott a harcba. Egyiket Amanda még zu-
hanás közben széttépte az ágyúval, majd a tűzívet tovább vezette az egyik kivezető rés felé, ahol két 
másikat éppen aknatelepítés közben szedett ízekre. 

– Akkor csak – zárta le Sylvia az utasításokat, ugyanis megbeszélték, hogy ő Steve helyettese –  
addig lőjük őket, míg nincs kész a lemez. Szedjétek le az aknatelepítőket, és a közelieket! Hajrá! 

Thy tovább cikázott az ellenség soraiban, és mind Amandának, mind Sylviának vigyáznia kel-
lett, nehogy eltalálják. A láthatatlanság leple alatt éppen két fegyvert tartó kart csapott le, a férfi egy 
fájdalmas kiáltással dőlt el. A fényrezdülés ellökte magát a talajtól, egy útelemre érkezett, és onnan 
vetette bele magát egy újabb csoportosulásba. Éppen egy sorozatot lövő férfi előtt landolt, a lövedé-
kek – lévén nem merőlegesen csapódtak a lány testébe – lepattogtak róla. A férfi még látta egy pilla -



nat erejéig a rezdülést, de ez volt az utolsó kép életében; a karpenge a feje búbján egészen a nyakáig 
becsusszant. A vér láthatóvá tette a fegyvert, ezáltal a gazdáját is, de csak egy másodpercre, ugyanis 
a cseppek megsültek a fegyveren és lemállottak róla, így Thy továbbra is mérföldes előnyt élvezett a 
harcban. Továbblökte magát olyan erővel, hogy a földbe bokáig besüllyedt a lába. A lendület ledön-
tött egy férfit a lábáról, de nem ettől halt meg, hanem az előretartott pengétől. Tőle egy lépésre egy 
másik célzott Sylviára, de sebesen suhintva lenyeste a jobb karját. Úgy ítélte, harcképtelen, és máris 
vetette magát a következő áldozat felé. Szemei előtt csupa vörösen pulzáló célpont jelent meg, még a  
magasban fekvő úttest felől is. 

Amanda a tűzívet elvezette Thy közeléből, és ismét egy aknát telepítőt duót szedett darabokra. 
Egy gyors balra kaszálásba még ketten fértek bele, így elrántotta az üteget és ezeket is lelőtte. 

Sylvia közelében egyre több lövedék csattant, így sebesen visszarántotta az ajtót. Még az eddigi  
tudatalatti cselekedeteiben is benne volt a testőr, ami megmutatja magát teljes egészében: Ide lőj!  
Szaván fogták, ezért józan esze még időben biztonságba ráncigálta és becsukatta vele az ajtót. Ez-
után a lőrésen dugta ki fegyvereinek csövét és lőtt, akit tudott, de máris úgy tervezte, hogy nemso-
kára megint kinyitja az ajtót. 

Zet két robotja – amik Steve-et védték – újabb célpontot találtak maguknak, és szinte akadály 
nélkül repültek át ezek fején és mellkasán, majd visszaröppentek. A másik három az egyre szaporo-
dó támadók tömegében sebesen cikázott; egy pillanatra megálltak a levegőben, bemértek három kü-
lönféle célpontot, és mint sas az égből a mezőn futó egérre, úgy csaptak le a védtelen, puha húsra és 
bőrre. Már mindegyik vértől mocskos volt, bárki könnyedén láthatta őket kis méretük ellenére, de a 
támadók nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget nekik – annak ellenére, hogy már nagy részüket 
ezek szedték el. 

Steve elkészült. Két közelébe csapódó lövedéktől reflexszerűen takarva magát kezével a pilóta-
fülke ajtajához futott. Felrántotta, majd szinte fejest ugrott be. Még mielőtt jelenti is a többieknek 
hogy kész,  biztosra akart  menni.  Beindította a hajtóműveket,  a  kocsi  pedig finoman a levegőbe 
emelkedett. Sikerült. 

– Kész vagyok, tűnés innen – most már elsődleges parancsnokként adta ki az utasítást. – Aman-
da, tartsd a fedezetet, Syilvia menj át az elülső üteghez, mert kifordulunk, lesz kire lőnöd. Zet, hívd  
vissza a robotjaidat, és már csak az aknatelepítőkre koncentrálj! Hol van Thy? 

– Még kint kaszabol – válaszolt Sylvia. 
– Feléje megyünk. Zet, oda irányítsd a robotjaid! 
– Vettem!
Steve  hátratolatott,  majd az  enyhe sodródás közben elfordította  a  tankot.  Beállította  úgy az 

irányt, hogy a felettük tekergő utak alatt suhannak el nyugati irányba, nem számít, hogy nem úton 
hajtanak majd. Ezzel együtt bekalibrált egy oldalazó mozgást, hogy felszedjék Thyt. 

Sylvia behuppant a székbe, és a lassan ereszkedő célzó monitort most úgy lerántotta, hogy eltört 
a jobb oldali tartósín. Féloldalasan lógott előtte. De ez nem számított. Mivel újabb tűzívek nyíltak 
meg előtte, ráadásul tele friss célpontokkal, egyszerűen az elrettentő erőt használta és nem pontos 
lövéseket eresztett meg, csak kaszált jobbra-balra, hogy fedezékbe kényszerítse az éhségtől megva-
dultakat. 

Amanda hasonlóan tett, és mivel ő nem szakította meg az elmúlt percekben tevékenységét, hoz-
zászokott a rendszerhez, és ez a kaszálás fejeket robbantott le a nyakakról. 

Thy közben ide-oda ugrált, testén és karpengéin egyre többször villant fel a megsülő, majd le-
pergő vér. Éppen egy hasfalat nyitott fel, a kannibál pedig halálos agóniában nézte kiomló beleit, és  



orra bukott. Látta, hogy a tank mozgásba lendül. Kiszámolta a beállított irány alapján azt, hogy ké-
szek arra, hogy eltűnjenek innen. Ezért meglódult a tank felé. 

Útját két fedezékbe rejtőzött takarta, de mivel nem látták, mögéjük toppant és egyszerre szúrta 
hátba őket. Ezután felugrott az útelemre, majd onnan is ellökve magát egy másikon landolt, a tank 
közelében. Ekkora ugrást még egy cyborg sem lenne képes véghezvinni. Két lövés suhant el a köze-
lében, vagyis valószínűleg észrevették. Szemei kijelezték a lövések forrását. Két szökelléssel jobbra. 
Az adatok azt jelezték, hogy ha ez így folytatódik, nem éri el a tankot egy darabban. A támadók szá -
ma még mindig duzzadt, de csak ez a kettő vette őt észre. Mielőtt újabb sorozatot eresztenek meg a 
közelükbe lökte magát. A földön landolt, mellettük, még bukfencezett is egyet, és a besüllyedt földet 
már bárki láthatta. De az ezután következő villámgyors mozdulatokat már nem. A két férfi közül az 
egyik állkapcsa természetellenes módon lógott, a másik nyakából vérszökőkút lövellt kifelé. Míg el-
dőltek, ismét ellökte magát a talajtól, mely megint olyan erővel történt, hogy még a földdarabok is a 
levegőbe repültek. Egy újabb útelemen landolt, és most senki nem vette észre. Átugrott egy másikra,  
majd megint, és éppen a lassan suhanó, őt váró tank mellé érkezett. Egy utolsó szökelléssel pedig a  
tetejére ugrott. 

A bent hallható döngés egyértelművé tette, hogy Thy megérkezett. 
– Megvan Thy – Sylvia ezt most kiabálta.
– Akkor kapaszkodni! – Steve előrenyomta a gyorsítókart, és a tank meglódult. 
Thy erősen kapaszkodott a tetőn lévő elemekbe; egyik gyengébbnek bizonyult markánál és elde-

formálódott. 
Zet robotjai még itt-ott lecsaptak, de a lövések sem kopogtak már olyan intenzíven a tank pán-

célzatán, vagyis a támadók kezdték feladni a harcot. 
Steve tartotta a sebességet, szerencsére az egyenetlen talajon semmi akadály nem állta útjukat. 

Amint megszűntek a lövéshangok, a töltés oldalán óvatosan siklott fel, az út felé. Mikor a légpárna 
rásiklott, Steve megállította a kocsit. 

– Mit művelsz? – Sylvia már-már hisztérikusan kiabált. 
– Nyugi, csak meg akarok bizonyosodni arról, hogy nem követnek – Steve ezt olyan nyugodtan 

közölte, mintha eddig nem fegyveresek, hanem piaci árusok üldözték volna őket portékáikkal. 
Két percet vártak, látták az antigravitációs járműveket körözni az előbbi csata helyszínén, de 

egyik sem vette üldözőbe őket; visszasuhantak Memphis épületeinek maradványai közé, hogy a ki 
tudja mikor erre tévedő újabb óvatlan utazókat megtámadják. 

– Na, tiszta, most már mehetünk – mondta Steve. 
Miközben lassan elindult, Thy dörömbölt a hátsó ajtón de úgy, hogy majdnem be is törte a pán-

célozás ellenére. Amanda beengedte, de nyomban hátrahőkölt a látványtól. 
Thy ruhája ugyan lepergette magáról a megsült vért, de több helyen szakadások tarkították, va-

lamint arcának bal felén és jobb combján is lövedékek szakították fel mesterséges bőrét. E helyeken 
apró kék fények jelezték, hogy a nanorobotok sebesen foltozzák össze a lányt, beleértve ruháját is. 
Szemei még harci módról árulkodtak, mi több, még vicsorgott is, mintha most is megannyi célpon-
tot látna a tank belsejében. Mikor azonban felmérte a helyzetet, szeme kékre változott, tarajos haja 
visszaereszkedett, és vett egy mély „lélegzetet”. – Hülű, ez meleg helyzet volt. 

Amanda most vette a bátorságot, hogy közel lépjen, de tudta, hogy ha rendszerhiba adódik és 
Thy összekeveri a célpontokat, akkor neki pillanatok alatt vége. Két lépésre még megállt egy pilla-
natra, majd mikor látta, hogy minden rendben van, mosolyogva lépett közel és a lány vállára tette a 
kezét. – Harcod kecsesen lejtetted, ellenfeleink tucatjával végeztél. Szép munka, halld hát tapsunkat. 



– Tapsolni kezdett, Thy pedig – mintha ragadt volna rá valami az eddigi előadásokból – mosolyogva 
meghajolt és megköszönte a közönség biztatását. 

Sylvia behunyta a szemeit ennek láttán, végül ő is közel lépett. – Rendben leszel? 
– Ühüm. Csak felületi sérülések, egy óra és össze vagyok foltozva. Ti jól vagytok? 
– Igen, mindenki. 
Ekkor érkeztek vissza Zet hátramaradt robotjai, és bemásztak a lőréseken, végig a falakon és pla-

fonon, majd gazdájuk előtt sorakoztak fel a padlón. A srác nekiállt a letakarításuknak, melyben Pete 
– aki magához tért, de különösebb baja a szédelgésen kívül nem lett – segített neki. A gépek kockává 
alakultak, hogy felületüket könnyebben le lehessen takarítani. A véres, vegyszerrel átitatott rongyda-
rabok orrfacsaró szaga megülte az utastér légterét, így Becky bekapcsolta az elszívó ventilátorokat. 

Steve még mindig sebesen száguldott nyugati irányba, és ugyan már közelebb jártak Houston-
hoz mint Metropolishoz, pihenni kellett. Már kereste a megfelelő helyeket ehhez. Nem messze előt-
tük Little Rock városa várja őket, és nem kizárt, hogy ott is hasonló fogadtatásban lesz részük. Egy 
pillanatra megállt, hogy kitegyenek egy újabb szondát, és leadták a részletes jelentést Revy-nek, aki  
meglepődött, ugyanis Memphis-t néhány éve megtisztították minden ellenségtől. Az elmondások 
alapján a kannibálokat nem sorolta egyik nomád bandához sem, így azt javasolta, hogy ha még egy 
ilyen banda jelenlétére utaló települést látnak, bejegyzi negyedikként őket és fokozott figyelmet for-
dítanak rájuk a jövőben. 

Steve talált egy lehajtót valahol félúton Memphis és Little rock közt. Ez egy kis töltőállomáshoz 
vezetett, melynek tornyai ledőltek, napelemmezői pedig megsüllyedtek, és félig betemetődtek. Az 
égen pedig megjelent az első olyan dolog, amit már régóta nem látott egyikük sem: hasas esőfelhők. 
Villámlás hangja jutott be még az utastérbe is, a sötét fellegek pedig sebesen közeledtek nyugat felől,  
a nap irányába haladtak, és máris szivárványt festettek az égre. 

Steve egy pillanatra lelassított, hogy a lefelé tekeredő út egy leomlott szakaszán biztonságosan 
átmanőverezzen, majd besuhant a parkolóba. Ez is hasonlóan nézett ki, mint az, ahol Sylviával talál-
kozott. Két épület – egy keskeny magas, és egy hosszú alacsony, mint egyfajta szabvány – állt a töltő-
állások mellett. Ablakaik betörve, mozgásnak semmi nyoma. 

Steve kiszállt, és a tank oldalára erősített kis mélyedést fedő, két lövedék által kilyuggatott fém-
lap alól egy ponyvát szedett elő, ezzel pedig a két nő segítségével betakarta a tankot. 

Mikor elkészültek, Steve leporolta kezeit és a nőkre meredt. – Őrködés nélkül nem pihenünk. 
– Szerintem Thy jó lesz, neki nem kell pihenés – pislogott Sylvia, mintha nem lenne biztos a sa-

ját gondolataiban. 
– Nem jó. Szenzorok nélkül ez túl nagy feladat neki. 
– De hát hogy a fenébe tud így harcolni ha őrködésre meg képtelen? 
– Nem tudom, de nem is érdekel. Nélküle már lehet, hogy nem lennénk itt. Na, ki kezdi? 
– Kezdem hát én – tette fel a kezét Amanda majd az első esőcseppek koppantak kalapján, melyet 

egy enyhe elektromos kisülés kísért. – Ó, jaj, eső, mit szemem nem látott hónapok óta. 
Ezt követően az ég – mintha be akarná pótolni eddigi késlekedését – szabályos özönvizet zúdí-

tott rájuk. Amanda kalapja már szinte világított a kisülésektől, a többiek pedig – bár a víz nem ártott  
a beültetéseknek – szinte bemenekültek a tankba.

Végül Amanda sem bírta már. Bőrig ázva lépett be, és az ajtóban állva levette kalapját. – Azt hi-
szem használom inkább a technikát a figyelésre. 

A többiek berendezkedtek; lehajtották a priccseket a falról, levetették páncéljukat, kiterítették a 
takarót, majd alá feküdtek. 



Az utazás fáradalmai pillanatok alatt előjöttek, és Steve kezdte az alvást, melyhez még a nemrég 
ébredés is hozzátett. 

Thy javítása befejeződött, leült a fal tövébe és kikapcsolt. Sylvia aludt el Steve után, majd Zet, vé-
gül pedig a mindvégig csöndes Pete a vezetőülésben Amanda mellett. 

A nő kényelmesen elhelyezkedett, lábait feltette a műszerfalra és bekapcsolta a térfigyelő rend-
szereket. Ezek folyamatosan szkennelték a körülöttük lévő területet egészen a látóhatárig, és ha bár-
mi változás történne, Becky éles sípolással hozná tudtukra ezt. 

Az eső állhatatlanul kopogott a szélvédőn, a tetőn. Monoton ütemét hallva Amandára rátört az 
álmosság, de tudta, nem szabad aludnia, mert Becky tévedhet, főleg akkor, ha az esetleges támadók 
valamiféle álcázást használnak. 

A nő a gondolataiba mélyedt. Régen félt utoljára – talán még a hosszas börtönbüntetése előtt –
de ezek a kannibálok a frászt hozták rá, nem tagadta. Ennek ellenére megértette cselekedeteik indít-
tatását, így hát rémülete viszolygássá, és félig-meddig sajnálattá fajult. Még szerencsére nem került 
ilyen helyzetbe sosem, még az ébredés után, abban a fogdában sem kellett sokáig keresgélnie ételt,  
hisz melléje rejtették, a falba, egy piciny hűtőkamrába, ami még ennyi évtized után is üzemelt. De 
ha elfogyna a táplálék, akkor lehet, hogy ő maga is kóstolót venne az emberhúsból. 

Mintha ezt az érzést csillapítani akarná, hátramászott, lábujjhegyen osont el az alvók közt, és a  
kajás ládából kivett egy konzervet. Ezt egy kicsit már unta, hiányolta már most a Metropolis étkez-
déiben elkészített egyszerű, mégis remekül ízesített ételeket, de még mindig jobb, mint emberhúst 
enni. A kis evőeszközzel kikanalazta a meleg főzelék szerűséget, melynek valamiért most olyan íze 
volt, mintha olajba tunkolt rongyot rágcsálna, és nehezen tudná lenyelni. 

Csak félig ette meg, a maradékot kihajította az oldalsó ablakon, majd rájött, hogy ez nyomot 
hagy, így kiment a zuhogó esőbe és összeszedte. 

Sáros földre tette lábát. Felnézett az égre, és a sötétszürke felhők helyett felhőcsoportokat látott, 
néhány között a nap fényes csíkokat húzott a felszínre, melyen errefelé nem látott semmiféle telepü-
lést. Talán az ottani egykori szántóföldeken növekvő növények hálásan köszönnének meg ezt a zá-
port. De most csak a rothadónak tűnő kelés tehette ezt. 

Felemelte a konzervet, a kiömlött főzeléket beletaposta a földbe, majd visszament és becsukta az 
ajtót. Leült, és végignézett a szkennereken. Semmi. 

Mellette Pete békésen szunyókált, sőt még horkolt is. A férfi imádta a robotokat, a cyborgokat 
pedig csodálta. Talán mindig is ilyen szeretett volna lenni, de a szemének és az agyába helyezett egy-
ségeknek a beültetésekor is roppant fájdalmak gyötörhették. A nő látott sok ilyen embert régen, 
nem egy közülük szabályosan ugrált az izgatottságtól, mikor sorba kellett állni a beültetéseket végző 
intézetek előtt, de mire készen lettek velük, sokuk azt is megbánta, hogy megszületett, és az ujjongva 
jelentkezők száma nyomban a tizedére esett. 

Ő maga nem félt ettől, hisz az akkori bosszúvágya mindennél erősebbnek bizonyult, és nem ér-
dekelte az sem, ha a pokol bugyrait kell megjárnia, mint a Dante Pokla című színdarab főhőse, Dan-
te. Ő szerelméért végigment minden körön, vagyis a szinteken, és egyre jobban szembesült saját bű-
neivel is. 

Mivel nem beszélték meg, ki folytatja az őrködést, így idejének lejártakor megvonta a vállát, és 
felébresztette a hozzá legközelebb alvót: Sylviát. 

– Én jövök? – kérdezte álmosan, vörös hajzuhatagát óvatosan emelte ki arcából. 
–  Igen,  életek  védelmezője.  A szkennerek beállítva,  pihenésed  nyugodt  lesz,  de  kérlek  azért 

tartsd nyitva szemed. 



– Oké – mosolygott, és a priccsen ülő helyzetbe küzdötte magát. Ásított, és felnézett az előtte  
karba tett kézzel álló, mosolygó Amandára. – Mi van? 

– Csak csodálom lényed. 
– Miért? 
– Voltaképpen irigyellek. 
– De miért? 
– Mert életed sok szép jelenetet tartalmazott, az én utolsó éveim pedig rémálomba fordultak. 
– Nyugi, én is elmeséltem magamról már mindent. Én se repdestem az örömtől sok évig. 
– De téged nem zártak be csupasz falak közé.
– Ez igaz – Sylviának eszébe jutott az Amanda által elmesélt börtönélet kegyetlensége, melyről a 

beszámoló majdnem átment remegő sírásba, vagy őrjöngésbe. Lesütötte szemeit, majd ismét felné-
zett Amandára. Most erősnek látta, aki átment az élet legkegyetlenebb szakaszain, és ha nem adta 
volna meg magát a kibernetika csodáinak, a börtönben fagyott volna meg. 

Sylvia felállt, de Amanda nem tágított. – Csak egy rövidet – kért behunyt szemmel egy csókot. 
– Időbe belefér – vonta meg a vállát Sylvia és megcsókolták egymást. Ekkor érezte, hogy Aman-

da retteg. – Nyugi – simogatta meg a hátát a csók utáni ölelés közben. 
– Csak rám tört a magány e kis időben, és hozta a szörnyű emlékeket. Elmúlik. Köszönöm, éle-

tek védelmezője. 
– Bár már kértem többször is, hogy szólíts Sylviának, de neked megengedem ezt. – Eltolta magá-

tól és átrendeződő szemeibe nézett. – Feküdj le, az ágyad szabad! Aludj egyet, az jót tesz. 
– Rendben. – Sóhajtott, majd levette kalapját és elkullogott. 
Sylvia felkötötte a haját a pánttal, ami pár gombnyomásra szorosra húzódott. Ismét ásított, és 

míg figyelte Amandát, hogy hanyatt fekszik, betakaródzik, és arcára teszi kalapját, lassan a pilótafül-
ke felé osont. Átmászott a széken, és ismét ásítva egyet megnézte a szkennereket. Minden rendben. 

Rátört az éhség, így egy konzervet bekapcsolt, és étkezés előtt elszívott egy cigit. 
– Becky! – szólt hangosan. Bár a többiek fejében a zajszűrés üzemelt, Pete nem rendelkezett 

ilyennel, ezért most felébredt. 
– Igen, Sylvia? – kérdezte az MI.
– Kérek elszívást. 
– Igen. Még valami? 
– Semmi, maradj passzív üzemmódban. 
– Értettem. – A Becky aktivitását jelző féltenyérnyi gömb a műszerfalon – mely ki tudta volna 

vetíteni a betáplált arcot is – most elhalványult. 
Pete pislogott párat, ásított. 
– Bocs, ha felébresztettelek – mondta Sylvia unottan.
– Nem érdekes, Amanda motoszkálására is felébredtem vagy hatszor. Nem is vagyok álmos. 
– Ha akkor felébredtél, beszélgethettél volna vele – kezdett a védelmére kelni. – Neki nagyobb 

szüksége van társaságra, mint nekem.   
– Ha gondolod, csendben… 
– Nem,  nem,  nem érdekes,  én is  igénylem a  társaságot  –  tartotta  fel  kezét  mentegetőzően, 

ugyanis rájött, ez illetlenség volt a teljesen ártatlan férfivel szemben. 
– Miért van neki nagyobb szüksége társaságra? 
Mivel Amanda magáról néhány részletet – különösen a legsötétebbeket – nem mondott el  a 

megbeszélésen, így Sylvia úgy gondolta beavatja Pete-t. 



A történet mesélése közben a férfi elsápadt, és szinte a mellkasát markolászta a lelkiismeret-fur-
dalás miatt. Sylvia a végén csak megvonta a vállát. – Hát ezért. 

– Ha tudtam volna… 
– Már mindegy.  Holnap talán már nem is kell  ezzel  foglalkoznunk,  mert odaveszünk,  vagy 

Weller megsemmisíti otthonunkat. Úgyhogy ezt most felejtsd el, és pihenj, mert este már szükséged 
lehet némi energiára. Apropó – pillantott rá, és miközben szemei átrendeződtek, Pete majdnem el-
sírta magát a fejlett szemgolyók láttán –, értesz valami fegyverhez? 

– Nem sok mindenhez. Páncélruhám sincs, csak láb alatt lennék. De az ágyúkat tudom kezelni. 
– Na, az már jó. És vezetni is tudod ezt a vasat? 
– Igen. 
– Egyre jobb. Akkor holnaptól… illetve estétől te leszel a sofőrünk… feltéve ha Steve beleegye-

zik. 
– Rendben. Én kérdezzem meg hát őt, vagy te teszel így? 
Ez a kifejezésmód Amandára emlékeztetett, ezért Sylvia melegen elmosolyodott. – Látom a mű-

vésznő hatással van rád is. 
– Ó igen, mindig is azzal volt – mosolygott a férfi is, majd egy pillanatnyi csöndet követően jó-

ízűen felkacagtak. 
Sylvia előrenézett, a mosoly még mindig ott játszadozott ajkain, és nem gondolta volna, hogy a 

kezdeti utálat ilyenbe fordul, sőt már másnál is feltűnt az, ami… mi is az a szó? kérdezte magától.
Imádat!
Ó igen, hát persze. Imádat teste és bájai, kedvessége, az egész személyisége és lénye miatt. 
Miután ezt megbeszélték és leginkább Sylvia tudta még jobban behatárolni az érzéseit, a sötét 

érzelmi felhők ismét rázúdították tartalmukat egy mentális zápor formájában. Szinte kipattantak a 
szemei, ahogy végignézett a szkennereken, de szerencsére még mindig semmi nem mozdult oda-
kint. 

Bár lelkében zuhogott a hideg eső, odakint a valós világban elállt, és kisütött a nap. A feláztatott 
földek pillanatok alatt gőzölgő, kilométeres pocsolyákká változtak a Nap erejétől. Lévén kora nyár 
volt, a hőmérséklet rohamosan kúszott felfelé, egészen harminc fokig. 

Pete elaludt, Sylvia pedig csendesen cigizett. Gondolatai a jelen körülmények közt Steve körül 
jártak, de csak percekig. Ezalatt átgondolta kapcsolatukat, és függetlenül a spontaneitástól, eddig tö-
kéletesnek ítélte, és ez adott neki egy újabb célt, amiért érdemes küzdeni. Majd ezek a meleg érzések 
tovatűntek, és a küldetés súlyát most még nehezebbnek érezte. Steve már említette azt, nehogy védje 
majd Wellert, amin akkor kacagott, de jobban szerette volna elfogni. Nem azért, hogy kiszedjen be-
lőle titkokat, hanem ez lényének része volt; az élet védelme, még ha nem is érdemli meg az alany. 
Végül úgy döntött, hogy majd a kérdéses pillanatban, ha tényleg megtalálják Wellert, majd gyorsan 
félrenéz és hagyja, hogy Steve kibelezze. 

Letelt az őrködés ideje, így gondolkodott, kit ébresszen. Zetet, vagy Steve-et. A srác mellett dön-
tött, mert úgy érezte, hogy az elrendezett gondolatait párjának agresszív elszántsága ismét megin-
gatná. Igen, most a béketűrő srácra van szükség. 

– Én vagyok a soros? – ásított Zet. 
– Aha. – Sylvia eléje guggolt, és mélyen a szemébe nézett. Az éjszakai pihenő üzemmódból csak 

lassan nyílt ki az írisz, ami azt jelentette, hogy a srác befecskendezést végzett, hogy a ma esti akcióra  
teljesen rendben legyen. Egy pillanatra irigyelte a srácot, az ártatlanságát, hogy ő nem ment át olyan 
szörnyű dolgokon, mint a trió. De persze azt is tudta, hogy ha kegyetlenséggel találkozik – ami csak 



idő kérdése az életben – nem tudja majd mit tegyen. Most anyáskodni akart, és felkészíteni „fiát” a 
rá leselkedő veszélyekre. Ám Zet kijelentése nyomban ráébresztette, hogy korántsem elveszett és tá-
mogatásra szoruló lélek. 

– Sylvia, úgy nézel rám, mintha az anyám lennél – mosolygott pimaszul. 
– Mi? – kapkodta a levegőt. – Hű, dehogy, én nem… 
– Magyarázkodsz, ami annak a jele, hogy beletrafáltam. 
– Majd mindjárt megmutatom, mibe trafáltál bele – mutatott Sylvia az arcába szigorú tekintet-

tel. 
– Jaj, anyu, ne pofozz fel!
Sylvia sarokba szorult, és a pillanatnyi dühe gyorsan elszállt a srác határozottságát látva. Még 

mondani akart valamit, de csak megadóan kacagott. 
Zet felállt, nyújtózkodott. – Tudom, hogy érzel. 
– Tényleg? – nézett fel Sylvia még mindig guggolva. – Mesélj, mit gondolsz. 
– Azt, hogy mivel te testőr vagy, igyekszel minden életet megvédeni, de a viselkedésed teljesen 

anyás. Nekem csak mesterséges volt, a nevelő szüleimet nem szerettem, de te ugyanúgy viselkedsz, 
mint az akkor magát anyámnak nevező valaki. Ez ösztön. Normális. 

– Ösztön a jó… – állt fel Sylvia tettetett dühvel, de a srác belefojtotta a szót. 
– Átlátok rajtad, felesleges így viselkedned. Jó harcos vagy, nekem csak ez számít, és kedvellek,  

de könyörgöm, fogadd már el ezt a tényt, és beszéljünk értelmes dolgokról. 
Sylviába belefagyott a szó. A srácnak igaza volt, tényleg el kell fogadni és kész. Végül megvonta a 

vállát, mert megint rátört a felelősségérzet, vagyis nem most kell ezekről a témákról beszélni, mert  
talán már holnapra nem is lehet miről – vagy nincs mivel – beszélni. 

Zet előremászott a vezetőülésbe, és átnézte a szkennereket. Semmi. Hátrapillantott, és moso-
lyogva figyelte a magával vitatkozó nőt, amint elrendezi az ágyát, lefekszik, és fél perc alatt elnyomja 
az álom. 

A srácnak semmi baja nem volt senkivel. Leginkább Steve-et tisztelte, talán mögötte a sorban 
Sylviát, és a legkevésbé Amandát. A nőre gondolván fura érzések kavarogtak benne; még mindig 
sértődötten gondolt arra a pillanatra, mikor megtudták, hogy nem volt fizikailag senkivel. Végül a  
művésznő beavatta a testi gyönyörökbe, melyekért már most bármit megadott volna. 

Hátrapillantott Amandára, a barátnőjére,  de nem érzett így iránta.  Éppen azon járatta agyát,  
hogy talán felébreszti, és egy kis pihenés közbeni feszültséglevezetés jól esne, mikor a szkenner felsí-
polt. 

Pete máris felébredt. – Mi történt? 
– Nem tudom. Mozgás kelet felől. 
A többiek is kipattantak az ágyakból, felcsukták őket; a fémlapok a takarókat a falhoz préselték. 
Nem mászott egyikük se az ülésbe, csak Pete és Zet mögött sorakoztak fel. Nem kérdezték mi 

történt, mert tudták jól, kivéve azt, hogy ki mozog. 
– Becky, azonosítsd a mozgó célpontot!
– Igen, Zet… célpontok gyors mozgásban … hőkijelzés megy… – az útszakasz – ahonnan ide le-

hajtottak – képe jelent meg, melyen keleti irányból tíz vörös pont mozgott sebesen. – Páncélozott  
antigravitációs járművek, érkezés iránya: Memphis. 

– Ezek a kannibálok, bassza meg – kiáltott fel Steve, majd kiadta a határozott parancsokat. – 
Gyerünk, mindenki a helyére! Sylvia, Amanda, nyomás az ágyúkhoz! Továbbmegyünk nyugat felé, 
és már meg sem állunk Houston-ig! Pete, tudod vezetni a tankot? 



