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ELSŐ FEJEZET 

 
 

1. 
 
Felébredt. Azonnal felült, nehogy visszaaludjon. Lassú fejkörzésbe kezdett, roppant a 
nyaka, ami szinte kéjes érzéssel töltötte el. Vett néhány mély lélegzetet, és kinyitotta a 
szemét. 
   Teljes sötétség vette körül, melyet egyetlen aprócska fénypont sem kísérelt meg 
eloszlatni. Nézte a fénytelen, árnytalan semmit, és próbált igazán magához térni. 
   Önkéntelenül a fejéhez nyúlt, hogy hátrafésülje a haját, de csak a csupasz bőrt 
érintette. Egykedvűen konstatálta magában, hogy kopasz. Úgy érezte, csak nemrég 
óta az, és még nem szokta meg, hogy nincs haja. 
   Megmasszírozta a tarkóját, csinált egy fejkörzést jobbra, azután egyet balra. 
   Mi van ma? 
   Az emlékezetében kutatott, hogy rájöjjön, mit ígért mára, mikorra, hová kell 
mennie, mit kell elintéznie. Semmi nem jutott eszébe, annyira le volt lassulva, hogy 
úgy érezte, még mindig alszik. 
   Éhség mardosta. Megtapogatta a hasát, biztatásként, hogy mindjárt kap valami 
finomat. 
   Hm… 
   Valamilyen vastag anyagból készült felső volt rajta. Meglepően kényelmes érzés volt 
hozzáérni. 
   Arra gondolt, talán berúgott, de nem fájt a feje, nem szédült, nem kínozta 
hányinger. Valójában eléggé jól érezte magát fizikailag, leszámítva az éhséget. 
   A keze lejjebb csúszott. Vastag, erős anyagból készült nadrág, bakancs. 
   Így aludtam? 
   Másnaposságot nem érzett, ahogyan fájdalmat, fáradtságot sem. Megérintette a 
homlokát, hátha forró, de láza sem volt. 
   Gondolatai visszatértek a programjára. Mit ígért meg mára? Kivel kell találkoznia? 
Mit kell csinálnia? 
   Még mindig semmi. Egyszerűen nem jutott eszébe. 
   Ekkor fogta fel, hogy nincs teljesen sötét, halvány fény derengett valahol a 
közelében. 
   Felemelte a kezeit, hogy kitapogassa, mi adja ki a fényt, amikor meglátta, hogy a bal 
csuklóján világít valami. Nagyon gyenge, kékes fény. 
   Mi ez? 
   Közelebb emelte a karját az arcához. Valamit a csuklójára szíjaztak, aminek volt egy 
körülbelül 8x6 centiméteres képernyője, azon egy felirat, amit alig tudott elolvasni, 
annyira kevés volt a fény. 
   „Hallgatózz! Nézz körül! Biztonságban vagy? Ha nem, hárítsd el a veszélyt! Ha igen, 
nyomd meg a gombot a képernyő mellett.” 
   A férfi azonnal eltakarta a képernyőt, majd lehasalt az ágyra, maga alá húzott 
kezekkel, ugrásra készen. 
   Biztonságban vagy? 
   Veszély… 
   Koncentrált a hangokra, a lélegzetét is visszafojtotta. 
   Fülsértő csend. 
   Kapkodta a fejét erre-arra, erősen figyelt, kitágult pupillával, hogy a legkisebb fényt 
is észrevegye. 



Duncan Shelley: Fagypont                               www.brookskiado.hu 
 

  Szabadon terjeszthető                                                                                                                                                Oldal 5 
 

