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A robbanások és az emberek kétségbeesett ordítása még mindig ott visszhangzott Clara 

fejében, pedig a földiek rajtaütése már több mint egy héttel ezelıtt történt. Azóta nyugtatókkal 
feküdt és kelt, ám a mai napon úgy döntött, hogy kihagyja a gyógyszereket és megpróbál 
visszatérni a korábbi kerékvágásba. Nem sikerült. Tudta jól, hogy így fog történni, a veszteség 
olyan nagy volt, amihez nem egy hét, de egy év is kevés lesz. 

Meredten bámult ki a koromsötét marsi éjszakába, csak a távoli MA-8 kolónia halvány 
fényei szőrıdtek át a messzeségbıl. İk szerencsésnek bizonyultak megúszták a bombázást, 
bár senki nem tudta mikor érkezik el a következı. 

A háború már egy éve folyt a Föld-Hold Egyesített Haderık, és a Marsra települt 
kolóniák között. Ez utóbbiakat is a Világkormány hozta létre, a Holdra történı és felettébb 
sikeresnek bizonyuló kitelepítések után. A Mars benépesítésének feltétele akkor teremtıdött 
meg igazán, amikor a negyedik generációs őrhajók továbbfejlesztésével az utazási idı az 
emberek számára is elviselhetı mértékőre zsugorodott, bár így is legalább három hónappal 
kellett számolni Föld-Mars-Föld viszonylatban. 

Clara eljött az ablaktól és leült az ágya szélére, a világítást egész halványra állította. 
Csend volt, estére a helyreállítási munkálatok is leálltak, így a béke hamis illúziója költözött a 
fémfalak közé. Felemelte a párnára dobott apró aranygyőrőt és könnyel telt meg a szeme. 

A Világkormány a nyersanyag kitermeléssel együtt járó haszon reményében minden 
támogatást megadott az egyre izmosodó telepeknek, folyamatosan növelve a kolóniák számát. 
A szeretni való kis cica azonban felnıtt és a nagy oroszlán immár önállóságot és elszakadást 
követelt, elapadással fenyegetve a Földre befolyó busás hasznot. Az egyre fokozódó 
ellentétek rövid idın belül háborúba torkollottak, ami a Marshoz közeli Deimos melletti 
csetepatéban vette kezdetét. Az ellenségeskedés azóta csak néhány kisebb, olykor a véletlen 
szülte összetőzésben nyilvánult meg, nagyobb összecsapás egy kivétellel nem történt. Akkor 
mindkét fél nagyobb veszteségek után sebeit nyalogatva vonult vissza a biztonságot jelentı 
hazai kikötıkbe. A földi kormány nem sietett; az emberi erıforrás, a nyersanyag, a gazdasági 
és a haditechnikai fölény, mind-mind mellettük szóltak. A telepek lerombolása, az aranytojást 
tojó tyúk legyilkolása nem állt szándékukban. Ezért is volt váratlan az MA-5 bombázása. 

Clara hanyatt feküdt az ágyon, arcához egészen közel tartotta a fénylı győrőt, ami egy 
idı után elmosódott és a kis Tom nevetıs arcává változott. Boldog négyéves gyermekarc, 
mely mindenkiben barátot és játszótársat keresett. És most nincs többé! 

A nı összeroppant. 
– Nem! – sikoltott fel, öklével a falra vágva, majd rázni kezdte a sírógörcs. Újra élte a 

