


Álomtörés

szerző neve

2019

Underground Kiadó Kft.

www.undergroundkiado.hu

Minden jog fenntartva!



1.
Virtuális Naplóbejegyzés (58. hét)

Záró paragrafus.. (Hibakód)

A Föld.

Mint mindig, most is gyönyörűnek látszik az űrből. Hiába vált lakhatatlanná, hiába nincsen már
rajta  élet...  továbbra  is  lélegzetelállító  látványt  nyújt  számomra.  Minden  nap  erre  a  látványra
ébredek és fekszek le. A csodálatos Földbolygó tárul elém naphosszat. Az a hely, ami egykoron az
otthonom volt. Mindannyiunk otthona. Habár én már nem a Földön születtem, mégis otthonomnak
tartom, megmagyarázhatatlan csodálattal, rendkívül erősen kötődök ahhoz a bolygóhoz. Talán egyik
oka az lehet, hogy még soha nem jártam ott. Csupán a képeket, és videófelvételeket láthattam erről
a  bolygóról.  Képeket  a  végtelen pusztákról,  az  élettel  teli  esőerdőkről,  a  forró  sivatagokról,  a
mélykék óceánokról, a fagyos sarkokról. Nem láthattam élőben a Föld különleges állatvilágát. Azokat
a  csodálatos  élőlényeket  én  csak  virtuálisan  láthatom már.  Nem éltem az  ember  által  épített
lenyűgöző városokban. New York, Los Angeles, London, Párizs. Az a tipikus tengerparti naplemente
a hullámok hátán ami a Te saját elmédben is olyan valóságosan él.. én ezeket soha nem élhettem át
élőben.  Nálam ez mind csak a virtuális  szimulációban létezik.  Ott  viszont  minden a legapróbb
részletekig  valósnak  tűnik.  Ez  viszont  megőrjít,  hogy  ez  mind  csak  virtuális,  milliónyi  pixelek
kapcsolata, nem valós. Talán ezért szeretem ennyire a Földet, ezért tartom lenyűgöző bolygónak,
mindazok ellenére ami most van ott, amit az emberek műveltek ott, talán azok ellenére is ezért
vágyok oda ennyire. Talán biztosan. Igen. A Föld az otthonom lesz, akkor is ha soha nem jutok már el
oda. Az én szememben a Föld gyönyörű marad örökre, és egyszer visszaszerzi azt amit az emberek
elvettek tőle. Regenerálódik, megújul mind az amit mi tönkretettünk.

Nem szeretem az embereket.

Az ember önző. Kegyetlenül pusztít. És emiatt primitív. Mindent magának akar. Csak a birtoklás
érdekli.  Mindig  az  számít,  ki  birtokol  többet.  Könyörtelen  és  kegyetlen,  sokszor  agresszív  faj
vagyunk. Önön pusztulásukat is ez idézte elő, csak mert vakok voltak, a birtoklásuknak, a minél
többnek akarásnak pedig  pusztulás  lett  a  vége.  A kártyavár  összedőlt.  A  Föld  pedig  nem volt
alkalmas az emberi életre tovább. Ekkor kellett elhagyniuk a bolygót. Már aki túlélte az atomháború
katasztrófáját, a biológia fegyver pusztítását, az éhezést. Meg persze akinek volt elég pénze a neme
mellett. Hiszen még akkor is, az értéktelen pénzzel szerzett hatalom uralt mindent. Néhány dolgot
próbáltak  eltitkolni  előlem..  olyan  dolgokat,amiknek  később  tudtomra  jutása  csak  még  jobban
növelte az utálatom az emberekkel szemben. Mindig is kívülállónak éreztem magam. Több száz
millió fajtársunkat hagytuk ott a bolygón, éhezni, harcolni, és lassan, pokoli kínok között meghalni.
Az emberi faj számára pusztulásának, és a Föld pusztulásának első állomása 2082-ben következett
be. A bolygó ellenük fordult. Megelégelte az emberi fajt, és inkább úgy döntött, hogy lesöpri a
felszínéről.  Persze a pusztulást az ember idézte elő, mindenért mi voltunk a hibásak. A bolygó
csupán visszaadta nekünk azt amit mi tettünk vele. 2070-t írva az emberi populáció túl lépte a 10
milliárd főt. A helyzet pedig tarthatatlan volt. A fajunk mindent elpusztított a bolygón. Ahogy nőttek
a városok, ahogy nőtt a népesség létszáma, úgy nőttek az igények is. Óriási területeket vettünk el,
minden ami útban volt, letaroltuk, beépítettük, kiaknáztuk. Bűntudat nélkül vették el az esőerdőket,
és ugyanígy pusztították ki az állatvilágot. A bolygó érzékeny rendszere pedig nem tolerálta az efféle
változásokat. A természet azonnal több hullámban tette próbára az emberek tűrőképességét. Az ez
előtti évtizedben, 2060-ra az Északi és Déli sarkkör jégsapkáinak megközelítőleg 80%-a elolvadt a
globális felmelegedés következtében. A tengeráramlatok megváltoztak, a só koncentráció csökkent



az óceánok vizében, fajok pusztultak ki, az óceánok szintje pedig világátlagban 6 métert emelkedett.
Az emberek azonban nem vettek tudomást a probléma mélységéről. Nem okozott hatalmas változást
a  bolygó arculatában.  A  fajunkra  sem gyakorolt  különösebb hatást,  nem érezték  a  katasztrófa
súlyát… pedig már ez is az volt. Továbbra is a gyarapodó népesség igényeinek kiszolgálása, nem
pedig élhető körülmények teremtése volt az elsődleges cél. Ahogy a 10 milliárd főt átlépte a mutató,
úgy indul el az emberi faj a lejtőn. A gazdasági rendszer szabályos működtetése egyre nehezebbé
vált. Több országban akadozott az élelmiszer ellátás, a nagyhatalmak pedig próbálták rendezni a
kirobbanó  feszültséget.  A  kontinenseken  elterülő  óriási  mezőgazdasági  földek  már  nem voltak
elegendők, a globális felmelegedés nagyobb mértéket öltött, sivataggá változtatta az Egyenlítőnél
végighúzódó kontinensek területeit. A talaj terméketlenné vált az ott meghúzódó földeken, gazdasági
válság robbant ki ismét. A világnak új megoldást kellett találnia, hogy továbbra is elegendő élelmet
tudjanak előállítani a 10 milliárd főnek akik akkor éltek a bolygón. A megoldást szinte egyszerűnek
tartották. Annak érdekében, hogy növeljék a növénytermesztésre szánt területet, úszó szigeteket
hoztak létre az óceánokban. A hatalmas mesterséges, világváros méretű úszó ültetvények megoldást
jelentettek egy időre. A feszültég azonban nem csökkent, hiába normalizálódott az élelmiszer ellátás,
újabb problémák ütötték fel fejüket. A megfelelő ivóvíz hiánya nagyobb gondot okozott mint az
akadozó gabona termelés. Ekkor kezdett el a kontinensek ökoszisztémája mellett, a tengerek világa
is kipusztulni. A globális felmelegedés a 2080-as évekre olyan mértéket öltött, amiből lehetetlen volt
visszafordulni, erre pedig rásegített az ember újabb tevékenysége, amit ők megoldásnak tituláltak.
Az óceán vizét kezdték el felhasználni, és használható édesvízzé átszűrni. Az emberek nem nézték a
pusztulást, nem érdekelte őket, hogy összeomlik a Föld… csupán az volt a fontos, hogy ők megfelelő
körülmények között éljenek. De ez a világ már rég nem volt megfelelő. 2088. A Föld pusztulása után
az emberek pusztulása következett. A harmadik világháború. Lényegében ezzel a szóval tudnám
jellemezni a pusztulás legnagyobb okát. A bolygó haldoklása mellett, az energiaválság volt a fő ok a
háború kirobbanásakor. Hiába kaptunk nagyobb mértékű és erősebb napsugárzást, ez az energia
nem volt elegendő, sőt, nagyon is kevés volt. A fúziós reaktorok sem jelentettek megoldást, lévén,
hogy csupán 4 reaktor megépítése majdnem 3 évtizedbe került, és szüntelenül szívta el az óceánok
vizét. Az embereknek továbbra is szükségük volt a fosszilis energiahordozókra. Minél több ország
próbálta megszerezni a megmaradt kiaknázatlan forrásokat. Ez okozta a századforduló legnagyobb
feszültségét az emberek között.. ami négy év alatt világméretű háborúba torkollott. Az ember pedig
a bolygója mellett kipusztította majdnem saját faját is. A verseny hevében, egyik napról a másikra,
kiszámíthatatlanul, atombombák hoztak pusztítást Európa és Ázsia majdnem teljes kontinensére. Az,
hogy melyik ország gépei engedték ki az első bombát, nem számít. A halottak száma több mint
százmillióra  rúgott,  a  sugárzás  elérte  Európa  nyugati  felét,  valamint  legészakibb  sarkait  is,
lakhatatlanná téve mindent,  néhány év leforgása alatt  újabb fél  milliárd emberéletet követelve.
Végül persze az egykori Egyesült Államok vetett végett az atomháborúnak, azonban a közbelépésük
túlkésőn történt, a fegyverszünet pedig nem látszott véglegesnek.. A károk, a 2 milliárd halott száma
felfoghatatlan volt. És mi lenne értékesebb az életnél? Számomra semmi. Ázsia és Európa több mint
90%-a lakhatatlanná vált az atomkatasztrófa és a folyamatos radioaktív sugárzás miatt. Ezek után
mondhatni nem volt megállás. Az emberiség előidézte önnön pusztulását. Minden megváltozott ez
után. A legnagyobb katasztrófa után sok kicsi követte egymást, fokozatosan elpusztítva a bolygót,
lehetetlenné téve az életet számunkra. Ez után nem volt mit tenni. A világ egész gazdasági rendszere
összeomlott.  Az  USA korrupt  kormánya az  összeomlás szélén a  pénzes nagyhatalmakkal  mégis
összefogott,  saját  érdekeiket  a  szemük előtt  tartva.  Egy titkos szövetség jött  létre az Egyesült
Államok  vezetősége,  Kanada,  az  Egyesült  Királyság,  Ausztrália,  valamint  Brazília  és  Argentína
nagyhatalmi vezetői között. Habár mint az később kiderült, 2 országot kiiktatott ez a „szövetség” a
bolygó elhagyása előtt. Ezen országok vezetői, a legnagyobb titokban dolgozták ki a valaha volt
legaljasabb tervet. Az emberi kegyetlenség határtalan. A megkötött szövetség is ezt mutatta, az
emberi kegyetlenséget, az önzőséget. Ebből a tervből persze semmi nem szivárgott ki. A hétköznapi
emberek, ebből a tervből semmit nem tudtak. Annyiról értesültek mindig, amit a nagyhatalmak
engedtek megtudni. Békét próbáltak teremteni a háborgó emberek között. A gazdaságot próbálták