– Igen. 
– Oké, akkor te vezetsz, én megyek a légvédelmi ágyúhoz. Zet, küldj ki robotokat, és szedj le be-

lőlük annyit, amennyit csak tudsz!
– Vettem – a srác már előre tudta, hogy így kell majd tennie, így miközben hátramászott, a ro-

botok maguktól másztak ki zsebeiből, és a lőrések felé röppentek. 
– De Steve – kérdezte Sylvia, miközben az előzőleg félig leszakított monitort most megpróbálta 

visszanyomni a helyére –, meg akarsz lépni előlük? Beérnek. 
– Tudom… De semmi kedvem főételként végezni. 
Eközben Zet robotjai kimásztak, mind az öt, és sebesen a támadók felé röppentek, de azok még 

jó öt kilométerre jártak, tehát hatótávon kívül. Megállította őket a levegőben és vártak. A srác most  
lekapta a mesterlövészpuskát az állványról, úgy érezte használnia kell. 

– Na gyerekek – mondta Steve, miközben élesítette a főágyút, ami zúgva fordult a közeledő cél-
pontok felé. – Akkor hajrá! Pete, hajts mint az őrült, addig lőjük őket míg közel nem érnek, utána 
megállunk és elintézzük a maradékot, mert itt most nincs rejtekhelyük. 

Pete felgyorsított, az előbbi hibás útszakaszon óvatosan átmanőverezve előretolta a gyorsítókart 
és a tank sebessége százötvenre emelkedett. 

Ám az üldözőké jóval magasabb volt. 
– Lőtávolságba értek – kiáltotta Steve. – Cél és tűz!
Elsőként egy hatalmas dörrenéssel a légvédelmi ágyú sült el, majd a két kisebb, és a fényes csíko-

kat húzó lövedékek röppályájának mentén Zet robotjai is a támadók irányába száguldottak. 
A srác még felébresztette Thyt, ugyanis őt a nagy kapkodásban kifelejtették. 
– Jaj, megint támadnak? – pislogott. 
– Igen. Légy készen – Zet a lőréseken kipillantva megfelelő célpontokat keresett. 
Eközben Steve két kocsit szedett le a légvédelmi ágyúval, egy harmadiknak az oldalára vaskos  

csíkot vájt, de a többit képtelen volt eltalálni, mert a sofőrök kitértek jobbra-balra. A két nőnek is 
gondjai támadtak ezzel, hiszen a kisebb fegyvereket nem kocsik, hanem emberek ellen tervezték, és 
a kis részben célba talált lövedékek nem sok kárt okoztak. 

A támadók már nagyon közel értek, és egy elfogó manőverrel két oldalról legyező alakban fog-
ták közre a tankot. Sőt mi több, az eddig látott ilyen típusú járművekkel szemben ezekre fegyvereket 
erősítettek. Hát persze, gondolta Steve. Az előbb szétkaptuk őket, és csak most hozták elő a harcra  
építetteket. 

Piciny rakéták indultak útjukra a kis lőrésekből, átpiruetteztek a levegőn és egymás után rob-
bantak a tank páncélján. A detonáció tüze még be is szökött az egyik lőrésen, de nem tett kárt senki-
ben, a tankon pedig csak a festés perzselődött meg. 

Steve még nem adta fel a nagy ágyú kezelését, ugyanis – bár nem talált el semmit vele – mintha 
emiatt nem repültek volna még közelebb. 

A rakéták első sorozatát követően a két nő összebeszélt, és mindketten ugyanazt a járművet vet-
ték tűz alá, hogy jobb eredményt érjenek el. Tervük láthatóan bejött. Sylvia sorozata majdnem be-
törte a páncélozott szélvédőt, Amandáé pedig betrafált az egyik indítóba. A kocsi oldala kirobbant,  
majd pörögve csapódott az úttestbe először szikrázva, majd lángoló szekérré alakulva. 

A többi újra készen állt egy második sorozatra. Egy lövés dörrent, és egy újabb jármű robbant 
fel: Zet kidugta a mesterlövészfegyver csövét és betalált az egyik indítóba. 

– Szép volt Zet – kiabálta Steve. 
– Kösz. Kettő mögöttünk, kettő balra, kettő jobbra.



– Megyek a hátsóra – reagált Steve és hátrafelé fordította a nagy ágyút. A sofőr kellően megle -
pődhetett hogy éppen feléjük irányul az üteg. Elrántotta az irányítókart, és kimanőverezett… volna. 
Steve gyorsabban lőtt, és a lövedék lazán átvitte a pilótafülkét, megölve mind a két bent utazót. Sőt  
még a hátsó hajtóműblokkot is lerombolta, így az onnan kiszabadult energia kékes robbanásba bur-
kolta a bucskázó járművet. 

Zet megint eltalált egy jobbról közeledőt, de most nem tett kárt benne. Tisztában volt azzal, 
hogy ha nem tud belelőni az indítókba, semmit nem ér a fegyvere. 

Nem így a robotjai: rátapadtak egy bal oldalon suhanó kocsi üvegére,  betörték, és bemászva 
szétszedték az utasokat. Éppen időben csusszantak ki újra, mert a kocsi oldalra sodródott a sofőr 
egy reflexmozdulatának köszönhetően, és belecsapódott egy út szélén álló masszív oszlopba. 

Újabb rakétasorozat röppent ki a vetőkből, és ezúttal megtörtént az, amitől már az előbb is tar-
tottak, de azt akkor Steve meg tudta javítani: leszakadt a légpárnát borító egyik páncéllemez, és át -
szakadt a köpeny is. 

A tank leereszkedett, szikraesőt húzott maga után és folyamatosan vesztett sebességéből. Pete a  
fogait összeszorítva próbálta az úton tartani, mert ha lesordódnak, az újrajavítás után sem tudnak 
már az útra visszajönni a terepviszonyok miatt. 

Eközben az üldözők elsuhantak mellettük, és néhány száz méterrel továbbrepülve és egy ívet 
leírva ismét támadásba lendültek. Az alkalom ismét kiváló volt Steve-nek, aki máris leszedett egy 
újabbat. A két nő szintén, koncentrált tűzzel akasztották meg a támadók egy újabb kocsiját, ami le -
sodródott az útról és eltűnt a töltés oldala mögött. 

Már csak két jármű maradt. Zet robotjai kiiktatták az egyiket, a srác pedig a puskájával a mási-
kat. 

Az utolsó két robbanás után fülük zajszűrése fokozatosan mérséklődött, és most már hallották a 
kint süvítő szelet. 

Még vártak egy kicsit, hátha újabb hullám jön, de szerencsére nem így történt. Eddig… 
Steve kiadta az újabb parancsokat. – Zet, felderítést! Küld előre a gépeidet Memphis felé és fi-

gyeld a terepet!
– Vettem!
– Becky! – szólt a férfi a plafon felé. 
– Parancsolj, Steve. 
– Teljes diagnosztikát, kárfelmérést. 
– Azonnal, Steve… Külső légpárnák átszakadtak, jelenleg az utazás nem lehetséges. Azonnali ja-

vítás szükséges. 
– Alternatív opciók? 
– Megnövelt kapacitással tudunk akkora légteret gerjeszteni, amivel félig fel tudunk emelkedni, 

de akkor az energia nem lesz elég Houston-ig. Javaslom az átszakított rés lefedését. 
– De mivel? 
Pete szólt közbe. – Van egy ötletem. 
Míg hátramászott az utastérbe, addig Zet három robotja keleti irányba szökkent és a maguk kis 

meghajtóival sebesen elszáguldottak. 
Pete keresgélt valamit hátul, majd a padlón felnyitotta az egyik lemezt. – Itt vannak olyan ele-

mek, amikkel ki tudjuk foltozni az átszakadt részt. – Ezzel kis szerkezeteket vett elő, amik piciny 
erőteret gerjesztettek, melyek megfelelőek voltak egyfajta asztalként funkcionálni. De ha ezt átkalib-
rálják és behelyezik az átszakadt részbe, újra kialakíthatják a légpárnát. 



Steve intett a kezével, Pete bólintott és máris nekiállt az átalakításnak. 
Zet robotjai közben elérték az egy kilométeres távolságot, de nem láttak mozgást. Továbbrepül-

tek. Talán megúszták. Talán a kannibálok csak egy újabb, végső kísérletet tettek arra, hogy friss hús-
hoz jussanak és talán ez a néhány jármű volt a főerejük. De ez mind csak talán. Mindenesetre Zet el-
küldte a jelentést Revy-nek, aki az előbbi bejelentéséhez tartva magát máris bejegyezte őket potenci-
ális veszélyforrásnak. A srác tudta, hogy a jövőben – ha lesz még Metropolisnak ilyenje – ezen ban-
da megritkítása rengeteg feladatot fog jelenteni a vakmerőeknek, bár az biztos, hogy még az extrém 
kategórián belül is valami hasonló jelzővel fogják illetni. 

Pete elkészült két kis koronggal, melyeket most kikapcsolt és kezében cipelve őket kiviharzott a  
hátsó ajtón, közben pedig segítséget kérve intett Steve-nek. 

Míg a két férfi nekiállt a javításnak, a két nő a környéküket pásztázta, de semmi nem mozdult.  
Egymásra néztek, és egy új kommunikációs csatornát alakítottak ki, csak kettejük közt, melyet elne-
veztek Deltának. 

– Itt vagyok – mondta Sylvia. 
– Magam is, életek védelmezője. Ügyesen harcoltál. 
– Köszi – Sylvia kissé oldalra is hajolt, hogy kilásson a monitor mögül. – Te is – kacsintott. 
Amanda is kihajolt, és egy csókot küldött feléje, melyet Sylvia „elkapott”, és megcsókolta saját te-

nyerét.
Amanda visszahajolt és elégedetten elmosolyodott. – A célértékelés azt mondja, hogy az életek  

védelmezője nálam mindössze két százalékkal több lövedéket juttatott célba. Mily kiválóan kezeled  
fegyvered, és vágod szét az ellent. 

– Aha, látom, tényleg. Ez csak véletlen. 
Amanda újra kihajolt. – Te most vigasztalni akarsz? 
– Mi? – Sylvia is kihajolt. – Miért vigasztalnálak? 
– Hát mert jobb voltál. 
– Ugyan. 
Eközben nem vették észre, hogy Steve bemászott. Jól látta, hogy a két csaj egymással beszél egy  

új csatornán, és finom intésként, hogy csacsogás helyett figyelni kéne, Sylvia mellett elhaladva fino-
man megütötte a fejét. 

– Aú! – kiáltott fel Sylvia fennhangon, és szúrósan nézett Steve-re, aki figyelmen kívül hagyta. 
Majd ráeszmélt mit tett, és gyorsan a monitor mögé bújt, és igazgatta, és most egyre jobban idegesí-
tette így félig lelógóan. Nem kellett volna lerántania az előbb. 

– Majd megbeszéljük ezt, életek védelmezője. Most figyeljünk, mert még veszély leselkedik ránk  
e kietlen világban. 

– Oké bébi. Később… Ja, és örülök, hogy itt vagy velem. – Ezzel Sylvia kilépett a csatornából. 
Steve eközben mérgesen kereste azt a rögzítőpisztolyt, amiről Pete mesélt, hogy a műszerfal ol-

dalában van. A férfi eközben kint tartotta a helyén a két erőtér generátort, már csak Steve-re várt. 
Megtalálta, majd kiviharzott a tankból. Leugrott, és Pete kezébe adta a fegyvernek látszó tárgyat. 
– Fogd meg itt – mondta Pete, és átvette a pisztolyt. Steve megtartotta a tenyérnyi kis szerkezete-

ket, Pete rögzítette, és máris bekapcsolta. Kékes fény derengett fel az égett szakadás közepén. Meg-
próbált benyúlni, de keze akadályba ütközött. 

– Eddig jó. Próbáld te is! 
Steve is igyekezett átszakítani az erőteret, de még az ő erejének is ellenállt. 
– Isteni – csettintett Pete. – Mehetünk. 



Visszamásztak a tankba. Behuppantak a vezetőülésbe, most Steve vezetett. – Na nézzük – rácsa-
pott Becky aktiválójára. 

– Itt vagyok – mondta a gépi hang. 
– Tesztindítás. 
– Igen, Steve. 
A főhajtómű felsüvített, majd a talaj fölé emelte a tankot. 
– Légpárna aktív, közlekedésre alkalmas. 
Steve összecsapta kezét Pete-tel, aki fájdalmasan felszisszent. 
– Bocs – mondta Steve. – A te kezed nem oly masszív, mint miénk. 
Sylvia felkacagott az előadásmódon, Steve csak hátramutatta feltartott középső ujját. Amanda 

pedig behunyt szemmel élvezte, hogy közönségére egyre nagyobb hatással van. 
Steve irányba állt, és felgyorsított. 
– Zet, mi a helyzet? 
– Két kilométerre vagyok. Semmi. 
– Oké, akkor ahogy előbb mondtam, nem állunk meg Houston-ig. 
– És mikor pihenünk? 
– Nem pihenünk. 
Zet egy pillanatra kinyitotta a szemét, Steve-re nézett. Látta rajta, hogy döntése végleges, és be-

látta, hogy tényleg nem lesz lehetőség a pihenésre, mert ha a hatótávokon kívül haladva vágnak elé-
jük, vagy riasztják az útba eső Little Rock városában esetlegesen várakozó másik csapatot, vége min-
dennek. Ám ha most még tovább haladnak, lerázzák őket. 

A tank már százötvennel repesztett. Az úttól balra egy újabb kisváros, Forrest City terült el, de 
ennek is a nagy része a föld alá süllyedt, melyekről hatalmas lyukak tanúskodtak. Mi több, mélyük-
ből még valamiféle sötét füst szállt fel, ami vagy annak a jele, hogy odalent élnek és tüzet gyújtottak,  
vagy valamiféle egyéb természeti jelenség zajlik még mindig. 

Az út teljesen kietlenné vált, a nap könyörtelenül sütött, és egy felhőcsoportosulás aljából torná-
dó kavarta fel a talajon lévő földet. Szerencsére messze tőlük tombolt, és miután a tölcsér groteszk 
módon csavarodott párat, szertefoszlott. 

Haladtak tovább Little Rock felé…   
  

Weller ezredeshez berontott egy férfi. 
– Uram, jön Metropolis előőrse. 
– Micsoda? – képedt el az ősz hajú férfi. – Merre járnak? Mikor érnek ide? 
– A kémünk jelentett Metropolisból, azt mondta, hogy készen áll a csapásmérő egységük és arra 

várnak, hogy az előőrsük felderítse a terepet. 
– Hogy állunk? – fordult Weller az irányítóteremben egy fiatal férfi felé, aki éppen rádión irányí-

totta a személyzetet. 
– A hengerek nélkül nem tudunk megfelelő pályatervet kialakítani, a zavarók miatt pedig ha 

most tüzelünk, elszórjuk a rakétát. Ráadásul még a töltés sincs készen. Attól tartok, uram, hogy bár-
ki is tervezte ezt az akciót, tudta, hogy nemsokára lövünk. Tehát nemcsak nekünk, nekik is van ké-
mük köztünk. 

– Ezt már sejtettem, ahogy azt is, ki lehet, ezért hagytam hátra. Na mindegy, mondjanak valami 
konkrét időt. Lövünk még ma? 



– A repülési koordináták… 
– Azt kérdeztem, lövünk még ma? – Weller már kiabált. 
– Nem uram. Csak holnap reggel legkorábban, mert még a kilövőállás is megsérült. Ha előbb ta-

láltuk volna meg ezt a telepet, jók lennénk. 
– Igyekezzenek! 
Weller a gondolataiba mélyedt. Metropolis remekül időzítette támadását, ez kétségtelen. Még ha 

a töltés és a kilövő készen is állna, a koordináták nélkül semmit nem érne az egész. Ez utóbbi pedig 
hosszas programozást igényelt, vagyis úgy beállítani a vezérlőrendszert, hogy a zavarók ne tudják el-
téríteni. 

Ezután egy másik férfi rontott be az irányítóterembe. 
– Uram, új jelentést kaptunk. 
– Mit tervez már megint ez a rohadt William Wright?
– Azt hiszem van itt egy kis félreértés Mr. Wright személyével kapcsolatban. – Ezzel átadott egy 

piciny chipet, mely egy megbeszélésről készült felvételt tartalmazott, de hangok nem hallatszottak, 
mintha valami folyamatos zavarás ment volna a háttérben. 

Mikor Weller meglátta Revy-t, és azt, hogy ő irányítja a megbeszélést, az imént belépő férfi még  
hozzátette: – Nem William Wright Metropolis irányítója. 

Weller levegő után kapkodott. 
– Húzzanak bele! Ki akarom lőni azt a rakétát… 

Revy Dixon-t hívta. 
– Itt vagyok, Revy. 
– Steve-ék késnek, újabb bandákba szaladtak, de Tomék már jól állnak, közelednek Houston-

hoz. 
– Értem. És mi a parancs mostanra? 
– Eddig Tomék útvonala biztonságosabb, járható, így néhány óra múlva indítom a speciális egy-

séget azon az úton. 
– És mi lesz Steve-ékkel? 
– Nem tudunk sokat tenni értük. Most tettek le egy újabb szondát, közelednek Little Rock felé,  

de vissza nem juthatnak már. 
– És ha a speciális egység kitakarítja Memphis-t?
– Sok időt vesztenénk. Maradunk Tomék útvonalánál. Szólok Red parancsnoknak, hogy készül-

jön az indulásra, és te is tégy így!
– Értettem.
Revy bontotta a vonalat, Dixon pedig a gondolataiba burkolózott. Remélte, hogy Steve-ék job-

ban fognak állni, de tévedett. De akárhogy is legyen, most az ő épségük sokad rangú a jelen helyzet -
ben…   

 
 
Feltűntek Little Rock első épületei, melyeket jól láthatóan földrengés tett szinte a földdel egyen-

lővé. 
Egy nagy kereszteződésről dél felé hajtva megkerülhették a várost, szinte csak a külső kerülete-

ket érintve, de ekkor nem tudják felmérni, hogy itt is rejtezik-e ellenséges erő. Ha igen, akkor meg-



foghatják a támadó egységeket, vagy értesíthetik Wellert és oda a meglepetés előnye. Bár azt még 
nem tudták, hogy Weller már tud róluk és az egész támadásról… 

A megkerülés mellett döntöttek, mert ha van is a városban valami, akkor mire mobilizálják ma-
gukat, a tankhadosztály már áthaladt. 

Lehajtottak a 40-es útról, fel egy kanyargó, repedezett úttesten, és a 440-es útra fordultak, majd 
felgyorsítottak. 

Nem sokkal később az út megemelkedett, és egy hídra futott fel, ami átívelt a várost kettészelő 
folyón. Semmi mozgást nem láttak, Zet robotjai pedig folyamatosan a két kilométeres körzetükben 
járőröztek, de a srácnak már kettőt vissza kellett hívnia, mert fáradt. 

Az út a híd után enyhén délnyugat felé fordult, és rozsdás táblák jelezték, hogy hamarosan egy 
újabb nagy elágazás fog következni, melyen majd a 30-as utat kell becélozniuk. 

Az út ezen része eseménytelenül telt… Legalábbis számukra… 
 
 
Revy jelentést kapott az elsüllyedt városban hagyott kémétől. 
– Úgy, szóval Weller megtudta, hogy létezem. 
– Igen – válaszolt a férfi. – Úgy megy a hír minden kommunikációs csatornán, mint a futótűz. 
– Elég gyorsan elért oda, ezek szerint kiépítettek egy saját hálózatot, igaz? 
– Igen. És itt is kaptak valami parancsot Wellertől, de egyelőre nem tudom mi az. Az biztos, 

hogy csapatmozgósítás van, készülnek a felszínre menni. 
– Hmm. Mit akarhatnak? 
– Revy, attól tartok azt tervezik, hogy ha Metropolist elhagyja a csapásmérő hadosztály, megtá-

madják a várost. 
– Akkor sok sikert hozzá, mert ide nem fognak bejutni. 
– Revy, kérlek ne becsüld le őket. 
– Ezt számítások alapján mondom, ritkán szoktam lebecsülni bárkit is. 
– Értem. Mi a parancs? 
– Tudj meg minél többet arról, hogy mit tervez az ottani csapat. Van egy minimális esélye an-

nak, hogy bajt okozhatnak, úgyhogy ezt is le akarom fedni. 
– Értettem. 
 
 
Steve-ék sikeresen átvágtak Little Rock városának délkeleti részén, és a 30-as útra hajtván to-

vábbhaladtak délnyugat felé, hogy a következő városon, Texarkana-n hajtsanak át. Ott majd a szitu-
ációtól függően vagy dél felé haladnak tovább mellékutakon, vagy még tovább délnyugat felé Dallas-
ig. Előbbi lehetőséget az nehezítette, hogy az eddig látott mellékutak borzalmas állapotban voltak, 
utóbbit pedig az, hogy Dallas-ban is befészkelhette magát valami ellenséges csapat.

Két órával később megérkeztek Texarkana városához. Megint két lehetőség adódott, vagy átvág-
nak, vagy egy körgyűrűn megkerülik. Ez utóbbit választották. 

Időközben felvették a kapcsolatot Revy-vel, és örömmel vették vették tudomásul, hogy Tomék 
jobban állnak mint ők, és a csapásmérő hadtest – mely a már elindított speciális egység után fog  
menni – az ő általuk kijelölt útvonalat fogja használni. Más szóval a felderítési szakasz véget ért.  
Most már csak el kell jutni Houston-ig. 

Texarkana után Steve végül a mellékutak használata mellett döntött, mert egy kicsit bosszantot-



ta, hogy Tomék nem is utakat használtak, mégis gyorsabban haladnak, mint ők. Nemrég viszolygott 
Revy tekintélye ellen, most pedig már szinte harcolt az elismeréséért. 

A 30-as útról letérve folytatták útjukat a mellékutakon, ami kietlen pusztaságon vezetett át. Se-
hol semmit nem láttak. 

A várttal ellentétben a mellékút elég jó állapotban volt, és Zet folyamatos felderítésének segítsé-
gével nem vettek vissza a száz kilométer per órás átlagsebességükből… 

Közeledtek Houston felé, és estére oda is fognak érni… 
 
 
Weller a rakétatámaszpont egyik nyitott területén egy antigravitációs járműben suhant a tankjai 

közé. Kiszállt, és az egyik parancsnokhoz rohant, aki már megkapta a jelentést, hogy Metropolis 
egységei úton vannak.

– Jelentést – torpant meg Weller.
– Uram – válaszolt a százados –, készen állunk. Jól gondolta, jól tettük, hogy hoztuk a tankjain-

kat. 
–  Rendben. Most elemeztük a lehetséges közeledési pontokat. Egyik keletről vezet ide, a másik a 

városon át. A keleti részen légpárnások nem tudnak átjutni, ezért azok a városon át fognak jönni, de 
a speciális egységük nem. Őket a belső elhárítás várja majd, maguk a városban tartsák fel a tanko-
kat, míg készen állunk a kilövésre. 

– Mennyi idő az? 
– Már javítják a kilövőket, kalibrálják a célzórendszert. A tervezett indítás reggel hat. 
– Értettem uram. 
– A várostérkép már a tankok rendszerében van, a többit magára bízom. Sok sikert, Bailey szá-

zados. 
– Köszönöm, Weller ezredes. 
Ezzel a férfi elfordult, és bebújt tankjába. 
Nem sokkal később Weller-t a hideg rázta, és mosollyal arcán figyelte, ahogy tankjai, körülbelül 

a fele annak, ami Metropolisból érkezik, a város felé lebegnek, hogy ott csapdát állítsanak az érke-
zőknek… 

 

Revy megkapta Tomék jelentését, valamint megérkezett a reggel hat órás kilövésről szóló infor-
máció is a kémtől. Most Dixonnal tervezte a további stratégiát. 

– Azt hiszem, a keleti támadás a tankokkal kizárt – Dixon idegesen vakarta arcát.
Revy átható tekintettel nézte. – Akkor mit javasolsz? 
– A speciális egység menjen kelet felől, de a tankjainkkal attól tartok át kell vágnunk a városon.  

Úgy látszik, Steve-ék megint fontossá váltak, mert ők haladnak keresztül majd ott. 
– Mit tervez Weller? 
– Szerintem csapdát fog állítani a városban, és a speciális egységre is készülni fog valamivel. 
– Jó lenne tudni, hogy mekkora hadereje van. 
– Attól tartok, hogy ha csak a miénk felével rendelkezik, visszaverhet minket. Főleg úgy, hogy 

ők védekeznek. 
– Hmm. Sajnos további információk nélkül nem tudunk mit tenni, úgyhogy várunk. Addig ké-

szítsd el az összes várható stratégiai megmozdulást Wellertől!



Dixon rápillantott. – Az öreg róka agyán nehéz lesz túljárni, de megpróbálom. 
– Jobbat nem tudunk tenni. 
Dixon bólintott, majd dolgára indult. 
Revy agyán még átfutott az elsüllyedt városból induló csapat is, és bár annak továbbra sem tulaj-

donított nagy jelentőséget, mégis kiadta a parancsot a harckészültségre a határőrségekben. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



 
14. RÉSZ
Metropolis első támadása: Houston ostroma I.
 
Steve-ék elérték Houston határát észak felől, és közben minden lehetséges információt begyűj-

töttek Revy-től a jelenlegi helyzetről, valamint a végső stratégiáról. Tomék keletről közelítenek, ők a 
speciális egység számára derítik fel a terepet, Steve-ék pedig a városon át a tankok számára. Az eddi-
gi kémjelentések alapján már tudták, hogy Weller készül rájuk a városban, de mivel az nagyon nagy  
volt, nem lehetetlen megtalálni a lehetőséget arra, hogy néhány tank olyan lövési pozícióba helyez-
kedjen, ahonnan „rálát” a rakétatelepre, és megszórja. Dixon szerint ezt persze Weller jól tudja, hi-
szen nem véletlenül félelmetes stratéga, ezért a várhatóan kisebb haderejével gerillataktikákat alkal-
mazva – mint eddig is – fogja felvenni a harcot a túlerővel. És sajnos esélyes a győzelemre is. 

Éppen ezek miatt Steve-ék feladata a felderítés mellett a városban lévő cirkálás és annyi tank 
tönkretétele lesz, amennyi csak lehetséges. Be kell majd jelölniük a lövési pozíciókat, méghozzá úgy, 
hogy egy tank azért el is tudjon jutni odáig. 

A rakétatelep a régi Johnson Űrközpontban volt, ami a már nem létező ügynökség, a NASA tu-
lajdonát képezte, és ugyan kilövőkkel nem rendelkezett jó ideig, a 2040-es években ezt megmásítot-
ták. Négyet létesítettek a föld alatt, melyeket az égtájak iránya alapján neveztek el, vagyis északi, déli, 
keleti, nyugati. Azt nem tudták, hogy melyik lesz aktív. 

– Most hogyan? – pillantott Sylvia párjára. 
Steve dühös tekintettel vizsgálta a város látképét a szélvédőn keresztül. – Legszívesebben egye-

nesen beszáguldanék, lőnék mindenre, és azt üvölteném, hogy Weller, gyere ide. 
– Ő természetesen nem hülye, így ne számíts tőle lovagi párharcra. 
– Nem is. – Rápillantott Zetre, de látva a srác szemeit és a körülötte lévő táskákat, visszavett  

hangjából. – Tudom, hogy fáradt vagy. De most kell igazán koncentrálni majd. 
Zet bólintott, és vett egy mély levegőt. – Tudom. Mindjárt beveszek egy serkentőt, és jó leszek 

egy ideig. 
– Oké. Akkor a terv a következő. Zet felderít, és annak alapján haladunk előre utcáról utcára. 

Weller gerillataktikát fog használni, tehát a tankjait biztosan elrejtette. A mi tankjaink négy óra múl-
va érnek ide, a kilövés legkésőbb reggel hatkor megtörténik. Most van este kilenc, tehát van összesen 
kilenc óránk, ebből négy egymagunkban, öt pedig erős támogatással. Eddig oké mindenkinek? 

Bólogattak. 
– Akkor azt hiszem, ideje elindulni. Pete vezet, Sylvia elülső ágyú, Amanda hátsó, én leszek a 

központi ütegnél. Thy, te majd később lépsz akcióba. 
– Igen, Steve. 
– Nos akkor, gatyákat, bugyikat felkötni! Indulunk. 
Pete  előrenyomta a  gyorsítókart,  és  a  tank mozgásba lendült,  hogy a  69-es  úton egyenesen 

Houston központja felé közelítsen…  

Houston-t 1836-ban alapították, de mint város csak 1837-ben került bejegyzésre. Történelme so-
rán a viszontagságok – mint a világháborúk, természeti katasztrófák – megkímélték, bár egyszer egy 
hurrikánnak köszönhetően a teljes lakosságot evakuálni kellett. 

A 2040-es évek zavargásaiban hosszú csatározások alakultak ki, melyekben a központi felhőkar-
colók alatti összekötő alagútrendszert remekül kihasználták. De végül elgázosították ezeket, így űz-



ték ki a megbúvókat, majd hosszas letartóztatások és statáriális kivégzések tettek pontot a helyi za-
vargások végére. 

Ezt követően a város egy új fejlődésnek indult, de a lakosság nem növekedett a helyi törvények-
nek köszönhetően. Egy új városállammá vált, melyet az űrközpont léte segített elő, és az onnan irá-
nyított Mars és Hold tervezet. Senkit nem engedtek betelepülni, csak azokat, akik valamiféle hasz-
nos szerepet töltenek be a társadalomban, és még ezek közül is leginkább azokra koncentráltak, akik 
a jövőbéli űrtervezetekben megfelelő segítségnek számítottak. De ezek a tervezetek és az emberiség 
számára hasznos projektek végül Teresa felbukkanását követően meghiúsultak. 

Mivel a város laposan, tehát a tengerszint felett mindössze 15 méterrel terült el, és még a legma-
gasabb fekvése sem haladta meg a 38 métert, így a Teresa által keltett szökőárt követő vízszint emel-
kedés miatt a víz alá került. Amint a víz visszahúzódott, mocsaras területek, valamint elöntött föld-
alatti aluljárók lehetetlenítették el a túlélést. Ehhez jöttek még a brutális földrengések, amik a város-
központban elterülő felhőkarcolók egy részét romba döntötték, majd őket követték a hidak, és gyen-
gébb épületek. Majd a nukleáris tél beállta végleg megpecsételte a túlélők sorsát… 

A nap közeledett a horizonthoz, Houston most ennek fényében kísértetiesnek nézett ki. Helyen-
ként porfelhő szállt a magasba, ami arról tanúskodott, hogy egy tank igyekszik manőverezni a ro-
mok között. 