   Teljes sötét. 
   Várt egy kicsit, majd megszólalt. 
   – Hogy s mint? 
   Halkan beszélt, megjátszva, hogy lát ebben a fénytelen veremben. 
   Semmi válasz, egy pisszenés sem. 
   Kockáztatnia kellett, nem hasalhatott itt az idők végezetéig. 
   Felült, felemelte a bal karját, és megnyomta a gombot a képernyő mellett. 
   A fény felerősödött, most már tisztán látta a szöveget, és volt elég fény ahhoz, hogy 
körbevilágítson. 
   Ablaktalan, fémfalú helyiség, benne egyetlen ágy, azon egy matrac, semmi más. A 
földön, az ágy mellett csomag, hátizsák, meg egy hosszúkás tok. 
   Csak ő egyedül, senki más. 
   Újra a képernyőt nézte. 
   „Ha tudni akarod, ki vagy és mi történt, nyomd meg a gombot a képernyő mellett.” 
   Megnyomta. 
   „A neved: Garrett, a szakmád: nyomozó. Amnéziád van. Az emlékeid nem fognak 
visszatérni, ne erőlködj. Nyolc napig minden rendben lesz, azután elalszol majd, és 
úgy ébredsz fel, mint most: nem emlékszel semmire. Az alvás ilyenkor ájulásszerű, 
nem lehet megakadályozni. Ez van.” 
   Emésztette a szöveget, az esze tiltakozott ellene, de valahogy mégis érezte, hogy 
amit olvas, az igaz. 
   Automatikusan eltűnt a szöveg, és megjelent egy másik. 
   „Nem vagy egyedül, társaid vannak.” 
   Újra váltott a kép, megjelent egy brutális arcú férfi fotója, mellette néhány sornyi 
adat. 
   „Ő Marcus, a csapat parancsnoka. Rutinos nyomozó.” 
   Újabb kép: rövid hajú, izmos fekete fickó. 
   „Ő Iceman, a csapat közelharc-szakértője. Többszörös profi ketrecharc-
világbajnok.” 
   A következő képen egy gyönyörű nő nézett komolyan. 
   „Ő Josie, rendőrségi pszichológus. A társad.” 
   Ennek a hírnek igazán örült. 
   Újabb kép, csinos nő, halvány mosollyal az arcán. 
   „Ő Lola, orvos.” 
   Kezdett megnyugodni. Nincs egyedül, társai vannak, tagja egy csapatnak. Ez mind 
jó dolog, jó érzéssel töltötte el. 
   Ekkor új felirat jelent meg, és elkomorodott. 
   „A hátizsák tetején van egy lámpa, tedd a fejedre. Vedd fel a hátizsákot. A tokból 
vedd ki a fegyvert, rakd össze. Használnod kell.” 
   Garrett leugrott az ágyról. A monitor fényében megtalálta a fejlámpát, feltette és 
bekapcsolta. Éles, fehér fény vágott a sötétbe. Hátára lendítette a zsákot, becsatolta a 
derékhevedert, ami pont a méretére volt állítva. Kézbe vette a tokot, ami a fegyvert 
rejtette. 
   Körülbelül hatvan centi hosszú lehetett, húsz centi széles, nyolc centi vastag. Nem 
találta könnyűnek, de kicsit nehezebbre számított. Kemény műanyagból készülhetett, 
gumival borítva. 
   A tok az egyik végén nyílt, csupán egy vastag bőrcsíkot kellett leoldani róla. Az ágyra 
rázta a tartalmát. 
   Még így szétszedett állapotban is azonnal felismerte, hogy mi az. 
   Egy íj. 
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   Valamilyen fejlett, modern ötvözetből készült, három darabra szétszedett, csigás 
vadászfegyver, mellette egy kulcs az összeszereléshez, húr, tegez, és tíz nyílvessző, 
szintén szétszedve. 
   A nevére sem emlékezett, fogalma sem volt, hogyan néz ki, mégis tudta, mit kell 
tennie, minden olyan logikusnak látszott: fogta a kulcsot, összecsúsztatta az íj részeit, 
ráerősített a szerszámmal, és addig húzta a feszítőcsavarokat, amíg teljesen meg nem 
feszült a húr. Összerakta a nyílvesszőket: menet mutatta, mit hová kell illesztenie és 
csavarnia, a két darabra szedett alumíniumtesteket középen egymáshoz rögzítette, 
végül a fejre felrakta a háromágú, borotvaéles hegyet. Megtöltötte a tegezt, a vállára 
vette, egy vesszőt felrakott az íj húrjára. 
   Nézte a monitort, amit a csuklójára szíjaztak, de nem történt semmi. Megnyomta a 
gombot. Váltott a kép. 
   „A hátizsák bal zsebében bicska, azzal távolítsd el a lapot az ajtóról.” 
   Garrett elővette a bicskát, kikattintotta a pengét, és megvizsgálta az ajtót. Ott, ahol a 
kilincs lehetett, fedőlap takart valamit. Leszedte a késsel. 
   Alfanumerikus kódzár. 
   Megnyomta a gombot a készüléken. 
   „A kód: 1212RT34U66. Ha kinyílt, törj ki, és találd el a célt!” 
   Garrett felkészült, beütötte a kódot, a zár kattant, és az ajtó résnyire nyílt. 
Felrántotta, és felajzott íjjal kilépett a folyosóra. 
   Keskeny, fémfolyosó, ajtó, ablak sehol. Három emberalakú céltábla a távolabbi 
végén, körülbelül húsz méterre. 
   Garrett arra gondolt, hogy ez valami teszt vagy kiképzés. Az izgatottsága csökkent, 
de ez nem lassította le. Gyors egymásutánban kilőtt három nyílvesszőt. Két alakot 
fejen talált, egyet nyakon. 
   Elindult a táblák felé, kiszedegette a nyílvesszőket, és visszarakta a tegezbe. A 
céltáblák mögött újabb alfanumerikus kódzár. Megnyomta a karjára szíjazott 
készüléken a gombot, és megjelent újra ugyanaz a kód. Beütötte, kattant a zár, és 
résnyire tárult az ajtó. 