helyre állítani, hogy a kereskedelem, és minden a megszokott módon folyjék tovább, ahogy azt az
emberek megszokták. Minden persze csak a szövetséges országok között működött, és ott sem sok
sikerrel. Csak látszat volt. Persze ezt az emberek is érezték mindenhol. Nem is tudták mi vár rájuk.
Hogy a saját fajuk fog ki irtani mindenkit aki nem kell neki. Az Egyesült Államok, Kanadával karöltve
próbált mindent szabályozni, de persze ez már nekik is túl sok volt. Az emberek nyugtalanok voltak,
a legszörnyűbb dolgot nem is tudták. Az Egyesült Államok megállította ugyan a háborút,persze akkor
amikor már minden elveszett és megsemmisült 2 kontinens. Arról nem tudtak az emberek, hogy még
csak segítség sem érkezett a sebesültek ellátására! Az USA mintha meg is feledkezett volna keletről.
A sugárfertőzött, porig rombolt kontinenst lezárta, berepülési tilalmat rendelt el minden országra.
Egyszerűen megfeledkeztek az ott túlélő, segítségért könyörgő emberekről. Az USA saját felügyelete
alá vonta a kontinenseket, valamint kereskedelmi tilalmat rendelt el az egész területre. Egyszerűen
ott hagyta az embereket meghalni. Éhen halni, pokoli kínok között a sugárfertőzéstől szenvedve. Úgy
tettek mintha mi sem történt volna. Lezárták azt a fejezetet, és szépen lassan tovább lépett az
emberiség megmaradt része. Miközben a szövetséges országok tervük megvalósításán dolgoztak.
Hiszen tudták, nem bírják sokáig fenntartani magukat, a bolygó már így is haldoklott, lépniük kellett
nekik is. Vagy távoznak erről a bolygóról, vagy az emberiség kihal, más lehetőség, szimplán nem
volt. Tudta jól az USA, hogy nincs sok idejük. 11 évvel a katasztrófa után érkezett meg újabb hullám
az  emberiség  kipusztítására.  A  biológiai  fegyver.  Milliárdok  életét  irtotta  ki  az  5  szövetséges
nagyhatalom. Kegyetlenül, embertelenül, irtották a saját fajtársaikat. Ezeket nem is lehet embernek
nevezni. Ez egy undorító faj. De tudták,hogy csak így tudnak páran megmenekülni,azt gondolták ez
az egyetlen módszer hogy fenntartsák a fajunkat. Mint később kiderült, a biológiai fegyver, amit a
szövetséges országok tudósai együtt fejlesztettek ki, a valaha volt legerősebb és legveszélyesebb
biológiai fegyver volt. Repülőgépekkel terjesztették, a levegőbe permetezve, mintha csak szúnyogot
irtottak volna. A mesterséges fegyver vírushordozó volt. Cseppfertőzéssel terjedt, és meg volt az a
tulajdonsága, hogy rendkívül gyorsan mutálódott, más vírusokkal is keveredett, párás levegőben
pedig megállás nélkül szaporodott. De volt hogy nem ölt azonnal. A levegőből, molekuláris szinten
épült be az élelmezési rendszerbe, legyen az növény, vagy állat. Tökéletes fegyver volt. Fokozatosan
szórták szét az országok között a vírust. De mielőtt bevetették volna a fegyvert,és kiirtottak volna a
megmaradt  3  kontinens  több  30  országában  4  milliárd  embert,  atomháborúval  fenyegetve,  de
megszereztek és kiaknáztak mindent amire szükségük volt. És most kérdeznéd, hogy mire is? Én
pedig erre azt felelném, hogy alapanyagra, és emberi laborra. De ki mondhatjuk, hogy rabszolgákra.
Ezeket a kényszermunkásokat befogva, kevesebb mint 36 hónap leforgása alatt végül összesen 3,
nagyjából 20 000 embert befogadó,csillagközi utazásra képes űrhajó készült el. A kormányok ezután
pedig egyszerűen kiengedték a biológiai fegyverüket. Fokozatosan szétterjesztve a világban. A vírus
először az időseket, és a gyenge szervezetűeket vitte el. Mintha külön így lett volna beprogramozva.
Először az idősek és a gyengék. A vírus Afrikai kontinensen pusztított először, kiirtva a lakosság
nagyjából 90%át. Ezek után következett Dél-Amerika, majd az Észak Amerikai térség megmaradt
területei. 2099-ig kevesebb mint 100 millióra csökkentve az emberi populációt. Ekkora készült el a 3
űrhajó. De nem csak a Földön fogtak ilyesféle munkálatokba, építettek ugyanis 2 űrállomást, amit az
űrben fejeztek be,  robotokkal,  virtuális  intelligenciával  fejlesztve és  működtetve őket.  Az egyik
állomáson a  fő  meghajtókat  tárolták az  űrhajóknak csillagközi  utazásra.  A második  állomás az
önfenntartó élelmiszer raktár volt, ami az űrhajó fedélzetén élő emberek élelem ellátását szolgálta az
elkövetkezendő  pár  száz  évre.  És  amikor  azt  mondom önfenntartó,  itt  nem űrben  termesztett
gyümölcsökre és zöldségekre kell gondolni. Nem, szimplán ételpirulákra. Ezek ugyanis a legkisebb
bogyók a legkevesebb visszamaradt melléktermékkel, amiket le tudnak gyártani, újra felhasználni és
életben tartani. Hidd el, amikor azt mondom, nem akarod tudni hogy miket préselnek bele, és hogy
milyen utóízt hagynak a nyelveden maguk után. De ez itt az űr, alkalmazkodni kellett ahhoz ami van,
és hálásnak lenni azért, ahol most tart az emberiség.. Valamilyen szinten, persze hogy én is hálás
vagyok. Hiába pusztították el a bolygót, és az emberiséget is majdnem. Hálával tartozom nekik,
hiszen nélkülük én nem is élnék, vagyis nem ilyen körülmények között. Tisztelni, viszont nem fogom
őket, soha nem fogom elfelejteni mit tettek, és hogy mikre képesek. De megadatott nekünk a kezdet



egy új életre a világűr ezen parányi részén. A mi galaxisunkban terjeszkedhetünk tovább. Hogy
fennmaradjon az emberiség, és megmutassuk, hogy mennyire erős és alkalmazkodó faj is vagyunk
mi. Óriási bennünk az élni akarás, a küzdelem. Uralkodásra születtünk. Viszont rajtunk múlik, hogy
ezt a hatalmat hogyan használjuk fel. És hogy jobb-e az élet egy lebegő acéldobozban a korábbi Földi
generációkhoz képest? Hat az csupán perspektíva kérdése…

Záró paragrafus (Hibakód)

Computer parancs felülírása... (555 protokoll)

Felülírás engedélyezése?