A belváros felhőkarcolói – már ami nem dőlt össze – ideális lehetőséget nyújtottak az elrejtőzés-
re, de a rakétatelephez közel lehetett kerülni a külvárosi zónákon át is, ahol alacsony épületek terül-
tek el négyzetkilométereken át.  Ám az ezek közti  utcák nagy része Zet közeli felderítése alapján 
meglehetősen járhatatlan volt. 

A közeli két kilométeres terület több spektrumban való átvizsgálását követően beljebb nyomul-
tak. Az utcákat egymásra merőlegesen alakították ki, és néhány helyen ki kellett térni, és közelebb 
nyomulni a belvároshoz. 

Újabb nagy porfelhő szállt a magasba, ahogy egy épület épp ráomlott egy tankra. Valószínűleg 
megnyomhatta a megroggyant tartóoszlopokat, vagy falakat. A robaj még hozzájuk is eljutott, aztán 
megint csend. 

A külvárosi zónákon áthaladva egyre közelebb kerültek a belvároshoz, és már nem csak termé-
szetes, de mesterséges eredetű pusztítást is láttak, mintha valakik módszeresen romboltak volna le 
házakat azért, hogy a légpárnások a belvárosi zónába terelődjenek, ahol Weller – aki máris megmu-
tatta jó stratégiai érzékét – lecsaphat a támadókra. 

Steve átvette Zettől a jelentési kötelezettséget Revy felé. 
– Itt Steve, Zet fárad, folyamatosan felderít, ezért én beszélek helyette. 
– Rendben, Steve – válaszolt Revy. – Sejtettem, hogy Zet ki lesz ütve, de azt nem gondoltam vol-

na, hogy ilyen jól és sokáig bírja, főleg úgy, hogy nem is pihentetek. Mi a helyzet? 
– Ez a Weller piszok jó stratéga. Úgy vesszük észre, hogy a külvárosi zónák érintetlen részeit is  

lezárta pár összeomlasztott házzal, és a belváros felé terel. A külváros itteni részei azonban még azt  
hiszem nem alkalmasak tüzérségi támadásra. Mekkora a táv? 

– A pontos lövés határa maximum öt kilométer. 
– Sejtettem. Eddig a távig csak a belvároson át lehet eljutni. Weller jó. 
– Tudom, Steve. Látnod kellett volna Dixon-t, mikor indultak a tankok. Szinte remegett. 
– Ha megtalálom Wellert, ő fog remegni a kezeim közt. 
– Legyen úgy, Steve. Szép munka, most kilépek, óvatosan haladjatok. Tomék nemsokára támad-

nak kelet felől, ha ők sikerrel járnak, akkor fellélegezhetsz – majd meg sem várva a férfi válaszát ki-



lépett. 
Steve már a főüteg kezelőszékében ült,  és  folyamatosan pásztázta a környezetüket.  Sylvia  és 

Amanda is hasonlóan tett, hirtelen fordultak el különféle szögek felé, mintha hirtelenjében venné-
nek észre valamit. 

Zet a felderítés közben a nyakába nyomott egy serkentőt, melytől összeszorította a fogait, szisze-
gett, majd hosszan fújta ki a levegőt. Most már valószínűleg az agysejtjei kaptak egy kis „friss leve-
gőt”, és kihozták magukból mindazt, amit eddig magukba rejtve hordoztak. Újult erővel folytatta a  
felderítést. 

– Pete! – szólt a sofőr felé. 
– Igen, Zet? 
– Az útvonal térképen megpróbálok spórolni egy kis szellemi energiát, ezért kérlek ezt vedd át. 
– Meglesz – bólintott a férfi, majd a plafon felé szólt. – Becky!
– Parancsolj, Pete. 
– Eddig haladási irányunkat rögzítsd, és a szondák hullámsávján küld Metropolisba! 
– Értettem, Pete. 
– Hőképet is kérek ameddig ellátsz. 
– Máris… kint. 
A térbeli kijelzés Houston belvárosának épületeit kékes oszlopokként jelenítette meg, és tövük-

ben legalább százötven vörös foltot jeleztek, de pontos helyüket lehetetlenség volt behatárolni. 
– Hmm, úgy látom Weller úgy rejtette el a tankokat, hogy a hőképeket blokkolják a megmaradt 

falak. Okos, nagyon okos. 
Steve odaszólt. – Ezt tudjuk, de próbálj pontos helyzetet szerezni. 
– Igyekszem, de azt hiszem ez a Weller játszani fog velünk. 
– Majd játszok vele én is, csak találjátok meg nekem. 
Pete hátán a hideg futkosott, ahogy elképzelte mit művelne a férfi az ezredessel. Először össze-

törné kezeit és lábait, aztán… 
Visszarángatta magát a valóságba, ahogy a kijelzésen feltűnt egy tank hőképe, pontosan, részle-

tesen, méghozzá néhány száz méterre tőlük. 
– Jön egy – kiáltott fel Zet. – Délről. Fegyverei tankelhárító ütegek, de neki van ebből három, és 

erőteljesebbek mint nekünk ez az egy. 
– Oké. – Steve az említett irányba forgatta az ágyút. – Pete, keress valami helyet és parkolj le.  

Becky, tudod csökkenteni a hőkibocsátás jeleit? 
– Igen, Steve, az érkező tank kevésbé fejlett, mint mi vagyunk, és nincs benne MI rendszer. 
– Szuper, legalább ez nekünk kedvez. Akkor hőkibocsátást csökkentsd! Zet figyeld merre tart, és 

lekapcsoljuk, mert ha kiszúr és jelez honnan jövünk, megszórják a helyzetünket a belvárosból. 
Becky bekapcsolta a forró meghajtók köré épített szerkezeteket, lezárta a hőkivezető nyílásokat. 
Pete eközben egy romos utcán – ahol járművek roncsait borították be épülettörmelékek és csak 

nyugat, vagyis a belváros felé lehetett hajtani – egy raktárépület nyitott ajtaján át besuhant, majd úgy 
állította a jármű orrát, hogy egy mozdulattal kigyorsíthassanak egy utca felé, ami járhatónak tűnt. 

– Erre jön – Zet kijelentése a készültséget a végső fázisba emelte.
– Szétkapjuk őket. Zet, be tudsz repülni a lőréseken? 
– Igen, de az idő. Addig szétlőhetik a robotjaim és riadót is fújhatnak. Óvatosan kell bemásztat -

nom őket. 
– Tégy így! Amanda, te vedd át az ágyút, Sylvia, gyere velem! Elbújunk másik épületekben, és 



mikor Zet robotjai bejutnak, mi megszórjuk a szélvédőt. 
– Nem hiszem, hogy átviszik a lövedékeink – közölte Sylvia. 
– Igaz… picsába… akkor Zet, ne a lőréseken mássz be, hanem a hajtóműre koncentrálj. Iktasd 

ki. Ekkor megállnak, kiszállnak, és mienk a terep. 
Ez a terv már jobban hangzott. 
Steve és Sylvia felkészültek, aktiválták páncéljukat, míg Amanda átvette a középső üteget, amivel 

zúgva fordult a nagy bejárat irányába, hogy az előtte elhaladó járművet kezelésbe vegye, de csak ak-
kor, ha Steve és Sylvia nem járnak sikerrel. 

Zet két robotja máris rámászott észrevétlenül a lassan közeledő, járőröző tankra, és máris a hát-
só hajtóműveket rejtő elektronika irányába tartottak. Egy ökölnyi résen bemásztak, majd készen áll-
tak arra, hogy Zet egyetlen gondolatára mozgásképtelenné tegyék a tankot. 

A páncélozott jármű alsó része testesebb volt, a légpárnákat nem fedték páncéllapok, és a trapéz 
keresztmetszetű felépítmény oldalán tüskék sem voltak, de az a három üteg a tetején félelmetesen 
mozgott és kereste a célpontokat. 

Amint a raktárépület közelébe ért, Steve és Sylvia már elrejtőzve várták hogy megálljon. 
– Zet, hogy állsz? 
– Várok a jeledre, kész vagyok szétkapni a hajtóművet. 
– Oké, egy pillanat. Sylvia, kicsit távolabb… 
A nő nem válaszolt, csak a tank mögött átfutott az út másik oldalára, és egy leomlott fal alkotta,  

mellig érő domb mögé bújva célzott a hátsó ajtóra. Hüvelykujját feltartva jelzett Steve-nek. 
– Zet, mehet!
A két kis robot kiiktatta a hajtóműmotort, és a gyalogsebességgel haladó tank egy zúgással meg-

állt, nem messze a raktárépület bejáratától. Bentről döngések hallatszottak, valaki mérgelődve püföl-
te a belső falakat. 

Két páncélruhás fickó tárta szét a vaskos hátsó ajtót, mögöttük egy harmadik még továbbra is  
mondta a magáét arról, hogy miért épp neki kellett kapnia a legrosszabb állapotban lévő járművet,  
de mondatát nem tudta befejezni. 

A két sorozatlövő fegyverből kiröppenő lövedékek szétszedték a férfi fejét, és a két másik fickóét 
is. A mellément lövedékek bent szikrákat vetettek, és a két elöl ülő máris a fegyveréhez kapott… 

… melyben Zet robotjai gátolták meg őket. Először kezüket szúrták át, és karjukon végigrohan-
va, belecsúsztak a fejükbe a puhább részeken. Mire kimásztak a nyakon, csurom véresek lettek. Úgy 
rázták meg magukat, mint egy kutya az esőben tett séta után, véresre festve a szélvédő belsejét. 

Még vártak néhány másodpercet, nehogy legyen bent még valaki, de csak öten voltak. 
– Szép munka –  mondta Steve. – Most pedig kettéválunk, ezzel a tankkal megy beljebb Pete,  

Amanda és Zet, én pedig megyek Sylviával és Thyjal a mienkkel. 
Sebesen engedelmeskedtek, de hamar belátták, hogy Weller még erre az eshetőségre is gondolt,  

ugyanis az elfogott tank rendszere egy perces inaktivitás után végleg kikapcsolta magát. 
– Akkor ezt baszhatjuk, vissza mindenki Becky-hez, és indulás tovább. 
Beszállás után Zet egy kis pihenőt kért: bár nemrég bevette a serkentőt, most valami nem stim-

melt nála, ugyanis vérzett az orra. Agyában már durva dolgok történhettek, a feje piszkosul fájha-
tott, még öklendezett is. 

Megadták a srácnak az időt, fél órát, mindössze ennyit kért, ezalatt lassan lebegtek tovább a bel-
város felé. 

A srác most nem serkentőt, hanem fájdalomcsillapítót nyomott a nyakába. Míg Steve átvette a 



vezetést, Pete segített Zetnek, sőt még Amanda is aggódóan guggolt melléje. 
– Minden rendben lesz párommal? 
– Igen, csak épp túlterhelte az agyát. A beültetések apróbb agyvérzést okoztak nála, de erre per-

sze fel van készítve a feje, nem kell aggódni. Ez régen kinyírt volna egy embert amúgy. 
– Ó, mily erős az én párom. 
Zet testén remegés futott át, mint egyfajta epilepsziás roham. 
– Biztos vagy benne, Pete, hogy minden rendben lesz? – sandított Amanda a dokira. 
– Hát már nem – nyelt egyet, mivel Zet tovább rángatózott. – Steve, baj van. 
A férfi és Sylvia hátrapillantottak, és aggodalmasan nyeltek egyet. 
– Aktiválnom kell a széket – mondta Pete, és ezzel máris odaugrott. A szék úgy vágódott ki a fal-

ból és nyílt szét, mintha valamiféle robotszörnyeteg lenne, készen a támadásra. Mikor készen állt,  
Pete a falból kihúzta a kábeleket, rácsatlakoztatta a vezérlőegységre, és Amanda segítségével betette  
a srácot. Míg Amanda leszorítva tartotta karjait, Pete a fejére nyomta a sisakot, amiből tűk csusszan-
tak be a fejbe épített, úgynevezett szerelőnyílásokon át az agyba, és mikroszondák tömkelegét juttat-
ták be. Pete aktiválta saját kis robotját, melyet összekötött a székkel, majd saját magával, és a szemei 
előtt látott képek alapján egy rögtönzött műtétbe kezdett. 

Az agyba juttatott szondák már nagyobb mérettel rendelkeztek mint a nanorobotok, és a férfi 
tudta őket irányítani is. Látta a foltokat, az ezeket tápláló vér útját igyekezett elzárni, látta azt is, 
hogy a robotokat irányító egység felületén keletkező interferencia egy átlagos embernek már szét-
pukkantotta volna az agyát, de a srácét felkészítették erre. 

Minimálisra csökkentette a feszültséget, hogy befejezhesse a műtétet. Ekkor Zet falon csüngő kis 
robotjai lehullottak a padlóra, és szinte saját haláltusában szenvedtek. Persze mindössze csak kikap-
csoltak. 

Néhány perc múlva a műtét készen lett, Pete pedig kihúzta a tűket a srác fejéből, és levette fejé-
ről a sisakot. Majd nagyot sóhajtva leült a fémpadlóra, míg Zet teste párat rángott. 

– Kész. Azt hiszem Zetnek vissza kell vennie magából, különben kifolyik az agya a fejéből. 
– Mennyire kell visszavennie magából? – nézett hátra Steve. 
– Öt robot helyett maximum hármat javaslok, az még rendben, de annál több oda sodorhatja,  

hogy a legrosszabbkor törhet ez rá megint. 
– És mikor lesz rendben? 
– Néhány perc és magához tér. 
Steve megkönnyebbült, és valószínűleg a többiek ugyanezt érezhették, hiszen több sóhaj is el-

hagyta szájukat. 
A férfi közben továbbhaladt. A Becky által kijelzett adatok alapján a legközelebbi tankcsoportu-

sulás még messze előttük, nem is értették, hogy ez az egy hogyan kószálhatott éppen arra, amerre ők 
is haladtak. Talán sejtették, hogy itt vannak? Revy azt mondta igen, várnak már rájuk, de hogy be is 
mérjék a tankjuk pozícióját, azt nem tartották valószínűnek. 

A külvárosi utcákon már jobban látták azt, hogy nem a természeti katasztrófák omlasztották 
össze a házakat hanem nemrégiben valaki. Mikor az első megbeszélés lezajlott arról, hogy itt van 
Weller, utána még volt két teljes napja, hogy ezt mind véghezvigye. Jól taktikázott. 

Az úttest sok helyen olyan járhatatlan volt, hogy még gyalog is megizzadtak volna. Szerencsé-
jükre a tankjuk rendszere rendelkezett elegendő intelligenciával ahhoz, hogy felmérje merre tudnak 
kitérni, illetve hogy milyen irányú és mekkora erővel kell nekimenni a törmelékekből alakult torla-
szoknak ahhoz, hogy legyalulódjanak, és át lehessen lebegni felettük. Az útvonalat gondosan jelez-



ték, hogy az erősítés majd megfelelően tudja használni. 
Zet nem sokkal később magához tért. – Huhh, szétmegy a fejem. 
– Ó, drága idomárom, hogy érzed magad? – Guggolt le Amanda a szék mellett, és megfogta a 

kezét. 
– Éppen most mondtam, szétmegy a fejem – még a fogait is összeszorította. Pete-re nézett. – 

Meddig mehetek el? Mit javasolsz? 
– Hármat, maximum – nézett rá Pete. 
Zet behunyta a szemét, lefuttatta saját fejében a diagnosztikát, majd kérdően nézett a dokira. – 

Agyvérzésem volt? 
– Igen, egy kisebb, még nem vészes, főleg neked nem. Bár egy egészséges embert ez már a padló-

ra küld. 
– Köszi – mondta halkan Zet, és Amandára nézett, majd aggódó tekintetét látva elmosolyodott. 

– Nyugi, ez már nem az első. Megesik. Ez olyan, mint egy izomhúzódás egy sportolónál. Nem halok  
bele. 

– Rendben, örülök… izomagyú. 
Zet kacagott volna, de csak mosolyra húzta száját. Felkelt a székből, és tett bár bizonytalan lé-

pést, de megszédült. Sőt már el is vágódott volna, ha Amanda nem kapja el. – Vigyázz, lovagom. 
– Vigyázok. Ez normális? – nézett Pete-re. 
– Igen. Még maradj ülve tíz-húsz percig. 
– Ó, mi történt a kicsikéimmel? 
– Kikapcsoltak, mikor piszkáltam az agyad. 
– Akkor… 
– Ne kapcsold vissza őket. – Pete már fölállt, és Zet elé lépett. – Mondtam, még maradj ülve. –  

Tekintete szigorúvá vált. 
– De… 
– Semmi de. Adjak valami nyugtatót? 
– A fejfájásra kéne valami. 
– Tessék – ezzel kihúzott a zsebéből egy pirulát, melyet a srác kivett a kezéből és egyből lenyelte. 
– Mi van ebben? 
– Ez egy erős fájdalomcsillapító. Pár perc és hatni kezd. De ülj már le végre! 
Zet leült, és Amanda még kérdezgette az állapotáról. 
Steve közben megnézte a kijelzőket, és úgy vette észre, hogy az útkeresés a belváros felé még el-

tart egy ideig. Eközben magában reménykedett, hogy Tom és a speciális egység sikerrel járjon… 
 
 
Tomék megálltak a keleti városrésznél, ahol egy öböl lépett ki régen a medréből, áttörte a gáta-

kat, elmosta a kikötőket, és most nyúlványai egészen a külvárosig értek. A továbbhaladás már nem 
lehetséges innen ezzel a járművel, így a már megérkezett speciális egység két plusz antigravitációs 
járművének irányítását vették át. 

– Figyelem, mindenki – Tom beszélt az emberekhez, akiknek irányítását átmenetileg átvette Red 
parancsnoktól, aki persze örült, hisz ez volt az első éles bevetése, melynek tétje ráadásul igen nagy. – 
Átrepülünk az öblön, majd rá a kikötőbe vezető útra. A rakétatelep már nincs messze, egyelőre sem-
mi mozgás, de mindenki legyen éber. Ahogy már előzőleg elosztottuk, három szakaszban megyünk. 
Elsőben mi és még húsz kocsi, aztán a maradék fele, és a többi, ötperces időközönként. 



Mivel a rádióadás egyirányú volt, nem érkezett válasz, de a száguldásra készen álló járművek 
mind arról tanúskodtak, hogy vezetőik és a mögöttük ülők értették a parancsot. 

Tom mögött Oscar ült, a másik kocsiban Greg és Karen. Lassan indultak el, a kijelölt szakasz kö-
vette őket. 

Az öböl felett átrepülve a délutáni napsütésben megfeneklett hajókat láttak. Oldalra billent hely-
zetükből ítélve ezek már sehová nem mennek innen többé, hacsak nem érkezik valami olyan dagály,  
ami a vízszintet a többszörösére emeli. 

Az öböl egyik nyúlványa fél kilométerre nyúlt be a város házai közé, a tetők kikandikáltak. Moz-
gásnak semmi nyoma, de még ők is látták a belvárosból felszálló porfelhőket, melyeket vagy egy 
mozgó tank, vagy egy összeomló épület, vagy valami csatározás okozott. 

Tom az indulás előtt beszélt Steve-ékkel, akiknek sok sikert kívánt, és hasonló kívánságok érkez-
tek felőle is. 

 Lassan repültek tovább, hogy minél közelebb jussanak a rakétatelephez, és megkezdjék manő-
vereiket… 

 
 
Weller éppen egy rámpán száguldott a rakétatelep mélye felé, mikor a műszerfalon vészhelyzeti  

hívás fénye villant. 
– Weller ezredes, itt a keleti védelem parancsnoka. Jönnek, éppen úgy, ahogy előre jelezte. 
– Rendben, várják meg mindhárom szakaszt, és csak aztán kezdjenek bele. 
– Igen, uram. 
Weller eközben megállt a kocsijával egy parkolóban, ami a földalatti bunkerhez tartozott. Az 

építmény a négy rakétaindító között a mélyben helyezkedett el, vaskos falakkal vonták körbe, és az 
efeletti teremből irányíthatták a kilövéseket. Egy közeli ajtó felé rohant, ami előtt az őrök vigyázzba 
vágták magukat. Rajtuk kívül még körülbelül ötvenen álltak készen a felszíni harcra, páncélruhájuk 
készenléti fényei halványan világítottak, és platós, lánctalpas járművek mellett várták az indulási pa-
rancsot. 

Weller berohant az ajtón, majd egyből jobbra fordult a folyosón, egyenesen be egy terembe, 
hogy végre magára öltse páncélját. Belebújt, kezébe vette fegyverét, aktiválta a sisakot, melynek ki-
jelzője a szeme elé vetített minden szükséges adatot 

Kijött, de most nem a parkolóba ment, hanem tovább a folyosón. 
Itt már senki nem járt, a szürke hideg falakon nyilak jelezték a különféle szekciókat. A mennye-

zetbe süllyesztett, kék színnel világító nemesgáz lámpák villództak, mintha ezzel a kísérteties han-
gulattal igyekeznének elijeszteni mindenkit. A bunkert csak néhány nappal ezelőtt üzemelték be. 

Weller elért a folyosó végére, ami jobbra fordult, és kanyarogva, kaotikusan vezetett tovább. Mi-
kor először betették a lábukat ide mind eltévedtek, hiszen a falon lévő sárga nyilak alatti feliratokat 
még régen eltüntették, mintha nem akarták volna, hogy ezt a bunkert bárki újra használhassa. Rá-
adásul a falak blokkolták a rádióadást. 

Most már rutinosabban futott tovább a központi irányítóterem felé. Két széles folyosó előtt ha-
ladt el, tudta, hogy ezek közvetlenül a silókhoz vezetnek, ezekben pedig vaskos szakaszoló zsilipek 
záródtak le a rakéták kilövésekor. 

Néhány lépcsőn való felrohanás után megérkezett az irányítóterembe, ahol a kijelzők középre 
egy rakéta-, és a rajta és körülötte serénykedő emberek képét vetítették ki. A rakéta maga nem volt 
túl nagy, talán csak húsz méter hosszú, és láthatóan a siló ennél jóval nagyobb kilövésére is alkalmas 



volt. Ám nem a méret volt a lényeg, hanem a robbanófejben megbújó, több megatonnás nukleáris 
töltet. Weller tudta, hogy ereje nem elég egész Metropolis elpusztításához, de nem is ez volt a lényeg. 
Elég, ha egy falrészre zuhan, hogy ezek sok kilométeres szakasza már ne tartson fel többé semmiféle 
ellenséges erőt, és akkor végre rendesen megostromolhatják a várost. Feltéve, ha a rakétát ki tudják 
lőni. 

A kijelzők szerint a siló belső merevítőelemei a rakéta fölött összerogytak, és meggátolták a kilö-
vést, de az emberek darabokat vágtak ki ebből, és gondosan elszállították, mindezt roppant sietősen. 

A teremben még heten tartózkodtak, egyikük Weller felé fordult. 
– Uram, remek hírünk van, a célzórendszer újraprogramozása majdnem kész. 
– Isteni – ragyogott fel Weller arca. – Az a robot akkor meg fogja kapni az üdvözletemet. 
Ám a férfi nyelt egyet, amint a füléhez kapott, hogy meghallgasson egy jelentést a rádióban. – 

Uram, attól tartok azonban, hogy van egy rossz hírünk is. 
– Ne kíméljen. 
– A siló állapota rosszabb, mint képzeltük. Most lőni ugye képtelenség, és ha meg is tisztítjuk a 

fölfelé vezető utat, még mind megsülhetünk idebent. 
– Akkor távirányítással lövünk, ha ezt meg tudják oldani. 
– Igen, menni fog. 
– Remek. Mindjárt jön a speciális egységük, innen irányítom a szétszedésüket. 
– Nem vették észre a csapdát? 
– Nem, hiszen jönnek, mint a birkák. 
– Nem bánja, uram, ha nézem a csatát? 
– Ez nem csata lesz, hanem mészárlás, de nyugodtan. 
A férfi az ezredesre mosolygott, majd a többi jelenlévő is engedélyt kért. Weller megnyitotta a 

taktikai térképeket. A kommunikáció a telepen belül csak egy speciális frekvencián volt lehetséges, 
minden mást blokkoltak a falak, de a külső világgal való beszélgetést egy antennamaradvány is kivá-
lóan el tudta látni…  

 
 
Tomék járműve éppen egy öbölnyúlvány végéhez érkezett, és egészen a talajig süllyedt. Elhagya-

tott, megroggyant házak közt lebegett, mögötte két társának kocsija, és az első szakasz maradéka. 
A másik két szakasz is már felzárkózott, és úgy lebegtek az egykor vízzel elöntött utcák felett,  

mint egy moszkitóhad a mocsár felett. 
A rakétatelep már nem volt messze, mindössze néhány utcányira, összesen egy kilométerre. 
– Oké, támadáshoz rendeződj. A cél gyorsan keresni valami lejáratot, és besuhanni. Ha ez meg-

van, akkor… 
Sajnos nem tudta folytatni haditervének vázolását. 
A házak ablakaiban, de még a föld alól is előbújva rakétavetőket cipelő emberek jelentek meg. 

Szinte minden járműre jutott egy. 
Mire Tom észrevette, hogy baj van, a fegyverek elsültek. 
Az utcákon elégett üzemanyagcsíkot húzó rakéták süvítettek át, és szinte sebészi pontossággal 

csapódtak be a járművekbe. 
Tomék kocsiját a hátsó résznél találta telibe egy rakéta, így a kocsijuk átpiruettezett az utcán és 

áttörte egy rogyadozó háromemeletes ház falát. Tom és Oscar életben maradtak, de megsérültek. 
Karen és Greg kocsijának oldalán robbant fel egy másik. A fülke bal oldala szétrepedt, a jármű 



egy másik ház falának vágódott és a földre hullott. Mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, de 
életben maradtak. 

A szakasz többi autóján is végzetes sérülések keletkeztek, és láthatóan a lesből támadók nem a 
fülkéket célozták. Egymás után hullottak a kocsik a földre, vagy csapódtak bele valamibe orral. 

A közel száz antigravitációs járműből mindössze három úszta meg a rajtaütést, ezek sofőrjei 
most kilőttek, és veszett módon száguldottak a rakétatelep felé. Két közeli utcából azonban újabb el-
lenséges járművek emelkedtek fel, és üldözőbe vették őket. 

Tom lába beszorult, és pokolian fájt. Érezte, hogy a mesterséges izmait borító bőrréteg véres ca-
fatokként mállott le, agyát megrohamozta a fájdalom, de szerencsére ki tudta kapcsolni a lábait. Mi-
kor jobban lett, a poros, repedezett fülkeüvegen átnézve csak gomolygó füstöt látott, majd kiabálá-
sok csapták meg fülét, ami azt jelentette, hogy az előbb támadók most kézifegyvereket ragadtak, és  
megtámadták az esetleges túlélőket. 

Tom hátranézett. – Rendben vagy? 
Oscar kifejezéstelen tekintettel meredt maga elé, de arca másodpercről másodpercre dühödteb-

bé vált. – Ja. Nyisd ki a tetőt, kiküldök pár bombát!
– Még maradj nyugton, mert én nem tudok kiszállni. Beszorult a lábam. Remélem nem jönnek 

ide. 
– De jönnek, már hallom őket. Tettessük a halottat? 
– Nincs jobb ötletem.  
A ház áttört falában három páncélruhás, fegyveres alak jelent meg, és nem foglalkoztak sokat 

azzal, hogy megnézzék, élnek-e a bent lévők. Fegyverüket máris a vállukhoz emelték és tüzet nyitot-
tak. 

A robaj közepette Tom üvöltött tehetetlen dühében. Szerencsére a fülke páncélozott volt, de nem 
tartott ki örökké. Még néhány sorozat, és a golyók átszakítják a páncélzatot, az üveget, és végük. 

Oscar azonban nem adta fel a harcot. – Nyisd ki a tetőt – üvöltött tele torokból, próbálta túlkia-
bálni a robajt. 

– Akkor meghalunk. 
– Akkor is, ha nem nyitod ki. Leszedem őket. 
Tom rácsapott a nyitógombra. Amint a fülke teteje mindössze centikre nyílt fel, Oscar két rob-

banórobotot indított halálos útjára. Sebesen a meglepett lövöldözők felé szálltak, és fejmagasságban 
felrobbantották magukat. 

A fülke üvegére véres páncéldarabok csattantak, vörös csíkot húzva folytak le. A tető eközben 
teljesen felnyílt, és Oscar kipattant. Még hallotta, hogy a fegyverek dörögnek, tehát a speciális egy-
ség kivégzése még most is tart. 

A férfi körbenézett, de úgy ítélte senki nem látja őket jelen pillanatban. Felmászott a kocsi olda-
lára, és mielőtt Tom bármit is mondhatott volna, a válla alá nyúlt és megrántotta a testét. 

Tom lába kiszabadult, és felállt. Lábszára csurom vér volt, a hús lehántódott, látta a fényesen 
csillogó izomszálakat és sípcsontot. De szerencséjére nem fájt. 

Leugrott a földre, és a kocsiba nyúlva kezébe vette méter hosszú rohampuskáját. Oscar közben 
felderítette a terepet a falon ütött lyukon át. Látta a páncélos alakokat, amint kivégzőosztagként ko-
csiról kocsira járnak, és kitáraznak, míg a bent ülők biztosan meghalnak. 

– Karen, Greg, itt Tom – hívta társait a fejéből. 
– Itt vagyunk, megvagyunk – válaszolt Greg. 
– Merre vagytok? 



– Nem tudnám megmondani. Egy ház falának csapódtunk, de nincs semmi bajunk. Azt látom,  
hogy ezek egyenként lövik szét a kocsikat. Ó… jönnek felénk is hárman. 

– Lőjetek előbb ti. 
– Már késő… 
Tom hallotta, hogy egy újabb sorozat kel életre. Kinézett, a hang irányába, és meglátta éppen az 

utca másik felén Gregék kocsiját, amelynek páncélozásáról most pattogtak lefelé a lövedékek, de 
persze gyengült a páncélzat is. 

Mire Tom mondhatott volna valamit, Oscar feléjük dobott egy gránátot, aminek irányítását röp-
tében átvette. Megfordult a levegőben, és a kivégzőosztag közé röppent, majd felrobbant. 

A fegyverropogás megszűnt. 
– Greg, megvagytok? 
– Igen… – válaszolt a srác. – Fedezz, jövünk ki. 
Tom a futó léptek irányába fordult, kibiztosította fegyverét, befogta a célpontokat, majd egyes 

lövésekkel terítette le a páncélruhásokat, míg Oscar két újabb repülő gránáttal segített be. Már hatot  
terítettek le, mikor a többi, még vagy öt másik, gyorsan szétszóródott és fedezékbe húzódott. 

– Greg, gyertek, most!
A fülke nyílni kezdett, a srác és Karen kipattantak. Visszanyúltak fegyvereikért, majd kibiztosít-

va őket és a támadók irányába megeresztve néhány lövést átfutottak Tomékhoz. 
Mikor berobogtak, Tom máris adta ki a következő utasítást.  – Valaki jelentsen Revy-nek, de 

gyorsan. 
Senki nem kérdezte hogy miért, ugyanis harc közben a feldolgozó egységnek minden erőforrás-

ra szüksége volt, és bár az egymás közti kommunikáció fejből nem okozott gondot még ekkor sem, 
a szondákon keresztüli jelentés közel kétezer kilométerre már igen. 