   Garrett egy nagyobb helyiségbe jutott, ahol fotelok voltak egymás mellett, asztal, 
rajta tányérok, poharak, étel, ital, a falakon feliratok, és egy képernyő. 
   Egy ajtó vezetett tovább, melyen kilincs volt, nem kódzár. Az ajtóra kirakott táblán 
felirat virított: „Együtt menjetek ki!”. Az ajtóval szemközti oldalon rövid folyosó: hét 
kódzáras cella egymás mellett. Feltételezte, hogy innen jönnek majd a társai. 
   Garrett visszatért a szobába. Éhes volt, az asztalra rakott választék hívogatta, 
mégsem engedett a csábításnak. Mérgezett is lehetett. Még mindig nem tudta, hogy 
hol van. A falra szerelt képernyőhöz ment, melynek oldalán néhány gomb sorakozott. 
Az egyik lenyomásával elindult egy film. Valaki kézikamerával járt végig egy hatalmas 
tankhajót, közben egy felirat látszott a képernyő alján: „Itt vagy. Ez az otthonod.”. 
   Garrett nézte egy darabig, majd levette a zsákját, és elkezdte átvizsgálni a 
felszerelését. Váltás ruha, kés, balta, szerszámok, nyílvesszők, étel, ital, térkép, 
telepek, lámpák, jegyzetfüzet, toll… 
   A folyosó felől zajt hallott, arra kapta a fejét. 
   Egy brutális arcú, nagydarab férfi jelent meg, hátizsákot cipelt, kezében csigás 
vadászíjjal, ugyanolyan fekete ruhában. 
   – Marcus? 
   – Garrett? 
   Egyszerre bólintottak. Elindultak egymás felé, félúton találkoztak, kezet fogtak. 
   – Nem először van a kezedben – bökött Marcus a kopasz íjára. 
   Garrett felemelte a fegyvert, végignézett rajta. 
   – Én is így gondolom – a monitorra mutatott a falon. – Itt vagyunk, ha minden igaz. 
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   – Semmi sem igaz – mordult fel Marcus. Végignézett az asztalra kirakott kínálaton, 
összefutott a szájában a nyál, de nem nyúlt semmihez. 
   Újabb kattanás, majd egy Marcusnál is magasabb, fekete bőrű izomkolosszus lépett 
a szobába. Vigyorgott. Minden oka megvolt rá, hiszen nemrég tudta meg, hogy a 
ketrecharc többszörös nehézsúlyú profi világbajnoka. 
   – Iceman! – üdvözölte Garrett. A megtermett fickó azonnal szimpátiát ébresztett 
benne. 
   – Garrett! – integetett a bajnok. – Marcus! 
   Kezet ráztak. 
   – Tudod, ide nekem az van írva, hogy én vagyok a főnök, nem te – nézett Iceman a 
brutális arcúra, és a csuklójára szíjazott apró képernyőt kocogtatta. 
   – Aha – szólt oda Marcus minden érdeklődés nélkül, és a hajóról készült filmet 
nézte. 
   A fekete nevetett, majd ő is a falra szerelt monitorhoz fordult. 
   – Szeretem a hajókat – mondta. – Á! Ez kell nekem! – az asztalhoz ült, és 
mosolyogva falatozni kezdett, a mérgezés lehetősége fel sem merült benne. 
   Garrettnek épp eszébe jutott Josie, amikor a nő megjelent a folyosón. Úgy nézett ki 
az íjjal a kezében, mint egy harcos amazon. Nagyot dobbant a szíve, ahogyan 
meglátta. Érezte, hogy van közös múltjuk, nem közömbösek egymásnak. 
   – Josie! – intett oda, és önkéntelenül mosolygott. 
   – Szia, Garrett! – intett vissza a szépség, és ő is elmosolyodott. 
   Marcus csak bólintott egyet a nő felé, aki visszabiccentett. Iceman a hátizsákját az 
egyik üres fotelba dobta, az íját a másikba, egy tányért a harmadikba, a negyedikre 
feltette a lábát. 
   – Az a két másik fotel rossz, nehogy beleülj valamelyikbe! Már csak itt van hely! – 
mutatott az ölébe. 
   Josie nem vette a lapot, öntött magának kávét, majd leült az egyik „rossz” fotelba, 
ami a legközelebb volt Garretthez. 
   – Inkább ne – szólt a kopasz. 
   Félbe maradt a szépség mozdulata. 
   – Nem tudjuk, hol vagyunk, nem tudjuk, miért van ez itt, és mi van benne – sorolta 
Garrett az érveit. 
   Josie gyorsan letette az asztalra a poharát, nem ivott belőle. 
   Iceman is abbahagyta a falatozást, hirtelen eléggé hülyének érezte magát, mert ő 
nem gondolt erre, és mert neki nem szóltak. 
   – Ugyan már! Hullák lennénk, ha azt akarták volna! – mondta végül, és evett 
tovább. Lelkesedése senkit nem ragadt magával. 
   Eltelt tíz perc, a film újraindult. Josie már aggódott Lola miatt. Kiment a folyosóra, 
ahonnan jött, hallgatózott az ajtók közelében. 
   – Megnézhetnénk, hogy mi van Lolával – szólt a szépség. – Már nagyon sok ideje 
bent van. 
   A kopasz a többiek felé fordult, és beszélni kezdett. 
   – Felébredtem egy sötét helyiségben, amiben csak egy ágy volt, a zsákom, meg az 
íjam. A csuklómon lévő képernyőről megtudtam, hogy ki vagyok, ti vagytok a társaim, 
azután összeraktam az íjamat, a kóddal kijöttem a helyiségből, lőttem három 
céltáblára, és azután beléptem ide. 
   – Ugyanez – bólintott Marcus. 
   – Ja, nálam is – mondta Iceman. 
   – Velem is ez történt – erősítette meg Josie. 
   – Feltételezem, hogy Lolával is, vagyis nem sérülhetett meg, inkább elakadt valahol, 
például az íj összerakásánál – érvelt Garrett. 