Dokumentum és hangfelvétel megsemmisítése... (Feldolgozás)

(Feldolgozás sikeres)

Zaró paragrafus (Sikeresen rögzítve)

22:22 Figyelem! Computer háttérrendszer aktiválása. (444 protokol)

(444 protokol aktív) Hangüzenet rögzítve.

Üzenet fordítása? (Felülírva)

Hangüzenet automatikus lefordítása… (Feldolgozás)

…

Üzenet feldolgozva:

„Amit most Te olvastál, akkor még az információk felét sem tudtam ezeknek. Figyelj éberen
amire hallasz! Ébredj!”

Computer leállítás… Üzenet megsemmisítés. (555 protokol)

Computer Stand-by.



2.
2112. Március 3.

Földi idő szerint reggel 6 óra. Korán kezdődik a nap az Uránia fedélzetén. Most is, mint ahogy
mindig, az ébresztő megszokott monoton pityegésére kelek. Fényár teríti  be az egész szobát, a
lámpák automatikusan felkapcsolódnak amint az ébresztő megszólal. Soha nem ébredek álmosan és
fáradtan. A hirtelen fényár sem zavarja retinámat.

– Ébresztő off, védőpajzsok nyitása – szólok LIV– nek. Kiszállok az ágyból, és rögtön a szobám
üvegfalához sétálok. A pajzsok lenyitása után a Föld tárul elém. Akaratlanul is  elmosolyodok a
látványon, hibátlannak tűnik innen is Föld. Hogy tudták ott hagyni? Vagyis, nem is ott hagyni, hiszen
nem volt más választásuk. De hogyan tudták tönkretenni ezt a bolygót ilyen szinten? Miért kellett
egymás ellen fordulniuk? Ez az amit azt hiszem a saját szemszögömből soha nem fogok megérteni.

– Jó reggelt, Theo! – szólal meg gépi hangján LIV.

– Neked is jó reggelt LIV. – köszönök neki, miközben felé sétálok.

LIV egy központi számítógép. Nem mondanám mesterséges intelligenciának, az emberi agynak
nehéz komplex feladatok elvégzésétől messze áll. Hangvezérléssel működik, és ő irányít mindent a
lakóegységben. A központra van rákapcsolva, viszont az én szobámban is van egy vezérlő része, amit
a szobám közepén álló háromszög panel kijelzőjén láthatok.

– Kezdhetjük a mai napot? – kérdi LIV.

– Vágjunk bele. – mondom, s mellé bólintok. Automatikusan indulok meg a ruhasarokhoz, és
felveszem a mai naphoz szükséges egyenruhát. Minden személynek más mintázatú, munkakörtől
függően..  Az enyém mélykék,  fehér szimmetrikus mintázatta.  Mint  nagyjából  ezen az emeleten
mindenkinek. Kék az emeletet jelenti, ki melyik szinten él, és látja el feladatát. A fehér pedig a
beosztást..  az  enyém azért  fehér  mert  magas  beosztású  vagyok.  Mondhatni  az  „elit”  itt  is  a
megkülönböztetés. Már a Földön se működött, és még itt is ezt a rendszert használják.

– Betápláltam az adathordozódba a napi teendőket. – mondja LIV.

– Rendben. És lesz időm? – én már csak így kérdem. Nálam ez csupán azt jelenti, hogy lesz-e
időm a szimulációban eltölteni akár csak pár órát?

– Lesz. 3 órát tudsz ma eltölteni ott, és vár rád ma a 2 órás edzés is. – közli LIV.

– Remek. – sóhajtok.

Felveszem az adathordozót, ami egy kis külön számítógép lényegében, és össze van kötve a
központtal, valamint LIV-el. Ezen kapom az utasításokat, és a teendőket. Miután rácsatoltam a jobb
alkarom belső oldalára a kütyüt, berakom a holografikus kontaktlencséket is. Igazából ez főként a
szimulációban kell, illetve az edzéseknél, de néha nappal is használom, kivetítőként működik, az
adapterről bármit ki tudok vetíteni a szemem elé, a központi gépről küldött adatokat is látom, az
agyamba  ültetett  mikrochip  segítségével  működik.  Ez  a  chip  összeköti  a  látóideget  a
kontaktlencsével, illetve impulzusokat küld az agynak, ezáltal rákapcsolódik a látóidegemre, és amit
küldenek, azt a lencse és a mikrochip segítségével látom a szemem előtt. Illetve a szimulációban
kicsit több jelentősége van, több funkciót is ellát ott. A tudomány elképesztő sebességgel fejlődött az



elmúlt évtizedben. A biotechnológia,  nanotechnológia és a kibernetika exponenciális fejlődésnek
indult,  a  szingularitás  küszöbén  álldogálunk,  a  megmaradt  emberiség  szinte  korlátlanul
terjeszkedhet a galaxisban, az ember kitolta fizikai korlátait, az űrbéli civilizációnknak már normális
lesz  a  közel  félezer  éves átlagéletkor,  viszont  nagyon sok helyen még feszegeti  fajunk a  saját
határait, amit szerintem jobb lenne ha mégse tennének. Bevagyunk zárva egy fizikai testbe, de ez jó
is  így,  hiszen  az  elménk  határtalanul  kreálhat,  építhet,  pusztíthat,  létrehozhat  magának  saját
világokat, uralhatjuk az elménket, és ez maradjon is így, nem akarom hogy az emberek eljussanak
oda, hogy lélektelen, érzéketlen zombikká válnak.

– A nanobotokat el ne felejtsd. – emlékeztet LIV.

Igaza van. Azokat még reggel be kell juttatni a szervezetbe. Este, alvó állapotban rá vagyunk
csatlakoztatva egy gépre, ami regenerálja testünket a nanobotok segítségével az éjszaka folyamán. A
jobb vénán keresztül ürül ki a nap eltelte után elhasznált nanók. Nagyjából 5 millió. Annyi mint
amennyi a vörösvértestek száma megközelítőleg. A bal vénán keresztül pedig a gép bejuttatja az
éjszakai regeneráló nanokat, ami a váráramból kijutva feltérképezi az egész testet, és regenerálja
azt.  Ezzel  pedig évszázadokkal  meg tudják most  már az emberek hosszabbítani  az  életüket.  A
nanotechnológia fejlesztése fontos feladat volt már a Földön is, és itt az űrben továbbfejlesztve a
leghasznosabb  részévé  vált  az  orvostudománynak.  A  nanobotok  fiatalítják  a  testünket,  ezzel
jelentősen  kitolva  a  biológiai  óránk  határát.  A  mesterséges  szervekkel  pedig  szinte  bármi
megoldható.  Lecserélhetjük  a  károsodott  agyat,  vagy  akár  a  megrongált  szívet  is.  A  nappali
nanobotok sok mindenben segítenek nekünk. A véráramba jutva segítik az áramlást, megnövelik a
vér oxigénszintjét, tisztítják a vérköröket, az agyba és a szívbe folyamatosan friss vért szállítanak,
növelik a tüdő kapacitását, segítségükkel többet bírunk ki levegő nélkül. Akár majdnem egy órát is el
tudunk tölteni a víz alatt egy levegő vétellel mivel a nanobotok biztosítják az állandó oxigént...
legalábbis a tudományos mappák leírásában ez állt. Örülök, hogy soha nem szorultam arra, hogy
esetleg ezt ki kelljen próbálnom. Egyetlen dolog maradt ami a legfontosabb. Hihetetlen sebességgel
regenerálják testünk sérült szöveteit. Egy mélyebb vágást is másodpercek alatt regenerálnak. Mivel
a  nanobotok  jelen  vannak  testünk  minden  részében,  még  a  bőrszövetben  is,  eszméletlen
gyorsasággal  reagálnak  a  sérülésekre,  és  rögtön  megkezdik  a  helyreállítást.  Nyílván  a  seb
nagyságától és a nanobotok mennyiségétől is függ milyen gyorsan regenerálnak.

LIV kiadja a nanobotos üvegcsét, én pedig befecskendezem őket a bal karom vénáján keresztül.