– Revy, itt Karen – jelentett a nő. 
– Karen. Miért nem Tom hív? 
– Mert épp feltartja a támadóinkat. Csapdába sétáltunk, a speciális egységnek annyi. 
– Ó… 
– Kilőtték a kocsijainkat, és még van egy kilométer, ráadásul beszorultunk. Nem tudjuk, ki élte  

még túl, de már ne számíts ránk. 
– Vettem, Karen. 
– Ha sikerül, megyünk tovább a telep felé, egy kilométert megteszünk hamar, csak ne vegyenek  

észre. Ha ott leszünk, talán bejutunk, de erre az esély már kicsi. 
– Értem. Sok szerencsét, próbáljatok élve kikerülni onnan. Revy vége. 
– Karen vége. 
A nő közölte társaival azt hogy leadta a jelentést, majd kibiztosította fegyverét, hogy besegítsen 

az egyre gyarapodó támadók feltartásában és kijussanak szorult helyzetükből… 
 
 
– Steve, itt Revy. Tomék elbuktak. 
– Bassza meg az a… 
– Rajtuk ütöttek, csapda volt. De legalább még élnek, és gyalog próbálnak a telephez jutni.
– Revy, azt hiszem nem kapod meg Wellert egy darabban. 
– Már nem érdekel, csak jusson el valaki a telepig. 
– Még van bőven időnk, még csak most esteledik. 



– A tankhadosztály két óra múlva lesz ott. 
– Vettem. Még valami? 
– Igen. Ti ne rontsátok el. 
– Nem rontjuk. 
– Ez a beszéd, Steve. Revy vége. 
– Steve vége. 
A férfi közölte a rossz hírt a társaival. Ennek köszönhetően, arcukon aggodalommal, még el-

szántabban figyelték a fegyverek kijelzőit…  

 Weller önelégülten elmosolyodott, a teremben lévő többi tiszt pedig tapsolt. A terv nagyon egy-
szerű volt: Weller jól tudta, hogy ha innen támadnak, törekedni fognak az észrevétlenségre, le fog-
nak süllyedni az utcákra, és ott már könnyen leszedhetőek. Mindenben igaza lett. Hiába, gondolta.  
Még akkor is ha egy robot akar eltakarítani engem, felkötheti az elektromos gatyáját ha stratégiáról 
van szó. Kevesebben vagyunk, de jobban harcolunk. Na és a tank hadosztály is nemsokára megjön, 
azokat is meg kell fognunk pár óráig. Elvileg nem lesz gond. 

– Kapják el még azt a három megszökött járművet, és a túlélőket is kaszálják le, majd mindenki  
koncentráljon a telep védelmére, ha esetleg gyalogosan settenkednek a közelbe. 

A tisztek máris továbbították a parancsokat. 
Weller pedig felsóhajtott. Már csak pár óra és a világ egyensúlya ismét rendben lesz… 
 
 
Steve-ék már nagyon közel értek a belvároshoz. A hőkijelzések torzulása miatt még mindig nem 

tudták, hogy a tankok pontosan merre rejtőzködnek. 
Steve abban nem kételkedett, hogy őket is látják, és ennél a pontnál nem értette, hogy miért nem 

küld rájuk Weller pár tankot és szedi szét őket, de végül arra a megállapításra jutott, hogy ezt csali-
nak hiszi. Így már összeállt a kép. Egyszerűen várni fog, míg a közelbe érnek, és majd akkor lövik ki  
őket. 

Steve úgy vélte, hogy tankjukkal nem fognak a megbújók közt sokáig egyben maradni. A belvá-
ros szélénél fognak megállni valahol.

– A terv a következő – mondta hangosan, míg a szélvédőn bámult kifelé és figyelte a szétrom-
bolt házakat és a köztük lévő közlekedési lehetőséget. – Pete marad a járműben, mindenki más ki  
fog szállni, és megpróbálunk megbénítani annyi tankot, amennyit csak lehetséges. 

– És nem fognak látni minket? – kérdezte Sylvia kissé akadékoskodó hangnemben. 
– A tankot biztosan látják majd, de minket kevésbé. 
– Az oké, hogy van álcázó a ruhánkban, de a hőképek alapján kiszúrhatnak. 
– Van egy óriási előnyünk, mégpedig az, hogy Elásottak vagyunk. 
– Na jó, de egy tank páncélját még mi sem tudjuk átütni. 
– Azt nem, de gyorsabban futunk mint várnának, és át tudunk táncolni a személyelhárító löve-

geken, ha vannak a tankokon. 
Mivel Sylvia nem mondott már semmit, a férfi folytatta. – Együtt haladunk, utcáról utcára, és ha 

kell, rárobbantjuk a tankokra az épületeket is. 
– És mivel? – kezdte megint a nő. 
– Elsőként szerzünk egy tankot, mert ugye az előbbi inaktiválódott. Ha az megvan, Zet marad 



bent vezetni, bentről irányítja a robotokat, mi négyen pedig cirkálunk az utcákon. Ha bemérünk 
egy másikat, Zet kijön, gyorsan tüzelőállásba áll, lő, majd vissza. Ezzel megzavarjuk a soraikat is. 

– És ha egy rossz helyzetet veszünk fel, máris össztüzet zúdítanak ránk. 
– Ezért nem szabad ilyet felvenni. Megvárhatjuk a hadosztályt, már csak egy órára vannak, de 

akkor kevésbé mozgunk szabadon, és sajnos a sajátjaink is ránk omlaszthatnak egy fél utcát. 
– Na és mi van Thyjal? Ha elveszik, nem talál vissza. 
– Hmm. – Steve most Zetre nézett. – Ha ráadsz egy robotot, akkor azzal is kell foglalkoznod? 
– Nem – rázta a fejét a srác. – A robot segíthet neki irányszenzorként működni, mintha nem is 

lenne selejtes, és Thy erőforrásait használja, én teljesen átadom az irányítást. 
– Ó – Steve és Sylvia szeme felcsillant. – Nagyszerű. 
Egyik robot máris rámászott Thy nyakára. A lány úgy ficánkolt, mintha valaki csikizné. A robot 

nyakörv alakot vett fel, vékony kábeleit becsúsztatta a nyakon lévő csatlakozónyílásokba. 
Thy szeme előtt máris minden hiányzó adat megjelent. – Jaj, de jó – ujjongott. 
– Oké, ez is megoldva – vett egy mély levegőt Steve. – Akkor már csak vigyázz magadra, rend-

ben? 
– Igen, Steve – tisztelgett. 
– Na gyerekek, ha nincs már több kérdésetek, vagy már nem akartok nyekegni – pillantott szigo-

rúan Sylviára,  aki meghökkent,  majd állta a tekintetét –,  akkor készüljetek, mindjárt kiszállunk. 
Becky! – szólt a plafon felé. 

– Parancsolj, Steve. 
– Kérem az előttünk lévő terület teljes szkennelését, tedd interaktívvá, és készen arra, hogy a fe-

jünkbe töltsük. 
– Máris, Steve, kis türelmet. 
Becky megkezdte a feltérképezést az ultrahang felderítés elvével, vagyis a visszaverődött sugarak 

alapján mindent lemodellezett néhány perc alatt, és elérhetővé tette.
Steve-ék egyenként belenéztek a fénybe, szemükön keresztül a megfelelő kódolású újabb adat-

rengeteg a fejükben lévő memóriaegységbe továbbítódott és elraktározódott, és most végre már Thy 
is képessé vált arra, hogy ezek alapján tájékozódjon, és mint eddig is, nagy pusztítást vigyen véghez. 

– Közeledünk az első tankhoz, még másfél kilométer – mondta Pete. 
– Látom – pislogott Steve szaporán, ahogy a szeme elé vetítődött térbeli térkép a szélvédőn ke-

resztüli látképre vetítődött. Eltartott néhány másodpercig az, hogy a kettőt megfelelően elhatárolja 
egymástól. Úgy látta, hogy a többiek mind ezzel foglalatoskodnak. 

Az utca, amin épp haladtak, véget ért, és egy főutcába torkollott. Jobbra nézve most teljes nagy-
ságban látták a legközelebbi két felhőkarcolót, amik néma őrökként szegélyezték az utat két oldalról.  
Az egykor csillogó üvegfelület mára lyukacsossá vált. Az épületek tövében autóroncsokat láttak, egy 
helyről sűrű fekete füst gomolygott az utcára. 

Pete elfordította a tankot, és a szkennerek most jobban ki tudták rajzolni a legközelebbi rejtőz-
ködő tank hőképét. 

– Százötven méter… – mondta Pete nagyot nyelve. – Ha kiszúrnak, ránk jönnek. 
– Weller már rég tudja, hogy itt vagyunk, úgyhogy nem fog nagyon megijedni – mondta Steve 

és kezébe vette fegyverét, majd az alkarján lévő irányítópanelen aktiválta a páncéljának minden elér-
hető funkcióját, melyről egy halk süvítés árulkodott. 

Sylvia hasonlóan tett, Amanda csak megigazította ruháját, Thy rácsapott a nyakörvére, mert a 
kis robot inaktívvá vált. A kék fénycsík ismét jelezte a készenlétet. Zet is aktiválta páncélját, robotjai 



pedig koronggá alakultak és a hátára tapadtak, megtartva magukat a réseken. 
– Száz méter… 
– Oké, lassíts le… ez az, jó. 
Már jobban ki tudták venni, hogy a tank a jobb oldali felhőkarcoló földszintjére húzódott be, 

pár régi bolt helyére. 
– Hetven méter… 
– Oké, itt állj meg és játsszuk el, hogy nem vettük észre őket. 
– Ezek nem hülyék. – Pillantott rá Pete. 
– Tudom, de míg rájönnek mit akarunk, időt nyerünk. Zet, te még maradj itt bent, többiek ki-

szállás!
Sylvia  máris a  hátsó  ajtóhoz ugrott,  kinyitotta,  a  többiek pedig  kiugráltak.  Utolsóként  Steve 

hagyta el a járművet, még visszanézett Pete-re. – Most fordulj vissza, és haladj lassan, mintha óvato-
san köröznél. 

A férfi feltartotta hüvelykujját. 
Steve visszacsukta a vaskos ajtót. Ránézett Sylviára, akinek tekintete kissé aggodalmaskodó volt, 

egészen addig, míg írisze át nem rendeződött. Amanda mintha alig várta volna, hogy berontson az  
ellenség sorai közé. Thy pedig ugrándozott, mintha csak egy új ruhát kapott tinédzserlány lett vol-
na. 

Amanda kivételével eltűntek a normál spektrumból, majd a tank felé iramodtak. 
A távot nagyon gyorsan lefutották. Ekkor suhantak el mellettük Zet robotjai, amik a repülési pá-

lya végén a földre süllyedtek, ott csúsztak néhány métert, és sebesen bekúsztak az épületbe, a tank 
alá. 

Steve-ék még takarásban voltak, vártak. 
– Mindjárt megvan a hajtómű, mint az előbb – mondta Zet. – Lekapcsolom és ki fognak szállni. 
– Vettem. Készen állunk. 
A csendben egy halk süvítés jelezte, hogy a tank légpárnája lekapcsolt. Néhány másodperccel  

később néhány káromkodó hang hallatszott, ahogy azon tanakodtak mi történhetett, valamint még 
féltek is, mert „Weller szét fogja rúgni a picsánkat”. 

Az első férfi kilépett az üzlet maradványaiból. 
– Thy, tied a pálya. 
– Igen, Steve. 
Egy porfelhő jelezte, ahogy Thy támadásba lendült. A páncélruhás, fegyvert szorongató férfi épp 

aggódóan fel akarta mérni a terepet, mikor védtelen feje koppant előtte a földön, ezt követte a teste. 
A puffanó hangra a többiek is kifutottak, de Steve-éknek meg sem kellett húzniuk a ravaszt, ugyanis  
Thy átcikázott köztük és három másodperc alatt mindet kivégezte. Nemhogy riadót, de még egy fáj -
dalomkiáltást sem tudtak hallatni. 

Thy ismét Steve mellé toppant, a férfi pedig megsimogatta a fejét dicsérően. 
– Gyerünk be, egy még van bent. 
– Már nincs – egészítette ki Zet. – Most kaptam szét a fejét. 
– Remek. Akkor gyere ki, és szállj át, de kapcsold vissza gyorsan a hajtóművet. 
Pete eközben közel lebegett, Zet pedig kipattant a hátsó ajtón és berobogott. 
Steve-ék biztosították a területet. Ő maga és Sylvia az épület távoli sarkaihoz futottak. Bár a hő-

képek alapján nem volt senki erre, vizuálisan is fel kellett deríteni a terepet, mert ha hőrejtő ruhát  
használ valaki, meglepheti őket. 



Váltogatták a spektrumokat, de semmi nem mozdult. Az út másik felén lévő felhőkarcoló maga-
san lévő emeletéről valami lehullott. Steve odanézett, fel a tizedik emelet magasságába, de az üvegfa-
lon lévő lyuk mögött semmi mozgást nem látott. 

 – Bassza meg – jelentette Zet a rossz hírt. – Ez is lekapcsolt, és nem tudom visszakapcsolni. 
– Nem lehet, hogy mikor lekapcsoltad, akkor teljesen hazavágtad a rendszert? – kérdezte Steve. 
– Nem, itt más van. A rendszer így van kódolva. 
– Ez a Weller rohadt okos.
– Az. A következő tanknál egy percünk lesz. 
– Akkor haladunk tovább, de gyalogosan. Pete, te csak addig jössz a tankkal, míg biztonságos-

nak ítéljük. Az erősítésünk már csak negyven percre van, de míg átverekszik magukat a városon  
idáig, az sok idő. Hmm… Jelentek Revy-nek. 

A férfi csatornát váltott. 
– Revy? Itt Steve. 
– Steve. Hogy álltok? 
– A belváros határában most kapcsoltuk le a második tankot. 
– Szép munka. 
– Próbáltunk szerezni egyet, de a rendszerük úgy van beállítva hogy a személyzet halála esetén  

egy perc múlva automatikusan kikapcsol, pont azért, hogy senki ne tudja átvenni az irányítást. 
– Hmm, okos ez a Weller. A haditerv közben megváltozott. A mi hadosztályunk egy része távol-

sági lövéseket fog végrehajtani a külvárosból, ugyanis Tomék és még páran túlélték a rajtaütést, és  
közelednek a telephez. Mindjárt lent is vannak, csak meggyűlt a bajuk a védelemmel. Ha áttörik, ak-
kor máris adják a koordinátákat a tüzérségnek. 

– Ez nagyszerű. 
– Ti folytassátok az elterelést, de ne menjetek túlságosan be a belvárosba. Ha megjön a hadosz-

tály, akkor ti sebesen vágjatok át a… 
– Elnézést, hogy közbevágok, de mint jelentettük, a tankjaik rejtőzködnek, és a hőképek torzul-

nak, nem tudjuk pontosan felmérni a helyzetüket. 
– Tudom, de a ti tankotok rengeteg lövést kibír, többet mint Welleré vagy a hadosztályé. Ha át-

száguldotok, akkor kisebb sérülésekkel átérhettek. 
– De a légpárna… 
– Erre is gondoltam, kérd Becky-t, hogy segítsen. Van egy rejtett funkció. 
– Ó… 
– Sok sikert, Steve. És… büszke vagyok rátok, örülök, hogy ti látjátok el a legfontosabb szerepet.  
– Köszönöm. 
– Revy vége. 
– Steve vége. 
A dicséret egy pillanatra örömmel töltötte el a férfit, míg rá nem jött, hogy itt azért még nem 

tart. Még csak elfogadta Revy-t vezérnek. Az ezen való morfondírozásból a már tankba visszatért  
Zet riasztása térítette észhez. 

– Riadó! Pete most szólt, hogy változtak a hőképek, és az egyik tank közeledik. 
– Gyerünk vissza a tankba, futás! – adta ki Steve a parancsot. 
Kilőttek egy futó ember sebességének többszörösével. Pete közben előresuhant, hogy előbb be-

szállhassanak, sőt még meg is fordította a járművet, hogy a hátsó ajtó feléjük nézzen. 
Éppen időben tette.  A felhőkarcolók távolabbi végén egy ellenséges tank suhant be, lassított. 



Ütegei máris Becky felé fordultak és elsültek. 
A három dörrenést fülük még időben korrigálta, így nem süketültek meg, de a rombolóerővel 

nem tudtak sokat kezdeni. Két lövés csapódott tankjukba, egy pedig az épület oldalán lévő egykori 
üzletbe. A robbanás elsodorta az erre futó Steve-et, és az utca közepéig repült. Mind a lángnyelvek,  
mind a repeszek ellen páncélja kiválóan védett, de a légnyomás megtette hatását. A férfi azt se tudta 
hol van, minden forgott körülötte. 

Amanda és Thy szinte fejest ugrottak a tankba, de Sylvia még visszafordult, közben – mint he-
lyettes parancsnok – kiadott egy parancsot. – Fedezőtüzet a tankra. Zet, gyertek közelebb. 

A nő becsúszott az oldalán fekvő és agonizáló párja mellé, és azonnal ellenőrizte, hogy rendben 
van-e. A férfi még ebből a helyzetből is egy kézmozdulattal jelezte, hogy minden rendben, csak egy-
két percre szüksége van. Sylvia értette a jelet, tudta, hogy a légnyomásnak milyen hatásai vannak. A 
férfi alá nyúlt, és egy üvöltéssel együtt felsegítette. 

Eközben Zet a középső ágyúhoz ugrott, elfordította, és mielőtt az ellenséges tank megereszt még 
egy sorozatot, lőtt. Telibe találta a középső üteget, ami pörögve szállt el. A másik kettő viszonzás-
ként ismét tüzelt. 

Egyik lövés Sylvia közelébe csapódott, és elsodorta őt is. Hálát adott a páncélruha kitalálójának, 
mert a kábaságon felül neki sem esett komoly baja. 

Eközben már Amanda is beült a személyelhárító üteg kezelőszékébe, és megállás nélkül ontotta 
a lövedékeket. Tankok ellen ezek nem sokat értek, de a nő pontosan lőtt az ütegekre. Sikerült egy 
másikat üzemképtelenné tennie. 

Sylvia előbb szedte össze magát, és négykézláb közeledett Steve-hez. Nem akart felállni, mert na-
gyobb felületű célpontot fog nyújtani. Ebből a helyzetből fordította a még mindig kába férfit a hátá-
ra, és húzni kezdte a tank felé. 

Ami már teljesen a közelükbe érkezett, sőt Pete úgy fordította el, hogy takarja őket. 
Sylvia most már fel tudott állni, Steve hóna alá nyúlt és szinte behajította súlyos testét a tankba, 

majd ő maga is beugrott. Mintha eddig elfelejtette volna, hogy illene összeesnie, most azonnal meg-
tette, és várt, míg az előtte forgó világ lelassul. 

Amanda a lövéseket az utolsó ütegre vezette, de a sofőr elfordította a tankot, a tüzér pedig ismét 
lőtt. Szerencsére Pete is már elfordította tankjukat, így a lövés a páncéllemezen csattant, becsapva a 
hátsó ajtószárnyat, lángnyelveket küldve be az utastérbe. 

Thy ocsúdott, és becsukta az ajtókat, majd máris aggódóan guggolt Steve és Sylvia mellé. Ők 
csak egy kézmozdulattal jelezték, hogy minden oké. 

Zet eltalálta a pilótafülkét, megölte a sofőrt, így a tank hirtelen előrelendült és belesüllyedt a fel-
hőkarcoló falába. 

Pete eközben kihúzódott a belvárosból, két utcányira, hogy biztonságban legyenek. 
Steve és Sylvia kábasága elszállt. Feltápászkodtak. 
– Jól vagy? – kérdezték egymástól szinte teljesen egyszerre, még sisakjuk arclemezét is egyszerre 

nyitották fel. Felkacagtak, és megölelték egymást. 
– Na emberek – fordult Steve a többiek felé, míg Pete megállította a járművet. – Előbb beszéltem 

Revy-vel. Tomék még egyben vannak, igyekeznek bejutni a telepre. A tankhadosztály mindjárt itt 
van, de ketté fognak válni. Egyik megpróbál a külvárosból tüzet nyitni a telepre, a másik megpróbál 
átjutni a belvároson. Mindeközben a mi feladatunk az, hogy átszáguldjunk a belvároson. Revy azt 
mondta, hogy Becky bírja a strapát, és van valami rejtett funkció is. – A plafon felé fordult. – Igaz? 

– Igen, Steve – válaszolt Becky, és ha lett volna most kivetített arca, az még el is mosolyodott vol-



na. – Aktiváljam? 
– Igen. 
Fülsértő zúgás hallatszott, Pete még a fülére is szorította kezeit, de a többiek nem. A külső, lég-

párnát fedő páncéllapokra újabb réteg húzódott egy erőtérmezővel együtt. 
– Ezt eddig miért nem aktiváltad? – kérdezte Steve. 
– Mert sok energiát emészt fel. Ha ezt bekapcsoltuk volna, nem jutottunk volna el ide. Így most  

arra elég az energia, hogy átszáguldjunk a belvároson, egészen a telepig, és ott le fogok kapcsolni 
legalább egy órára. Szereznetek kell tartalék energiacellákat. 

– Ha egy másik tankból kiszedünk párat, az jó?
– Igen. 
– Pete – fordult a férfi felé. – Akkor nyomás be, kiszedjük az imént lelőtt tankból a cuccot, és in-

dulunk. 
A férfi engedelmeskedett. Lassan lebegett közel a kilőtt tankhoz. 
A hátsó ajtó azonban kipattant, és egy túlélő ugrott ki, veszettül lőve tankjukra, eközben még 

üvöltött is. 
– Ez hülye? – vonta fel a szemöldökét Sylvia. – Mit ér azzal? 
– Üsd el – mondta unottan Steve. 
Pete sem szerette a Metropolis elleneseket, ráadásul ez csak egy ember volt, számára értéktelen 

húsmassza. Előretolta a gyorsítókart, és arcán széles vigyorral száguldott a férfi felé, akinek rémült 
arca a nyitott sisakján át egyre jobban kivehetővé vált. 

Ám az utolsó pillanatban félreugrott, Pete pedig mellette süvített el. 
– Várj, meggondoltam magam – tette kezét Steve az irányítókar fölé, jelezve Pete-nek hogy áll-

jon meg. 
A tank megállt, a lövések most a hátsó ajtón kopogtak. 
– Zet, altasd el, ki akarom hallgatni, hátha tud valami értékeset. 
A lövések néhány másodperccel később abbamaradtak. Sylvia és Steve kiszálltak, és a földön arc-

cal fekvő, Zettel egykorúnak tűnő fiatal srác közelébe lépkedtek és leguggoltak melléje. Még nem 
ájult el, csak átmenetileg lebénult. Még ebben a helyzetében is vicsorgott rájuk. 

– Beszélj te, mert újra megmásítottam a gondolataimat és mindjárt lelövöm – kérte Steve. 
– Felőlem… – mosolygott Sylvia, majd a srác már kevésbé ijedt szemeibe nézett. Totális gyűlölet 

sütött belőle, ami – mikor a nő írisze épp átrendeződött – átment ámulattal vegyes félelembe. Látha-
tólag ő sem látott élőben cyborgot, és épp egy szépséges darab mosolygott rá veszedelmesen. Sylvia 
persze nem akarta megölni, és már egyre inkább magáénak érezte párjának előbbi ötletét. 

– Helló – villantott egy veszedelmes vigyort, ehhez még meg is emelte néhányszor szemöldökét. 
– He… ha… 
– Hmm – merengett Sylvia összehúzott szemekkel. – Látom még nem megy a beszéd. Na gyere, 

jössz velünk, te leszel a kis kabalamacink. Nem, nyugi, nem szedünk túszokat, csak egy két dolgot  
elmesélsz és elengedünk, aztán mehetsz Weller bácsihoz. – Lehajolt, és felemelte a srácot. Könnyű-
nek érezte, mintha rongyokból varrták volna össze. Óvatosan kellett mozognia, nehogy egy hirtelen 
mozdulattal eltörje valamiét. 

A srác nagyot döngve landolt a tank belsejében. 
Eközben Pete már szedte ki a kilőtt tankból a telepeket. – Kéne egy kis segítség – kiabálta. 
Miközben Steve elindult, hogy segítsen, rápillantott Sylviára, aki aprót bólintott. 
Amanda nézett oldalra a kezelőszékből. – Lám, hát prédát is szedtünk utunk során. Mily kifino-



mult módszerrel hadakozunk már. 
A hátán fekvő srác még mindig nem tudott megmozdulni, csak szemeit forgatta. Mikor Aman-

dára nézett, a nő mosolygott, kacsintott, és küldött egy puszit is neki. Tovább forgatta szemeit, és 
meglátta Thyt, aki megint bájos gyermeki mosollyal arcán integetett – Sziaaa!

A srác már tudott nyelni, és most meg is tette, bár az egyre növekvő félelméből származó gom-
bóc nehezen ment le a torkán. 

Ezután Zet jelent meg, akinek karján éppen felszaladt a tenyér méretű ezüstpók. Ő is lenézett a  
fekvő srácra, fejét félredöntötte, és két ujját homlokához téve és feléje lendítve üdvözölte. 

Pete és Steve hozták a hengeres energiacellákat, és a padló egy megnyitott részén át kicserélték  
őket a régiekkel. 

– Becky, diagnosztikát – mondta Pete a plafon felé, bár a súlyos tárgy cipelése közben egy kissé 
elfáradt. 

– Máris, Pete… Töltöttség 64%-osra emelkedett 24-ről. 
– Remek. Ez elég teljes sebességű manőverezéshez, a speciális egység aktívan tartásához és… 
– Mindenre elég – vágott szavába Becky. 
– Oké, köszi. 
Eközben Steve becsukta a hátsó ajtót, és kérte a belváros térképének kijelzését. – Becky, keresd 

meg a legrövidebb utakat úgy, hogy a lehető legkevesebb hőfolt közelében menjünk el, és mindezt  
úgy, hogy a sebességünk megmaradjon. 

– Máris Steve… útvonaltervezés folyamatban, kis türelmet. Eközben bejövő hívás. Hívó fél Gre-
gory Dixon parancsnok. Kapcsoljam? 

– Igen – mosolygott Steve Sylviára. Mindkettejüket egy enyhe biztonságérzet töltötte el egy pilla-
natra. 

– Steve, itt Dixon, vétel – jelent meg a férfi arca a műszerfal fölött. Mindenki a vezetőülés mögé 
állt, Thy megint integetett mosolyogva. 

– Itt vagyunk, helló Dixon parancsnok. – Steve mosolygott, akárcsak Sylvia, és még a férfi is. 
– Örülök, hogy egyben vagytok. Revy-től most kaptam a végső stratégiát, már kialakítottam a 

távolsági tüzérséget és a belvároson keresztül haladókat. Előbbi csapatban száz tankom lesz, utóbbi-
ban nem egész kétszáz. 

– Rendben, máris küldjük az eddigi felderítésünk térképét, az alapján meg tudod tervezni a tü-
zérségnek hol álljanak le. Nekünk menni kell segíteni Toméknak, kell az a koordináta. 

– Tudom, Steve. Megvannak az útvonaltérképek, máris küldöm tovább. Belvárosról mit tudtok? 
– Azt, hogy tele rejtőzködő tankokkal. Mi öt perc múlva indulunk. 
– Akkor várjátok meg az ostromló egységeimet. Ha átszáguldotok, akkor kimozgatjátok őket a 

rejtekhelyükből, és könnyebben le tudjuk őket szedni. 
– Ez a Weller nem hülye, nem fogja bevenni a csalit. Most kell mennünk, mert míg a belváros 

határáig értek, az még legalább egy óra. 
– Hát jó… – Dixon sóhajtott, majd nyelt egyet. – Ne basszátok el!
– Ó, Dixon – vonta fel Steve mosolyogva a szemöldökét, Sylvia is hasonlóan tett. – Mi ez a szó-

használat? 
– Csak ideges vagyok. 
– Megértem. Akkor mi indulunk. 
– Sok sikert, Steve. És… izé… 
– Nem basszuk el. 



Dixon feszültségén áttört egy rövid ideig tartó nevetésféleség. Majd ismét vett egy mély levegőt.  
– Hajrá!

Steve félmosollyal lekapcsolta a férfi képét, majd hangját megemelve a jelenlévőkhöz fordult. – 
Először is, Zet, mennyi idő, míg ez a srác magához tér? 

– Hát, khm. Nem készültem rövid ideig tartó kábítókkal, úgyhogy még pár óráig csak növény 
szintű cselekvésre lesz képes. 

– Akkor kössétek a falhoz, mert itt bent minden ide-oda fog szállni. Pete, vezetsz te vagy én? 
– Vezetek én, sokat száguldoztam ilyenekkel. 
– Oké. Én maradok a középső ütegnél, hölgyeim, önök ismét elülső és hátsó üteg. 
A két nő bólintott, majd máris a székekhez ugrottak, és minden védelmi erőteret bekapcsoltak,  

nehogy kirepüljenek majd. 
– Thy, te csak kapaszkodj. Zet, te ülj Pete mellé, és ha tudsz, tarts előttünk egy vagy két robotot 

az adott útvonalon. Ha van valami torlasz, vagy barikád, még időben meg tudunk állni és kitérni.
– Térkép elkészült – jelentett Becky. – Kijelzés… kint. 
Ezután Steve a homlokához kapva hisztérikusan felkiáltott. – Ezek átépítették ezt a kurva várost 

két óra alatt? 
A térképen vörös vonallal jelzett útvonal Becky szkennelése alapján olyannak tűnt, mintha vala-

ki egy őrült játékot akarna játszatni velük. Már épp a végcéltól kellett visszafordulni, majd újra, kité-
rők tucatjaival együtt. 

– Ez nem jó – szorította ökölbe Steve a kezeit. 
– Elnézést, Steve – szabadkozott Becky, mintha „megsértődött” volna.  – A szkennelésem na-

gyon pontos, ez a megfelelő útvonal. Több helyen úttorlaszok, leomlott épületek, gödrök, megnyílt 
alagutak nehezítik a továbbhaladást. 

– Oké, oké – tartotta fel a kezét bocsánatkérően. Krisztusom, még a végén figyelnem kell ennek  
is az érzelmeire? – Akkor új szkennelést kérek. Vedd ki azokat a barikádokat, amiket át tudunk lőni 
a jelen tűzerőnkkel. Ez az egyetlen, ahol tudunk nyerni valamit. 