zőrzavar minden pillanatát; a hatalmas robbanásokat, az égı halottak sorát a folyosókon, a 
körülötte leszakadó mennyezetet, a szikrázó, vagy forró gızt okádó csöveket, az összevissza 
futkosó, pánikba esett embereket, miközben ırületen gázolt közöttük a narancs szektor 
irányába, ahol szülei vigyáztak a fiára. A narancs volt a legrosszabb állapotban: a létfenntartó 
rendszerek leálltak, a benn rekedtekre halál várt. Odaérvén még éppen látta a zőrzavarban, 
ahogy a fehér szektor irányába többedmagával menekülı apjára ráomlik az égı mennyezet. 
Az elıtte szaladó anyja elengedte a kis Tom kezét és visszafordult segíteni, mikor egy 
robbanás a szemközti falnak vágta és ı is eltőnt a romok alatt. Clara közelebb azonban már 
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nem tudott eljutni, az orra elıtt lezuhanó kisebb biztonsági ajtó végleg megakadályozta a 
tovább haladásban. Ezt követıen már csak tehetetlenül a kémlelı nyílásra tapadva, öklével az 
ajtót verve, artikulálatlan hangon sikítozva követhette az eseményeket. 

A katasztrófa óta minden este rátörtek a végzetes képek, a mostani viszont minden 
eddiginél rosszabb volt. Ismét érzete az akkori iszonyatot amikor tudatosult benne, hogy 
pillanatokon belül elveszheti a fiát is; a számítógépközpont utasítására a hatalmas biztonsági 
ajtók záródni kezdtek, a narancs szektort hermetikusan elválasztva a többitıl. A kis Tom 
bénultan, remegve állt a lángoló romok között; még lett volna esélye kiérni a fehér szektorba. 
A válaszfal lassan ereszkedett. Clara látta, hogy a biztonságot elérı emberek megfordulva teli 
torokból kiabálnak és integetnek a ledermedt kisfiúnak, aki sírós szájjal végre elkezdett 
feléjük szaladni, versenyre kelve az égbıl tompa morgással aláereszkedı fém halállal. 

Clarát az ágyán fekve rázta a zokogás, a kihagyott gyógyszerek hiánya megsokszorozta a 
szenvedését. Ökle belefehéredett úgy szorította a pici aranysárga győrőt, melynek ikertestvére 
fia aprócska kezében lapult azon a végzetes napon.  

– Tom! Kisfiam! – zokogott, majd hangos üvöltéssel a szoba túlsó sarkába vágta a kis 
fénylı karikát, ami ártatlanul koppanva néhány bukfenc után megállapodott a szınyegen. 
Behunyta a szemét, de így is látta a halálfutást. 

Tom szaladt. A fém angyal ereszkedett. 
Valakinek életet hoz, másoknak halált. 
Clara remegve tapadt a kémlelı nyílásra; gyorsabban, gyerünk kicsim, ırülten kiabált. 

Úgy tőnt, hogy a kisgyerek még idıben elérheti a fehér szektort. Átmeneti megkönnyebbülés 
hullámzott végig Clarán, amikor… 

Tom elejtett valami sárga apróságot, ami elkezdett visszafelé gurulni. 
A győrő! 
A kisfiú megtorpant, megfordult és a guruló apróság után futott, nem hagyva elveszni a 

kincsét; ez a pár méter azonban végzetesnek bizonyult. 
– Neeee… – Clara tépte, rugdosta az ajtót mindhiába. Még látta, ahogy dr. Armstrong 

ellökve magától az ıt kezénél fogva visszatartó feleségét, berohan Tomért a narancs szektor 
poklába, eléri, felkapja és rohan vissza tőzön, romokon keresztül. 

Túl messze voltak, nem érhettek vissza. Clarat – ahogy tudatosult benne a doktor 
erıfeszítéseinek hiábavalósága – elhagyta az ereje és ájultan rogyott a fal mellé. 

A biztonsági válaszfal végleg elzárta a kolónia haldokló részét. A benn rekedtek közül 
senki sem élte túl, és Clara elvesztett mindent, ami az életben fontos volt neki. 