Duncan Shelley: Fagypont                               www.brookskiado.hu 
 

  Szabadon terjeszthető                                                                                                                                                Oldal 8 
 

   – Nekem sem ment könnyen, sokat kellett gondolkodnom rajta – emlékezett a 
szépség. 
   – Én lettem kész elsőnek – füllentett Iceman. 
   – Azért volt itt Garrett előttem – jegyezte meg Marcus. 
   Josie-nak tetszett, hogy a kopasz volt az első. 
   – Ööö… igen… mert… ööö… még nem volt kedvem jönni – vigyorgott az 
izomkolosszus. – Lenyomtam pár fekvőt. Nem számoltam, olyan ötszáz lehetett. 
   Ekkor kattant a zár, és feltárult az egyik ajtó a folyosón, Josie közelében. 
   – Ezt a baromságot! – csattant fel Lola, és a földhöz vágta az íját. 
   – Doki, te nem vagy egy vadász típus! – kiabálta Iceman. 
   – Orvos vagyok, baszd meg, kit érdekel ez a szar? – mérgelődött Lola. 
   Josie megölelte, amitől rögtön elszállt a dühe. 
 
 

2. 
 
A reggel délelőttbe hajlott. A tanker fedélzetén, magas konténerek takarásában 
asztalokat állítottak fel, melyeket bőségesen megraktak étellel és itallal. Körülbelül 
száz ember ült a székekre, és látott hozzá az evéshez. Néhányan beszélgettek, 
néhányan a csuklójukra rögzített készülék képernyőjén olvasták saját feljegyzéseiket. 
   Lola, Josie és Iceman nevetgélve cseverésztek, Marcus és Garrett olvastak. A kopasz 
végigböngészte az összes feljegyzését, mígnem eljutott egy oldalra, amely jelszót kért. 
Azonnal azt a kódot próbálta, amivel kijött a kabinból, ahol felébredt, de nem 
működött. Más jelszót nem talált a korábban olvasott szövegekben. Arra jutott, hogy a 
jelszó valami nagyon fontosat véd, amit mindenáron látnia kell. 
   Újra átlapozta az oldalakat, figyelve, hátha feltűnik valami, hátha valami a 
belépőkód lehet. Az apró komputer aljából vékony műanyag lapot lehetett előhúzni, 
amin szám- és betűbillentyűk kaptak helyet, így lehetett információt bevinni a 
memóriába. Kipróbált néhány ötletet, hasztalan. 
   Előhalászta a zsebéből a jegyzetfüzetét, amit korábban a hátizsákjában talált. 
Végigpörgette a lapokat, amik megerősítették, hogy van némi közös múltja a 
többiekkel. Húsz különböző tippet próbált meg, de egy sem jött be. 
   Jelszó… Arra számítottam, hogy ki tudom találni. Azt sem tudom, hány karakter 
lehet. 
   Garrett újra a jegyzetfüzetet nézte, majd a készülék szöveges oldalait 
tanulmányozta. Ellentmondásokat keresett, de nem talált. 
   Végül arra jutott, hogy ha csak a jegyzetfüzet van, ha nincs másik füzet, nincs másik 
feljegyzés, akkor a nyolcnapos ciklusokat szem előtt tartva, valójában nem tudhatja 
biztosan, hogy ő ki, hogy mi a neve, mi a foglalkozása, és azt sem, hogy kik a többiek. 
Nem tudhat mást, mint azt az információt, amit magára hagyományoz a korábbi 
időszakból. De azt honnan tudja? Hol került be a rendszerbe, és miért? Mióta adja át 
saját magának, és mennyire volt biztos információ első alkalommal? 
   Beírt néhány ötletet: 
   „Nem tudom, ki vagyok.” 
   „Ki vagyok?” 
   „Mi a nevem?” 
   „Kik a többiek?” 
   „Nem tudok semmit.” 
   „Nem tudunk semmit.” 
   Semmi. 
   Hirtelen eszébe jutott valami, és beírta: 
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   „Nem vagyok Garrett.” 
   Ez volt a jelszó. 
   A saját feljegyzéseit olvasta: „Láttam az aktámat, ami egyetértésemmel törlésre 
került. A személyazonosságom bizonyos. A Homeland Protection Agency 
terepügynöke voltam, fedett akciókat hajtottam végre, 68 embert öltem meg. A 
legfontosabb tanács, amit magamnak adhatok: ha baj van, hallgass az ösztöneidre. 