– Értettem, Steve. Útvonaltervezés folyamatban… kis türelmet… 
Míg Becky újra elvégezte feladatát, Steve végignézett a többieken. Talán Thy arcán nem látott 

semmit az ugrásra készen álláson kívül, a többiekén az előbbi jó kedély ellenére átvillant némi féle-
lem. Tudták, hogy ha a tankot kilövik, az ellenséges erők kellős közepén, akkor nem nagyon kell ag-
gódniuk Metropolis miatt többé. Amanda nem a haláltól félt, hanem attól ha ez ellenség elfogja. Syl-
via attól, hogy valakit elveszít mielőtt ő maga bevégzi. Zet újabb robotok elvesztése miatt aggódott, 
Pete pedig Metropolisért. Steve pedig azon, hogy ha nem tudja megszorongatni Weller torkát. 

– Útvonaltervezés kész. Adatok kijelzése… kint. 
– Na ez mindjárt más. Még jelöld rá, melyik barikád rombolható le. 
Tizenkét pötty jelent meg a vörös színű útvonalkép mellett. 
– Remek… – Steve vett egy nagy levegőt. – Készen állunk? 
Az előbb látott jelenségek ellenére Amanda végighúzta kezét kalapjának peremén, miközben áll-

ta a férfi tekintetét. Sylvia kacsintott, de nyelt is egyet. Zet csak a szeme sarkából nézett rá és bólin-
tott. Thy úgy ugrándozott ültében, mint egy étkeztetés ellen hisztiző, etetőbe ültetett gyerek. Pete 
csak előremeredve bólogatott. 

– Akkor mutasd meg, mit tud a csaj – mondta Pete-nek. 
A férfi elmosolyodott. Felemelte a tankot, egy fél méterrel magasabbra mint a szokásos, majd a 

hátsó hajtóművek felvisítottak, és a soktonnás jármű mozgásba lendült… 



 
 
Weller a taktikai képernyők pörgő, forgó, villódzó színes kavalkádját nézte, melynek kaotikussá-

ga mást elriasztott volna, ő azonban tökéletesen átlátta mi zajlik ott. 
– Tehát megjött a tankhadosztály. Hmm… szétválnak. 
– Mit terveznek, uram? 
– Biztosan azt, hogy egy részük megpróbál átjutni a belvároson, a többi meg távolsági lövésekkel 

próbálja eltalálni és beomlasztani a silót. 
– De ahhoz kéne pontos koordináta és célmegjelölés is, nem? 
– De, és azt éppen a speciális egységből túlélők igyekeznek majd biztosítani. Emlékszik, azt java-

solta nekem, hogy közvetlen védelem nem szükséges, úgyse jutnak át – sandított a férfire. 
– Ö… hát valóban – nyelt egyet. 
– Még ha minimális is volt az esély, ezt is le kellett fednünk. Na mindegy. Akkor felszíni csapato-

kat ki, és védeni a telepet. 
Egy másik férfi kiabált be: – Uram, behatolás a délkeleti zsilipnél. 
– Ott? Csak hadd jöjjenek. Engedjék őket le, hadd higgyék azt, hogy átvertek. 
– De akkor eljuthatnak ide. 
– Az azért  nem lesz olyan egyszerű.  Próbálják aktiválni a régi kamerarendszert  és nézzék a 

show-t. Megéri. – Weller büszkén kihúzta magát. 
Egyik tiszt próbálta a halott rendszert életre kelteni, míg hatalmas kondulások jutottak még ide 

is ahogy a rakéta fölötti szerkezetből továbbra is vágtak le darabokat és nem sikerült mindet meg-
fogni a zuhanás előtt… 

 
 
Tom kilesett, majd visszarántotta a fejét. Tiszta, jelezte kezével. 
A rámpa amin lejutottak teljesen védtelen volt. Hallották a közelükben a járművek süvítését, de 

egyik sem vette észre még őket. 
A hosszú rámpa mélyen a föld alá süllyedt, végét egy vaskos szakaszoló ajtó zárta, melyet nemes  

egyszerűséggel a mellette lévő gombbal kinyitottak. Mikor besurrantak a kietlen széles folyosóba, 
megdöbbentek hogy senkit nem látnak. Elhagyatott ládák hevertek szerteszét, oldaluk, tetejük nyit-
va állt. Bármi is volt bennük, azt már kivették és elvitték. Egy antigravitációs jármű állt a fal mellett,  
üzemképtelenül. Az enyhén döntött oldalfalak és csövekkel áthálózott tető találkozásának mentén, a 
felső sarkokban zöld lámpasor futott végig addig, míg a szemük ellátott. Ez lehetett a főjárat. Ebből 
megannyi oldaljárat nyílt, ismeretlen helyekre vezetve. 

Tomék megindultak. Beugróról beugróra haladtak egyre beljebb, a folyosó végeláthatatlan mély-
sége felé. 

Jó fél órával később elérték ennek a szakasznak a végét, melyet egy másik hatalmas szakaszoló 
ajtó zárt, de ez most nem nyílt, és áttörni még egy tankkal is képtelenség volt. 

Megindultak az oldaljáratokban, melyek a főfolyosóval párhuzamosakba torkollottak. Ide-oda 
cirkáltak, mígnem Greg már szóvá tette félelmét. 

– Tom, azt hiszem ez csapda. 
– Miért hiszed? Egyszerűen csak nem gondolták volna, hogy túléljük a rajtaütést és nem készül-

tek ránk. 
– Nem azért mondom, hanem azért, mert a kint cikázó kocsik egyike sem jött erre. 



– Oké, kettéválunk. Te és Karen mentek vissza az ajtóhoz és kilesni a felszínre. Én és Oscar me-
gyünk itt még kicsit beljebb és cirkálunk, talán van egy másik járat ami a mélybe vezet. 

Kettéváltak… 
Majd húsz perccel később Greg közölte, hogy a főbejáratot lezárták, és… 
… nem tudják kinyitni újra. 
Tom szitkozódott. Csapata újra összegyűlt a bejárati zsilip belső részén, a földre roskadtak. 
Hogy lehettem ennyire hülye? szidta magát Tom. Azért hagyták ezt nyitva, hogy besétáljunk, az-

tán szépen visszazárják az ajtót. 
Fejét a vastag ajtónak verte néhányszor dühében, majd észrevette a falba süllyesztett kamerát és 

belenézett… 
 
 
Weller felröhögött. – Hát ezt a csapatot könnyen kiiktattuk. Ezért ilyen nagy számok ezek az 

Elásottak? Lehet, hogy jól harcolnak, de annyi eszük sincs mint egy tányéraknának. 
Ezután figyelmét a belvárosi csatára fordította, mert ott valami rendkívüli történt… 
 
 
Pete bevette az éles kanyart, miközben egy üldöző tankot tépáztak meg. A két személyelhárító 

üteg leszedett két ágyút, a főüteg pedig átszakította a pilótafülkét. 
– Még egy mínusz – kiáltotta Steve.
– Újabb üldözőt lát szemem hat óránál – mondta Amanda izgatottan. – Harcunk még hát nem 

ért véget. 
– Persze, hogy nem – vetette oda Steve. – Még féltávon sem vagyunk. 
– Újabb forduló, kapaszkodni – kiáltotta Pete. 
A tank egy saroknál vagy hetven kilométer per órás sebességgel sodródott be. Az oldalsó manő-

verező hajtóművek aktiválódtak, és egymás után törték be a még megmaradt üvegtáblákat ahogy a 
tank elsodródott mellettük. Ezután újra egyenesbe állt, és felgyorsított. 

Az utcák meglepően egyben maradtak errefelé, bár két süllyedés majdnem megfogta a tankot. 
Egy helyen még egy leomlott útszakaszt is láttak, mely alatt a felhőkarcolókat föld alatt összekötő 
alagútrendszer egy kis szakaszát is kiválóan látni lehetett. 

A nap már közel járt a horizonthoz, közeledett a sötétedés ideje. Szerencsére Pete szeme sem 
volt selejtes darab, így ő is látni fog majd a sötétben, valamint Becky is segíteni fog a manőverezés -
ben, bár óvatosságát majd még sokszor figyelmen kívül kell hagyni, ahogy eddig, máskülönben még 
mindig csak a külvárosban cirkálnának, és még egy újra kinőtt bozótost is hosszú utcákon kerülné-
nek meg. Összességében azonban eddig jó időt futottak. A reggel hat órás kilövés még messze, de 
zsigereikben érezték, hogy nem szabad erre az időpontra hagyatkozni teljesen, mert akár előbb is  
készen állhatnak… akár egy óra múlva is… 

Egy újabb egyenes szakasz következett, melynek egy része két épületet összekötő fedett gyalog-
híd alatt vezetett át. Pete felgyorsított nyolcvanra, átsuhantak. 

Ám mintha az ellenség tudta volna hogy erre fognak jönni, két döndülés hallatszott a tetőről. 
– Valaki ránk ugrott – kiáltotta Pete, majd meg sem várva Steve reakcióját jobbra-balra rángatta  

a kormányt.  A két páncélos alak odafent nem tudta megtartani  magát a hirtelen manőverektől.  
Egyik oldalra hullott, neki egy vaskos oszlopnak, ahol talán minden csontja összetört, a másik pedig 
lecsúszott a tank oldalán, ahol a tüskék felnyársalták. 



Most egy jobbos forduló következett. – Kapaszkodni megint!
Ismét betört  üvegtáblák,  sebesen szálló törmelékdarabok jelezték, hogy Pete túlerőszakolja a 

tank rendszereit. Becky már idegesítően óvatosnak tűnt számára, így csak azt kérte – persze dühöd-
ten üvöltve – hogy fogja már be, és csak akkor szóljon, ha tényleg komoly akadályra kell számítani-
uk. 

Szemből egy ellenséges tank suhant eléjük. Pete átállította a hajtóművek közti tolóerőt, hogy a 
tank egy kis ideig oldalazva haladjon előre. Ezt így beszélték meg Steve-vel, így most mindhárom 
üteg rálőhetett a tankra. A két nő ismét remekül összedolgozott, ahogy leszedték a két szélső üteget,  
Steve pedig három egymás utáni lövéssel ripityára lőtte a pilótafülke üvegét, a mögötte lévő, kezüket 
arcuk elé kapó embereket, valamint még a teljes vezérlést is, bár ez már lényegtelenné vált. 

A tank finoman oldalra sodródott, épp csak annyira hogy ne állja el az útjukat. Elsuhantak mel -
lette, majd megérkeztek az első barikádhoz. Nem tűnt veszélyesnek, mindössze két autóroncsot állí-
tottak keresztbe. Látszott, hogy a védőknek sem volt sok idejük komoly barikádok építésére. Steve 
ideforgatta az üteget, és belelőtt mindkét kocsi oldalába. Elpördültek, és megnyílt az út ismét a tank  
előtt. 

Pete felgyorsított, most csak hatvanra. A térkép alapján most egy kört kellett megtenni, mert az 
egyenes irányú mozgást egy beomlott útszakasz tette lehetetlenné. 

A védők láthatóan megint tudták, hogy útjuk erre vezet: a legközelebbi két háztömbnyi szaka-
szon három tank suhant eléjük és tüzet nyitottak. 

Pete még időben kezdett el oldalazni, minden lövés a jobb oldali vaskos páncélon csattant, egy 
kivételével, ami egy tüske középső részét találta el, így ez most pörögve elszállt. Steve-ék is tüzet nyi-
tottak, egy tankot ártalmatlanná tettek, de a másik kettővel nem tudtak mit kezdeni. 

Ezek újra lőttek, és Becky ismét megszólalt. – Bejövő rombolóerő veszélyességi értéke kritikus. 
Újabb lövés és átszakadhat az oldalfal. 

– Forgasd el – kiabálta Steve, de Pete már belekezdett ebbe a manőverbe is. Egy pillanatra a hát-
só rész nézett az ellenség felé, melyen két lövés döngette meg az ajtókat, mintha egy házméretű ször-
nyeteg akarna bejutni, a többi gellert kapott a másik oldalfalon és csak felületi károkat okoztak. 

A tank most bal oldalát mutatva suhant a támadók felé, és mielőtt azok még egy sorozatot meg-
eresztenek, Pete egy éppen az orruk előtt nyíló sikátorba suhant be, hogy takarásban legyen a magas 
falak mögött.  

– Három sok egyszerre – üvöltötte hátra. 
– Jó lesz, bejönnek ide a közelbe és egyenként szedjük le őket. 
– Majd én – ajánlotta fel Zet. Eddig ugyan folyamatosan végezte a tank előtt a felderítést, de mi -

vel az ellenség mozgott, egyszer sem tudott időben figyelmeztetést leadni. 
Két robotja most rácsattant a tankokra, amik egyre közelebb lebegtek. Ezúttal nem a hajtóművet 

vették kezelésbe, hanem az ütegek elektronikáját. Egyik a másik után lógott lefelé. 
– Oké, már csak egy-egy maradt üzemképes. Vegyétek át, megyek tovább felderíteni – ezzel a ro-

botok ellökték magukat a páncélzatról, és sebesen cikázva suhantak el a kijelölt útvonal mentén. 
– Tolatás – rikkantotta Pete, majd a tank meglódult hátrafelé. 
Amint kiért az utcára, máris látták, hogy az ellenség igyekszik menekülőre fogni. Egy-egy két-

ségbeesett lövést megeresztettek, de el sem találták őket. Nem volt nehéz elképzelni a pánikot, ami 
eluralkodott rajtuk odabent. 

Steve nemes egyszerűséggel lőtte ki a pilótafülkéket, és a tankok üzemképtelenül süllyedtek a ta-
lajra. Szerencsére az utca elég széles volt, így nem akadályozták a nemsokára erre haladó hadosztályt 



az áthaladásban. 
Pete elsuhant köztük, és máris éles fordulót kellett vennie. Eközben Becky folyamatosan szken-

nelte a környezetüket hőképek után, a friss adatokat azonnal továbbította a fegyverrendszerekbe, de 
jelen pillanatban egyetlen új célpont sem jelent meg. 

Zet lehunyt szemei – amivel kicsit megkímélhette túlterhelt agyát – most felpattantak. – Akadály 
előttünk! 

– Látom – mondta Pete, hiszen a térkép ezt már kivetítette. 
– Két újabb kocsi és egy útra omlasztott felüljáró. A kocsikat kell kitolnunk, és szabad az út. 
– Thy, most te jössz – szólt Steve. 
– Jaj, megint ellenség? Nem látok egyet sem. 
– Nem, most nem harcolni kell. Amint odaérünk, neked kell elhúznod a kocsikat az útból, jövök 

én is segíteni, meg aki még tud. 
– Én megyek – szólt Sylvia határozottan. 
– Becses személyen szintén – tette hozzá Amanda. 
Pete máris lelassított egy újabb éles forduló után. Steve feltolta a célzóképernyőt. – Zet, gyors 

megfigyelés a környékünkre. Többiek, eltoljuk az egyik kocsit az útból, hogy legyen elég helyünk. 
Ha baj van, nyomás vissza és keresünk más utat, mert egy tank tűzereje ellen elég kevésnek érzem a  
páncélomat. Gyerünk!

Kiugráltak. 
A leomlasztott szakasz egy felüljáró lehetett, de most darabokra szakadt és az útra dőlt. Úgy lát-

szott, hogy előbb ledöntötték ezt, és a kocsikat csak utána préselték be a még szabadon maradt ré-
szekre. Ha mindkettőt eltolják, rendben lesz a dolog. 

Amint Steve meglátta mi a helyzet, megtorpant, két kezét oldalra tette hogy a súlynak nekivesel-
kedő társait megállítsa. – Állj! Maradjatok itt, mindjárt jövök. 

– Elugrasz egy kávéra, vagy mi? – kérdezte Sylvia. 
– Nem. – Steve visszamászott a tankba, és most le sem húzva a széket csak a képernyőt rántotta 

le, elforgatta az ágyút és a járművek mellett két nagy rést robbantott a ledőlt elembe, hogy a kocsikat 
jobban és könnyebben ki lehessen tolni. 

Futva érkezett vissza a társaihoz. – Thy, gyerünk, te nyomod középen, többiek két oldalról ráse-
gítve. 

Elfoglalták a helyüket, Steve végignézett rajtuk. – Hó-rukk!
Egyszerre tolták meg, és a várt ellenállással szemben a kocsit szinte szétcsavarták a kezeikkel.  

Thy olyan erősen veselkedett neki, hogy be is szakította az oldallemezt, és majdnem fejjel előre be-
bucskázott az utastérbe. Ezután visszavettek a tempóból, és több helyről tolva elmozdították a ko-
csit. 

Két perccel később a másikat is félretolták, így a hely most elég lett a tankjuknak. Steve tudta, 
hogy ha Dixon erre jön, ő majd lassabban fog áthaladni ezen a torlaszon. De a lényeg, hogy ők átju-
tottak. 

– Oké, mindenki vissza a helyére! Pete, indulás – üvöltött úgy, hogy a bent ülő férfi hallja, és 
még azelőtt elindítsa a hajtóműveket, hogy a többiek beérnének. 

– Épp jókor, most jönnek – tette hozzá Zet mikor utolsóként Amanda is bemászott. 
– Akkor taposs bele! – utasította Steve, majd ismét lerántotta a képernyőt és ezúttal a széket is. 
A két nő hasonlóképpen cselekedett, és míg a tank lassan felgyorsított, mindhárom ágyú a Zet  

által jelzett irányba fordult. 



Egy újabb tank tűnt fel, és ez most egy kicsit másnak tűnt: csapatszállítónak. 
A hátsó ajtón kirepülve antigravitációs, kétszemélyes robogók röppentek ki, négy darab, mind-

egyiken ketten ültek. 
– Na mi van, Weller rájött, hogy nem tud kilőni minket nagy tűzerővel és küldi azt, amit nem 

tudunk lelőni? – kérdezte hangosan Steve. 
– Nem, hanem szerintem csak ez az egység volt a legközelebb – oszlatta szét a jókedvét Sylvia. 
– Imádom a cinizmusod, drágám – ezzel a nőre pillantott, aki épp átkalibrálta a célzórendszert 

gyorsabban mozgó célpontokra. 
– És még valami, kezd fogyni a lőszer. 
– Ezt már akartam mondani – tette hozzá Pete hátrakiabálva –, hogy meglepően gyorsan hala-

dunk. Már jó egy tonna lőszert lőttünk ki a kannibálokra, de itt is sok mindenre. 
– Sylvia, Amanda, mennyitek van? Mert nekem még rengeteg, a tűzgyorsaság alacsony… még-

hozzá annyira, hogy inkább úgy mondanám a tűzlassúság kurva magas. 
– Nekem már csak hatszáz körül – húzta száját Sylvia. Látta a sárga kijelzést, de a számszerűsítés  

még rosszabbul nézett ki. 
– Az én fegyverem sem képes ennél sokkal többre – tette hozzá Amanda. – Ó, most mi lesz,  

hisz… 
Most nem a társai szakították meg, hanem a hatalmas kondulások, amik akkorát szóltak, mintha 

közvetlenül lőnének őket nehéztüzérséggel. 
– Ezek bombákat tapasztanak ránk – kiáltott fel Steve, ugyanis ezek a kondulások az előzőleg 

feltapasztott bombáktól származtak, de Becky páncélját jóval masszívabbra építették mint gondol-
ták. 

A négy robogó közül kettő süvített el a sebesen suhanó tank fölött, a hátsó utasok most aknákat 
dobtak le, amik máris önmaguktól megkapaszkodtak az úttestben, és készen álltak arra, hogy a fö-
löttük elsuhanó tank légpárnáját szétszedjék. 

Pete nem tudott kitérni az első elől… 
Ez a robbanás most hatalmas volt, szinte megemelte a tankot, de a légpárna finoman vissza-

eresztette az út fölé. A kijelzések alapján nem sokat ért ez az akna. Steve elképzelte, hogyan mérge-
lődhetnek, hogy nem tudják leszedni még mindig őket. 

– Forduló, kapaszkodni! – kiáltotta Pete. 
A tank lelassított egy pillanatra, majd bevette a balos kanyart, de közben törmelékek zuhantak 

rájuk a magasból, ahogy az eddig hátul haladó két másik robogóval odarepültek, és kirobbantották a 
felsőbb emeletek falait, hogy az aláhulló törmelékek a zuhanás miatti nagy sebesség elérésével újabb 
károkat okozzanak. 

De még ez sem ért sokat, mindössze annyit, hogy Pete most rosszabbul látott. Most már teljesen  
Becky „szemére” kellett hagyatkozni, a látképet belülre vetítette. 

A kezdődő szürkületben a négy robogó most mind előre repült, és készen álltak arra, hogy a  
tankkal szemben és fölötte elrepülve újabb bombákat szórjanak le. Ám az elülső ütegnek most épp 
kiváló célpontot nyújtottak, sőt még a hátsónak is a nagy magasság miatt. 

– Sylvia, Amanda, tűz – kiáltott Steve. 
A két üteg köpni kezdte a fényes csíkot húzó lövedékeket. A két vonal átkaszált két robogón, me-

lyek egyike oldalra vágódott és valahol a harmincadik emeletbe csapódott, a másik piruettezve zu-
hant le, eközben a két utas lehullott róla és földet értek kitekeredett tagokkal. 

A másik kettő azonban ledobta bombáit, de csak ez egyik zuhant a tankra, és az sem okozott túl  



nagy kárt. 
Mikor eltűntek a sarok mögött, már nem jelentek meg újra. Zet ezt meg is erősítette, ugyanis 

egyik robotja mögöttük száguldott, de a srác már képtelennek érezte magát arra, hogy még harcol-
jon is velük. Tartalékolta az energiáját arra, ha majd bejutnak a telepre… ha bejutnak… 

– Leráztuk őket, visszarepültek a tankba. 
– Szép, szép – sóhajtott Steve. – Kezdek kibaszottul fáradni. 
– Na ne beszélj – nézett rá Zet. 
– Oké, tudom, neked a legszarabb. 
– Még megy jobban is, de késleltetek egy újabb agyvérzést inkább arra, ha már a telepen va-

gyunk. 
– Jól teszed. Van egy olyan érzésem, hogy oda kellesz igazán majd. 
– Hát igen, eddig úgyis csak nehezék voltam – tette hozzá Zet cinikusan, melyre Sylvia szeme 

felcsillant. Jaj, de imádlak, te srác. 
Steve megcsóválta erre a fejét, majd koncentrált a kivetített képekre. 
– Balos, kapaszkodni!
A székek kilengtek, ahogy Pete őrült tempóban vette be a kanyart. Egyelőre most egy tank sem 

volt a közelükben, mintha Weller feladta volna azon szándékát, hogy üldözi őket. Vagy már lassan 
átverekszik magukat a belvároson? 

Steve megnézte a térképet, és valóban, a nehezén túl vannak. Az eddigi támadások is csak azért  
történtek meg, mert az eddigi ellenségeik épp erre jártak vagy rejtőzködtek, és Weller rájuk uszította 
őket. De csak elvesztegette erőforrásait. Eddig… 

 
 
– Uram – szólt Wellerhez az egyik tiszt –, hamarosan készen állunk a kilövésre. 
– Mondana valami pontos adatot? – kérdezte ingerülten. – Nem tudunk tervezni anélkül sem-

mit. 
– A javítóegységek azt mondják, már csak két óra. Tehát reggel hat helyett akár este tizenegykor 

is lőhetünk. 
Weller összetette a kezeit. – Köszönöm, istenem. – Ezután a taktikai kijelzők felé fordult. – A 

tankjaik most foglalják el a külvárosban a lövési pozíciót, a többi mindjárt a belváros határába ér.  
Egyelőre senki nem tud koordinátákat nyújtani, de ha azok azzal a hülyére páncélozott tankkal átér-
nek a belvároson, idejuthatnak. Hmm… 

Weller csak hangosan gondolkodott, a két mellette álló tiszt falta minden szavát. 
– Hát jó – folytatta. – A belvároson átvágó egységeik nem érnek ide időben, ezért a külvárosi 

egység a legveszélyesebb, és az,  ami közelít azzal a szuper tankkal.  – Ezzel a kommunikátorhoz 
nyúlt. – Minden egységnek, itt Weller. Belvárosi csapatok átrendeződni, ismétlem, átrendeződni. Ne 
hagyják el a belvárost, csak küldjenek gyorsan mozgó felderítőket a külvárosi zónákba, mérjék be az 
ellenséges tüzérségi tankokat, és lőjék le őket, ezzel együtt tartóztassák fel a belvároson áthaladó el -
lenséget is, mert még ha ki is lőjük a rakétát, nem szeretném, ha utólag lelőnének mindenkit. Belső 
egységek, mindenki rákészülni a speciális tank fogadására. Átjutottak a belvároson, akadály nélkül 
jutnak el a telepig, de itt megvárjuk őket. Nem juthatnak be a telepre sehogy. Javítóegység, mindent 
bele, mérjék fel százalékos mértékben az eddigi munkálatokat és azonnali jelentést, közben pedig 
kezdjék meg a töltést is. 

A Weller mellett álló tiszt közbeszólt. – Uram, a töltés még nem kezdődhet el, mert egy lehulló  



elem berobbanthat bármit. 
– Igaz… na jó, akkor a jelenlegi helyzetről százalékos értéket, és igyekezzenek! Weller vége. 
A férfi sóhajtott egy nagyot. Eddig jó, gondolta. Nagyon jó. Ha azt a kémet előbb megneszeli, 

akkor nem lenne ilyen fejfájása. De vajon ki lehet az? Na és az a robot vajon már rájött, hogy ki a mi  
kémünk? Remélem nem, mert ha én se tudom meg hogy támad Metropolis, én is bajban lennék.  
Hmm… 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 



 
15. RÉSZ
Metropolis első támadása: Houston ostroma II.  

Dixon a hadosztály azon egységével tartott, ami a belvároson vág át, a többit, körülbelül hetven 
tankot, a külváros utcáiban szórta szét. A távolság még mindig túl nagy volt pontos lövések leadásá -
hoz, ezért nem tudtak mást tenni, mint várni a koordinátákra. 

 A belvároson áthaladó egység, 226 tank a Steve-ék átlal kijelölt útvonalon megkezdte az ellensé-
ges erők felszámolását. Dixon izzadt, mint egy kutya, mikor szembenézett egykori mentorának stra-
tégiai terveivel, és most belátta, hogy ő még mindig mérföldekkel jobb. 

Mire leszedték az első tankot, ami szintén egy felhőkarcoló földszintjére húzódott be, hármat 
vesztettek a rajtaütésben. A védőket pedig nem érdekelte, hogy meghalnak. 

Mire a belváros közepéig jutottak, valami úton módon eljutott hozzájuk a kém által közvetített 
információ, melyet Revy közölt a férfivel. 

– Itt Revy. Dixon, óriási bajban vagyunk. 
– Mit nem mondasz – kiabált a férfi a rádióba, amint az imént kilőtt tank a pusztulása előtt egy 

halálos sorozatot indított meg, és kilőtt egy támadót. 
– Ez most komolyabb, mint a te harcod. Szabaddá tették a silót, elindították a visszaszámlálást. 
– Micsoda? 
– Jól hallottad. Steve-ék fél órán belül a telephez érnek. Tomék beragadtak, csapdába estek. Ha 

Steve-ék nem jutnak be, búcsúzhatunk Metropolistól, ezért segítségre van szükségük. Válassz le a  
belvárosi egységből jó ötven tankot, és harcok nélkül vidd őket Steve-ék után. Tudom, hogy nem ér 
el mind, tudom, hogy párat kiszednek mire átjutnak a belvároson, de ez az egyetlen esély.

– De ha ötven tankot küldök… 
– Ha az egész hadosztály így indul meg, könnyebben beragadhat, és felaprítják. De ötvennel 

könnyebben át lehet jutni. 
– Hát jó… 
– Ez Fergusson javaslata, én csak továbbítom a végső parancsot. De tudod milyen vagyok, nem 

érdekelnek túlzottan az emberi protokollok, a hatékonyság érdekel. Ha megtagadod a parancsot, ak-
kor megtagadod a parancsot, nem érdekel, csak segíts bejutni Steve-éknek. 

– Messze előttünk járnak már. 
– Tudom, de a kémem most adta le az infót arról is, hogy védekeznek ellenük, méghozzá komoly 

erőkkel. Ha nem segítesz neki, nem fog bejutni. 
– Értettem Revy – mondta Dixon, mikor egy újabb detonáció rázta meg a tankját, amint harcba 

keveredtek egy romok alól előbukkanó öngyilkos tankkal. Hamar kilőtték, de ő sem adta ingyen 
magát: egy támadó tankot tett mozgásképtelenné, de legalább a személyzet életben maradt. 

Revy lekapcsolt, mert tudta, hogy Dixonnak mindig csak egy vezérfény kellett, a finomított vég -
leges stratégia kialakításában mindig jobban jeleskedett. 

Gyorsan átgondolta a lehetőségeket, majd máris kijelölte a tankokat. Mi több, ő állt az élükre. 
Míg megkezdték a belváros utcáin a hajmeresztő manővereket, Steve-ék egyre jobban közeledtek 

a telephez… 
 
 



– Uram, a csapatmozgásból egyértelműen kitűnik, hogy a főhadosztályukból levált egy egység,  
és sebesen halad a szupertank után. 

Weller szeme résnyire szűkült. Az eddigi megbeszélésről az információ nem ment ki a teremből. 
Eddig úgy hitte, hogy a lehetséges kém, akit még nem vallattak ki, hátramaradt az elsüllyedt város-
ban. De ezek szerint itt van vele. Vagy pedig nem is egy van, hanem több, és beszélnek egymással. 
De ha több van, az itteni kém lehet akár egy silóban dolgozó is. Onnan pedig már sokfelé mehet az  
információ. 

Úgy döntött, elkapja az ittenit. Kieszelt egy tervet. Ha itt most kiadja a parancsot a kilövés kés-
leltetésére, akkor Metropolis csapatainak mozgásában a vakmerőséget fel fogja váltani az óvatosság. 

– Állítsák át a kilövést reggel ötre! 
– Uram? – pislogott az imént jelentést leadó férfi. – De miért? Nem az volt a célja, hogy… 
– Csak csinálják. Jobban szeretném előbb elrendezni a támadókat, és csak aztán lőni, hogy végső 

csapást mérjek mind a harci egységeikre, mind a városra. 
A férfi nyelt egyet. – Értettem, uram. 
A kilövési időpontot megváltoztatták, mely a teremből nem jutott ki az egységek közé. Weller is-

mét összehúzott szemekkel figyelte az egységek mozgását, lát-e valami változást… 
 
 
– Dixon, itt Revy. A kilövést átállították reggel ötre. 
– Mi? Hogyhogy? Miért? 
– Nem tudom. Lefuttattam minden lehetséges magyarázatot, de egyik sem vezetett eredményre. 

Ha ember lennék, akkor most azt mondanám isten bizony lemásolom ennek az embernek az agyát, 
hogy tanuljak belőle. 