Az érzelmi roham csillapodott, szívdobogása egyenletessé vált. Összeszedte magát és 
felkönyökölt az ágyon. Rápillantott a szınyegen lapító győrőre, nagyot sóhajtva letörölte 
arcáról a lassan rászáradó könnycseppeket. Visszahanyatlott az ágyra és a plafont bámulta. 
Nem tudta miért, de hirtelen nagyon könnyőnek és nyugodtnak érezte magát. Az alvás segíti a 
gyógyulást, gondolta. Behunyta a szemét… 

Enyhe hullámzást érzett maga körül, mintha alkoholtól bódult lenne, majd erıs fénybe 
került. Ezüst és fémesen szürke háttérszínek kavalkádja örvénylett körülötte, melybıl sárga és 
mélyvörös sugárlándzsák támadtak rá. A minden irányból ostromló sugarakon kívül nem 
látott semmit, mégis meglepıdve tapasztalta, hogy a fájdalom legkisebb jele nélkül képes 
fogadni a vakító fényözönt. Ha ez tényleg így van, akkor csak egy lehetıség maradt; nem a 
szemével érzékel, hanem a tudatával. 

– Üdvözöllek Látogató – mintha egy egész kórus zúgta volna a köszöntést. Amíg a hangok 
szóltak az örvénylı szürkeség kavargása felerısödött, a végén lecsillapodott az „alap” 
állapotára. – Milyen halaszthatatlan ügy miatt kerestél fel engem? 

Clara megdöbbent. 
– Kerestelek fel? Én? 
– Igen – zúgott a válasz. 
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– De hát, azt sem tudom ki vagy! Ami azt illeti, abban sem vagyok biztos, hogy én ki 
vagyok. – A hullámzás halvány erısödése, kuncogást sejtetett. 

– Te vagy a Látogató. És akarsz tılem valamit – állapította meg a hang. – Minden 
Látogató, aki eljön hozzám, kéréssel vagy kérdéssel keres fel. Azt mondod nem tudod, hogy ki 
vagyok, nos mondjuk, hogy a Vendéglátó. – Mintha megint visszafojtott kuncogást érzett volna 
Clara. Nem volt ínyére ez az érthetetlen kérdezz-felelek játék. 

– Ki kell, hogy ábrándítsalak! Én nem akarok tıled sem kérni, sem kérdezni különösen, 
hogy nem is ismerlek! A neved semmit nem mondd nekem, és azt sem tudom hol vagyok! 

– Valami gondod kell, hogy legyen, vagy rosszul tudom? – kerülte ki az ezerhangú a 
választ. – Bátran! Mi nyomja a szíved? 

– A… kisfiam – csúszott ki a száján. 
– Ó igen, az aranyos kis Tom – suttogta elmélázva a sokaság. – Nagyon hiányzik? 
– Mit tudsz te errıl? – csattant fel a felbıszült anya. 
– Sokkal többet, mint hinnéd. Meghalt ugye? – a zúgás most harangokra emlékeztetett. 
– Igen! Senkinek nem ártott! – kiabált az alaktalan fénybe – miért kellett meghalnia? 
– Eljött az ideje! – a válasz most szenvtelen volt, szemernyi együttérzés nélkül. 
– Nem kellett volna! – kiabált tovább a nı. – Ha kicsit nagyobb lett volna még élhetne! 

Ha picit bölcsebb, ha nem olyan butus, hogy visszamegy a győrőért – hangja zokogásba 
fulladt – élhetne. Miért annak a kicsinek kell elmenni, aki még nem tud vigyázni magára, és 
semmirıl sem tehet? Miért nem kapta meg a lehetıséget úgy, mint akik már felnıttek? Csak 
mert kisgyerek volt? Azok a gyilkosok, akik a bombákat szórták vígan élik az életüket! Hol itt 
az igazság? 

– Milliónyi igazság van. Ha keresed, csak a töredékét lehetsz képes megtalálni; a magad 
által formált igazságot, ami lehet, hogy számodra észrevétlenül a valótlanság partjait mossa. 
Mások igazsága, bármily valósnak mutatja is magát valószínőleg sohasem fog rád találni. 