Szörnyeteg vagyok, de a jó oldalon állok.”. 
   Uralkodott az érzelmein és az arcvonásain, kívülről semmi nem látszott rajta. Újra 
megnyomta a gombot a képernyő mellett, és az oldal visszaugrott a korábbira, ami a 
jelszót kérte. Újabb gombnyomás: eltűnt a szöveg, a készülék alaphelyzetbe állt. 
   Tudta, hogy fontos, ha ennyire elrejtette, és most, hogy elolvasta, már értette. 
Eszébe jutott, hogy jó lenne kitörölni a zárolt szöveget, de arra jutott, hogy nem tudja, 
mióta olvassa ezt minden ébredés után, és milyen megfontolások miatt nem törölte 
még. Valamiért tudatni akarta magával. Talán azért, hogy merjen kockáztatni, merjen 
veszélyes szituációkba belemenni, mert van esély rá, hogy megoldja. 
   – Öt ciklust húztunk le itt a hajón, ez a hatodik – fordult Marcushoz. – 
Megerősíted? 
   A brutális arcú férfi bólintott. Töltött magának vizet. 
   – Soknak tűnik. Biztosan van központi nyilvántartás, ahol vezetik, ki mikor jött, 
érdekes lenne belenézni – mondta. 
   – A megfogalmazásból arra következtetek, hogy a feljegyzéseink egy része standard, 
és szóról szóra megegyezik mindnyájunknál, egy része pedig személyes, ami eltérő – 
Garrett remélte, hogy így van, és nem olvasta mindenki, hogy ő egy veszedelmes 
pszichopata. – Öt ciklus az negyven nap, sok minden történhetett ennyi idő alatt. 
   – Ugyanazt a tesztet csináltuk végig, ez sem véletlen – Marcus kissé megvetően 
hordozta végig a tekintetét a cseverésző, eszegető embereken, akik ellepték a fedélzet 
elkerített részét. A legtöbbjük kezébe erőlködve sem tudott íjat képzelni. 
   – Egyetértek. Kiképeznek. Tesztelnek. Felkészítenek egy küldetésre. Valamit 
akarnak tőlünk – fejtegette a kopasz, és eszébe jutott valami, amit az egyik személyes 
jegyzetében olvasott a komputerében. – Felírtam magamnak, hogy a nyilvántartás 
szerint senki nem jutott el olyan messziről ide a hajóra, mint mi. Négyen hatósági 
személyek vagyunk, régóta együtt dolgozhatunk. Iceman a világ legjobb 
ketrecharcosa, és nyilvánvalóan csapattag, nyilvánvalóan betokozódott a 
hierarchiába, és elfogad téged főnöknek. Bármikor kezdődött is ez az egész amnéziás 
valami, elég rég lehetett az eleje ahhoz, hogy Iceman ne sztárként éljen, ami bizonyára 
kijutott neki az előző világban. 
   Marcus is kissé visszafogott hangon beszélt, pedig érződött rajta, hogy nem szokott 
hozzá a halk önkifejezéshez. Egymás mellett ültek, Iceman, Lola és Josie cseverésztek, 
ahogyan majdnem mindenki az asztaloknál, másnak esélye sem volt, hogy elcsípjen 
valamit a bizalmas társalgásukból. 
   – Ja, de még nem elég régen, még nem elég fegyelmezett, ami azt mutatja, hogy 
nem kapott formális képzést, nem volt eleve a csapat tagja – mondta Marcus. Valami 
megmagyarázhatatlan módon az izomkolosszus nem volt szimpatikus, a kopaszt 
viszont használható embernek érezte. – Valamikor hozzánk csapódott. 
   – A jegyzeteim szerint Nevadában már velünk volt, ami azt mutatja, hogy értékes 
társ – hűtötte le Garrett. – Most elmegyek, infókat kell szereznem. Azután bővítem a 
jegyzeteimet, hogy a következő ébredés után többet tudjak. 
   A kopasz felállt, amit Josie észrevett, odafordult felé, és így szólt: 
   – Elmész? 
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   Garrett annyira aranyosnak találta, ahogyan nézett rá, meg egyáltalán azt, hogy 
megkérdezte. Most különösen hiányolta, hogy a jegyzetei közt nem talált semmilyen 
magánjellegű megjegyzést a szépségről. Eldöntötte, hogy ez legközelebb nem így lesz. 
   – Körbejárok – válaszolta. – Nem teljesek a jegyzeteim, sok minden hiányzik. Nem 
tudom, mikor kezdődött ez az egész, mióta… 
   – Hét éve – tájékoztatta Iceman. 
