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ELSŐ FEJEZET 

A hatalmas, hömpölygő víz, ami szinte körülölelte a 
bolygót, és a rajta ringatózó hajók látványa vonzotta a 
tekinteteket. Bár az árvíz némi aggodalomra is adott 
okot, sokan kijöttek megcsodálni a nem mindennapi 
látványt, és megpróbálni bármi ellenére is tervezni a 
jövőt. Magam is így voltam ezzel. A kezemben lévő 
pohár szélére ült cseppek visszaverték a fényt, amit a 
ragyogó napsütés küldött feléjük. Narancslét rendel-
tem, mint általában akkor, amikor minden a legna-
gyobb rendben van… 

Az esőzések hetekkel ezelőtt kezdődtek. Amikor ki-
néztem az ablakon, döbbenten láttam, hogy néhány 
perc alatt bokáig érő víz zúdult le, és a zápor – bár már 
kissé nyugodtabban – tovább folytatódott. Néhány 
nappal később fontos üzleti megbeszélésre kellett 
mennem. Az ezerötszázadik emeleten laktam, így min-
denképpen igénybe kellett vennem a liftet. Elgondol-
kodva nyomtam meg az ezüst színű gombot, ami jelez-
te, hogy a szerkezet egy-két percen belül a rendelkezé-
semre áll. Körülnéztem, és egy rakoncátlan hajtincset 
igazítottam a fülem mögé; közben ellenőriztem, hogy a 
hajszálak között rejlő, egészen aprócska chip a helyén 
van-e még… 

A lift tágas volt, világos és kényelmes. Ülőhelyek is 
voltak benne, hiszen azt az időt, ami alatt a földszinttől 
felmegy a legfelső emeletre, azaz a kétezredikre, nem 
biztos, hogy kényelmes lenne állva eltölteni egy kicsi, 
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dobozhoz hasonló fülkében. Beszálltam, megálltam az 
ajtó mögött, és a csillogó talajt nézegettem; egyedül 
voltam… Ennek ellenére egyszer csak furcsa érzés 
kerített a hatalmába; mintha valaki figyelne… és a kö-
vetkező pillanatban egy gyengéd érintést éreztem a 
derekamon, aztán az illető befogta a számat, majd a 
következőt mondta, egészen halkan: 

– Nyugalom… csak beszélni akarok magával négy-
szemközt, és nem találtam erre alkalmasabb helyet… 

Lehunytam a szemem, és figyelni kezdtem; úgy érez-
tem, a szívverésem körülbelül a kétszerese a normális-
nak, és ezt nem az ijedtség váltotta ki belőlem, hanem 
valami más… Valami azt sugallta, hogy az életem nincs 
veszélyben, és határozottan érdekelt, ki lehet ez az 
idegen, és miről szeretne beszélni velem abban a külö-
nös helyzetben, ami nemrég meglepett minket. Meg-
adóan felsóhajtottam, az illető pedig levette a kezét a 
derekamról, a lift gombjai elé lépett, tanulmányozni 
kezdte, majd megszólalt: 

– Arra lenne szükségem, hogy megálljon két emelet 
között… – suttogta. 