–  Nanobotok  aktiválva.  –  értesít  LIV,  majd  a  kijelzőjén  megjelenik  egy  holografikus  ábra  a
testemről, mellette pedig az életfunkcióim. Elképesztő, egy beszélő számítógép figyel születésem
óta. Mennyivel könnyebb lehetett a többi ember élete?! Olyan mintha egy anya lenne aki folyton
figyel és minden lépésedről tud.. Végül is ki ne vágyna erre?

– Natalie és Cameron? – érdeklődök nevelőszüleim felől.

– Lent vannak, a hallban reggeliznek, csatlakozz hozzájuk. – javasolja LIV.

– Rendben. Köszönöm LIV. Találkozunk este. – köszönök el tőle, szobám ajtajához érve.

– Legyen jó napod. Találkozunk este. – ismétli meg mondatom végét.

Lesétálok az üveglépcsőn a földszinti lakórészbe. Natalie és Cameron szokásos helyükön, már az
asztalnál ülnek, mindketten kifelé bámulnak az üvegfalon.. a Föld innen is tökéletesen látszik.

Dr. Natalie Clive, a nevelőanyám. Genetikusként dolgozik, mint ahogy elég sokan itt a hajón. A
nevelőapámat Cameron Thompsonnak hívják, mérnök és drón programozó.



– Sziasztok. – köszönök nekik automatikusan amikor leülök az asztalhoz.

– Jó reggelt Theo. – mosolyog Natalie rám.

– Jó reggelt, kölyök. Mi a napi beosztásod mára? – kérdezi Cameron 2 falat között.

– Csak a szokásos. – rántok vállat. Végigolvasom az adapter kijelzőén felvillanó feladatokat mára,
időrendi sorrendben.

 

7:00 – 8:00 – Eligazítás a központban.

8:10 – 9:10 – Cryo gépek ellenőrzése.

9:15 – 10:15 – Genetikai labor.

10:20 – 11:20 – Embriók ellenőrzése.

11:25 – 12:25 – Nano tesztrészleg.

12:30 – 13:30 – Ebédszünet.

14:00-től Szimuláció.

 

– 17:00-től pedig gyakorlaton vagyok. – sóhajtok, ahogy felolvasom a mai dolgokat. Legtöbbször
ezek vannak rám kiosztva.

– Natalie neked mára? – érdeklődök nevelőanyámtól.

– Labor egész nap… – mondja szemet forgatva.

– Cam? – fordulok felé.

– Drón javítás… – mondja,és kortyol egyet a vízből.

– De az értekezésen úgyis találkozunk. – mosolyog halványan Natalie, én pedig viszonzom.

– Persze. Legyen jó napotok. Majd találkozunk. – felpattanok az asztaltól, betömve gyorsan az
utolsó falatot is számba, ahogy még egy pillantást vetek a Földre, majd indulok az eligazításra.

Berakom a kicsi fülest, amin keresztül kapok minden értesítést LIV-től, a központtól, ezen érnek
el  a hajó személyzeti  vezetői,  tudok beszélni  Natalieval  és Cameronnal.  De mondanom se kell,
minden  kütyü  kapcsolatban  van  mindennel.  Össze  van  kötve  minden  LIV-el,  illetve  a
vezérlőközponttal.  A  parancsnokság  egy  emberről  se  veszi  le  a  szemét,  figyelik  minden
lépésünket,még  alvás  közben  is  gépek  figyelik  minden  mozzanatunkat,  fogadok  tele  van  a
lakóegységünk is kamerákkal. Frusztráló...

Az űrhajó konkrétan mára egy kiépített bázis része lett, a 3 hajó össze van kötve mechanikus
hidakkal, külön egységek épültek, persze ezek leválaszthatók ha hirtelen kéne elutaznunk innen.

6:39 perckor  hagyom el  a  lakóegységünket.  A  napi  eligazítás  7:00-kor  kezdődik  a  központi



vezérlőben. Az Uránia belsejében helyezkedik el.. ez a legnagyobb megépített tér az egész űrhajón.
A szintek emberei legtöbbször csak ekkor találkoznak. Vagy esetleg ha közös feladatot kapnak.
Mindegyik  űrhajónak  megvan  a  maga  vezérlőközpontja,  de  a  mi  űrhajónké  a  legnagyobb.  Így
természetesen a legnagyobb megbeszéléseknek az Uránia ad otthont. De van, hogy gyakrabban kell
megfordulnunk az űrállomás többi részén is. Én legtöbbször az Astoriába járok át. Főként a cryo
gépek ellenőrzése miatt. Az a második űrhajó.

Beszállok a liftbe, a 10 másodperces várakozási idő alatt senki nem csatlakozik mellém, így hát
bemondom a gépnek „Központi vezérlőterem”. A lift ajtaja zárul, és már visz is a vezérlő felé. Az ajtó
30 másodperc múlva nyílik, én pedig a vezérlőközpont bejáratánál találom magam. Azt hiszem itt
lesz ma Dr. Morgan is, és vele tart közös prezentációt Saylor parancsnok talán. Cruise elnök már
szokásos helyén áll, a pódium közepén, körülvéve a vezérlő gépekkel, és az azt irányító emberekkel,
valamit  éppen vizsgál  a  kivetítőn,  azt  hiszem valamelyik bolygónak a térképe.  Cruise elnök az
Uránia, és az egész űrállomás vezetője, főparancsnoka. Ő rendelkezik mindenki fölött. David Cruise
elnök  azon  szerencsések  közé  tartozik  akik  elhagyhatták  a  Földet,és  most  egy  jobb  világ
megteremtésén fáradoznak az emberiségnek. Az Egyesült Államok egykori elnökének a bátyja. 47
éves volt amikor 2099-ben elhagyták a bolygót. A bátyja 5 év után meghalt az Uránián. Nem tudták
megmenteni a biológiai fegyver szövődményeitől.

David Cruise vette át az elnökséget. Ez mindössze 3 éve történt. Mégis azóta kiválóan vezeti az
állomást és rendelkezik nagyjából 62. 000 ember fölött. A terembe belépve, megindulok a szokásos
kijelölt helyemre, C sor, 21-es ülőhely.

A  vezérlőterem  lassan  megtelik,  nagyjából  4000  ember  foglal  helyet.  Minden  emeletről,
részlegről  és  űrhajóból  itt  vannak  a  magasabb  beosztásúak,  hogy  meghallgassuk  a  szokásos
teendőket, eligazítást és információkat kapjunk. Cruise elnök semmit se változott az évek alatt.
Jelenlegi életkora csupán apró mimikai ráncain látszik meg. Ahogy mindig, most is Cruise elnök
kezdi a beszédet szokásos mondandójával.

– Jó reggelt! Köszöntök mindenkit! – nyitja beszédét az elnök úr a kijelzők előtt állva.

– Nem akarom sokáig húzni az eligazítást, úgyhogy részemről nem is mondanék sok mindent.

– Az űrhajóink tökéletes állapotban vannak, a készletünk teljes, minden a maximumon van. – igen,
nem szolgál semmi újjal, minden nap ezt mondja.

– Köszönöm kitartó munkájukat, a tesztek kiválóan haladnak, napról napra kevesebb van hátra,
hamarosan megkezdhetjük utunkat a Jupiter felé, és el a Naprendszerünkből. – semmi új továbbra
sem, sóhajtok keresztbe tett karokkal.

– Gondolom mindenki megkapta az adapterébe betáplálva a mai teendőit, jó munkát kívánok
mindenkinek! És ne feledjék milyen okból dolgoztunk ez idáig! A Föld csak a bölcsőnk volt, de
hamarosan a miénk lesz az egész galaxis! – mondja lelkesítően ugyanazt a monoton szöveget, nem is
tudom már hányszor hallottam… Cruise elnököt szokás szerint most is megtapsoljuk, ő pedig átadja
a szót Dr.  Morgannek és Saylor parancsnoknak.  Saylor parancsnok kezdi  a szót.  Kicsit  mindig
elámulok  Saylor  parancsnok  külsején,  erőteljességén  és  kifinomultságán.  Fehér-arany  színű
egyenruhája kiválóan illik hozzá, az arany különleges kontrasztban áll mélykék szemével és méz
szőke hajával. Hófehér bőre kiemeli arcának finomságát. Ő is a Földről érkezett, nem itt született. A
negyvenes évei közepén van, kiváló fizikai formában, és nem azzal a tipikus érzéketlen, kemény
katona meg játszásával  szerez magának tiszteletet,  hanem rendkívüli  közvetlenségével.  A szája
szélén pedig mintha egyfolytában ott ülne egy diadalittas mosoly, beszéd közben is, fogalmam sincs
miért, de mindenki szereti őt. Talán mert a legerősebb nő a fedélzeten, még ha nem is mutatja,



erőteljes, ennek ellenére kifinomult, tiszteletre méltó személy.