   Lola összerezzent. Nem hitte volna, hogy ilyen régóta, szerette volna azt hinni, hogy 
két hónapja sincs, hogy rátámadt a világra a feledékenység. 
   – Hét éve? – csodálkozott el Garrett. – Biztos vagy benne? Én valamiért nem 
jegyeztem fel magamnak. 
   – Szép és okos, ez vagyok én! – ünnepelte magát Iceman, aztán nagyot nevetett. – 
Jó, hát csak ugratlak, fogalmam sincs, mióta! 
   Lola megkönnyebbülten kacagott, Josie mosolygott, mintha jó poén lenne. Marcus 
szeme szikrákat szórt, elkönyvelte magában, hogy az izomkolosszus egy barom. 
Garrett nem érezte magát elég frissnek ehhez a tréfálkozáshoz, komoly maradt, úgy 
mondta: 
   – Vannak dolgok, amivel nem lehet viccelni. 
   – De miért nem? Dehogynem! – vigyorgott Iceman, aztán észrevette a kopasz és 
Marcus komolyságát, és végre eljutott a tudatáig, hogy hol vannak. – Oké, rendben, 
sajnálom! Még… nem rázódtam bele! Csak most találkoztam magammal – az utolsó 
mondat végéhez odatett még egy kacsintást, hogy jelezze, azért ő minden 
körülmények közt egy vidám fickó, és ezt erénynek érzi. 
   Garrett ki akart préselni magából egy halvány mosolyt, hogy tudassa Icemannel, 
minden rendben, csak vannak szabályok, de felfigyelt rá, hogy az egyik konténer 
mögül három egyenruhás matróz fordult be, egyenest odasétáltak egy fickóhoz, aki az 
ételt osztotta, mutattak neki valamit egy hasonló készüléken, mint amilyen az ő 
csuklójára is fel volt szíjazva, majd elindultak az asztalok felé. Egyikük kiszúrta 
Garrettet, jelzett a két társának, és határozott léptekkel indultak el felé. 
   Garrett betette a székét, ellépett az asztaltól, hogy tudjon mozogni, ha szükséges. 
Marcus észrevette a kopasz változását, felállt, és azonnal kiszúrta a három matrózt. 
Egy krákogás elég volt ahhoz, hogy Iceman is észbe kapjon. Felpattant, kissé talán 
túlságosan is kihívóan, és szembefordult a közeledőkkel. 
   Josie és Lola összenéztek, majd kissé zavartan Marcus felé fordultak, aki némán 
nemet intett a fejével, ezért maradtak ülve az asztalnál. 
   – Garrett? – kérdezte az egyik egyenruhás. 
   – Igen – bólintott a kopasz. – Ki kérdezi? 
   – Az Informatikus beszélni szeretne önnel! 
   Garrett emlékezett, a jegyzeteiben állt néhány sor az Informatikusról. Nem sok, de 
amit felírt magának róla, az mind nagyon pozitív volt: jókat beszélgettek, okos fickó, 
és tenni akar valamit a világért. 
   – Hol? 
   – Az anyahajón – jött a válasz. 
   Mindig ott találkoztak, ez is benne volt a jegyzetben. 
   – Rendben, menjünk! – egyezett bele Garrett. – Ismerem az urat, órák óta nem 
találkoztunk. 
   Marcus értette, elernyedtek az izmai, hátrébb lépett, hogy utat engedjen a 
kopasznak. 
   – Ez jó ötlet? – kérdezte Iceman. 
   – Igen, az – nyugtatta a kopasz. Josie-ra nézett, majd ment a három matrózzal. 
   – Úgy látszik, tudja, kiről van szó, mert én nem – foglalta össze Lola. – Jöhetne még 
a sajtból, rohadtul fincsi! 
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   Marcus és Iceman is visszaültek a helyükre, és lassan Josie is felengedett. A szíve 
hevesen vert, ezen elgondolkodott. Szinte semmit nem írt fel magának Garrettről, 
mégis így reagált arra, hogy elment. Másfél órája, amikor a férfi rászólt, hogy ne 
igyon, mert mérgezett lehet, és észrevette, hogy Iceman nagyban falatozik, nem érzett 
olyan aggodalmat, mint most. Érzett egy keveset az izomkolosszus iránt, de csak egy 
keveset. Eldöntötte, hogy az elkövetkező nyolc napban készít feljegyzéseket 
Garrettről, és nem így fog felébredni legközelebb. 
   Legközelebb… 
   Sokkolta a gondolat, hogy pár nap múlva újra emlékek nélkül kel majd fel. 
 