– Na jó. Mit teszünk? 
– Vegyetek vissza a tempóból. Csatlakozz vissza a főegységhez, és módszeresen haladjatok to-

vább. 
– Értettem Revy. 
Megkönnyebbült. Legalább nem kell kamikaze módjára az ellenség karmaiba futni… 
 
 
Weller látta, hogy mi történik a belvárosban. 
– Uram, azt hiszem, módosították a… 
Nem tudta folytatni, mert Weller a vállához emelte gépfegyverét és mind a hét jelen lévőt szitává 

lőtte. Az utolsó embernél kifogyott a tár. A férfi még élt, ezért Weller előkapta pisztolyát és szinte  
oda sem nézve eresztett golyót a fejébe. 

Megfújta a pisztoly csövét, majd a tokjába tette. A kommunikációs egységhez nyúlt, hogy beje-
lentést tegyen minden egységnek.

– Figyelem, itt Weller ezredes. Az imént elfogtam Metropolis közénk beépült kémét, akit statári-
álisan kivégeztem. Nemsokára néhány tiszt privát üzenetet fog kapni tőlem, melyben azt kérem, 
hogy jöjjenek a telep irányítótermébe sürgősen, ugyanis maguk az újabb parancsnokok. Sok sikert a 
továbbiakban mindenkinek. 

Ezután leült a székre, és kijelölte a halott tisztek utódait, ismét hét embert. Mind örömmel vette 
tudomásul a kinevezést és előléptetést. 

Weller a kezébe temette arcát. Hogy lehetett ilyen ez a kém? 



Ám nem vette észre, hogy a visszaállított, rövidebb időtartamra szóló kijelzőt más is láthatja… 
 

– Dixon, itt Revy. Blöfföltek, Weller a megmásított időt használta, hogy lebuktassa a kémét. Ma-
rad az eredeti idő, de az már csak két óra húsz perc. 

– Vettem, Revy. Valahogy volt egy sejtésem, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. 
– Akkor vissza minden, nyomás tovább, segítsetek Steve-éknek!
– Értettem. – Dixon bontotta az adást, és veszett tempóban suhantak tovább a belváros már lán-

gokban álló utcáin át… 

 
Steve-ék ráhajtottak arra az útra, ami egyenesen az űrközponthoz vitt.  Állapota kifogástalannak 

minősült a tank számára, az út megtételéhez szükséges idő sem volt több mint tíz perc. 
A férfi megkapta Revy információit a történtekről, a kettős kémről, valamint arról, hogy Dixon 

ötven tankos egysége már jön mögöttük besegíteni.
– Zet, felderítést a telepre – mondta Steve izgatottan. – Többiek készenlét. Vizsgáljátok át a pán-

célokat, tárazzatok újra, futtassatok le diagnosztikát. Ha valami nem stimmel, Pete még összerakhat 
minket, addig majd átveszem a vezetést. Két óra tíz percünk van már csak. 

Pete kivételével mindannyian a saját szemük előtt megjelenő diagnosztikai eredményeket olvas-
ták, és még minden zöld volt. Thy – a nyakán hordott robot miatt – már képes volt teljes értékűen 
cselekedni, így az ostrom során újabb parancsokat fog kapni. Steve már csak azt remélte, hogy min-
det kiválóan tudja majd értelmezni. 

– Lassíts – nyitotta ki Zet a szemeit, de arca falfehérré vált. – Jézusom, elég durva fogadóbizott-
ság vár ránk. 

– Képek vannak? – Nyelt egyet Steve. 
– Igen, küldöm Becky-be. Becky, kérlek jelezd ki. 
– Igen, Zet. 
A srác belenézett a fénysugárba, a robotjai által közvetített képek ezen keresztül Becky rendsze-

rébe továbbítódtak, ami feldolgozta ezeket és kivetítette. 
A nap éppen a horizont alá bukott. A magasan fekvő útról nézve a telep egy nyolcágú hópehely-

re emlékeztetett. A négy kilövő a pehely hosszabbik, égtájak irányába mutató csúcsainak végén nyílt, 
kupolás teteje sziromszerűen nyitható volt. A felszíni felett lévő, üvegborítású járatokban világító fé-
nyek a hópelyhet zöldre festették. A rövidebb ágak végén nyíló rámpák – valahol két siló közti mér-
tani pontosságú helyeken – a föld alá vittek, és északkelet, északnyugat, délkelet és délnyugati irá-
nyokba nyíltak. Hatalmasak voltak, nem esett senkinek nehezére elképzelni azt, hogy ezen keresztül 
egy darabokra szedett hatalmas szállítórakétát is le tudtak cipelni, hogy a silókban építsék őket ösz-
sze. 

A hozzájuk legközelebb eső rámpa – az északnyugati – környékén, félkörben tankok és mobil lö-
vegek álltak. Ezek az interaktív kijelzés szerint folyamatosan mozogtak, és követtek valami célt. 

Steve ocsúdott elsőként, és felkiáltott. – A kurva élet, ezek mindjárt lőnek ránk. 
Mintegy megerősítésként, a képkijelzés felvillant, és vizuálisan is látták a szürkületben félkörben 

felvillanó lövegeket. 
– Kitérés, Pete – kiabálta. 
Elkéstek, de nem is volt baj. A lövegek nagy része telibe találta a tankot, ám Becky aktivált egy 



újabb rejtett beépített funkciót, és minden egyes lövést letérített pályájáról. 
– Lövések elhárítva. – Jelentette ki. – A művelet tizenegy százaléknyi energiát emésztett fel, még 

maradt ötvenegy. 
Steve megadóan felnevetett. – Imádlak, Becky. 
– Köszönöm, Steve. – Most megint könnyen el tudták képzelni a mosolygó arcot. 
– Akkor tartsd fent ezt! Pete kapcsolj rá! A töltésről mindjárt le tudunk térni, aztán egyenesen 

közéjük száguldunk. 
– Steve – mondta Becky szinte győzködő hangon –, ennek a manővernek a veszélyességi faktora 

nagyon magas. 
– Számodra az is magas volt, mikor egy fűcsomó felett repültünk át. 
– Összevetem a kettőt – tett pontot Becky a vita végére és két vörös diagramot jelenített meg,  

mely azonnal meggyőzte a férfit. 
– Na jó – nyelt egyet. – Akkor elemezd úgy, hogy nem közéjük, hanem a rámpán száguldunk be. 
– Máris… Az érték jobb valamivel, de még mindig extrém veszélyes. 
– Nincs más mód. Gyerünk!
Pete rákapcsolt, éppen időben: az újabb sortűz nagyobbik része eltévesztette őket, így csak két 

százaléknyi újabb energia emésztődött fel. 
Közeledtek a lehajtóhoz, látták a szürkületben a még álló rozsdás táblákat: „Johnson űrközpont, 

100m”.
Pete úgy sorolt ki, mintha most is élő forgalom lenne körülöttük. Még oldalra is nézett. Hiába, a  

beidegződést még a hibernálás sem tudta kiölni. 
A lehajtó lesüllyedt, a főút tovább magasodott, és most a szembejövő sáv vaskos útelemeinek ta-

karásába kerültek, amik miatt a tüzérek nem találták el őket. 
– Készülni – nyelt egy nagyot Pete, és kiabálnia kellett a robbanások miatt. – A lehajtó még egy 

fordulót vesz és utána talajon lévő út következik. Eközben kapunk párat. Becky, meg tudod erősíteni 
a pajzsot úgy, hogy az elülső rész erősebb legyen? 

– Tehát aktiváljam az elülső pajzsokat? 
– Van kimondottan ilyenünk is? 
– Van. 
– Akkor kérlek… 
A tank előtt kékes fények cikáztak át, majd az újra elsülő lövegek lövedékei fényes kékes szikrá-

kat vetve pattogtak le erről. Ám nem mind. Egyik másik rendelkezett akkora átütő erővel, hogy a 
páncélig süllyedt. Az egyetlen szerencse az volt, hogy vesztettek becsapódási erejükből, emiatt csak 
kondulások hallatszottak.

– Energia negyvenöt százalék… Távolság hatszázkilencven méter… Elhárító ütegek célra fordul-
tak ránk. 

Pete a fogait összeszorítva tett egy oldalazó manővert, hogy ne minden lövés találja el őket. 
– Zet – üvöltött Steve. – Koncentrálj pár lövegre, ha tudsz. 
– Már azon vagyok – mondta a srác, aki már előzőleg látta, hogy a további felderítésnek nincs 

többé értelme. Három robotja sebesen suhant a lövegek felé, és röptükben igyekeztek a mögöttük 
megbújó kezelőszemélyzetet ártalmatlanná tenni.  Sikerült  két  löveget kiiktatni,  egy harmadiknál 
azonban észrevették a robotot és majdnem leütötték egy elektromos sokkolóval, ami persze a kis gép 
halálát jelentené. Ezért Zet átreptette ezt egy újabb lövegre,  és kihasználva a meglepetés előnyét 
megölte a tüzért és segédjét. 



Közeledtek… 
Már csak ötszáz méter… 
 
 
Weller tajtékzott. – Az rendben van, hogy az a tank túlpáncélozott, de hogy bír ki ennyi lövést? 
– Speciális elhárítópajzsuk van, uram. Még sosem láttunk ilyet, egészen biztosan valami titkos 

fejlesztés. 
– Le tudjuk szedni őket, mielőtt beérnek? 
– Nem. Gyorsan jönnek, a jelenlegi sebességgel mindössze egy perc. 
– Akkor mindenki elhagyni a tüzelőállást és ha a tank bejön, bekeríteni őket. 
– Értettük, uram. 
 
 
Revy hívta Steve-et. 
– Itt Revy. Steve, a kémem most jelentett, abbahagyják a tüzelést és be akarnak keríteni bennete-

ket. 
– Ezt honnan tudod? Nem meghalt az előbb a kémed? 
– Nem. Még él. De ezzel ne foglalkozz, csak legyetek óvatosak!
– Igyekszünk – nyelt egyet Steve. Most jön a neheze. Eddig Becky megvédte őket, a vastag pán-

céllemezek biztonságában sok mindent kibírtak, de most ideje a saját képességeiket igénybe venni. 
Kiszálltak  a  tüzérszékekből,  aktiválták  kézifegyvereiket,  és  még  kapaszkodva  készültek  arra, 

hogy beszáguldjanak, majd kipattanva megkezdjék az akció igazán nehéz részét… 
 
 
– Már megint – tajtékzott Weller. – Miért kapcsoltak rá máris? Még nem szúrhatták ki, hogy mi 

a tervünk. 
– Uram, azt hittem már megölte a kémet. 
– Ezek szerint nem… – Fegyverét ismét kezébe vette, és a jelenlévőkre célzott, akik máris arcuk 

elé kapták kezüket. 
De Weller nem lőtt… 
Fejébe fájdalom hasított. Ember létére legalább egy memóriabővítő beültetésre szüksége volt, 

melyet még Metropolisban töltött szolgálata idején ültettek a fejébe, de mindez idáig nem tudta, 
hogy az a robot, Revy tette ezt a fejébe, méghozzá agybéklyóként. Aztán a nagy távolságok és árnyé-
kolások miatt csak az indulatból származó felfokozott agytevékenységgel kiadott parancsokat tudta 
nagyjából értelmezni…  

Hát ezért tudott meg mindent és aktiválta a második kémet éppen most, ugyanis csak a mostani 
akció emelte meg az agyi aktivitását annyira, hogy ez a memóriabővítő bekapcsoljon… 

– Tudom már ki a kém – mondta Weller, majd fáradtan elmosolyodva a plafon felé emelte fegy-
verét. 

– És ki? – kérdezte remegve a legközelebbi férfi. 
– Én. 
– Mi? Hogy? Maga? Nem! Az képtelenség. 
– A legjobb kém az, aki maga sem tudja, hogy kém. – Mosolyodott el Weller. Ezzel előhúzta 

pisztolyát és a saját halántékához tartotta. Majd meghúzta a ravaszt… 



Ám a dörrenés elmaradt, helyette csak egy elektromos sistergés hallatszott, ahogy Weller maxi-
mális fokozatra állította kábítópisztolyát, és kiégette a bővítőt. 

Elvágódott, elvesztette az eszméletét, de már előzőleg aktiválta a páncélruhájában az adrenalin 
injektálást, ami két perc múltán magához téríti… 

A tisztek Weller köré gyűltek, és tanácstalanul tanakodtak, míg Steve-ék egyre közelebb érkeztek 
a rámpához… 

 
 
Két kósza lövés suhant el mellettük, és már egyre jobban látták, hogy antigravitációs járművek 

száguldanak be előttük az alagútba. 
– Nehéz dolgunk lesz, piszok nehéz – vette remegve a levegőt Steve. 
– Menni fog – pillantott rá Sylvia a szeme sarkából, miközben erősen szorította a kapaszkodót. – 

És remélem nem most látom utoljára az arcod – kacsintott, majd összezárta sisakjának arclemezét. 
Steve hasonlóan cselekedett. Még lepillantott az elfogott és lebénított srácra, és látta rajta, hogy 

még képtelen a cselekvésre. De már vele nem kell foglalkozni többé. Már itt vannak, ideértek. 
Eközben még Dixon hívta, a beszélgetést Becky kihangosította. – Steve, átjutottunk a nehezén. 
– Óriási. Akkor nyomás a telep felé, elkel a segítségetek. Mi máris bent vagyunk, de minden erőt 

visszavonnak. 
– Van a telepről térképed? 
– Honnan lenne? Még Revy-nek sincs. Improvizálnunk kell. 
– Tartsatok ki. Jövünk már – ezzel Dixon bontotta az adást. 
Steve a többiekre nézett, majd hirtelen szétnyitotta arclemezét. – Hé, várjunk. Tomék már bent 

vannak. 
– De beragadtak – hangzott Sylvia hangja tompán a sisak alól. 
– Pete, vissza. Kettéválunk. 
– Ezek az utolsó szavak szoktak lenni – szólt hátra a férfi. 
Steve közben Revy-t hívta. – Itt Steve. Most megyünk be a rámpán, de ki tudjuk hozni Tomékat,  

és jobb eséllyel kitartunk, míg Dixonék ideérnek. 
– Jó ötlet, Steve. Tomék a délkeleti rámpán hajtottak be, ahol az árnyékolás miatt nincs lehető-

ség kommunikációra, és a főajtón sem tudnak már visszajönni. Igazából csak ki kell nyitni nekik kí-
vülről. 

– Ennyi? – hökkent meg Steve. 
– Igen, csak ennyi, de még „csak ennyire” sem volt emberem. 
– Oké, kihozzuk őket. – Ezután Zethez szólt. – Zet, egy robotot a délkeleti rámpához és nyisd ki!
A srác behunyt szemmel bólintott. Úgy döntöttek, hogy miután a tank kidobja őket, visszahúzó-

dik a bejárathoz, és a srác bent marad, de Steve rájött, hogy kommunikáció hiánya miatt Zet nem 
tud segíteni ha mélyen mennek be. 

Meglátásait közölte a többiekkel, és Zet szédelegve mászott hátra, majd aktiválta páncélját, fel-
szívott egy serkentő adagot, majd hatalmas mesterlövészpuskájával készen állt a harcra. De Steve 
látta rajta, hogy már nem sokáig bírja… 

A befelé rajzó védők egymás utáni kivégzését feladva egyik robotja kiszáguldott, szembe a tank-
kal, el mellette, és a délkeleti rámpa felé vette az irányt. 

Eközben Pete leszáguldott a rámpán, és látta hogy ketten azzal ügyködnek, hogy lecsukják a fő-
ajtót, de Zet robotjai már tönkretették az elektronikát. Miközben a tank elszáguldott mellettük, a 



tüskék felnyársalták őket. 
Most ők is a zöld fényekkel megvilágított, enyhén lejtő – sőt inkább lefelé ívelő – folyosón szá-

guldottak. Messze előttük az előzőleg bemenekült védők tüzet nyitottak, így az elülső pajzs folyama-
tosan világított, miközben egyre csak pattogtak le róla a lövedékek. 

– Pete, menj olyan közel, amennyire csak tudsz, és forgasd el a hátulját egy oldaljáratba. Ott szál-
lunk ki.

– Vettem – ezzel a tankot enyhén jobbra balra kezdte táncoltatni, melynek következtében időn-
ként a fémből készült masszív oldalfalnak ütköztek és vaskos szikraesőt húztak maguk után. 

Eközben Zet robotjai kinyitották az ajtót, és Tomék feje hirtelen szétszakadt a rengeteg bejövő 
rádióadástól. 

– … Tom, itt Steve, válaszolj. 
– Itt vagyok. Kint vagyunk. 
– Isteni. Gyertek az északkeleti rámpához, és be utánunk. Ti lesztek a hátvéd. 
– Vettem, de sok idő, míg odaérünk. Mennyi még a kilövés? 
– Még egy óra ötvenhat perc, de ne várjuk meg a nullát. 
– De miért számolnak vissza? Már készen állnak, nem? 
– Még töltenek, és kalibrálnak. 
– Honnan tudod ezt? 
– Sehonnan, csak elfelejtettem hozzátenni a „szerintem” szót. 
– Oké. Jövünk. 
– Siessetek!
Bontották a vonalat, majd Tom agyát a sebes rohanás közben a Revy-vel való kommunikáció kö-

tötte le… 
 
 
– Északkeleti folyosó végéről lőjenek a mesterlövészek! – kiabálta Weller. Nekik megvolt az az 

előnyük, hogy ismerték és ráállították rádióikat a telep reléire, és mindenhol tudtak beszélni egy-
mással, de a támadók csak akkor, ha közvetlenül ráláttak egymásra. – Lezárni a keresztfolyosókat!  
És tönkretenni az automatikát is. 

– Attól még kinyithatják, mert lehet manuálisan, ráadásul van egy robotidomárjuk is. 
– Tudom, de késlelteti őket. Na jól van, mi van még? Hogy áll a kilövés? 
– Még egy óra ötvenegy perc. 
– Miért olyan sok? 
– Töltés, és a silótető mechanikáját is még javítják. 
– Akkor a töltést fejezzék be, és amint a tető kész, azonnal lövünk. Vegyék fel a kapcsolatot ve -

lük, kérjenek pontos időt. 
– Uram, ha a töltést befejezzük, a rakéta a jelen pályatervekkel nem ér el Metropolisig. 
Weller egy percet töltött el az őrjöngéssel, mely közben két széket és egy asztalt rúgott le a maga-

sított teraszról az alatta egy méterrel elterülő irányítóterem számítógépei és az általuk kivetített szí-
nes képek közé. Egyik férfi még össze is húzta magát, de a szék megállt előtte. 

Weller vett egy mély levegőt. – Akkor arra alapozunk, hogy mennyi a tetőjavítás. – Egy pillanat-
nyi csend állt be, majd hirtelen torka szakadtából ráüvöltött az ezzel megbízott férfire. – Mennyi an-
nak a kurva tetőnek a megjavítása? 

– Maximum harminc perc. 



– Oké, akkor még harminc percig töltünk, számolják ki ezzel elér-e a rakéta a célig. 
Nem egész egy perc múlva megkapta a választ. – Igen, uram, elér. 
Weller sóhajtott egy nagyot. Végre. Ráadásul örült annak is, hogy a folyamatos, tompa nyomás, 

melyet mindig öreg korára fogott, az agybéklyó kisütésével megszűnt. Mintha valami agyserkentőt 
szedett volna be. 

– Rendben, akkor állítsák át a röppályát. Kilövési időt is állítsák át harminc percre. 
– És ehhez állítsuk a visszaszámlálást?
– Igen. 
– De a kém… 
– Maga hol volt az előbb? – Weller már a fegyveréért nyúlt. 
– Elnézést, uram, de… 
– Jól van, nem érdekel. – Ismét vett egy nagy levegőt és bent tartotta. – Akkor kilövés harminc 

perc múlva. Mindent állítsanak át az új időpontra!
A tisztek engedelmeskedtek. 
Közel a győzelem, és ezt az ellenség már csak későn tudja meg… 
 
 
Dixon tankja – kissé megtépázva – és huszonegy másik – amik túlélték a belvároson való átszá-

guldást – már sebesen száguldott a telep felé. A nap már vörösre festette a horizontot, és a telep fé-
nyei már egyre jobban látszódtak. A zöld, gigantikus hópehely, ami mintha egy radioaktív felhőből 
hullott volna le, jutott eszébe Dixonnak a hasonlat. 

Nemrég még látta a villanásokat az északkeleti rámpánál, de ezek már pár perce megszűntek.  
Tehát Steve-ék lejutottak. 

A pályatervek alapján még tíz perc és ők is lesuhanhatnak a rámpán… 
 
 
Pete lelassított. A főfolyosó kétharmadát tették meg, jó fél kilométert. Elfordította a tankot, és 

farral egy oldalfolyosó elé lebegett, miközben még mindig kékes villódzások jelezték, hogy a lövé-
szek nem adták fel azon szándékukat, hogy elfecsérlik a lőszert a tankra. Ám a bent ülők tudták,  
hogy a látszólag eredménytelen támadás szépen lassan felemészti az energiát… 

Steve kilökte a hátsó ajtót, és Zet előző felderítéséből tudta, hogy a nem túl hosszú oldalfolyosó  
végén hárman állnak lesben. Féltérdre ereszkedett, és a két nővel együtt tüzet nyitott. Mindhárom 
célpontot leterítették, de Steve páncéljáról is két lövedék pattant le, a többi még a tankot sem találta 
el a nagy távolság miatt. 

Kiugrottak, majd máris meglódultak előre, hogy eljussanak a legközelebbi keresztfolyosóig. 
– Kettő jobbra – jelentette Zet. 
Steve átvetődött a kereszteződésen, mely miatt a védők tüzet nyitottak, és ezt Sylvia remekül ki-

használva két kapáslövéssel leszedte őket. 
– Most merre? – kérdezte a nő, miután a férfi felpattant. 
– Orientálódjunk a telep közepe felé, biztos ott az irányítóközpont. 
– De nem a silóig kell eljutnunk? 
– Csak az irányítóteremből tudjuk meg, melyikből lőnek. Aztán odamegyünk, mennek a koor-

dináták, és pucolás. 
– Mennyi idő van még? 



– Egy óra negyvennyolc. Zet, haladunk délkeleti irányvektorokon. Képközvetítés a sisakba. 
– Vettem… megy. 
A robotok Zet agyán át a sisakokba továbbították a piciny képeket, és ők is úgy érezték, mintha a 

robot szemével is látnának. Csak az irányítás maradt el. 
– Thy – szólt a férfi és örült, hogy végre itt is tud velük beszélni. 
– Igen, Steve? – pislogott rá, a szeme az álcázás ellenére az átvillanó adatrengeteg miatt fel-felvil-

lant halványan. Mintha egy lidérc kísértene a folyosókon, ami szedné áldozatait, hogy magával vigye 
őket a halottak világába. Igazából mindjárt így is fog tenni. 

– Tartsd fent az álcázást, és előfutárként te követed öt-tíz méterre a felderítő robotot, mi jövünk  
utánad lemaradva. Ne menj túl messze, csak annyira, míg látunk, mert a falak blokkolják az adást.  
De várjunk. Zet, megy még a relézés is? 

– Nem sajnos. 
– Na mindegy. Akkor Thy, csak addig menj előre, míg látsz minket, különben elvész a kapcsolat.  

Érted? 
– Igen, Steve – mozdult meg a vörös szempár a bólogatástól. 
– Akkor nyomás. Siessünk… de persze óvatosan siessünk… 
Megindultak…  
 
 
Pete kiszáguldott a főfolyosóból, és máris elvesztette a kapcsolatot Steve-ékkel. Azt látta, hogy 

már minden védő egység visszahúzódott a telepre. De most mit tegyen? 
Ekkor támadt egy ötlete. A tüzér egység a külvárosban már a helyén van, csak koordinátákra 

várnak. Nem tudták, melyik siló a célpont, de számít ez? Becky-vel mindhez oda tud repülni, bemé-
ri a helyzetet, továbbítja, és mehet a buli. 

Jelentett Dixonnak. 
– Itt Pete. Máris küldöm a koordinátákat az első silóról. 
– Az lesz a célpont? 
– Mittudomén – kiabált Pete, mert valamiért úgy érezte, ennek a tervnek nyilvánvalónak kéne 

lennie másoknak is. – Kilőjük őket egyenként. 
– Jó… hmm… jó ötlet.  
– Mindjárt megy az első koordináta. 
Ezzel előretolta a gyorsítókart, és megkérte Becky-t a célkoordináta kiszámolására… 
 
 
Kilövés huszonöt perc múlva… 
A gépi női hang könyörtelenül hangzott, és Weller a plafon felé mosolygott. Még ha a bejutott 

egységek el is jutnak ide, addigra a rakéta már úton lesz Metropolis felé. Győztek, ez már kétségte-
len. 

– Rendben, emberek, akkor nekünk itt már nem sok dolgunk van – nézett végig az egybegyűlte-
ken. – Két embert kérek, aki itt marad a végső felügyeletre, a többiek jönnek velem és beszállunk a 
harcba a folyosókon, de csak addig, hogy meg tudjunk lépni. Készítsék a járműveket!

A tisztek bólintottak. Ketten jelentkeztek, akikkel Weller kezet fogott, mert tudta, nem biztos, 
hogy túlélik a támadást. Sok sikert kívánt, majd az öt másik tiszttel elhagyta a termet. 

Aktiválta páncélját, és futva indultak el a folyosókon… 



 
 
Steve és Sylvia fedezőtüzet zúdítottak egy folyosó végén lévő barikádra, hogy a mögötte lévő 

négy páncélruhásnak eszébe se jusson kidugni a fejét. Ezalatt Thy sebesen előrerohant, az ötven mé-
teres távot másodpercek alatt tette meg, bevetődött a barikád mögé és felaprította a szerencsétlene-
ket. Néhány újabb másodperc múlva jelentett. 

– Tiszta, tiszta.
Steve intett, majd máris nyomultak tovább. 
Thy feje mellett elsuhant Zet két robotja, és a T alakú elágazásban egyik jobbra röppent, a másik 

balra. 
– Mindkét irány tiszta. 
Összegyűltek. Mögöttük felbukkant két fegyveres, ami azt jelentette, hogy tökéletesen kihasznál-

ták a kommunikáció nyújtotta előnyöket, és igyekeztek bekeríteni őket. 
Steve szitkozódott, mikor megpillantotta őket. – Hat óránál kettő! – Majd megpördült, és a két 

nővel együtt tüzet nyitott. A két meglepetésszerűen támadó férfi nem készült arra hogy a célpontok 
sebészi pontossággal tüzelnek, így mind a ketten a folyosó padlójára dőltek szétroncsolt mellkassal. 

Zet közben csak addig tudott előrerepülni, míg az árnyékolás ezt lehetővé tette. Rögtön szidta is  
magát, hogy reléként nem kalibrálta be őket. Meg tudná tenni akár most is ezt, de az újraprogramo-
záshoz kéne legalább fél óra, és most annyi nincs. 

– Hogy állunk? – kérdezte Steve. 
– Kilövésig még egy óra negyvenegy perc. 
– Jó lenne tudni, hogy néz ki ez a telep. 
– Kereshetünk valami terminált, és megpróbálok letölteni egyet. 
– Menni fog? 
– Persze, csak legyen terminál. 
– Oké, akkor elindulunk jobbra, a legközelebbi sarokig. Ha nincsen, benézünk balra is. Gye-

rünk, mielőtt bekerítenek, mert ezek tudják merre járunk. 
Megindultak jobbra, sarokról sarokra. Néha Steve és Sylvia halálos duóként, egyszerre céloztak 

be a fordulókba, néha Thy lőtt ki előre a következő sarokig. Amanda mindvégig hátvédként haladt,  
mert a harc hevében rájött, hogy ragaszkodás ide vagy oda, tényleg jobb lett volna egy olyan páncél-
ruha. Védtelennek érezte magát. Sokat azonban a továbbiakban ezzel nem tudott tenni, ezért a kije-
lölt szerepét igyekezett minél jobban előadni. 

A folyosók errefelé már csak háromembernyi szélesek voltak, a fémfalak még mindig csillogtak 
a felületüket borító párától és különféle védőrétegektől, hogy a rozsda ne kezdje ki őket. A padlót 
borító fémlemezek döngtek lépteik alatt, itt-ott láttak néhány szerelőnyílást, de most nem bújócs-
káztak, hanem egyenesen berontottak az ellenség fészkébe, minél mélyebbre. A plafonon cső- és ká-
belrengeteg futott, a felső sarkokban még itt is az élénkzöld fényt adó lámpasor húzódott. 

Öt fura forduló és kietlen szakaszt követően egy hatalmas rengés rázta meg a folyosókat. 
Steve megálljt parancsolt. – Ez mi volt? 
– Csak nem kilőtték a rakétát? – Sylvia aggódó arcát nem volt nehéz elképzelni a sisak mögött. 
– Nem tudom. 
Ismét döngés, most néhány cső rögzítése elengedett a közelükben, a bennük lévő nyomás szét-

törte őket, és gőz lövellt a folyosóra addig, míg az újraélesztett biztonsági rendszer le nem zárta ezen 
szakaszokat. 



– Ez nem a kilövés – mondta Zet hangosan. – Ezek a tüzéreink. 
– Hogyan? – kapta felé fejét Sylvia. – Honnan tudják, hova kell lőni? 
– Szerintem Pete odafent megadta a célkoordinátákat és minden silót beomlasztanak. 
– Jó ez a Pete – akart csettinteni Sylvia, de a fémkesztyű ujjai nem tették lehetővé ezt teljesen. 
– De ezt nem tudjuk biztosra. 
– De hogy is volt ez a koordináta kijelölés? Az volt a terv, hogy mi bejövünk ide, megkeressük a 

silót, a koordinátákat átszámolják felszíni léptékre, és megy a buli. De a jelzés ki sem megy innen. 
– Igen, ez volt a terv, de senki nem számolt az árnyékolással. 
– Akkor menjünk ki innen, aztán…  
– Nem! – rázta a fejét Steve. – Weller itt van bent, el akarom kapni. 
– Hagyd már, ránk omlik az egész, és te ezzel a faszkalappal baszakodsz. – Sylvia dühének nyo-

matékosítására szétnyitotta az arclemezt, de egy újabb döngést követően azonnal visszacsukta. 
– Igen, ezzel baszakodok. Ha nem kapjuk el, akkor újabb támadást fog eszközölni Metropolis el-

len. 
Sylvia belátta, hogy ez igaz. Na meg amúgy sem bírná ki, hogy ne menjen át a poklon Steve-ért 

és társaiért. 
– Na jó – sóhajtott. 
– Akkor nyomás tovább – mutatott Steve előre. – Weller tuti valahol az irányítóközpont környé-

kén lehet. Ne hagyjuk meglógni!
Elindultak… 
 
 
Kilövés tizenkilenc perc múlva… 
A géphang kijelzését bekorlátozták, hogy ne az egész telepen hallatsszon. 
Weller egy folyosón rohant, mögötte már húsz főre duzzadt az őt védelmezők száma. Ezek már 

mind elit testőrei voltak, akik bár nem voltak Elásottak, kimagasló harci képességekkel rendelkez-
tek. Ketten képesek egy Elásottal felvenni a harcot, de még mindig ott volt az a robot. A túlerejük 
most csak másfélszeresnek minősült, ezért a férfi újabb osztagokat rendelt maga mellé, annyit, hogy 
túlerejük háromszoros legyen, és így haladtak tovább a járműveik felé. 