– Jó reggelt kívánok mindenkinek! – szólal meg figyelmet megkövetelő hangján, szája szélén azzal
a mosollyal.

–  Köszönöm  hogy  mindenki  időben  ide  fáradt!  Fontos  információval  szeretnénk  szolgálni
önöknek! – mondja Saylor, miközben Dr. Morgan az egyik computer irányítójával beszélget, és nagy
átéléssel mutogat valamit a kijelzőn, amit a helyemről ülve nem látok pontosan.

– Az éjszaka során detonációt észleltek a drónjaink, valamint az elmúlt napokban különleges
dolgokat figyeltünk meg… – magyarázza Saylor, én pedig a szavába vágok..

– Mégis hol? – kérdezem önkéntelenül izgatottan, egy pillanatra pedig a terem összes szempárja
rám szegeződik.

– Ezek az észlelések a Földön történtek… – ahogy Saylor száját elhagyja ez a mondat, a terem egy
emberként mordul fel, mindenki összesúg a másikkal, teljes a döbbenet a levegőben.

– Kérem nyugodjanak le! – szólal meg újra, hangosan.

Én magam is  értetlenül  állok a hír  előtt.  A Földről?  Mégis miket  észlelhettek aminek ilyen
jelentősége van hogy bevonnak 4000 embert? Milyen detonáció történhetett ha itt az űrállomáson is
felfigyeltek rá? Nekem azt tanították, hogy a Földön nincs már emberi élet. A radioaktív területeken
nem lehet emberi élet,  aztán ott van a biológiai fegyver, amivel kegyetlenül ki irtották a többi
kontinensen  az  embereket,  csak  az  elit  és  az  űrállomáson  születettek  rezisztensek  a  vírussal
szemben. Natalie és Cameron szerint akiket hátrahagytak, azoknak se volt sok esélyük a túlélésre.
Befagyasztották az élelmiszer kereskedelmet, a bolygó alig alkalmas az életre. Vagyis az emberi
életre nem alkalmas.. Legalábbis eddig úgy tudtam. Mégis vannak túlélők? Mi történik a Földön?
Ezernyi gondolat fut át az agyamon, miközben a kivetítőn megjelent egy térkép, az amit Dr. Morgan
olyan nagy beleéléssel mutogatott egyik emberének.

– Tegnap éjszaka 23:21 perckor észlelték a drónjaink detonációt ezen a területen– veszi át a szót
Dr.  Morgan,  miközben  a  kijelzőre  mutat,  melyen  egy  vörös  kör  jelzi  a  detonáció  helyét  és
kiterjedését.

–  A  robbanás  egy  kisebb atombomba nagyságának felel  meg,  másfél  kilométeres  körzetben
mindent megsemmisíthetett, és további 3 km-es körben terjedt ki a hatásköre. – magyarázza Dr.
Morgan, kezével ábrázolva a robbanást.

– És mi van a detonáció területén? – kérdezi Joel.

Joel a Neo-n dolgozik, és ugyan ritkán, de szoktunk együtt tesztelni a laborban. Ő az egyetlen
srác akit rövid idő alatt kiismertem,és hamar barátian tudtunk beszélgetni munkánk során. Bár azt
hiszem egyszerű, közvetlen kapcsolatunkhoz hozzá járult a közös huszadik életkorunk, amit csupán
néhány hét eltéréssel töltöttünk be.

– Pont ez a furcsa.. – kezdi homlokát dörzsölve Morgan professzor. – hogy a detonáció területén
nincs semmi.. semmi fontos. 13 kilométerre van az egykori Colorado városa, valamint 2 kilométerre
egy lepusztult  gát.  Viszont a terület sivatag. Kietlen.  –  mondja miközben a térképet fürkészi  a
kijelzőn.

–  Kép  és  hanganyagunk  nincs,  mind  a  3  drónunk  a  robbanás  hatáskörében  volt,  így
megsemmisültek. A 12-es drón érkezett a helyszínre a robbanás után, azonban a pusztításon kívül



nincs  másról  képünk,  egyáltalán  nem biztos  hogy  emberek  robbantottak  a  területen.  –  Saylor
parancsnok veszi át ekkor a szót, és bevetít néhány képet a felperzselt sivatagról.

Akkor  mégis  kik?  Nyilvánvaló  hogy  emberek  voltak,  magától  nem  következik  be  egy
atombombának megfelelő detonáció a sivatag közepén..

–A másik dolog ami figyelmet  érdemel,  hogy a  déli  ÚJ  Mexikói  partoknál  4  darab drónunk
nyomtalanul eltűnt. – teszi hozzá Saylor, a mögötte lévő kijelző közben üresre vált.

– Itt viszont információnk van, hogy emberek lőtték le őket. A jeladójukat azonnal ki iktatták, így
nem tudjuk meghatározni a helyzetüket.  – Saylor arcáról most tűnik el  először az az önelégült
mosoly, nyílván Ő sem örül ennek a hírnek. Én viszont igen. És össze is vagyok zavarodva. Hogy
élhetnek emberek ott évtizedekkel a katasztrófa után? Ráadásul pont a radioaktív zónában? Ez nem
lehet. Amióta elhagyták a Földet ez az első ilyen jel… 13 év alatt. Mégis vannak túlélők?

– Nem tudjuk mi történik a Földön, a drónok nem elegendőek megfigyelésre, főleg hogy néhányat
le is lőttek és nyom nélkül eltűntek.. – sóhajt Dr. Morgan .

–2 nap múlva ezért egy 8 főből álló felderítő csapatot küldünk az érintett területekre… – mondja
Saylor parancsnok.

Ahogy ezt kimondja Saylor, szívem heves ütemben kezd el verni, egyből izgatott leszek a hír
hallatán.. Az első dolog ami át fut az agyamon, az hogy muszáj mennem! Látnom kell mi folyik lent!

Nem érdekel hogy, de be kell kerülnöm abba a csapatba! Ha kell felszökök a gépre...bár ezt az
ötletet el is vethetem hiszen itt bármerre is mozgok azt figyelik, főleg hogy a bőröm alá ültetett
jeladóval is követik minden lépésemet. Gratulálok Theo. Mit is képzelek magamról, ilyen hülyeségek
az  eszembe  jutnak…  felszökni  a  gépre?!  Abban  a  pillanatban  elkapnak  amint  számomra
engedélytelen helyre lépek be.

De valamit ki kell találnom! Nekem mennem kell a Földre!

–  A  feladatra  alkalmas  embereket  a  mai  nap  folyamán  választom  ki  Cruise  elnökkel…  a
kiválasztott személyek kilétét 19:00-kor tudhatják meg itt a vezérlőben. – mondja Saylor.

– Részünkről ennyit szerettünk volna közölni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérem kezdjék
meg napi teendőiket! – szólít fel Saylor, száján már megint azzal a féloldalas vigyorral, miközben Dr.
Morgan-el karöltve már elhagyni készülnek a termet. Beszélnem kell vele! – fut át az agyamon a
gondolat.

4000 ember egyként indul meg a liftek felé, hogy aztán elszállítsák őket az adott szekcióba, és
megkezdhessék napi feladataikat.

Én megindulok az ellenkező irányba, próbálom a tömeg között átvergődni magam… el kell érnem
Saylort mielőtt beszáll a liftjébe!

– Saylor parancsnok! – kiálltok utána. – Várjon kérem!

Saylor megtorpan a liftajtó előtt, és megfordulva rám mosolyog. Soha nem fogom megszokni azt a
furcsa vigyorát.

– Igen Theo? Miben segíthetek? – kérdi szemembe nézve. Mindig meglepődök rajta, hogy tudja a
nevemet… nehéz lehet 4000 ember nevét észben tartani, ezért nem is jegyezte meg csak a számára



legfontosabb emberkét. Ötletem sincs miért, de ezek szerint én is fontos lehetek neki valamilyen
oknál fogva, ha az enyémet is tudja.

– Kérem.. – kezdem nagyot sóhajtva. – Muszáj bekerülnöm a csapatba! – nézek rá frusztráltan.

– Theo…azt hiszem ez nem lehetséges. Rengeteg kritériumnak kell eleget tenni... – Például? –
tudom hogy ezt nem szabadna,de szavába vágok.

– Először is fizikailag kell megfelelni. Erős fizikummal és jó állóképességgel kell rendelkezni.
Aztán szellemileg is rendben kell lenni, pszichésen fel kell készülnöd a legrosszabb látványra.

– Láttam képeket a pusztulásról, ki bírnám a látványt. – mondom.

– Theo hidd el nem láttál mindent a Földi katasztrófáról. – sóhajt Saylor.