 

3. 
 
A hullámok rendesen megdobálták a motorcsónakot, de Garrett élvezte. Az arcába 
csapó vízpermet megnyugtatta. Homeland Protection Agency… Az elnevezés katonai 
vagy félkatonai nemzetvédelmi hivatalra utalt. Semmit sem írt a szervezetről magáról, 
minden bizonnyal azért nem, mert nem is tudott róla semmit. Ha ezek ellenére 
feljegyezte a nevét, akkor ki akarta deríteni, hogy pontosan mivel foglalkozik, mi a 
feladata, vagy mi volt, amikor még emlékeztek a múltra. 
   A matróz, aki a csónakot vezette, húsz méterre a USS Miller anyahajótól manőverbe 
kezdett. Nulla állásba tolta a gázkart, amitől a propeller forgása megállt. Ettől 
érezhetően lelassult a csónak, de a lendület miatt biztosan beleütközött volna a 
hajótestbe. A huszonéves fickó élesen balra rántotta a kormányt, majd sebességbe 
kapcsolt, a propeller felpörgött, tolóerő képződött, a csónak meglódult, és a találkozó 
elmaradt: a gumicsónak a matrózokkal és az egyetlen utassal, fokozatosan lassulva 
siklott a létrához, amin át az alsó fedélzetre lehetett jutni. 
   Garrett felfigyelt a manőverre, és elismerően nyugtázta magában a férfi vezetői 
tudását. Eszébe jutott az íja, amit azonnal, érzésből összerakott, miután felébredt, 
pedig a nevére sem emlékezett. Leszűrte a tanulságot. 
   Ami készséggé vált, nem veszik el az amnéziában. A test emlékezik arra, amit az 
elme elfelejtett. 
   A tengerész, aki a kopasz mellett ült, felállt, felnyúlt és megmarkolta a létrát, 
megállítva ezzel a csónakot. 
   – Fent már várják! – mutatott felfelé. 
   Garrett fellendült, és gyorsan felmászott a körülbelül húszméteres magasságba, a 
fedélközi kilátó erkélyére. 
   – Köszöntöm a USS Milleren! – tisztelgett egy hófehér, tengerésztiszti egyenruhát 
viselő férfi. – Terence Walter már várja! 
   A kopasz nem tisztelgett vissza, nem volt katona, emiatt nem érezte volna 
udvariasnak a mozdulatot. 
   – Újra itt – mondta mosolyogva, és üdvözlésképpen biccentett. 
   A tiszt szövevényes folyosórendszeren át a hadihajó idegközpontjába vezette 
Garrettet, ahol egy másik tiszt gondjaira bízta. Két szűk folyosón vágtak át, majd az 
egyenruhás férfi megállt, előre mutatott. 
   – A folyosó végén! Nem tévesztheti el, nincs több ajtó erre! – igazította útba. 
   – Nem fogom, köszönöm – mondta Garrett, és elindult a folyosón. 
   A tiszt becsukta az ajtót mögötte. A kopasznak eszébe jutott, hogy minden ajtót 
csukva tartottak, biztosan előírás lehetett. Ha nyitva hagynak bizonyos ajtókat és 
ablakokat, huzat keletkezhet, és talán egy ekkora hajót is megdobhat a tenger, valami 
becsapódik, aztán ki tudja, mi lesz abból. 
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   Garrett a folyosó végén megállt, bekopogott az egyetlen ajtón. Nem jött engedély, 
várt egy kicsit, majd belépett. A kabinban összetolt, monitorokkal megrakott asztalok 
alkottak pultot, előttük két szék, oldalt kisebb asztalok, mindenhol könyvek, füzetek, 
tollak, odébb az asztalok mellett stócban magazinok és könyvek. Két billentyűzet 
között tálcán két pohár limonádé. A kopasz elmosolyodott, amikor meglátta azokat. 
   – Garrett vagyok! – szólalt meg. 
   Nem kapott választ. Benézett a pult mögé, ahol polcok sorakoztak könyvekkel 
megrakva, és egy ajtó is állt ott, rajta egy stilizált férfialak, amiből a kopasz arra 
következtetett, hogy mosdó. Kicsit közelebb ment, és némi kellemetlen szag csapta 
meg az orrát. Visszatért a pulthoz, leült az egyik székbe, beleszagolt a limonádéba, 
ivott egy kortyot, majd a jegyzeteit olvasgatta. 
   Lassan elfogyott a limonádé fele, de az Informatikus nem került elő. Garrett nem 
aggódott, alig százötven perce tértek magukhoz, emlékek nélkül, természetes, hogy 
ilyenkor mindenki próbálja magába szívni a munkája végzéséhez szükséges tudást, 
hogy folytatódhassanak a mindennapok, hiszen az élet nem állhat meg. 
   A személyes adatbázisnak volt egy egészen hosszú része, amit Garrett az elmúlt 
ciklusokban rakott össze, és folyton bővített. Százharminc oldalnyi anyag, amolyan 
műveltségi gyorstalpaló a világról: egy kis földrajz, egy kis politika, egy kis gazdaság, 
egy kis történelem. Mindent elolvasott, amihez hozzáfért, több könyvet, magazinokat, 
de különös módon a jelenről vagy a közelmúltról nem talált semmit. Mintha a világ is 
felejtene, nemcsak az emberek. 
   Már a limonádé háromnegyede elfogyott, amikor Garrett kezdte határozottan azt 
érezni, hogy az Informatikus nincs az irodájában, nincs a mellékhelyiségben, hanem 
valahol kint jár, talán eligazításon ül éppen, és jegyzeteket készít. Már érezte a 
limonádé és a reggeli közben elfogyasztott víz hatását. Kinézett a folyosóra, de nem 
volt ott senki, visszacsukta az ajtót, és elsétált a vécéig. Bekopogott. 
   – Itt vagy? – kérdezte. 
   Nem érkezett válasz. 
   – Akkor bemegyek! 
   Várt néhány másodpercet, majd benyitott. 
   Az Informatikus ott volt. 
   Ott feküdt. A földön. 
   Vérbe fagyva, átvágott torokkal. 
   Garrett már mozdult is, de megtorpant, félúton a kabin ajtaja felé. 