Ám a férfi hirtelen megtorpant. Megfordult, és embereire nézett. – Megmásítottam gondolatai-
mat. Ha nem szedjük szét ezeket az Elásottakat, akkor jönni fognak utánam. 

– De uram, már lövik a telepet. 
– A siló kitart a kilövésig. 
– De ránk is omlaszthatják az egészet. 
– Ahhoz nincs elég tűzerejük. Tehát maradunk. Harcolunk. 
– Uram –, vágott át egy férfi az egybegyűlteken –, nézze ezt! 
A kis hordozható kijelzőn a másik Elásott csapat látszódott, Tomék, akik nyomultak egyre bel-

jebb egy másik úton. – Hmm, ez a másik csapatuk. Velük nem foglalkozunk. Koncentráljunk a fő -
csapatra. Tehát bekerítjük és kivégezzük őket. Tereljék őket az irányítóterem alatti parkolóba. 

– A robotidomárjuk kinyit minden ajtót, és nemsokára lesz térképük is, ha találnak egy termi-
nált. 

– Akkor töröljék a térképet a rendszerekből, azonnal. 
A férfi bólintott, és máris nekilátott feladatának a kis hordozható terminálon át. 
– Közben – folytatta Weller – az ajtók központi rendszerét is programozzák át. 



– Ezeket ki lehet nyitni manuálisan is. 
– Igaz, hmm… Jobb ötletem van. Változtassák meg a térképet, cseréljék fel a szekciókat, hogy 

azt higgyék az irányítóterembe mennek, de igazából a parkolóba fognak menni. 
– Értettem – húzta mosolyra száját a férfi és csettintve segítséget kért egy másiktól. Egy percen 

belül végeztek feladatukkal, majd egy újabb útirányon a parkoló felé masíroztak, ahová Weller min-
denkit irányított, hogy leszámoljanak végérvényesen az Elásottakkal…  

 
 
Pete már körberepülte a telep hópelyhét, és minden silóról elküldte a koordinátákat, most pedig 

biztos távolságba húzódva gyönyörködve nézte a pusztítást, amit sok-sok kilométerről a tüzérségi  
egység vitt véghez. 

Ám a várt hatékonyság messze elmaradt, ugyanis a silókat erőterek védték, és szinte tizedére 
csökkentették a beérkező rombolóerőt, a maradék kékes energiaörvényekként enyészett el a magas-
ban. A lövedékek lepattogtak, és a telep körüli földbe csapódtak. 

Pete elvégeztette Becky-vel a számításokat, és elképedve látta, hogy ha tudnának, hogy melyik si-
ló fog nyílni, akkor mindössze tíz perc alatt végeznének, de így, és a jelen tűzerőt egyenletesen szét-
szórva még legalább negyven percre lesz szükség. 

Ám végeredményben ez sem rossz, hisz a kilövésre még egy óra harmincöt percre van szükség. 
De ő nem tudta, hogy igazából már csak tizenöt perc… 
Eközben beérkezett Dixon füstölgő tankja, a mögötte érkező huszonegy másikkal. Pete ezt lát-

ván máris csatornát nyitott Dixon-hoz. – Itt Pete. Menjetek be, Steve-ék már bent vannak!
– Tudjuk – kiabálta vissza Dixon, és vissza sem véve az eddig tempójából egy nagy ívű fordulót 

véve berepültek, és egymás után tűntek el Pete szeme előtt. 
A tüzérség továbbra is tette a dolgát, és energiavulkánt élesztett a talajban. A kitörések, mint a 

gejzír, olyan magasra lövelltek, hogy ezt a pusztítást akár száz kilométerről is láthatta volna bárki a 
rohamosan sötétülő égen. 

Dixon eközben tankjával sebesen suhant be a főajtón, majd a széles folyosón annak vége felé. Fe-
léjük is eresztettek meg kósza lövéseket, de a férfi jól látta, hogy ezt már csak hátrahagyott erők tet-
ték. Ami azt jelentette, hogy mindenki Steve-éket és Tomékat vadászta már odabent. 

Nem sokkal később egy oldalfolyosó előtt suhant el, ahonnan két lövés érkezett, de ezek csak 
mellémentek, és még a tankja közelébe se csapódtak. Ezek talán Steve-ék? 

Megállította egységét, majd visszalebegett, hogy megnézze mi a helyzet. 
Tomék kis csapatát látta, amint éppen harcba keveredtek egy kör alakú terem másik végén be-

rendezett barikád mögé húzódott emberekkel. Ismerte ezeket a barikádokat, úgy nevezték, hogy 
mobil barikádok. Könnyű volt őket felépíteni, ugyanis könnyű, mégis roppant ellenálló elemekből 
álltak, mint valami építőjáték. Építhettek belőlük különféle elemeket a kockától kezdve a gúlán át a 
hengerig, mi több, össze is kapcsolhatták őket, és akármilyen fegyvert rájuk lehetett állítani. 

A körterem másik végén most mellig érő hosszú barikád mögül lövöldöztek kifelé néhányan. 
Hirtelen azonban abbahagyták a tüzelést és menekülőre akarták fogni, ugyanis Dixon tankjának 
mindhárom lövege belőtt a folyosóba, a lövedékek átszálltak a termen és szétrobbantották a fedezé-
keket. Mögötte körülbelül heten bújtak meg, ebből ötnek a teste csak azért maradt egyben, mert a  
páncélruha egyben tartotta, de szinte pépessé vált alatta. A másik kettő berepült a terem másik vé-
gén nyíló járatba, és ott a szemközti falnak csapódtak. 

Tomék a folyosó elemeinek fedezékéből lestek vissza a főfolyosóra, és szemük felragyogott, mi-



kor meglátták Dixon tankját. A parancsnok éppen odébb reptette tankját, ő maga és egy másik férfi  
kiszállt, páncélt viseltek és kézifegyvereket. Dixon kiirányította a tankokat a rámpák bejáratához, 
hogy senki ne tudjon megszökni, de tudta, hogy idebent még bőven bujkálnak annyian, hogy köny-
nyedén kitörhetnek. Kéne a teljes blokádhoz a teljes hadosztály, de még mielőtt lejött a rámpán, be-
kérte a jelentést és tudta, hogy a belvárosi csata még akár órákig is eltarthat. Összességében Weller 
csak harmadannyi erővel rendelkezett, mégis majdnem megállította az egész támadást. Tehát nem 
szabad megszöknie ennek az embernek. 

Dixon berohant, és sisakját szétnyitva Tomra mosolygott. A férfinek szinte az egész testén világí-
tottak a tetoválások, a fények még a vékony ruházatán át is látszódtak. Páncélt nem viselt. Oscart a  
bal vállán egy lövés érte, de nem tűnt súlyosnak, a sebet már lekötötte egy tapasszal. Greg szeme 
csak aggodalmasan és idegesen villant,  hatalmas mesterlövészpuskájának nem sok hasznát tudta 
venni itt, és az ő páncélja is a bal lábszárán megsérült. Karen-nek pedig semmi baja nem volt, ráadá-
sul hatalmas fegyverét úgy lengette ide-oda Tommal együtt, mintha csak műanyagrudak lennének. 

– Dixon parancsnok – mosolygott Tom, a zöld fényben szeme épp vörösen irizált. Dixon nyelt 
egyet, és tett egy rövid esküt arra, hogy ha ilyen kinézetű ellenfelekkel hozza egyszer össze a sors, in-
kább golyót röpít a saját fejébe. 

– Steve-ék előttetek mentek be. 
– Tudjuk, de azt nem, hogy hol. Az egész hely árnyékol, térkép nincs, legalábbis eddig. 
– Oké, akkor az egységeim – mutatott maga mögé a szakaszra, tankonként két emberre, akik 

már kiszálltak és mögötte sorakoztak – jönnek veletek. 
– Bocs, Dixon, csak láb alatt lennétek. 
– De elkel a segítség – szabadkozott Dixon. Hirtelenjében olyan törékenynek érezte magát, mint 

egy kisgyerek az óriásrobotok közt. 
– Igen, elkel, de csak úgy értettem, ne azon az útvonalon gyertek, ahol mi. Mi összedolgozunk, 

ide-oda mozgunk, ha beleakadok egy emberedbe, biztos, hogy ott helyben ellököm, és azt nem biz-
tos, hogy túléli. 

– Hát… jó… rendben… 
– A cél az irányítóközpont – mondta Tom, teljesen átvéve a parancsnokságot. – El kell jutnunk 

oda. A kilövésig még egy óra harminc perc, tehát nem lazsálni, mert már bármelyik pillanatban lő-
hetnek. 

– Érte… értettem. – bólintott Dixon. Itt már az ő hatásköre egyértelműn véget ért, és emberein 
érezte, hogy egyikük bizalma sem inog meg irányában emiatt. – Akkor mi megyünk a másik olda-
lon nyíló alagutakban. Sok szerencsét, Tom. 

A férfi rámosolygott, közben három társa elindult a körterem másik oldala felé. – Kösz. 
Dixon kiviharzott, mögötte minden katonája, és tudta, hogy még ha sokan is vannak, többen 

mint negyven, nem biztos, hogy a harci hatékonyságuk megegyezik Tom, különösen Steve csapatá-
val. 

Futottak, ahogy a lábuk bírta, majd eltűntek a járatokban… 
 
 
Steve-ék egy ellipszis alakú kétszintes terem felső emeletére toppantak. A hosszanti átmérő meg-

volt vagy nyolcvan méter is, a keskenyebbik húsz, és mivel sok járat nyílt innen mind fent, mind 
lent, rájöttek, hogy ez egy körponti terem lehet. És ezt az ellenség is tudta, ugyanis csapda várta 
őket. Zet robotjai nem vették észre a falelemek mögé húzódó közel húsz embert, akik most egyszer-



re fordultak ki és tüzet nyitottak. 
Amanda és Zet visszavetődött a folyosóba, Steve és Sylvia két oldalra, és elvágódtak, hogy leg-

alább a talpuk alattuk lévő terasz padlója megvédje őket a lövedékektől. 
Thy azonban fejjel előre leugrott, és a földszinten landolt. Mivel nem vették észre, így villám-

gyorsan mozgott a legközelebbi férfi felé, aki a ravaszt egy nem hallható üvöltés keretében tartotta 
meghúzva. A lány elviharzott mellette, közben lecsapta mindkét karját könyökből. A lendület miatt 
nem maradt ideje egy kivégző mozdulatra, de nem is érdekelte. A földszinten megannyi magas ter-
minál – éppen olyanok, amikből a térképet kell kiszedniük – állt két ember magas, fekete, doboz  
alakú, ismeretlen rendeltetésű berendezésekkel együtt. Thy a falnak szaladt, de szándékosan, hogy 
lendületet vegyen. Úgy ellökte magát, hogy a fal beroggyant, majd ezzel a lendülettel szinte a talaj 
felett repült, lába szinte csak egy-egy pillanatra érintette a talajt. A terem másik végéhez érkezett, 
egy őrjöngve tüzelő férfi közelébe. Mivel lendülete véget ért, és újat vett, a szerencsétlen férfinek 
először a lábait csapta le térdből, majd mire a test földet ért, már a fej is odébb gurult. Ismét lendüle-
tet vett a falon, most egy középen lévő fekete dobozhoz érkezett. Megbújt mögötte, mert ketten ész-
revették. Analizátora Zet robotjának segítségével teljes értéken üzemelt, így a beérkező lövések szö-
géből megállapította, hogy néhányan fedezik társaikat, akik két oldalról közelítenek. 

Thy elrugaszkodott a talajtól, és felugrott a doboz tetejére. Ez meglepte támadóit, akiknek máris 
újra kellett célozniuk, de mire ez sikerült volna, a vörös szemű jelenés a doboz másik oldalán lan -
dolt, és újra kilőtt. Két férfi mellett rohant el, sőt rájött, hogy az egyik egy nő volt, de ez nem kímélte  
meg attól, hogy ne legyen kettévágva derékban. 

Thy becsúszott egy fémasztal alá, majd gyorsan négykézlábra ereszkedett, és szinte egy rohanó 
ember sebességével kúszott ki a másik oldalon. Éppen egy asztal fémlapjába őrjöngve kitárazó férfit 
ágyékába vágott bele alulról, pengéje a nyakszirtnél hagyta el a teste. A vérmennyiség Thy ruhájára 
fröccsent, a lány időnként felvillant ahogy ruhája pergette le magáról a cseppeket. 

Ezt a néhány másodpercet a védők is kihasználták, és már mindenki Thyra lőtt. De még a fegy -
vert sem tudták olyan gyorsan célra rántani, amilyen gyorsan mozgott. 

Háttal döngve érkezett egy újabb doboznak, eközben ruhája lepergette az utolsó vércseppeket is. 
Vörös szeme ismét felvillant, majd lábát a háta mögötti doboznak vetve, és berogyasztva oldalát is-
mét ellökte magát, hogy egy futó majd csúszó manőverrel ismét két fegyveres mellett száguldjon el.  
Egyiküknek a jobb lábát vágta le, a másik belső szerveinek szabad utat engedett azzal hogy az olda-
lát vágta fel. 

Ismét egy fal tövébe érkezett, fordult, és mire észrevették, újra kilőtt. 
Eközben Steve és Sylvia feltápászkodott, és tűz alá vették a maradékot. Egyenként célozták be 

őket, szemük és a sisak kijelzője kiválóan jelenítette és világította meg a célpontokat és azt hogy cé-
loznak-e rájuk. Szerencséjükre mindannyian Thyjal voltak elfoglalva, aki tovább osztotta a halált. Is-
mét egy fejet csapott le, majd becsúszott egy doboz mögé. 

Steve eközben jelzett kezével párjának, és két oldalon indultak el a teraszon, hogy minél több 
szögből lőhessenek a lentiekre. A csapda amit állítottak talán működött volna emberi osztagok el-
len, de ellenük nem igazán. 

Sylvia két férfit lőtt fejbe, Steve egy férfit és egy nőt, egyikük sem célzott rájuk, csak kétségbe-
esetten kaszáltak Thy irányába, hasztalanul. 

Már csak ketten maradtak életben, mikor Zet hangja hallatszott a fejükben, és úgy káromkodott,  
hogy egyértelműnek tűnt az hogy nagy baj van.

– Ez a mocskos tetves kibaszott kurafi átállította a kilövést. Már csak tizenkét perc. 



– Abüdöskurvaanyját – csatlakozott Steve, és dühének jeleként a két utolsó férfibe eresztette bele 
az egész tárat. Mikor az kiürült, kilökte, majd máris tette be az újat.  – Zet, itt vannak terminálok,  
szedj ki egy térképet!

– Máris.
Egyik robotja még röptében váltott alakot, döngve landolt az asztalon, és a fekete képernyők 

alatti kezelőpult nyílásaiba csúsztatta vékony kábeleit. Néhány másodperccel később a terminálok 
képernyői felvillantak, majd néhány újabb pillanattal később jelentett. 

– Térkép megvan. Küldve az egységetekbe. 
Mindenki kijelezte, majd máris várták Steve utasítását. 
– Ó, bassza meg, itt van nem messze az irányítóközpont. Gyerünk, nincs fél kilométer sem, gye-

rünk, gyerünk, futás!
Rohantak, mint az őrült, és Thy most nem várta meg az utasítást, csak futott veszettül Zet robot-

ja után… 

– Krisztusom – motyogta sápadtan Weller, ahogy élőben nézték az ellipszisteremben lezajlott 
mészárlást. – Ez a robot a legveszélyesebb forrás. EMP fegyvereket élesítsék, le kell lőnünk, az az el-
sődleges célpont. 

Wellerék már a parkolóban voltak, és körülbelül negyven elit testőre rejtőzködött el a hatalmas, 
nyolcszög alakú teremben. Nemrégiben zsákmányoltak két lépegetőt, olyat, ami Metropolis határőr-
ségében teljesített szolgálatot, és ezeket most EMP töltetekkel táraztak be, hogy azt a robotot leszed-
jék. 

A felvétel láttán nemcsak Weller sápadt el, hanem mindenki aki látta. Egyik férfi keze még re-
megni is kezdett, a tár halkan lötyögött a fegyverében. 

A nyolcszög alakú terem körülbelül ötven méterrel az irányítóközpont alatt helyezkedett el. Bel-
magassága elérte a húsz métert, szélessége pedig talán a százat is. Ideális hely volt arra, hogy csapdá-
ba csalja ezt a csapatot. Minden oldalából egy-egy főjárat nyílt, minden páratlan számmal jelölt a si -
lókhoz vitt, a párosak a rámpákhoz. Ha a főjáraton egyenesen hajtottak volna, ide érkezhettek volna, 
de éppen innen lőttek akkor, mint az őrült. 

– Kettes oda, hármas oda – kiabálta Weller, és a lépegetőket úgy helyezte el, hogy a berontó csa-
patot azonnal tűz alá vehessék. Arra számított, hogy elsőként az a robot ront be, és minél előbb le 
kell szedni, mert ha beszabadul a terembe, utána egész biztosan meg fogja tizedelni az itt lévőket,  
míg lelövik. Ha lelövik… 

A terem mennyezetéről különféle töltőberendezések és rakodóeszközök lógtak, mint cseppkö-
vek egy barlangban. A szélen magasított gyalogjárat húzódott, a főjáratokba vezető rámpákat kiváj-
ták, és a sarkokat, szintkülönbségeket sárga-fekete csíkos rikító vészjelzésekkel látták el. A minden-
hol domináns zöld fény itt sem maradt el, de a silókhoz vezető járatok peremét irritáló vörös lámpa-
sorral világították meg. 

Több helyen két ember magas konténerek hevertek szerteszét, és bár ezeknek megvolt a kijelölt,  
felfestett helyük a padlón, senki nem foglalkozott azzal, hogy ott legyenek. A két lépegetőn kívül –  
már katonás rendben – hat antigravitációs és két légpárnás jármű állt a terem oldalánál, üzemké-
szen, valamint néhány kerekes teherautó is, de ezekkel láthatólag nem foglalkoztak. 

– Uram, azt hiszem minden a helyén. 
A megváltoztatott térkép hamarosan ide fogja vezetni a támadókat.



Gyertek csak, mosolygott Weller magabiztosan, ám a többiek nem igazán akartak a közelgő ro-
bottal, és a mögötte cirkáló félemberekkel találkozni… 

 
 
Zet elfehéredve közölte felfedezését, és most nem a kom-egységen.
– Beszoptuk… 
– Bővebben? – kérdezte Steve, a többiek érdeklődve füleltek, de közben a közelükben nyíló fo-

lyosókat is lesték. 
– Weller megmásította a térképet, és most az irányítóközpont helyett a parkolóba csalt. 
– A kurva anyját – Steve már sírással küszködve nevetett. – A jó kurva anyját. 
– Mit tegyünk?
Steve behunyta a szemét egy másodpercre, majd kinyitotta. Vett egy mély levegőt, bent tartotta, 

majd úgy fújta ki, mint egy dühödt sárkány. – Milyen hosszú az út a parkolóba? Mert most akkor az  
ugye az irányítóterem. 

– Nagyon hosszú. 
– Odaérünk, ha teljes sebességgel futunk? 
– Igen.
Kilövés kilenc perc múlva, hangzott a könyörtelen gépi hang. 
Elindultak visszafelé olyan tempóban, ami még nekik is rekordnak számított… 
 
 
– Uram, visszafordultak. 
– Nem gond – mosolygott Weller. – Lezárás indulhat. 
 
 
Steve orra előtt levágódott a plafonból az egyik ajtó. Belerúgott egy hatalmasat, és csak ezután 

nyomta meg a nyitógombot, de semmi nem történt. 
– A robotom a másik oldalon ragadt, nem tudom irányítani – nyelt egyet Zet. 
– Mennyid van még? 
– Kettő. És ezt az ajtót… – lépett a nyitópanel elé, és megvizsgálta –, sem tudjuk már kinyitni. 
Egy újabb ajtó záródott le látótávolságon kívül, de hallótávolságon belül. 
– Zet, van út a parkolón át az irányítóterembe? – kapta oldalra fejét Steve amint egy újabb ajtót 

hallott lezáródni egy másik irányban. 
– Van, csak hosszabb. De még odaérhetünk, de ehhez kurva gyorsan át kell  törnünk Weller  

csapdáján. 
– Akkor ne várassuk az öreg buzit. Indulás!
Visszafordultak, és mikor a parkolóba vezető széles folyosóra léptek, felvették a harci formációt. 

Zet a maradék két robotját megint előre reptette, mellettük Thy-on volt a sor, hogy az elsők között 
betörjön, és szemtől szembe kerüljenek Wellerrel. 

Mikor mindenki készen állt, feltartott hüvelykujjal jeleztek Steve-nek, aki máris kiadta a paran-
csot a támadásra. 

Weller, jövünk… 
 
 



A lépegetőben ülő férfi az ujját a ravaszon tartva várakozott, hogy az a félelmetes mészérlást 
végrehajtó robot felbukkanjon. Tudta, hogy álcázást használ, ráadásul nem is élőlény, ezért még a 
hőlátásnak sem vehette hasznát. Infravörös spektrumra kapcsolt, és úgy vélte, ezzel észreveheti. 

Társának átadta a megfelelő instrukciókat, és vártak, hiszen a támadók már bármelyik pillanat-
ban betörhetnek. Eközben újabb rengések rázták meg a termet, hisz a tüzérség még mindig lőtte a  
silók tetejét, de hasztalanul. Nem tudják megállítani a kilövést. 

Egy pici elváltozás jelent meg a bevezető folyosó képében, a férfi szíve hevesen vert. Jönnek. 
De néhány másodperc múlva belátta, csak a képzelete játszott vele. 
Persze nem a képzelete volt, hanem Zet két maradék robotja, amik magukat álcázva szálltak be a 

terembe, és senki nem vette észre őket. Rátapadtak a két lépegető hátuljára, és máris felfelé iszkol-
tak, hogy valami sérülékeny elemet találjanak, aminek szétszedésével a lépegetők leállnak. 

Ez a művelet eltartott egy bő percig. 
Kilövés nyolc perc múlva. A személyzet azonnal hagyja el a siló közeli szektorokat. Ismétlem… 
Már csak nyolc percig kell tartani őket, gondolta a férfi. Csak nyolc… 
Ekkor a lépegető egy zúgás kíséretében lekapcsolt, Weller pedig őrjöngve kiabált bele a rádióba.  

– Mit művelnek? 
– Nem mi voltunk, uram. 
– Az idomár lenne? Nem látták bejönni a robotjait?
A férfi ekkor rájött, hogy az a két kis, képzelődésnek vélt dolog volt a két robot. Ám már nem 

számított. – Nem láttuk, uram – próbálta menteni a bőrét. 
A következő pillanatban pedig berobbant a harci robot is. Olyan sebesen futott, hogy a bejáratra 

célzó emberek csak későn húzták meg a fegyverek ravaszát. 
Thy lerobogott a rámpán, és máris egy szemben lévő, tank méretű konténer takarásába csúszott 

be. Le sem tudott fékezni, a masszív fémfal döngve állította meg. Néhányan próbálták kereszttűzbe 
fogni, oldalirányból közeledve, de sisakjuk elektronikája megszenvedett a célpont megfelelő kijelzé-
sével. 

Thy elrugaszkodott a talajról, és a konténer tetejére ugrott. Eközben felmérte a számára legve-
szélyesebb forrást, egy közelben cirkáló nőt, és feléje lőtt pisztolyával. A lézersugár átégette a sisak 
szinte mértani pontosságú közepét, a nő pedig összecsuklott. 

A sugár forrására azonban azonnal tüzet nyitottak. 
Thy persze már nem volt ott, újra felugrott, és megkapaszkodott egy plafonról lógó szerkezet-

ben. Átlendítette magát, mint az őserdőben indákon közlekedő bennszülött, és a következő vaskos 
szerkezeten már egészen a plafonig tudott mászni. Támadói néhány tizedmásodperces késéssel tud-
tak csak rácélozni. A plafont borító merevítőelemek közt máris észrevétlenebbül tudott szökellni, 
kúszni, mászni, és miután kikerült a célkeresztekből, máris küldte a képeket az ellenség elhelyezke-
déséről Steve-éknek. 

Akik ezután berontottak, és máris lelőve két közelben lévőt megkezdték a szétszóródást. 
– Sylvia, te jobbra, Amanda, balra, Zet, maradj hátul, én középen. 
Zet robotjai – miután elvégezték első számú feladatukat – ellökték magukat a lépegetők masszív 

felületéről, és a kijelzett adatok alapján azon fegyveresek felé lendültek, akik messze tőlük bújtak 
meg, de mégis veszélyesnek minősültek, mert orvul leadhattak lövéseket. Egyik robot egy kisebb, 
ember méretű konténer tetejére érkezett. Mivel odabent nem volt semmi, ezt a landolást még egy fi-
nom döngés is kísérte, de a férfi a fegyverek ropogásában ezt nem hallotta. A robot a peremre má -
szott, majd ráugrott a sisakra. Még röptében változott pókká, rámászott a sötétített üvegre, és bere-



pesztette, majd szinte lehámozta az arccsontról a húst és bőrt. 
A másik robot röptében a talajra süllyedt, itt csúszott, és ráfonódott a másik megbújó bokájára, 

amit gyorsan körbefont, belül élesítette kiálló elemeit, és egy hirtelen forgó mozdulattal átvágta a 
páncélt és levágta a férfi lábát, aki agóniában üvöltve dőlt el. Ezután a robot felslisszolt a páncél 
mellrészén és szinte becsapódott a sisak alá, az állrésznél. Az üvegre már csak a szétroppantott fej-
maradványok fröccsentek. 

Sylvia sebesen futott a gyalogjáraton, egészen addig, míg kijelzői fel nem villantak vörösen, je-
lezvén azt, hogy ketten ráirányították a célkeresztet. Megállt rohanásában, majd egy nagy ugrással 
elhagyta a gyalogjáratot, ászállt a korlát felett, és a kissé alant húzódó talajon landolt. Éppen időben, 
előző helyén két lövedék ütött ökölnyi lyukakat a falba. 

A landolás után továbbvezette lendületét, és bukfencezett egyet, majd még egyet. Egy eddig ta-
karásban lévő nő elé érkezett így, aki odakapta a fegyvert, de későn. Sylvia kisöpörte a lábát, a nő az  
oldalára zuhant. Még sikoltott is egyet, de ezt Sylvia már nem hallotta, csak fekvő helyzetből húzta  
meg két fegyverének ravaszát és szitává lőtte. 

Felpattant, és páncéljáról kékesen villódzva pattant le néhány lövedék, egyik azonban éppen me-
rőlegesen csapódott be, és a páncélba fúródott. Ráadásul páncéltörő heggyel képezték ki. Átsiklott a 
páncélon, bele testébe. Ez a lövedék és a többi, még a lepattogzók is, belökték egy konténer tövébe, 
agyát fájdalom ködösítette el. Tudta, hogy a bal veséjének tájékán találták el. Agyában máris aktivál-
ta a fájdalomcsillapítót, adrenalin injektálást, és a nanorobotok máris kilökődtek, hogy saját kis gél-
jükben úszva, a mesterséges és természetes vénákon át a sebbe áramoljanak, és nekiálljanak a javí-
tásnak. Sylvia tudta, hogy most le kéne állnia öt-tíz percre, de nem tehette. Ezért a javítást hagyta, 
kétszeres erősségűre állította a fájdalomcsillapítást, és újult erővel vetette magát a harcba. 

Amanda balra nyomult, de rá senki nem lőtt, mintha nem ítélnének őt túl veszélyesnek. A leg -
közelebbi oldaljáratból azonban egy férfi toppant elé, és máris fejbe akarta lőni. Amanda lebukott, a 
fenekére érkezett, és kisöpörte a férfi lábait. A rúgás nem sikerült erőteljesre, ezért csak megzavarta.  
A férfi újra ráfogta fegyverét a nőre, aki most fellökte magát, és testével veselkedett neki. Ledöntötte 
a lábáról, ő maga is ráesett, majd kardját gyorsan a sisakba mélyesztette. A férfi még rángott kettőt, 
majd kilehelte lelkét. 

Amanda legördült a halottról, és gyorsan bekúszott oda, ahonnan ez kitoppant, ugyanis ketten 
lőttek rá. A lövedékek szikrákat vetettek a korláton, a falon, vagy lyukakat ütöttek ez utóbbiba. Két 
lövedéket Amanda ruhája letérített pályájáról, így megúszta. 

Mikor takarásban volt, ismét szidta magát a páncélruha miatt. Most már nemcsak védtelennek, 
hanem szinte meztelennek érezte magát. De társainak szüksége van rá, azért várt egy kicsit, míg a rá  
tüzelők feladják szándékukat, majd felpattant, és teljes sebességre kapcsolva rohant tovább a gyalog-
járaton. Szemei előtt kijeleztette a fegyverek tűzívét, és látta hogy egyik sem irányul feléje. Ezt a kis  
időt kihasználta, addig futott, míg szinte teljesen megkerülte a termet, és a másik oldalon levetődött 
a gyalogjáratról, majd bebukfencezett egy konténer mögé. Eközben leesett a kalapja, melyet egy lö-
vedék lökött félre, de kinyúlt érte, és pillanatnyi biztonságban hátát a konténernek vetve leporolta,  
majd a fejére tette. A belső felébe épített érzékelőlapok a bőrével érintkezve bekapcsolták a kalap vé-
delmi áramköreit, és szinte a haját borzolták. Kilesett egy pillanatra, és két feléje közeledőt látott, 
akik fedezékről fedezékre nyomultak közelebb. E kis idő alatt is kiszámította a mozgás közti időt, és  
mikor épp fedezéket váltottak, nemes egyszerűséggel mozgás közben lőtte le őket pisztolyával. A 
fegyverropogásban a süvítést szinte mindenki észlelte, ezért a nő tudta, hogy gyorsan fedezéket kell 
váltani, különben bekerítik és neki vége. 



Steve középen rohant le, és még futtában eldobta magát, hogy a legközelebbi konténer mögé 
csússzon. Felette lövedékek süvítettek át. Lábával megállította a csúszást, és felpattant, hátát a konté-
nernek vetve. Egyik irányba pillantva meglátta Sylviát, amint éppen pár sorozat kaszál keresztül tes-
tén, sőt még azt is látta, hogy egyik lövedék a testébe csapódik. 

– Sylvia, jól vagy? 
– Igen – válaszolt a nő, eközben pedig takarásba kúszott. – Már rakom össze magam, fájdalom-

csillapítás kétszeresen. Nyomás tovább! 
– Látod Wellert? 
– Nem. Mindegyik egyforma páncélban van, csak azt látom… – egy pillanatra abba kellett hagy-

nia, ugyanis fedezékéhez közel megint szikraeső keletkezett az újabb lövedékektől. Támadói nem 
látták őt, csak beszorították. – Csak azt látom ki a nő és a férfi, ennyi. Kéne fedezet, hogy kijöhes-
sek. 