– Nekünk olyan emberek kellenek akik részt vettek katonai kiképzésben, tudnak alkalmazkodni
másokhoz, kompatibilisek a környezetükkel, tudnak döntést hozni hirtelen helyzetben és nem utolsó
sorban, hallgatnak a parancsra! –jegyzi meg Saylor. Igen,az utolsóban igaza van. Előfordul hogy csak
többszöri megszólításra teljesítem a parancsot..

– De én alkalmas vagyok! – szállok szembe Saylorral.

– Theo… fiatal vagy egy ilyen feladathoz. – zárja le Saylor, és már szállna be a liftbe.

– Látta a szimulátorban mit tudok! – vitázok vele.

–Theo, az ami a szimulátorban és a valóságban van,teljesen más. – mondja.

–  Miért  nem  adja  ide  Tűzvihart?  –  kérdezem  feldúltan.  –  Látta  hogy  mit  tudok  vele  a
gyakorlatban... kompatibilis vagyok. Biztos vagyok benne hogy rég elkészült. Mért nem kapom meg a
valóságban? – értetlenül állok Saylor előtt.

– Theo, sajnálom… – azzal hátat fordít és beszáll a liftbe. Dehogy sajnálja! – gondolom magamba.
Száján még meg pillantom azt a diadalittas vigyort mielőtt eltűnik az ajtó mögött.

Engem pedig ott hagy. Végig érzem magamon az irányítók szúrós tekintetét ameddig vissza nem
sétálok a bejáratig és be nem csukódik mögöttem is a lift ajtó.

„Astoria, cryo részleg”– bemondom a címet és a lift azonnal megindul velem. Még mindig feldúlt
vagyok. Csak az iménti beszélgetésen jár az eszem.

Bekapcsolom a fülest és felhívom LIV-et.

– Hallgatlak Theo.. – szólal meg gépies hangján.

–Gondolom értesültél a dolgokról... – sóhajtok.

– Persze. Mindent tudok. – feleli azonnal.

– Szerinted is alkalmatlan vagyok a feladatra? – kérdezem.

– Nem tudom, diszkrécióra is programoztak. – felel LIV.

– Vagyis igen. – mosolygok rajta.



– Natalie és Cameron elérhető?

– Natalie a laborban, Cameron pedig épp drónt javít, szerintem Őt jobb ha nem zavarod de
Nataliet megpróbálhatod.. – válaszol LIV.

– Tudnak már a bejelentésről? –érdeklődöm.

– Nagyvalószínűséggel igen.

– Rendben, köszönöm LIV, majd hívlak. – köszönök el tőle.

– Szívesen, viszlát Theo. – azzal LIV bontja a vonalat.

A lift ajtaja kinyílik én pedig próbálok póker arcot magamra ölteni. Előveszem a kis holografikus
kártyámat, és a leolvasó elé tartom. A piros fény zöldre vált, az ajtó nyílik és a megszokott férfi
robothang köszönt.

„Üdvözlöm Theo, kérem a második ajtónál adja meg ujjlenyomatát és álljon a retinaolvasó elé”–
szólít meg a hang. Minden helyet ilyen biztonsági rendszerrel védenek. Csak azok léphetnek be
akiknek  engedélyezve  van.  Miután  az  ujjlenyomatomat  is  elfogadta,  és  a  retinaolvasó  is
beazonosította, hogy valóban én vagyok az, a 2. ajtó előtt is zöldre változik a fény és automatikusan
nyílik. Belépek az Astoria cryo részlegére.

7:58 perckor csekkolok be a kártyámmal a részlegre hogy elkezdjem a munkámat. Vagyis 8:58-
kor  végzek.  Az  idő  nagyon  fontos  az  állomáson,  igazi  katonai  rendben  van  beosztva  minden.
Megszabják minden szabad percünket. Ez az ami nekem nem igazán tetszik. Ha kések valahonnan
mindig fejmosást kapok Natalie-től és Cameron-tól. Minden egyes alkalommal elmondják, hogy itt az
idő a legfontosabb, és ezért nagyon fontos hogy tartsuk magunkat a beosztáshoz. És ez nekem nem
mindig sikerül. Olyan kevés időnk van 2 munka között átérni egyik helyről a másikra.. ezért van az
ha néhány percet kések. Viszont a munkámat mindig 100%-osan teljesítem, azt persze már nem
értékelik.. Ma az első csoportban kell A-tól D-ig kell ellenőriznem a fagyasztókat.. ahogy én hívom
őket. Lényegében tényleg azok. Az Astoriában 22000 ember van hibernálva. Néhányan azért mert túl
idősek, és a nanobotos kezelések nem használnak náluk, de a többség azért mert Cruise elnök rájött
hogy túl sok embert hozott magával, hiába az önfenntartó élelmiszer készletünk, az kevés ennyi
ember eltartásához, ezért az Astorián és a Neo-n nagyjából összesen 42.000 ember van hibernálva,
akik  mélyalvásban  várják  a  cryo  gépekben  hogy  úti  célunkat  elérve,majd  egy  másik  bolygón
kezdhessenek  új  életbe.  Először  az  A  szektorban  kezdem.  A  feladatom,  hogy  ellenőrizzem  a
mélyalvásban lévő emberek életfunkcióit, ha bármi baj van a gép működésével, vagy valamelyik
ember életfunkciója nem megfelelő, azt azonnal jelezzem.

A cryo részleg ellenőrzése általában mindig jó ütemben halad, most sincs másképp.. a D szektor
fagyasztóinak ellenőrzésére 18 percem maradt, ezért úgy döntök megpróbálom elérni Natalie-t, hogy
kikérjem a véleményét a vezérlőben hallottakról…

– Mond Theo.. – szól Natalie a fülesen keresztül.

– Zavarhatlak? – érdeklődöm.

– Igen, a laborban vagyok, várunk egy teszt eredményre, addig mond csak.

– Remek. – felelem, tovább lépve a következő géphez.

– Várj Te mit csinálsz? – vág közbe gyorsan.



– Nyugi, időben vagyok. Cryo gépeket ellenőrzök az Astorián, de már lassan végzek az utolsó
szektorral is, ezért hívtalak. – nyugtatom.

–Ó, rendben van. Szóval miért is kerestél? – kérdezi megint.

– Hallottad ugye az infókat amit reggel mondtak a vezérlőben? – érdeklődöm kíváncsian.

– Igen, én is értesültem a dologról.. – mondja Natalie.

– És mit gondolsz róla? – kérdezem továbbhaladva közben egy újabb fagyasztóhoz.

– Fogalmam sincs mi történik a Földön, minden esetre elég furcsa volt ezeket hallani, hiszen mint
ahogy Te is, én is úgy tudtam hogy nincs esély túlélésre olyan körülmények között mint ami most ott
uralkodik… – Natalie sóhajt egyet a mondat végén. – De örülök hogy küldenek egy csapatot akik
kiderítik mi is folyik ott. – teszi még hozzá.

– Natalie, nekem ott kell lennem a 8 ember között! – mondom hevesen. Nem is tudja milyen sokat
jelentene ha lejuthatnák oda és nem csak az elmémben létezne.. Látnom kéne élőben a pusztítást,
nem érdekel mennyire fájna az ott tapasztalt látvány, kibírnám.

 

– Óh, Theo, elhiszem hogy szeretnél eljutni a Földre, de azt hiszem ez nem ilyen egyszerű... –
mondja együtt érzőn.

– Beszéltem Saylorral a bejelentése után, és azt mondta, hogy alkalmatlan vagyok a feladatra.
Natalie, Te mit gondolsz? Tényleg alkalmatlan vagyok? – kérdezem kissé csalódottan.

–  Theo  te  is  tudod  hogy  ez  bonyolultabb  dolog…  rengeteg  mércének  kell  megfelelned,
kompatibilisnek kell lenned sok dologgal… – sóhajt Natalie.

– Tudom... Saylor ugyanezt mondta. – válaszolok lemondóan, közben pedig végzek a D szektor
ellenőrzésével is. A kártyával lezárom a részleget, és beszállok a liftbe. Végzek a megszabott időn
belül, a következő pedig a genetikai labor az Uránián.

– Tudod,hogy a szimulátorban elég jó vagy Tűzviharral, ha a valóságban is meg kapnád akkor azt
hiszem nem lenne kérdés hogy Te is a csapat tagja lennél. – vígasztal Natalie.

– Köszi Nat, de így is vannak nálam jobbak a szimulátorban... – motyogom lehangolva magamnak.

– Figyelj rám! Egyetlen dolgot jegyezz meg.. Bízz magadban! Minden helyzetben! Ne hagyd, hogy
mások véleménye miatt ne legyél biztos magadban, oké? Hiszen ki  ismerne téged jobban saját
magadnál?