– Most marha bölcsnek hiszed magad mi? – fröcsögte Clara. 
A hang hallgatott. 
– Miért hallgatsz, legalább azt áruld el, hol vagyok? – követelte a nı. 
– Látod, az elıbb észre sem vetted és feltetted a kérdést, amiért ide jöttél – szólalt meg 

végre a hang atyáskodva. – Bár egyszerre egy kicsit sokat – a háttér derősen hullámzott. 
Rövid ideig csend volt, Clara tanácstalanul várakozott. 
– El kell, hogy mondjak valamit Látogató. Akik eljutottak hozzám azoknak a gondjai, 

kérései, kérdései alapvetıen változtatták meg az univerzum jövıjét, bár elıfordulhat, hogy az 
csak a saját mikrokozmoszuknak tőnik. Vajon a te kérdéseid is ilyenek? Válassz, mi érdekel 
ténylegesen: az általad megkérdıjelezett igazság, a kisgyermeked lehetséges sorsa, esetleg 
találkozni szeretnél vele valahol? Vagy félreértettem valamit? 

A nı némán állt. 
– Igen, a fiam akarom látni! Vissza akarom kapni! – ezt kiáltotta volna legszívesebben, 

tudatni a világmindenséggel, hogy ı nem akar semmi mást csak a kisfiát még egyszer 
megölelni, de csak állt és nem tudott megszólalni. Minden erejével küzdött a visszatartó erı 
ellen, hogy megszólalhasson, kimondhassa a vágyát, mégis alulmaradt az ismeretlennel 
szemben. 

Legyızve, félelemmel telve állt nem tudta mit várnak tıle. Kérdezték, és amikor válaszolt 
volna, nem engedték elmondani. Győlölettel gondolt a hang gazdájára, amiért így játszadozik 
vele. 

– Nem én voltam saját akaratod vert béklyóba – ez nem az ezerhangú kórus volt, eszmélt 
rá Clara, hanem egy suttogó hang a fejében, mely mintha a többi elıl bujdokolna, hogy senki 
ne hallja rajta kívül, magányosan adva tudtára, hogy az ı oldalán áll nincs egyedül az 
ismeretlenben.  
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Ez a hangocska is a Vendéglátó volt jutott el a felismerésig, más nem lehetett. Ha ez igaz, 
akkor viszont a házigazda úgy segít neki, hogy azt még önmaga elıtt is titkolja. 

– Rendben van – ezt már az igazi kórus zúgta. A fények hullámzása minden eddigit 
felülmúlt. – Kérésed meghallgattatott, Látogató! – az ítéletet hirdetı bíró monoton hangján 
folytatódott. – Meghallgattatott, és méltónak találtatott arra, hogy a Vendéglátó elé járulj 
vele, aki búcsúzóul a következıt üzeni neked: te fogsz gondoskodni róluk. Most, hogy a 
kívánságod teljesült, elmehetsz. 

– Kívánságom? De… 
Clara lassan megmozdult kinyitotta a szemét és álmosan körbekémlelt. Reggel volt a 

marsi hajnal fénye bekúszott az ablakon, kintrıl a helyreállítást végzı gépek fojtott zúgása 
hallatszott, hegesztés és tompa puffanások kíséretében. 

Új nap kezdıdött. 
Clara felült az ágyon kinyújtóztatta lábait, és rövid ücsörgés után elindult a fürdı felé. 

Nem emlékezett rá álmodott-e valamit. 
 
 
 
20 évvel késıbb 
 
Két férfi szivarozott élénk beszélgetésbe merülve a barátságos elıtérben elhelyezett 

fotelekben, bebocsátásra várva az összehívott bizottság elé, mely az emberiség eddigi 
legfontosabb kérdésében volt hivatott dönteni, bár ezt egyelıre csak ık ketten tudták. A 
jelentés, amit hoztak szerfelett érdekelte a bizottságban helyet foglaló „nagykutyákat”, – 
annak ellenére, hogy nem azt fogják kapni, amit vártak – de a protokollt még akkor sem 
rúghatták volna fel, ha a világvége közeleg. Így hát vártak nyugodtan a hívó szóra, és jobb 
híján immár századszor beszélték át a kialakult helyzetet, ami valóban teremthetett a végsı 
katasztrófához hasonló helyzetet. 