– Lökd át az adatokat!
– Ment. 
Steve szemei előtt egy kis kockában a nő által látott kép jelent meg. Ezt a fejében lévő processzor  

visszaszámolta a saját látképére, és máris tudta, hogy kihajlás után milyen irányba kell céloznia.  
Nem is teketóriázott. A konténer oldalához ugrott, villámgyorsan kihajolt, és egy kapáslövéssel lyu-
kasztotta ki egy támadó mellkasát. 

– Egy vége – jelentette Steve miután fedezékbe húzódott. 
– Még hárman lőnek. Bassza meg, egyik rám lát. – Újabb ropogás harsant, és Sylvia szétlőtte az 

egyik jobb karját és vállát. – Oké, még egy vége. Kettő maradt. 
– Szedem a következőt – Steve a konténer másik sarkához futott, és még szerencsésnek mond-

hatta magát, mert rá senki nem lőtt még mindig. Kihajolt, célzott, lőtt. Hastalálat, a fickó kirepült a 
fedezéke mögül, láthatóan nem számított arra, hogy ebből a szögből is érkezhet támadás.

– Egy maradt rajtad. 
– Mit csinál a többi? 
– Nem tudom. 
– Ó, segítség, segítség – harsant Amanda hangja. 
A kalapján gellert kapott pár lövedék, és ketten közeledtek feléje két oldalról, egyes lövésekkel 

tartva a nőt a fedezéke mögött. Amanda nem tudott mit tenni, bármerre mozdul, lekaszálják. Meg 
kellett kockáztatnia azt, hogy átugrik az egyik tűzíven, és ruhája lepattintja a lövedékeket. Felpat-
tant, és a tőle enyhén jobbra lévő emberméretű konténer felé lódult. Ha becsúszik mögéje, egyiktől  
teljesen takarásban lesz, a másikra meg rá fog látni. Két szökellés – melyet egy távolugró is megiri-
gyelt volna – után elvágódott. Az egyes lövések már sorozattá váltak, és a lövedékek felette süvítettek 
el, hármat kivéve, melyeket a ruhája eltérített. Csúszás közben pisztolyával lőtt rá arra, amelyiket lát-
ta, de nem találta el, a plazmalövedék csak a mellette lógó emelőszerkezetből olvasztott le egy részt.  
Amanda becsúszott a fedezék mögé, és guggoló pozícióba küzdötte magát. Most egyik sem látta őt. 
Ám míg csúszott, szemével felvétel készült a pozíciókról, ezt most visszajátszotta, átszámolta, és egy 
kapáslövéssel tüntette el a férfi fejét. 

– Egy maradt rajtam, ó jaj. 
Ekkor fedezékét a másik oldalról lövedékek kezdték szaggatni. A külső falon átmentek, és a bel-

sőt rombolták. Ha ez így folytatódik, bajban lesz. A lövedékmennyiség miatt kilesni sem tudott, rá-
adásul egy másik is észrevette őt, és becsatlakozott a harcba. 

Ekkor tűnt fel Thy, aki leugrott a plafonról, és pontosan a sorozatot lövő férfi mögött landolt. 



Átszúrta testét hátulról, a pengéje a mellkason jött ki. A sorozat abbamaradt. A másik, aki épp csat-
lakozott, meglátta Thyt, és tüzet nyitott… volna, de ezt a két másodperces késlekedést most Aman-
da használta ki és kihajolva oldalba lőtte. 

Thy nem szólt semmit, csak a legközelebbi áldozat felé vetette magát úgy, hogy először nekivá-
gódott egy konténernek, aminek még az oldala is behorpadt, majd onnan ellökve magát egyenesen a 
rémült arcú nő felé lendült, akinek lecsapta a jobb karját tőből. 

A fegyverropogás még továbbra sem szűnt, ugyanis most Amanda épp nem volt támadás alatt. 
De Steve igen… 
Oldalról közeledtek feléje, onnan, ahol Amanda elfutott még a betöréskor. A lövedékek egyre 

meredekebb szögből csapódtak be, ami azt jelentette, hogy mindjárt rálátnak. 
– Sylvia, most nekem kell fedezet.
– Meglesz – felállt, és máris küldte a képeket Steve fejébe. – Képek mentek. 
Steve rávetítette az új képeket az előbbiekre, és elvágódott úgy hogy térdmagasságban a feje és 

karja kilátszódjon. Ez meglepte a támadókat, akik fej- és mellmagasságban tartották a fegyvert, és  
mire újra céloztak, testük már rázkódott Steve lövéseinek köszönhetően. A tár kiürült, ekkor csuk-
lott össze a második célpont. Míg visszamászott a fedezékbe, újratöltött. – Ezeknek is vége – jelen-
tette. 

– Akkor megyek tovább, keresem Wellert, bár lehet, hogy már megöltük.
– Látom, én látom – harsant Thy hangja. – Fentről látom, sisakja nincs a fején. Most száll be az  

egyik kocsiba. 
– Ne hagyd meglépni! – Steve ezt már nemcsak a fejükben mondta, hanem még üvöltötte is. 
Thy levetődött a magasból a kocsira. Súlya betörte az üveget, és agyonnyomta a hátul ülő férfit.  

Ám Weller vezetett, és kihasználta azt, hogy…  
– Jaj, beszorultam. 
Weller már felemelkedett. Járművén Amanda és Steve lövései sisteregtek és kopogtak, de a férfi  

megállíthatatlanul gyorsított, méghozzá úgy, hogy Thy felsőteste neki fog csattanni a kivezető folyo-
só tetejének. 

Thy nem tudott sokat tenni. Lába beszorult a hullába és a szétroncsolt székbe. Le kellett húznia a 
fejét. 

Weller berepült a folyosóba, a kocsi teteje szikraesőt húzott maga után. Thy ebbe belehalt volna. 
Ám most épp bent volt, a vadászott személy mögött. Csak épp nem tudott megmozdulni. 
– Hát ismét látjuk egymást – mosolygott hátra Weller, és egy kábítópisztollyal fejbe lőtte Thyt. 
A lány kikapcsolt, csak egy darab vasként nehezítette a repülést. Weller már kellően eltávolodott 

a parkolótól, ezért most megállt, hogy kidobja a testet. Kinyitotta a tetőt, majd a biztonság kedvéért 
még egyet belelőtt a fejébe, de nem a pisztolyával – mert tudta hogy a robotok feje a legsérthetetle-
nebb, és akár egy tank is ráhajthatott volna –, hanem a kábítóval. A kék sistergés után fogait össze-
szorítva emelte ki a testet, majd a folyosóra dobta. Lecsukta a lyukas tetőt, majd rákapcsolt. 

Kilövés hat perc múlva, harsant a hang. 
Győzelem, gondolta a férfi, és még jobban gyorsított. 
Steve-ék eközben tudták, hogy Thyt kilőtték, de azt nem, hogy csak egy időre. 
– Zet, nézd meg mi van Thyjal. 
– Vettem. Egy robotom megy Weller után,  de az árnyékolás… oké,  most  árnyékolódott  be,  

Weller mesze jár. 
– Kurva anyját. Kapcsolatba kell lépnünk a kintiekkel, Pete elkaphatja. 



– Nincs rá mód. És… Bassza meg. Steve! Tőled jobbra – jelentette a srác, ahogy a parkolóban 
még mindig dúló csata hevében észrevette a férfit jobbról bekeríteni igyekvő párost. 

Steve máris kilesett, és lőtt egy sorozatot az új tárból. A két férfit máris fedezékbe kényszerítette,  
de még többen közeledtek feléje. 

Zet robotja rátapadt a duó egyik tagjának hátára, és a tüdőbe nyomott tűvel megölte. 
– Egyik vége. 
Majd a másikra – aki észre sem vette társának halálát – is rászállt a robot, és nyakba szúrta. 
– Másik is. Steve, kijöhetsz. Másik robot mindjárt landol Thyjon.
A lány az oldalán feküdt, feje körül még mindig kékes szikrák futottak össze-vissza. A robot le-

szállt a nyakára, és a már előzőleg nyakpánttá alakultat újraindította. A kék fénycsík felderengett, 
majd gazdájának nyakába nyomta a szükséges folyadékokat, hogy a bioáramkörök újrainduljanak.  
De ehhez még kellett egy kis idő. A másik robot elszökkent a testről, és újra beszáguldott a parkoló-
ba, ugyanis Steve máris kiadta az utasítást, hogy lövöldözés helyett – hiszen még vagy húsz ellensé-
ges fegyveres cikázott odabent – az irányítóterem felé kell nyomulni, mert… 

 Kilövés öt perc múlva. Ismételt felszólítás a személyzetnek, silót környéki szekciókat elhagyni.  
Ismétlem… 

  
 
Tomék még csak most tudták meg, hogy a kilövés már csak öt perc múlva történik meg. Épp 

nem harcoltak, csak csendben nyomultak a letöltött térkép alapján kijelölt irányítóközponthoz, de 
azt nem tudták, hogy ők is rossz irányba tartanak. Azt azonban biztosan tudták, hogy nem fognak  
odaérni időben… 

A férfi kiadta az utasítást a telep elhagyására. Innen már minden Steve-éken múlik. 
És ekkor száguldott el mellettük Weller… 
 
 
Pete a tankban örömmel nézte, ahogy a tankok rombolják le a silók tetejét. Még ő sem tudta, 

hogy már csak öt perc és vége mindennek…  
Ekkor hirtelen valami hideget érzett a tarkójánál. 
– Ne mozdulj – utasította az előzőleg elfogott srác. 
Pete lemerevedett, és feltette kezeit. Hogy lehettem ilyen hülye, szidta magát. Meg kellett volna 

kötözni. Most fegyvert szerzett, és elkapott engem, és… 
– Csak nyugalom. Repüljön az északkeleti rámpához!
Pete engedelmeskedett,  és most csak egyet tudott tenni:  rábízni Becky-re a megfelelő döntés 

meghozatalát. Mivel MI volt, számíthatott okos húzásra, de ugyanakkor bődületes ostobaságra is,  
lévén a kreativitás leprogramozása még továbbra sem sikerült. 

Mikor repült a rámpa felé, Bekcy már a megoldáson gondolkozott. És láthatólag a legjobb dön-
tést hozta meg, ugyanis a műszerfalon lévő egyik kijelzőre írt egy üzenetet a beszéd helyett, és ezt 
csak Pete láthatta, a srác nem. 

– Pete, készülj, mindjárt vészhelyzeti fékezést hajtok végre, és a srác előre fog esni. 
Válaszadásra nem volt mód, de Pete – lévén imádott mindenféle mesterséges létformát – most 

egy másodperc erejéig azt kívánta, hogy ezt a személyiséget ültessék bele egy Thy szerű, „B” kategó-
riás testbe, és akár azon nyomban összeköti magát vele egy életre.

Felkészült. A tank lassított, és hirtelen minden energiát az elülső fékezőhajtóművekre irányított. 



A srác átbukott az ülésen, kezében elsült a pisztoly, ami a szélvédő belső felén gellert kapott. Pete el -
kapta a kezét, még jobban megrántotta hogy teljesen cselekvésképtelen legyen, majd az arcába öklö-
zött párszor. 

A srác elájult. Pete gyorsan hátraugrott, hasra fektette, és kezét hátul összekötötte. Ezután vissza-
pattant a vezetőülésbe, és a plafon felé nézett. – Becky, istennő vagy. 

– Köszönöm a bókot, Pete. 
– Áttelepíthető vagy másik testbe? 
– Igen. Fejlődési lehetőségek is telepítve. 
– De ez hogyan? 
– Revy készített. 
Pete megértett mindent. 
– Akkor, Becky, én most hivatalosan megkértem a kezed. 
– Meggondolom, Pete. – És most végre aktiválódott az újabb rejtett funkció, és kivetítődött Bec-

ky arca. Mosolygott. – Köszöntelek, Pete. Az eredeti nevem Julia Tres, halálom után Revy lementette 
a memóriámat, és igazából ez most maga Becky. 

– Beléd szerettem. 
– Most koncentráljunk az akcióra. Egy járművet észlelek a rámpán. Nagy sebességgel közeledik. 
– Vágjuk el az útját. Ha Steve-ék lennének, üzentek volna rajtad keresztül. Tehát ez ellenség. 
– Értettem, Pete. Átvegyem az ágyúk tűzvezérlését? 
– Igen, most az irányítás több változtatást igényel. 
Pete nem tudta folytatni, ugyanis a kiszáguldó jármű – aminek tetején embernyi lyuk tátongott, 

ugyanis ezt törte át Thy – most egy robbanás kíséretében piruettezett egyet a levegőben, és zuhanó  
pályára lépett. 

– Szkennelés eredménye azonosított embert jelez – közölte Becky. – Ez Frank Weller ezredes. 
– A geci… Lődd ki a hajtóművet!
– Felesleges, az iménti robbanásban éppen az semmisült meg. 
– De ki lőtte ki? 
– Távirányított bomba volt. 
– Akkor ez Oscar – kiáltott fel örömtelien Pete, és máris az éppen földbe fúródó kocsi felé re-

pült. 
Ám hirtelen többen érkeztek Weller segítségére… 

 
Tom ujjongva gratulált Oscar remek manőverének, ugyanis mikor Weller elrepült mellettük, egy 

bombát hajított a kocsi után, amit a hosszú folyosó és az ebből következő árnyékolás hiánya miatt  
remekül tudott irányítani. A bomba beérte Wellert, és kirobbantotta a főhajtóművet a helyéről. 

– Indulás kifelé. A rakétát nem tudjuk már megállítani, de Wellert elkaphatjuk.  
Egyikük sem tétlenkedett, csak rohantak, ahogy a lábuk bírta… 
 
 
Dixon és egységei már régen eltévedtek, és térképük sem volt. Ám ekkor ők is meghallották a 

hangot. 
Kilövés négy perc múlva. A személyzet azonnal húzódjon biztonságba. 
De melyik siló az, kiabálta Dixon dühödten a plafon felé, hogy levezesse idegességét. 



Ám nem kapott választ. 
Az eddigi cirkálásukban elvesztettek négy embert, és közel tíz ellenséget terítettek le, de fogal-

muk sem volt, hol járhatnak. Ám a visszafelé vezető utat ismerték. 
Dixon kiadta a parancsot a visszavonulásra, és bízott abban, hogy ebben a rövid időben Steve-ék 

sikerrel járnak, és Weller nem fog meglépni. De egy biztos, hogy ő már semmit nem tudott tenni az 
ügy érdekében. 

Rohantak, hogy elhagyják az egész létesítményt… 
 
 
Steve átcsúszott egy másik fedezék mögé úgy, hogy felvételt készítsen a lövészek pozíciójáról. Ezt 

máris küldte a többieknek, de csak Sylvia tudott mit kezdeni ezzel. Meglepetésszerűen pördült ki 
mögöttük, és mindkét fegyveréből kieresztette a három férfire az összes lövedéket. 

Az utolsó  hulla  még rángatózott,  és  a fegyverropogás már alábbhagyott,  ugyanis  egy macs-
ka-egér játék alakult ki a parkolóban, mely eddig huszonhárom halálos áldozatot szedett mindössze 
öt perc leforgása alatt.

– Szép volt – dicsérte meg Steve a párját. 
– Köszi. Zet, kéne fentről érkező felvétel. 
– Most a rakétára koncentráljunk. El kell jutnunk az irányítóterembe, hogy… 
A csendben most szívüket is megállítva dörgött fel a hang. Kilövés három perc múlva. Szekven-

ciák indítva. A személyzet azonnal távozzon a silók közeléből. Szakaszoló ajtók automatikus zárása  
egy perc múlva. 

– Bassza meg, ez lezárja az utat oda – pánikolt Steve. 
– Más út kell nekünk – nyugtatta meg Zet. 
– Zet, ki tudod iktatni a rakétát, ha odajutunk? 
– Te is ki tudod, bemész és kieresztesz egy tárat minden villogó dologra. 
– Oké. Te lassú vagy, de Sylvia, Amanda és én gyorsak, ezért mi hárman megyünk csak. Mi van  

Thyjal? 
– Mindjárt magához tér, de most csak ott fekszik a folyosón. 
– Melyik kell nekünk a rakétához? 
– Küldöm az adatokat. 
Steve szeme előtt megjelent a telep háromdimenziós térképe, melyen ugyan felcserélték a két 

szekciót, de remélte, hogy nem változtatták meg az egészet. 
– Megvan. Másfél percen belül odaérünk. Zet, te menj el Thyjért, és maradj vele! Húzd bizton-

ságba! Sylvia, Amanda, hagyjátok a megmaradtakat a picsába, és nyomás az ötös kapuhoz! Útvonal  
ment a fejetekbe. Futás! 

A két nő szemei előtt megjelent minden adat, majd fedezéküket elhagyva, és lábaik erősítését  
bekapcsolva egy futó ember sebességének háromszorosával kezdtek rohanni Steve után. 

Kilövés két perc múlva… 
 
 
 Weller kikászálódott a lezuhant járműből, miközben a telep rámpájából szinte rajzottak kifelé a 

még bent maradt emberek, de nem azért, mert a kilövés elől menekültek, hanem azért, mert Weller 
kiadta a végső visszavonulási parancsot, hiszen győzött. A rakétát már senki nem tudja megállítani. 

Becky azonban a közelébe lebegett, és minden ágyújával becélozta. 



– Frank Weller ezredes – harsant Pete hangja a hangosbeszélőben, de a közeli robbanások miatt 
ezt alig lehetett hallani. – Ne mozduljon, tegye fel a kezét, le van tartóztatva. 

A férfi engedelmeskedett, de az arcára közelített képen pimaszul vigyorgott. 
– Miért vigyorog ez? – kérdezte Pete most nem Becky-től, hanem csak úgy a levegőbe. 
– Talán azért – mondta Becky egyre emberibben –, mert éppen jönnek az egységei segíteni neki. 
– Mi? – hökkent meg Pete. – Ne már. 
Egy antigravitációs jármű suhant be az ezredes mellé, aki a felnyitott tetőn át gyorsan bemá-

szott. Pete pedig már kiadta volna az utasítást a tüzelésre, de éppen őket kezdték lőni mindennel, 
amivel a közelben tartózkodók rendelkeztek, beleértve azokat a rakétavetőket is, amikkel a  speciális 
egységet leszedték. 

Becky aktiválta a tank páncélzatát, egyenletesen elosztva a védelmet, ugyanis minden oldalról 
lőttek, és a támadók száma egyre szaporodott. 

– Ez nem fog menni – kiáltott Pete. Bár a tank eddig remekül bírta a strapát, kezdett fogyni az  
energia. – Becky, tűnés innen! – Ezt úgy közölte, mintha az MI testet öltött volna és mellette ülne. 

Elfordította a tankot, és távolodni kezdett. Az első húsz méter után csökkent a bejövő romboló-
erő mértéke, és ebből Pete rögtön tudta, hogy csak Wellert mentik. 

Az öreg már bemászott a járműbe, a sofőr lecsukta a tetőt, és kilőtt, nyugat felé, és rengeteg má-
sik jármű követte. 

Pete ezután még messzebb repült, majd mikor a rá tüzelők teljesen feladták tevékenységüket, je-
lentett Revy-nek. 

– Itt Pete. Weller meglógott. 
– És hogy áll a rakéta? 
Pete még mindig nem tudta, hogy már csak két perc van, és Revy-t senki sem tudta informálni a 

bajról. – Még körülbelül egy óra, de meglesz. 
– Biztos vagy benne? – kérdezett vissza Revy, ugyanis Pete ekkor olyat látott, amitől majdnem 

megállt a szíve. 
– Nyílik az északi siló teteje…  
– Micsoda? Hogyan? 
– Nem tudom. Ez veszélynek teszi ki a rakétájukat, mert több beomló elem hullhat be. Miért 

nyitják ki már most? 
– Talán mégsem olyan sok idő a kilövés, csak néhány perc? 
– Nem tudom. 
Ekkor érkeztek Dixonék a felszínre, és leadták a jelentést Revy-nek, aki a tényeket közölte. 
– Pete, sajnos azért nyitják a tetőt, mert lőnek egy perc múlva. 
– Ne… 
– De, sajnos… Vesztettünk. 
 
 
Steve-ék sebesen rohantak az irányítóterem felé, mikor a gépi hang ismét könyörtelenül dörgött 

a hangszórókból. 
Kilövés egy perc múlva… Ötvenkilenc… ötvennyolc… 
Egy utolsó ajtó választotta el őket a teremtől, melyet bezártak. Még odafutás előtt érkezett a pa-

nelre Zet robotja, és kinyitotta nekik. 
A parkolóhoz hasonló formájú, de csak negyedakkora teremben a két hátramaradt férfi tartóz-



kodott, akik most kétségbeesetten lőttek pisztolyaikkal a bejárat irányába. Steve egyenesen bero-
hant, leszaltózott a magasított peremről, és döngve érkezett a két férfi közé. 

Harminchárom … harminckettő… 
Egyikük azonban ráugrott a férfire, hogy még ezt a néhány másodpercet is megnyerjék maguk-

nak. Ez a manőver az életébe került, ugyanis Steve úgy dobta át magán, hogy még az asztalt is szét-
törte a testével. 

A másik sem hagyta magát, fogait vicsorgatva ugrott a férfi hátára, de ebben Zet robotja meg-
akadályozta, és elaltatta. 

Lévén Steve gyorsabban futott egy fokkal, mint a két nő, ezért ők csak most toppantak a terem-
be. A férfi máris megint üvöltve és a kom-egységen is kiadta az utasítást. – Lőjetek szét mindent! 

Lőni kezdett a berendezésekre, amelyek szikraesőt okádtak ki magukból. Egymás után aludtak 
ki a fények. Sylvia keresztülkaszált mindenen, Amanda ide-oda lőtt, közben még kardjával is csépelt 
mindent, amit tudott. 

Öt… négy… három… 
Már mindannyian üvöltöttek, úgy lőttek… 
Kettő… egy… Kilövés!
Ekkor fülsértő robaj hallatszott, és a rakéta még mindig kivetített képe mozgásba lendült…  
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



16. RÉSZ
FINÁLÉ  

– Ne… – motyogta Sylvia, miután ujját felengedte a ravaszról. Minden eddig cselekedetük hasz-
talan volt. Vége mindennek… 

Steve szemébe könnyek szöktek, de a dühtől. Ha most egyet kívánhatott volna, az az lenne, hogy 
ezt a látványt megmutassa Wellernek úgy, hogy közben a nyakát szorongatja, fejét veri az egyik asz-
talba. 

Amanda egy asztalnak támaszkodott, majd fejét lehajtva kifújta az eddig bent tartott levegőt. 
Már nincs hová visszatérni. Az emberiség újraéledő virága, Metropolis, nem egész két óra múlva a 
földdel lesz egyenlő… 

 
Pete csak azért nem püfölte dühödten a műszerfalat, mert úgy érezte ezzel Becky-t ütné. Zokog-

ni kezdett, amint látta a magasba röppenő rakétát. Most mi lesz? Ezek a hús-vér egyedek véget vetet-
tek egy zseniális gépi elme alkotásának, és ezzel együtt emberek millióinak. 

Csak abban tudott reménykedni, hogy a rakéta valami oknál fogva célt téveszt… De erre az  
esély barátnője szerint minimális… 

 
Dixon térdre rogyott. Minden hiába volt. A körülötte lévő emberei halkan mormogva figyelték 

az ég felé törő rakétát, miközben Weller és utolsó egységei eltűntek a szemük elől. De ez már nem 
számít. Ők győztek… 

  
Tomék is a felszínre érkezve döbbenten figyelték, ahogy a rakéta húzza a sárga izzó csíkot maga 

után. Greg és Karen összeölelkeztek, Oscar dühödt arccal nézte a távolodókat és azon gondolkozott, 
hogy utána küldi mindazt, amije van, de már túl messze jártak. Tom pedig kiégettséget érzett, vala-
mi olyasmit, mint mikor felébredt a föld alatt. Nem volt körülötte semmi és senki, és a most mellette 
álló társainak szavai sem jutottak el hozzá… 

 
Zet egy parkolóban zsákmányolt járművel felszedte Thyt, és kirepültek, majd mindketten né-

mán meredtek az égre, és az ott szálló rakétára… 
 
 A még belvárosban harcoló egységek közül Welleré sebesen elhagyta a terepet és távozott a had-

színtérről, ráadásul úgy, hogy a támadók ebben meg sem akadályozták őket, hisz bent szomorúan 
vették tudomásul a vereséget. Nem így a távozók: minden tankban örömujjongás harsant, még az ég 
felé is lőttek kitörő örömükben… 

  
A tüzérségi egységek tankjaiból egymás után szálltak ki az emberek, és tátott szájjal bámulták a 

rakétát. Ezután előkerültek a ritka alkalmakra tartogatott szivarok, kis kortyokat tartalmazó lapos-
üvegek, hisz már nem számított semmi. Otthonuk két órán belül megsemmisül… 

  
Az interkontinentális rakéta egészen az atmoszféra felső rétegeit érintve repülte át a nagy távol-

ságokat, és Chicago, vagyis Metropolis közelében módosította pályáját és zuhanni kezdett. 
Revy igyekezett a zavaróberendezésekkel eltéríteni a rakétát, de ez csak azért nem sikerült, mert  



nem állt rendelkezésre elég idő. A rakéta zuhant, könyörtelenül… 
A becsapódás a déli városrész tövében történt meg, ahol hatalmas izzó gombafelhő emelkedett a 

magasba, miközben hatalmas rombolóerő szabadult el, ami a déli falrész egy több mint tíz kilomé-
teres szakaszát változtatta olvadt ronccsá, és elsöpörte a két közeli piramist, és az összes házat egy 
ugyanekkora átmérőjű körben. 

A gombafelhőt Weller egységei ujjongva figyelték a távolból. Ők már mind az elsüllyedt város-
ban álltak készen a támadásra. Az eddig közelben elrejtett, és föld alól egy titkos járaton át felszínre  
hozott járművek tömkelege már készen állt a támadásra. Felszerelésük, és a kocsikat borító sugár-
zástól védő rétegeknek köszönhetően néhány napon belül betörhetnek Metropolisba. 

Néhány órával később e csapathoz megérkezett Weller, akit a több száz egybegyűlt üdvrivalgás-
sal köszöntött. Az öreg arca még mindig piszkos volt, egy helyen meg is karcolták a szilánkok mikor 
az a robot beugrott a fülkébe, de semmi egyéb baja nem volt. 

Kiszállt, és a parancsnokhoz lépett. 
– Uram, gratulálok, tökéletes tervezés volt. 
– Köszönöm, fiam. El kell ismernem, hogy majdnem meghiúsult minden, ugyanis az ellenfele-

ink nagyon okosak voltak. Tudják, hogy ki Metropolis irányítója? 
– Igen, valami robot, ez a hír eljutott ide, de nem tudunk részleteket. 
– Ezt nézze! – Ezzel lejátszotta a felvételt Revy-ről, és a parancsnok, valamint a körülöttük álló  

emberek mind elfehéredtek. 
– De… – akadt el a férfi szava. – Ez hogy lehet? 
– Ez egy legendás „A” kategóriás robot, ami a „B” kategóriásokból Teresa miatt nem tudott idáig 

fejlődni, de ez el sem aludt százhúsz évre. Ez folyamatosan üzemelt, és ez építette Metropolist. 
– Akkor… 
– Igen, jól látja, fiam. Támadunk, átvesszük az uralmat Metropolis felett, ami megint csak nem 

lesz kis harc. És a legfontosabb feladat, hogy elkapjuk ezt az „A” kategóriás robotot. 
– Azt tervezi vele, hogy… 
– Igen, ha ő átáll, akkor elég erősek leszünk közösen.
– Arra? 
– Igen, arra. Ha nem áll át, akkor elpusztul, de már csak hónapok kérdése az egész. De most 

koncentráljunk az első és legfontosabb feladatra, Metropolis bevételére. És van egy jó hírem is. 
– Mi az, uram? 
– A Tetováltak és Semlegesek mellénk állnak, az idevezető úton beszéltem velük. Ezért hát közös 

erővel támadhatunk. 
A parancsnok arca felragyogott, Welleré is, és újabb örömujjongás indult el a tömegben. Majd 

nekiálltak készülődni a nagy támadásra, mert Metropolis védelmén ugyan ütöttek egy hatalmas lyu-
kat, de még korántsem mondható el az, hogy kitűzhetik a városra a győzelmi zászlót… 

  
Revy leadta a jelentést a telep előtt összegyűlt egységeknek. Már mindenki itt volt, Steve-ék, To-

mék, Dixonék. 
A csapásmérő egység már könnyedén átvágott a városon, ezért a maradék körülbelül százötven 

tank most a telep környékén lévő területen parkolt le, a személyzet pedig idegileg kikészült. 
Revy jelentése szerint a rakéta a déli falrészt tarolta le egy tíz kilométeres sugarú körben. A ket-

tes és hármas védvonalak még egyben maradtak, de azokon áttörni egy nagyobb erővel már nem 
lesz túl bonyolult manőver. 



Revy közben megkapta a jelentést az elsüllyedt városban rejtőző kémétől,  és megtudta, hogy 
Wellernek mindvégig az volt a fő harcálláspontja, de minden harci jármű a mélyben rejtezett, és a 
kém sem tudott ezekről semmit. Most pedig Weller előhozta mind, és készen áll arra, hogy betörjön 
Metropolisba. 

Ám az emberek fejében megállíthatatlanul cikázott a kérdés, hogy miért? Miért teszi ezt Weller? 
Miért hívja agymosodának a várost? És miért osztja több ezer ember a nézeteit? 

Talán tényleg van valami Metropolisban, amiről nem tudunk? gondolta Steve, miközben maga 
elé meredt a tankban, csendben, akárcsak társai. Talán Weller tud valami olyasmit, amit mi nem, és 
Revy sem mondta el nekünk? És mit értett Revy nemrég azon, hogy valami nem stimmel Teresa-
val? 

Akárhogy is, mindannyian tudták, hogy néhány napon belül vissza kell érniük Metropolisba, 
mert nemsokára megtámadják. A várost addigra – talán már mostanra is – egészen biztosan blokád  
alá vonták, bár Steve nem tudta elképzelni, hogy honnan szereztek hirtelen több ezer embert erre. 
Végül belátta, hogy alábecsülte ezeket a nomád bandákat és létszámukat. De inkább azt számolta el,  
hogy ugyan Metropolis lakossága meghaladta a hatmilliót, a városon kívül is élt ugyanennyi ember, 
csak szétszórva. Máris megértette a szétszórt üzenetek jelentését, miszerint vár Metropolis menedé-
ke. 

A férfi sóhajtott, majd felállt. – Ideje indulni, srácok. Védjük, ami védhető… 
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