– Senki. – suttogom.

– Ezt jegyezd meg, rendben?! – mondja bátorítóan Natalie.

– Rendben. Köszönöm Nat. – mondom egy apró mosolyt megengedve magamnak.

– Bármikor Theo. Viszont most mennem kell vissza a teszteléshez, úgy hogy elköszönök. Légy jó!
– mondja Natalie és lekapcsolja a hívásomat. Önkéntelenül is szemet forgatok. Én mindig jó vagyok!

A következő 1 órát a genetikai laborban kell töltenem. A „B” laborba vagyok beosztva, vagyis



Natalie-val pont elkerüljük egymást, azt hiszem Ő ma is a növény genetikai részlegen van, én pedig a
humán genetikai laborba vagyok beosztva. A részlegre ugyanúgy kell belépni mint a cryo gépekhez.
Az  ajtón  belül  felveszem  az  egyenruhámra  a  fehér  köpenyt,  és  kezemre  húzom  az  átlátszó
gumikesztyűt. Még mindig a DNS-el kísérletezünk, illetve a humán genommal. Joel mellé osztottak
be ma. – olvasom le a kis kijelzőről mielőtt belépek a laborba. Joel épp egy mikroszkóp fölött ül, a
kijelzőn pedig egy humán DNS láncot pillantok meg, ami lassan forog a tengelye körül..

– Szia Joel! – köszönök neki háta mögül, ő pedig ijedtében megugrik, zavartan hátrafordul és
dühösen rám pillant.

– Én is örülök neked Theo, de légy szíves legközelebb ne a hátam mögött settenkedve köszönj
rám. – mondja Joel, majd feláll a székéről és elővesz a hűtősarokból egy kis üvegcsét.

Örülök hogy Joellel vagyok együtt, mivel csak 2 hete osztottak be a laborba is dolgozni, ezért még
kell  egy  kis  idő  mire  belerázódom  a  labormunkába.  De  Joel  nagyon  segítőkész  és  mindig
rendelkezésemre áll. A labor és a humán genetika nem az én terepem, viszont szerencsére Joel
mellett könnyen tanul az ember. 9:05-kor csekkolok be a laborba, vagyis 10:05-kor végzek. Mivel
hamarabb végeztem a cryo részlegen és a reggeli megbeszélés se tartott 1 óráig, ezért most 10
perccel az időkereten belül vagyok.

Joel utasít, hogy kapcsoljam be a másik elektronmikroszkópot is, a gépbe pedig rögzítsem az Ő
tesztelése során mért adatokat. Leveszem az alkaromról a holografikus adaptert mivel egy idő után
szörnyen kényelmetlen tud lenni.. Joel mellett valamiért mindig úgy érzem lassan telik az idő.. nem
az a beszédes típus főleg nem munka közben, erre már az első nap rá jöttem amikor találkoztam
vele... valahogy mégis egy kellemes ritmust tudunk felvenni munka közben.

– Joel Te nem akarsz eljutni a Földre? – kérdezem tőle. A vezérlőben hallottak még mindig nem
hagynak nyugodni, elborította az elmémet a Földre jutásnak a reménye.

– Őszintén, nem igazán. – válaszolja Joel a kijelzőről felpillantva.

– És miért nem? – kérdezek vissza.

– A Föld elpusztult, rideg, kietlen. Nem vágyok oda. Itt viszont minden tökéletes, és nem akarok
természetes  talajra  lépni,  csak az  új  bolygón,  ahol  jobb élet  vár  ránk –  magyarázza  Joel,  egy
pillanatra szemembe nézve, majd újra a monitor fölé görnyed.

– Értem. Hát, én szeretnék bekerülni a csapatba. Látnom kell élőben is a Földet. Beszéltem
Saylorral,  szerinte  viszont  nem  vagyok  megfelelő  a  küldetésre,  nem  vagyok  kompatibilis  sok
mindennel.. – sóhajtok lemondóan.

– Láttalak már a szimulátorban, ott viszont elég jól teljesítesz mindig, legalábbis jobban nálam…–
mondja Joel, és megereszt egy apró mosolyt felém.

– Viszont Te részt vettél katonai kiképzésben, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy bevegyenek a
csapatba. – felelem.

– Igen, de az nem jelent semmit. – ránt vállat Joel.

– Ha véletlen bevesznek a 8 ember közé, amit kétlek, akkor átadom a helyem neked. – teszi hozzá
viccelődve.

–  Köszi,  szívesen elfogadnám.  –  elmosolyodok én is  Joelen.  Ő az  egyetlen  korombéli  akivel



valahogy mindig jól kijöttem.

Végzek a laborban is az 1 óra elteltével. Leveszem a köpenyt és a gumikesztyűt, majd a kártyával
ki csekkolok és beszállok az átlátszó, üveg liftbe. Bemondom ismét az úti célt, és a lift megindul.
Igen, az elit. Soha nem fogom megérteni minek kellettek üvegből készült liftek, hogy még lásson is
minden ember amint elhaladsz a szinteken és a folyosókon.. de ha ez nekik így jó.

Sóhajtok. Ki nem állhatom az életem. Legalábbis ezt a monotonitást. Ugyanazok a feladatok
minden  nap...  szürke  hétköznapok.  Napjaim egyetlen  öröm forrása  amikor  a  szimulátorban  és
gyakorlaton lehetek.  Ekkor letudom vezetni  a feszültséget,  végre önmagam lehetek és ilyenkor
érzem csak hogy élek. De még van 2 feladatom mára. Nem kalandozhatok el addig! – figyelmeztetem
magamat. A lift megáll, az ajtó nyílik és újabb robot hang szólal meg, jelezve az állomást. „Neo, D
hangár, embriók”

A genetika és a kibernetika robbanásszerű fejlődésének, valamint Dr. Morgan és Dr. Campbell
kitartó munkájának köszönhetően, ma már mesterségesen tudunk embereket létrehozni, akiket itt a
hajón  inkubálunk.  Sőt,  egy  mesterséges  anyaméhben  fejlődnek  a  magzatok  ki...  üvegben,
mesterséges magzatvízben, gépekre csatlakoztatva.  Ez megy már több mint 20 éve.  Ezt már a
Földön elkezdték. Olyan szinten bele tudnak nyúlni a génekbe, hogy a Neo-n biológiailag 100%-ig
tökéletes és egészséges egyedek születnek. Én is egy ilyen program keretében születtem. Az elsők
között voltam, aki így született. Nem tudom az igazságot gyerekkorommal kapcsolatban, ugyanis
nincsenek emlékeim róla.  Nekem azt  tanították,  hogy az  egyike  voltam azoknak,  akik  teljesen
kijavított, szintetikus DNS láncot kaptak. Amihez hozzájárult a 4 éves nanobotos sejtgyorsító kezelés,
ami miatt szinte átugrottam a gyerekkort a fizikai fejlődésben. Ezért nincsenek korábbi emlékeim,
ezt  mondták.  Az  első  megmaradt  emlékkép egy baleset  emléke.  14 éves  koromban Natalie  és
Cameron szobájából távozva megbotlottam a lépcső előtt és legurultam. Eltörtem a karomat. De
valahogy mégis a halántékomból padlóra csepegő vér képe volt az ami olyan erősen megmaradt
fejemben. Nem tudom miért nem emlékszek azelőttről semmire, hiszen nem szenvedtem még csak
agyrázkódást sem. Tudom, hogy valami nincs helyén az életemmel kapcsolatban. Érzem. Talán ezért
vágyódom a Földre ilyen elkeseredetten… hogy megoldást találjak. Bár lehet, hogy soha nem fogom
a kiesett részt megtalálni. Ezért próbálom elfogadni a számomra tanított elméletet. Van esély rá,
hogy tényleg igazat mondtak. Látva, amire már most képesek. Én is könnyedén így születhettem. A
szintetikus  DNS részek  miatt  bármilyen fizikai  tulajdonságot,  esztétikai  megjelenést  be  tudnak
illeszteni a génkészletbe. Így lettem én is 180 centi magas, erős izomzatú, zöld szemű, méz szőke
hajú,  fakó  szeplőkkel  rendelkező  személy.  Akit  Theo Bluntnak neveztek  el.  Biztos  vagyok,hogy
valamelyik hangárban már valaki ugyanezzel az alap genommal, és fizikai megjelenéssel születik
majd, mint én.

Ez a pár tízezer ember itt az űrben eljutott egy olyan szintre, ahol már nincsenek betegségek,
kitolta  saját  fizikai  határait,  és  az  evolúció  figyelembe  vétele  nélkül,  a  halált  egy  leküzdhető
betegségként kezelve próbálja életét tartalmassá tenni, és minél hosszabbra nyújtani.