– Tehát ez marad a végsı javaslatunk – összegezte Webster százados a tényállást. 
– Igen! Karantén! – bólintott La Forge hadnagy, a beosztottja. – Nincs más választás… 
– Kérjük Webster százados és La Forge hadnagy urakat fáradjanak a 104-es blokkba – 

szólalt meg a falba épített hangszóró. A hírszerzık megdermedtek, majd felugorva katonásan 
a megadott ajtó felé vették az irányt. 

A két tiszt megállt a héttagú bizottság elıtt, mely négy férfiból és három nıbıl állt. A 
legidısebb férfi, aki az Elnök titulust viselte, és akinek parancsára a legnagyobb hajóflották 
indultak harcba, a székre mutatott. 

– Üdvözlöm Önöket uraim! Foglaljanak helyet és kezdjék is a beszámolót, nagyon kevés 
idınk van! Milyen híreket hoztak? 

– Elnök úr, sajnos nem a legjobbakat – kezdte Webster és tudta, hogy nagyon finoman 
fogalmazott. – Feladatunk szerint a marsi flották állapotáról, moráljáról és az utánpótlásról 
kellett híreket szereznünk. Ez megtörtént. Helyzetünk katonai szempontból megnyugtató, a 
hajóink szilárdan tartják a Marshoz közeli stratégiai pontokat. Elnök úr engedelmével 
azonban másról beszélnék – nyelt egy nagyot a százados, tartva az elsı ember reakciójától. 

– Másról? – hökkent meg az elnök, a bizottság tagjai is értetlenül néztek össze. 
– Igen uram! Tettünk néhány elsıre jelentéktelennek tőnı felfedezést, majd a részleteket 

összerakva rájöttünk, hogy nagy bajban vagyunk uram! Az elsı ezek közül, hogy a Marson 
megszüntették az óvodákat.  

Mély csend. 
– Az óvodákat? Nem nagyon tudom követni százados – az elnök türelmet erıltetett 

magára, mivel ismerte a századost, ha bajt szimatol annak alapja van. 
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– Továbbá három teherhajó szállt le a Jupiter mellett az Európára tizenöt évvel ezelıtt – 
folytatta Webster. – A rakományuk nem ismert, a hajók útja titkos besorolást kapott. Az 
információ a marsi védelem zárolt adatállományából származik. Úgy tőnik a telepesek tovább 
mentek az Európára; ezzel eddig nem számoltunk, de elvileg magában ez még nem lenne baj. 
Folytassa hadnagy – adta át a szót, La Forgenak. 

– Igen uram. 2468. december 17-én Clara Berger leány ikerpárnak adott életet a Marson, 
nem sokkal az MA-5 bombázása után, ahol elvesztette 4 éves gyermekét. Az ikrek a titkosított 
anyag szerint mutánsok lettek, születésük körülményei és további fejlıdésük erre utalt. A 
terhesség észlelésétıl a szülésig alig egy hónap telt el, az újszülöttek viszont teljesen normális 
nagyságú és egészséges gyerekként jöttek a világra. Az orvosok az információk szerint 
teljesen elkülönítették a lányokat vizsgálatok céljából, mivel nem zárhatták ki vírus, vagy 
idegen eredető fertızés lehetıségét sem. Ezt követıen az újszülöttek soha nem tapasztalt 
szuperfejlıdésen mentek keresztül. Három nap múlva járni tanultak, egy hét elteltével 
érthetıen beszéltek, féléves korukra mindkettı ivarérett nıvé vált, megkülönböztethetetlenül 
tizennyolc-húszéves társaiktól. Szellemileg viszont jóval felettük álltak. A felpörgetett 
növekedés valószínőleg az agytevékenységre is hatással van. Egyéves korukban mindkét 
mutánsnak gyermeke született, egy fiú és egy lány jött a világra ugyanazokkal a 
képességekkel, mint a szüleik. Összefoglalva: a Marson olyan egyedek születnek, 
szándékosan nem használom az ember szót, akiknek nincs gyermekkora, hiszen egy év 
elteltével teljes értékő felnıttek. Szellemileg felettünk állnak, és egész rövid idı alatt úgy 
elszaporodhatnak, mint a sáskák. Az adatok hitelessége kétségbevonhatatlan. Százados úr? 