– A biztonságiak rögtön észrevennék… – válaszol-
tam kissé bizonytalanul a nekem háttal álló férfinak; 
még nem mutatta meg az arcát… Éreztem, hogy azon 
gondolkodik, mit tehetne annak érdekében, hogy mű-
szaki hibának tűnjön a dolog. Ez a zárt hely volt az 
egyetlen, ahol tényleg zavartalanul beszélhettünk volna 
egymással. További nehézséget jelentett a bal felső 
sarokból ránk meredő biztonsági kamera. A következő 
pillanatban viszont a férfi váratlanul hátra nyújtotta a 
kezét, és (anélkül, hogy szembe fordult volna velem) 
megfogta a karomat. Pontosan tudtam, mit szeretne… 
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Nem akarja, hogy a kamera megmutassa az arcát, és azt 
szeretné, ha én lépnék elé, egészen szorosan a lift 
nyomógombjai elé. Lassan, de határozottan mozdul-
tam. Ekkor néztem először a szemébe, és a látvány 
lenyűgöző volt. Soha nem láttam még olyan szeme-
ket… olyan volt, mint a drágakő… nehéz volt eldön-
teni, hogy a kék vagy a zöld zafír színéhez hasonlít-e, 
de a ragyogása bármelyiket felülmúlta. Mivel nagyon 
közel álltunk egymáshoz, éreztem a különös, világos-
kék színű energiából áradó meleget. Az esemény ösz-
szességében kissé bódítólag hatott rám… számomra 
érthetetlen módon néhány másodpercre elálmosodtam, 
és hajszál híján el is aludtam; kénytelen voltam a falhoz 
támaszkodni. A férfi közben – miután egy gyors pillan-
tást vetett rám, és megragadta a karomat, hogy el ne 
essek – a lift gombjaira próbált hatni, és éreztem, amint 
a szerkezet lassan megáll. Aztán – a biztonsági kamerá-
val mit sem törődve – egy gyors mozdulattal leültetett 
a liftben lévő kanapéra, majd körbesétált a helyiségben, 
mintha fel akarná mérni a terepet. Miután mindent 
alaposan szemügyre vett, újra hozzám lépett, és a ha-
jamban lévő, egészen aprócska chipet kezdte el tanul-
mányozni. Szótlanul figyeltem, mit művel a hajammal, 
majd egyszer csak halkan felkacagtam… úgy éreztem, 
ennél lehetetlenebb és érthetetlenebb helyzetbe nem is 
kerülhettem volna. Különös bizalmat éreztem az előt-
tem álló, titokzatos férfi iránt, aki a következő pillanat-
ban – mintha mi sem történt volna – rám nézett, elmo-
solyodott, és annyit kérdezett: 

– Csak nem…? 
– Csak de… – válaszoltam, még mindig mosolyogva 

– a Galaktikus Erők Biztonsági Szövetsége, azaz 
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GEBSZ. Figyelek, megfigyelek és cselekszem, józan 
belátásom szerint… és szeretem a munkámat. 

– Galaktikus? – nevetett a férfi. 
– A vezetőnk nagyban álmodik – mosolyogtam visz-

sza rá. 
– Megállíthatott volna… – mondta a férfi kissé el-

gondolkodva. 
– Nézze… illetve most is megtehetném. 
A férfi megint elmosolyodott, a liftben lévő telefon-

hoz lépett, beütötte a porta számát, és az iránt érdek-
lődött, hogy körülbelül mennyi időt vesz igénybe, míg 
megjavítják a liftet, majd újra hozzám lépett. 

– Szűk három percünk van – leült mellém, majd ké-
nyelmesen elhelyezkedett a kanapén. A tekintete gond-
terhelt volt. – Tud valamit a bolygót lassan ellepő víz 
eredetéről? – kérdezte sóhajtva. 

– Nem… próbáltuk kideríteni, hol lehet a forrás, de 
eddig nem sok sikerrel jártunk. A mi bolygónk vízkész-
lete egyenletesen oszlik el, és ha az arány megváltozik, 
az visszafordíthatatlan következményeket okoz. Egy 
bizonyos határ fölött pedig nyilván globálisan pusztító 
hatása lesz. Úgy tűnik, mintha a felhők a semmiből 
kerülnének elő, a lezúduló vízből pedig alig párolog 
vissza valami. Ez a folyamat számunkra teljesen isme-
retlen… és ezt eddig titokban tartottuk a lakosság előtt, 
de túl sokáig nem lehet… egyre többen érzik, hogy baj 
van. 

A férfi újra a hajamhoz nyúlt, és óvatosan morzsol-
gatni kezdte ott, ahol a chip rejlett. 

– Nincs jelentősége… – suttogtam –, úgy gondo-
lom, mindketten ugyanazért a célért dolgozunk, és… 