Kiráz a hideg ahogy kinyílik a hangár ajtaja, én pedig belépek hogy ellenőrizzem a magzatokat..

A padlón kék fény fut végig, jelezve a követendő utat. A hangárban félhomály uralkodik, az
inkubátorokat  bíbor  fény  világítja  meg.  Nem szeretek  a  magzatok  között  lenni  sokat,  amilyen
gyorsan  tudom  mindig  elvégzem  itt  az  ellenőrzést.  Folyton  furcsa  érzés  fog  el  közöttük,  és
megborzongok.

A génekkel kísérletezni… az emberrel kísérletezni mindig veszélyes. Azt hiszem csak én látom
épelméjűen a dolgokat, mivel a tudósok nem törődnek a tetteik következményével.. Istent játszani
mindig veszélyes, és legtöbbször katasztrófába torkollik.. A Földet is így pusztították el. Önzőek



voltak. Istent játszottak és egymás ellen fordultak. Meg lett a következménye.

Gyorsan haladok az ellenőrzéssel, minden magzat egészséges, megfelelő ütemben fejlődnek, a
gépek kiválóan működnek. Próbálom mindig a kijelzőn és a gépen tartani a szemem, lehajtott fejjel
sétálok a folyosón. A most születő generáció már egy új űrállomáson, vagy egy másik bolygón fog
felnőni..  kolóniákat  alkotva.  Az utolsó gép ellenőrzésekor akaratlanul  is  felpillantok a 32 hetes
bébire..  ott lebeg a mesterséges magzatvízben, egy üveg búrában, és arra tudok gondolni,hogy
egyetlen gép tartja életben. A bébi megmozdul, tenyerét pedig az üvegbúra falához teszi.. összevont
szemöldökkel én is hasonlóan cselekszem, az üvegre helyezem tenyerem, oda ahol a bébi keze van. A
torkomban gombóc képződik,  nyelek egyet.  Csupán a  mutatóujjam nagyobb mint  a  bébi  egész
tenyere.

A baba mintha mosolyogna, én pedig nem bírom tovább. Elfordulok és megindulok a lift felé. A
kártyámmal kijelentkezek és azonnal beszállok a liftbe. Háttal nekidőlök az üvegfalnak, érzem, hogy
mindjárt rám törnek a könnyek, ezért szemeimet lehunyom. Arcomon 2 könnycsepp indul el, de
gyorsan letörlöm őket. Egy robothang pedig szüntelenül ismétli, hogy adjam meg az úti célt hiszen
addig nem indul el.. Nem érdekel, ha a kamerán keresztül meglát valaki sírni. Nem törődök mások
véleményével,  főképp  azért  nem,  mert  ezen  a  hajón  nagyjából  3  emberen  kívül  senkit  nem
érdekelnek az érzéseim.

Elszorul a torkom ahogy azokra a magzatokra gondolok ott bent. Nincsen anyukájuk. Gépek
táplálják őket és gépekben fejlődnek ki. Soha nem lesz nekik igazi családjuk.. nem fogják tudni
milyen  érzés  kötődni  az  anyukádhoz..  mint  ahogy  én  sem.  Én  is  üvegburában  fejlődtem,  és
inkubáltak.  Viszont szerencsés vagyok hogy a lehető legjobb nevelőszülőket kaptam. Nem csak
felneveltek idegenként, de érzelmileg is kötődök hozzájuk. Natalie-val mindig is különleges kötelék
volt közöttünk, mindenben támogat, és ezért rendkívül hálás vagyok neki. A robot hang megállás
nélkül ismétli önmagát, nekem pedig kell egy kis idő amíg össze szedem magam.

„Kérem adjon meg úti célt” – mondja megint.

– Kérlek szépen, fogd be. – mondom.

„Nem létező úti cél”– mondja a robot hang.

–  Kérlek,  lődd le  magad –  mondom kicsit  ingerültebben,  amikor beszáll  mellém egy szürke
egyenruhás férfi, aki felhúzott szemöldökkel rám pillant, majd bemondja saját úti célját, és a lift
elindul.  Legalább nem szólít  meg. Lenyugodva sóhajtok egyet.  A férfi  kiszáll  az Astoria elosztó
folyosóján, nekem pedig 10 másodpercet várnom kell.

„Uránia, B szektor, nano részleg”– mondom. Szerencsére nem száll be senki arra amerre én
megyek, így a lift fél perc várakozás után újra megindul hangtalanul.

11:15-kor lépek be az Uránia óriási nanobot részlegére. Itt legalább 100 ember szorgoskodik
minden  órában,  különböző  tesztasztalok  fölött.  Csak  látásából  ismerem itt  az  embereket,  nem
jegyzem meg a nevüket… ezért inkább nem is köszönök senkinek csak odasétálok a számomra
kijelölt asztalhoz. Ujjlenyomattal igazolom, hogy én dolgozok az asztalnál, majd leülök a székre.

– Úgy látom most már gyakrabban összefutunk, szöszi. – szól egy ismerős hang a hátam mögül.

– Ellie! – mosolygok rá amikor megfordulok és átölelem.

– Szia Theo! Örülök, hogy ma is együtt dolgozunk. – mosolyog vissza Ellie.



Ellie Tender. Az Astorián él. Nagyjából 3 hónapja ismerkedtünk meg. Akkor osztották be először a
nano részlegre. És már az első nap megölt a szimulátorban. Nem átlagos lány az biztos.  Igazi
ellenfélnek tekintem a szimulátorban, Tűzvihar nélkül ugyanis könnyedén megöl. Nyílván, hiszen
katonai kiképzést kapott. Teljesen más milyet mint én.. Saylortól csupán annyit tanultam hogyan
öljek meg 20 robotbábut 10 darab golyóval. És Ellie mellesleg 3 évvel idősebb nálam.

Joellel ellentétben Ellie nem fogja vissza magát beszéd terén.. Ő akkor is beszél ha nem kérdezik,
másoknak  ez  már  sok  lenne,  én  viszont  szeretem  hallgatni  Ellie-t,  neki  mindenhez  van
hozzáfűznivalója, és ez tetszik, nem olyan mint a többiek, nem normális, olyan mint én.

– Tudod, örülök, hogy veled dolgozhatok itt  – mondja Ellie,  én azonban nem figyelek rá, az
asztalba épített kijelzőn vizsgálom a nanobotok mozgását.

– És örülök, hogy mindig megölhetlek a szimulátorban szöszi. – teszi hozzá gúnyosan. Ekkor már
felpillantok és látom hogy halkan nevet. Rajtam. Néhányan felénk pillantanak, egy férfi megköszörüli
a torkát ahogy elhalad mellettünk. A munkaterületen és a lakóegységen kívül be kéne tartanunk a
szabályokat. Főleg a munkaterületen. Rend és fegyelem. És csend. Főként.

– Óó na! Mi az, hogy mindig? – nézek rá szúrósan. – Tűzviharral én nyerek!

–  Igen,akkor éppen..  de ha nem lenne a  béna robotod akkor mindig megölnélek!  –  ezen a
kijelentésén egy pillanatra megsértődök,de aztán látom hogy rám vigyorog, és én is mosolyra húzom
a számat.

– Szerintem téged biztos bevesznek a csapatba. – jegyzem meg Ellienek munkánk befejezése
után,  útban  a  lift  felé.  Mindketten  végeztünk  mára,  az  ebédszünetet  pedig  mindenkinek  a
lakóegységében kell eltöltenie.

– Az a baj, hogy én is ezt érzem. De nem igazán értem ezt a küldetést... – mondja egy sóhaj
keretében.

– Hogy érted? – pillantok rá kíváncsian.

– Leküldenek oda egy csapatot, csak mert 3 ember szerint „furcsa” dolgok történtek… – válaszol.

– Ellie, a drónokat emberek lőtték le! – hangsúlyozom neki az emberek szót.

– Ki tudja? Én egyáltalán nem vagyok ebben biztos, kizárt hogy legyenek túlélők. – ránt vállat.

– Én is így tudtam, de már semmiben sem vagyok biztos… – mondom halkan.

Ellie liftjére 1 percet várnunk kell, addig ő lófarokba felköti tű egyenes hollófekete haját, ami
tökéletesen  keretezi  sötétbarna  szemét.  Én  pedig  lecsatolom  a  holografikus  adaptert,  ami
tulajdonképpen csak egy titán vázból álló szerkezet, mivel három dimenzióban vetít ki mindent.

Amint Ellie beszáll a liftbe, én is elindulok az enyém felé, a fülesen keresztül üzenek LIV-nek,
hogy nemsokára érkezem.