– Tömören ennyi, amit a marsi adatbázisból megtudtunk – vette vissza a szót Webster. – 
Elnök úr! Mindez húsz éve történt és a Marson azóta megszüntették az óvodákat, ami azt 
jelenti, hogy nincs a bolygón földi értelemben vett gyerek. És itt visszatérnék a korábbi 
információhoz. Az Európán leszálló három telepes-hajón informátorunk szerint rajta volt 
Clara Berger is. Azt gondoljuk, és szerintem nem járunk messze az igazságtól, hogy az 
Európán egyfajta „keltetı-telepet” hoztak létre a marsiak.  

A szemben ülık nem tudtak megszólalni. 
– Mint az állatok – suttogta végül az elnök. – Keltetı-telep, mindenki megırült a 

Marson? 
– Nincsenek gyerekek! – jajdult fel a jobb szélen ülı vörös hajú asszony. – Hogy bírja ki 

egy anya gyerek nélkül? Nem láthatja, ahogy szép lassan felnı. Ez borzasztó! Ettıl meg kell 
óvni az emberiséget! 

– Nyomozásunk következı szakaszában feltérképeztük valós-e a veszélye mutáns 
egyedek tudtunkon kívüli beszivárgásának – folytatta Webster. – Az a véleményünk, hogy 
ennek a valószínősége nagyon kicsi, lényegében nulla. 

– És az átszivárgó hajók? 
– Az utolsó átszivárgó hajók több mint tíz éve jelentettek veszélyt ránk nézve. Azóta 

jelentısen felfejlesztettük a járırflottát, így kijelenthetem, hogy átszivárgás többé már nem 
fenyeget. Az ennél korábbi eseményekrıl ennyi idı elmúltával már értesültünk volna. 

– Százados úr, elterjedhet ez a kór normális emberek között? – kérdezte az elnök. 
– Ez nagyon valószínő uram. Úgy véljük nemi úton elterjedhet akár közöttünk is, ahogy 

az AIDS esetében már megtapasztaltuk. Mutáns egyeddel érintkezve egy földi ember már 
csak szupergyereknek adhat életet, és a fertızés hordozójává válik. Normális nı és mutáns 
férfi szupergyereket fog nemzeni, mint ahogy fordítva is.  

Az elnök balján ülı tudós kinézető szemüveges kis ember kért szót. 
– Százados úr kérdeznék valamit. Tudjuk, hogy gyorsan szaporodnak, okosak és jelenleg 

az ellenségeink. Van olyan információnk, hogy az eddigiektıl eltérıen kirívóan gonoszak 
vagy kegyetlenek lennének velünk szemben? 

– Nincs. Semmi ilyenrıl nem tudunk – válaszolt La Forge. 
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– Nem lehet, hogy a Marson valamilyen okból kifejıdött egy nálunk fejlettebb 
civilizáció, mely elsıre visszataszító lehet nekünk, de valójában ık a jövı emberei és mi 
jutottunk el a zsákutca végére, ahonnan képtelenek vagyunk továbblépni? Nem futhatott a 
fejlıdésünk zátonyra? Nem ezt bizonyítja a háborúk bővkörébıl kitörni képtelen emberiség, 
és a technikai civilizációnk látványos megtorpanása? Az utóbbi években csak mi próbáltunk 
harcot provokálni, ık lényegében el sem hagyták a bolygójukat – legalább is a Föld felé nem 
– és nem foglalkoztak sem velünk, sem a hajóinkkal. Nem lehet, hogy az élet utat tört egy 
olyan irányba amerre lehetısége volt? 

