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JÉG ÉS GYÖNGY 

Első fejezet 

– Uramisten… úristen… – csak ennyit bírtam ki-
nyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép moni-
torjára meredtem. 

– Mi van? – kérdezte Alain, az egyetlen társam, aki 
velem tartott egy könnyed űrséta erejéig. – Mit látsz…? 
Szólalj már meg, a csuda vigye el! – a monitor elé ro-
hant, és figyelni kezdte ő is. – Állítsd már be azt a mo-
nitort rendesen, hogy én is láthassam a Földet! – ide-
geskedett. 

– A monitor be van állítva, a Földet pedig azért nem 
látod rajta, mert másképp néz ki, mint ahogy eddig 
kinézett… – válaszoltam kimérten, vagy inkább kissé 
apatikus hangulatban. Magam sem fogtam még fel 
teljesen azt, amit láttam… 

– Hallottál már arról a rejtélyes jégbolygóról, amit 
nemrég fedeztek fel? – kérdeztem még mindig a moni-
torra meredve. 

– Hogyne… – válaszolta Alain. – Kis átmérő, nagy 
tömeg…  emellett rendkívül hideg… Még keveset 
tudunk róla… de… Robert, mondd… csak nem azt 
akarod mondani, hogy… – Alain hangja váratlanul 
elcsuklott. 
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– De igen… – suttogtam. – Ez a titokzatos gömb 
elérte a Földet. Elérte a Földet, de nem beleütközött, 
hanem magához vonzotta; mondhatni, jóformán hoz-
zásimult… Fogalmam sincs, hogyan lehetséges az, 
hogy nem észlelték, és nem szóltak nekünk erről… 

– Robert, az isten szerelmére, mit értünk volna vele, 
ha szólnak?! 

– Nyugodj már meg, Alain! – próbáltam higgadt ma-
radni. – Természetesen semmit sem értünk volna ve-
le… de akkor is rejtélyes a dolog, mert ez azt jelenti, 
hogy a gömb a pillanat tört része alatt hatalmas távol-
ságot tett meg, aztán ugyanilyen gyorsan hozzátapadt a 
Földhöz! Természetesen már akkor megfagyasztotta, 
amikor a közelébe került… ráadásul az egészet… Maga 
a légkör először olyan lett, mint egy rendkívül hideg 
ködfátyol. Megközelíteni jóformán lehetetlen anélkül, 
hogy mi, magunk is jéggé ne dermednénk az átkozott 
űrhajónkkal együtt… – számomra is némileg felfogha-
tatlan volt, amiről beszéltem. 

– Olyan, mintha nem lenne érvényes rá nézve az 
idő… – tűnődött Alain. – Rendkívül nagynak kell len-
nie a tömegének ahhoz, hogy ez így legyen… szinte 
mindent felül kell múlnia, amit mi ismerünk… 

– Így van – néztem szinte érzelemmentesen Alainre. 
– Igazából, ha észre is vették a bolygó közeledtét, a 
felfedezés pillanatában már meg is érkezett a fagy. 
Nem lett volna idő arra, hogy tájékoztassák a jelenség-
ről a lakosságot. Idő… azt hiszem, ebben az esetben 
már nincs is értelme időről beszélni. Tényleg hihetetlen 
gyorsasággal következtek egymás után az események… 
aztán… nem is  tudom… van egy olyan sejtésem, hogy 
az ellenkezőjére fordult, azaz megállt az idő…  
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– Miből gondolod? – Alain nagy érdeklődéssel fi-
gyelt rám. 

– A dermesztő valóság… – suttogtam. – Olyannyira 
megfagyott minden, hogy semmilyen műszer nem 
érzékel mozgást a Föld közelében… maga a bolygó is 
olyan, mintha állna… 

– Mi a helyzet a Nappal? Végül is a Nap folyamato-
san áramoltatja a maga melegét… a Föld valamelyik 
részén mindig nyár van… 

– Fogalmam sincs, mi történt a Nappal… – mond-
tam, és ez így is volt. A Nap a Föld velünk ellentétes 
oldalán helyezkedett el, de valamennyivel kisebb távol-
ságra a Földtől, mint mi. 

– Csak sejteni vélem, hogy a Nap fénye ebben a 
helyzetben semmit sem ér… Ha pedig a Földön meg-
állt az idő, akkor meg kellett állnia a környezetében 
lévő bolygókon is… ez mindenképpen hatással van a 
körülötte lévő univerzum egy részére is. Mi per pillanat 
némileg kívül esünk ezen a hatáskörön. 

– Szerinted mennyi ideig vagyunk képesek itt túlél-
ni? Úgy értem, a megszokott földi idő szerint számítva? 
– kérdezte Alain. 

– Nézd… ha minden jól megy, körülbelül két hé-
tig… Addig kitart az üzemanyag, van élelem és víz is. 
Ez idő alatt pedig rá kell jönnünk, mit tehetünk… 

– Mit tehetnénk…? – vágott közbe keserűen Alain, 
miközben egy székre roskadt. – Már késő… minden 
elveszett… Csak nézz rá a monitorra! Nincs hová ha-
zamenni, nincsenek társaink, nincs család, nincsenek 
barátok… nincs növényzet, nincs élővilág… Nincs 
remény, Robert… hacsak fel nem fedezel egy bolygót, 
ami alkalmas az életre, de… mi vagyunk az emberiség 
utolsó tagjai… mindent elveszítettünk, Robert… – 
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Alain sóhajtva rejtette az arcát a tenyerébe. Mit mond-
jak… némileg ijesztően hatott rám, amiről beszélt; 
egyszerűen nem akartam belegondolni. Úgy döntöt-
tem, nem gondolok erre. 

– Azt mondtad, már késő… – kezdtem csöndesen a 
választ. – Nem hiszem, hogy van értelme időről be-
szélni… van egy olyan érzésem, hogyha túl akarunk 
élni, nem az idő lesz a meghatározó tényező, hanem 
valami más… 

– Miről beszélsz? – emelte fel a fejét némi érdeklő-
dést mutatva Alain. 

– A látottak szerint jelen pillanatban már nem érvé-
nyesek a Földre, az univerzumunkra azok a természeti 
törvények, amiket az iskolában tanultunk. Tudom, 
némileg rejtélyesnek tűnök, de… ez mindenképpen így 
van… Milyen érdekes! – kacagtam fel váratlanul. – A 
jégbolygó, amelyik óvatosan megközelítette a Földet, 
táncra kelt, majd egyesült vele… 

– Nagyon vicces… – húzta el a száját Alain. – Te 
nem fogtad fel a dolog jelentőségét?! 

– Dehogyis nem! – hangzott a válaszom kissé emelt 
hangon. – De mi a fenét csinálhatnék itt, fent, a sötét 
semmiben, mint azt, hogy próbálom megfigyelni a 
dolgokat, és ahelyett, hogy rögtön kiborulnék, igyek-
szem optimistán szemlélni a helyzetet?! – és ami azt 
illeti, a mondatom utolsó részében már én sem voltam 
annyira biztos. Valahol bizony igaza volt Alainnek. 
Nem volt hová hazamenni… fogalmam nem volt arról, 
mi történt azokkal, akiknek az arca egymás után 
eszembe jutott… Alainnek talán nehezebb is volt egy 
kicsit, mint nekem; felesége volt és egy gyönyörű, 
négyéves kislánya, én viszont egyedül éltem. 