– Ugyan dr. Collins, mindannyian ismerjük a könyvét és elméleteit a fajunk 
fennmaradásáról, de megértheti, hogy ennek most nincs itt az ideje – torkollta le az Elnök.  

A kis tudós nyakát behúzva elhallgatott. 
– Webster százados a problémát már ismerjük, a részletes jelentését holnap reggelre 

kérem! Öt napon belül felállítunk egy válságstábot, felelıse Laura lesz, – nézett a jobb szélen 
ülı vörös hajú nıre – melynek feladata a lehetséges védelmi koncepció kidolgozása két héten 
belül. Menni fog? 

A nı bólintott és bepötyögött valamit a keze mellett lévı apró számítógépbe. 
– Rendben. Százados pillanatnyilag önöknek van a legtöbb információ a kezükben az 

ügyrıl. Lenne valamilyen megoldási javaslatuk? 
– Karantén! – válaszolt határozottan Webster. 
Az elnök elgondolkodott. 
– Képtelenség annyi hajót odavezényelni. A flotta 30%-át mindenképpen itt kell tartani. 
– Félreértett uram. Nem marsi, Föld-Hold karantént javaslunk. Vissza kell hívni a 

hajókat. 
Az elnök összevonta szemöldökét. 
– Zárjuk magunkat börtönbe? Ön szerint ez jó megoldás? 
– Ez a legjobb! Gondoljon az unokájára uram! 
– Az unokák, igen. 
Ismét dr. Collins jelentkezett szólásra. 
– Elnök úr, nem kellene megpróbálni felvenni a kapcsolatot a marsi vezetıkkel? Nem 

ismerjük ıket, az új vezetık akár barátságosak is lehetnek irányunkban. Emlékezzen, az 
utolsó tárgyalási kísérletet a régi kormánnyal mi hiúsítottuk meg, a feltétel nélküli megadást 
hangoztatván. Ha akkor leülünk velük lehet, hogy elıbbre tartanánk. Egy kis lojalitás… 

– Elıbbre tartanánk? – kiabált Laura teljesen kikelve magából – Már rég a szörnyetegek 
uralkodnának rajtunk, dr. Collins! Vagy talán maga fog sok millió leendı anya szemébe 
nézni, hogy ezen túl szörnyszülötteket hoznak a világra, mintha csak gyártósoron lennének? 
Vállalja a felelısséget, hogy soha többé nem lehetnek igazi szeretnivaló gyerekeik?  

– Bo..bocsánat! Én, én csak… – hebegett a tudós. 
– Elég ebbıl – teremtett rendet az elnök. – Ezt a kérdést majd a Laura által felállított 

válságstáb fogja hivatalosan megvizsgálni. Biztos vagyok benne, hogy bölcs döntést hoznak. 
Hölgyeim és uraim, mára befejeztük. Távozhatnak! 

 
 
Az elnök betartotta a szavát, mely szerint két héten belül megszületik az emberek 

biztonságát garantáló döntés. Kivételesen figyelembe vették a sok millió nı véleményét is, 
akik egyértelmővé tették: kisgyermeket akarnak szörnyszülött helyett. A válság miatt életre 
hívott Laura Shaw-bizottság döntése nem lehetett kérdéses, így a Webster és La Forge által 
megfogalmazott védelmi koncepció mellett tette le a garast. 

A hanyatló emberiség teljesen elzárva magát a külvilágtól visszahívta elıırseit, és a flotta 
összegömbölyödött sündisznóként vigyázta az emberek biztonságát. A Földre és holdjára 
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visszavonulva próbáltak menekülni az elıl, ami már régen köztük volt, elısegítve ezzel a 
kifáradt emberiség bukását. 

A Marson és az Európán megkezdıdött egy új faj felemelkedése. 
İk megkapták a lehetıséget, hogy kilépjenek a naprendszeren túl a csillagok közé és 

felfedezzék az ismeretlen univerzumot. 
Éltek vele. 
 
 
Gyır, 2005-08-25 

 