   Elkésett. 
   Mindennel. 
   Legalább húsz percet töltött el az irodában, túl sok időt. Húsz percet volt együtt egy 
halottal, ki fogja elhinni, hogy most talált rá, és semmi köze hozzá? 
   Csapda! 
   Valakik idehozták, csak azért, hogy rákenjék a gyilkosságot… 
   Garrett visszatért a mosdóba, megállt a nyitott ajtóban, és nézte a halottat. 
   A feljegyzései szerint a barátja volt, mégsem érzett semmit. Határozottan voltak 
előnyei az amnéziának. 
   Hogyan bizonyítsa be, hogy nem ő tette? Ki fogja elhinni? Most ébredtek fel, nem 
emlékeznek semmire, nem ért senki a törvényszéki orvostanhoz, ha valakinek vannak 
is jegyzetei, mennyi idő alatt fogja megérteni azokat? Mit tesznek majd vele? Elzárják 
az idők végezetéig? Vagy kivégzik? Ez egy hadihajó, tele fegyveresekkel… 
   Talán kitoloncolják, mert az a legnagyobb büntetés. 
   A kopasz leguggolt a halott mellé, ügyelve arra, hogy ne lépjen a tócsába. 
   A vér már megalvadt. Mennyi idő kell ahhoz? Ebben a ciklusban ölték meg? Vagy az 
előzőben? Ha az előző végén, akkor talán a gyilkos sem emlékszik arra, amit tett. 
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   A limonádé… 
   Megmérgeztek… 
   Garrett átugrott a hulla felett, a vécéhez lépett, az ujját lenyomta a torkán, és hányt. 
   Úgy érezte, tett már ilyet, nem először mérgezték meg. 
   Másfél perccel később már nem tudott mit kiöklendezni. Megnyitotta a csapot, ivott, 
amennyit bírt. Eltelt még néhány perc, de nem jött rosszullét, leszámítva az 
iszonyatos stresszt. Visszament a kabinba, a falnak támaszkodva gondolkodott. Innen 
látta a halottat is és a kabin ajtaját is. 
   Ha méreg, még nem dőlt el semmi. Hogy lehettem ilyen óvatlan? Nincs biztonság! 
Sehol! 
   Ha ez csapda, akkor mindjárt jönnek, ez világos. Valakik majd „véletlenül” 
rányitnak, és amit találnak, azt nem lehet kidumálni. Aztán esetleg azonnal tüzet 
nyitnak. 
   Ha nem csapda, akkor is kell egy terv. 
   Lassan fél órája van bent, és legalább tíz ember tanúsíthatja, hogy az 
Informatikushoz jött. Már nincs lehetősége szólni a holttestről, mert ennyi idő 
elteltével senki nem fogja elhinni, hogy nincs köze a gyilkossághoz. 
   Emlékezett a feljegyzéseire, a titkos, jelszóval védett információkra, arról, hogy ki ő 
valójában. Vett egy nagy levegőt, érezte, ahogyan a nyugalom szétárad a tagjaiban. 
Belépett a mosdóba, becsukta maga után az ajtót. 
   Mi történhetett itt? Harcnak nincs nyoma, nem tört el semmi, nincs rendetlenség, 
nincs kosz. Talán kitakarítottak, elrendezték a helyszínt? Lehetséges. Hozzáértő 
ember tette. Olyan, mint én. 
   Én… 
   Én tettem? 
   Nem, biztosan nem, akkor valamit felírtam volna magamnak. Valamit… amit csak 
én értek, ami nem leplez le. Biztosan nem engedtem volna, hogy csak úgy besétáljak 
ide, és kompromittáljam magam. 
   Mennyi idő alatt alvad a vér? Nem tudom. Talán egyetlen törvényszéki tankönyv 
sincs a kolónián. Ha most tette valaki, ebben a ciklusban, akkor nagyon gyorsan 
játszódott le, és akkor ez csapda. Ha az előző ciklusban, akkor… 
   Nem tudom, mi volt az ügymenet korábban. Bekísértek ide, megálltak az ajtónál, 
vagy csak azt mondják, arra menj, és ennyi? Nem jegyeztem fel. Nem tudtam, hogy 
fontos részlet lehet. Minden fontos! 
   Miért engedtek be? Már ismertek? Ez azt jelenti, hogy fel vagyok írva, hogy jövök? 
Hogy bejárásom van ide? Miért hoztak át? Az Informatikus kérte őket, hogy 
menjenek el értem? Még az előző ciklus végén? És most csak megtették, és nem 
kérdeztek rá, hogy még mindig akarja? Ebben a ciklusban kellett megtörténnie. 
   Gyilkos van a kolónián. 
   Garrett visszatért a pulthoz. Fogalma nincs a számítástechnikáról, ha a gépeken van 
valami, nem tudja megtalálni, ha fel van jegyezve, akkor talán, de mennyi ideje van 
még? Meddig lehet itt? 
   Valahogyan ki kell jutnia, és elvinnie magával mindent, amit lehet. Az Informatikus 
füzetekbe írt, mert attól tartott, hogy az áramkimaradás miatt elszáll minden 
feljegyzése a gépekkel együtt. A füzetei stócokban álltak, száz teleírt füzet, vagy még 
több. 
   Garrett lekapta a legfelsőt, és elkezdte lapozgatni, hátha talál valamit, ami nyomra 
vezetheti. Nem talált. A következő füzet sem adott olyan információt, amivel tovább 
mehetne. 
   Magához vette a felső öt füzetet, meg még ötöt, amiket érzésre húzott ki a többi 
közül. A falra szögelt térképet is leszedte, összehajtogatta és ledobta a füzetek mellé. 
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   Körbenézett. Mi lehet még fontos? 
   Visszament a mosdóba, átvizsgálta a hulla zsebeit. Semmit nem talált. 
   Megnézte a férfi körmeit, mert úgy érezte, az majd ad valami támpontot. 
   A körmök nem töredeztek le, nem szorult alájuk semmi. 
   Ez is jelent valamit: azt, hogy nem küzdöttek. Tehát az Informatikus ismerte a 
tettest, és bízott benne. 
   Vagy nem vette észre, hogy ott van… 
 
 

4. 
 
Hatvannyolc perccel az után, hogy Garrett belépett az Informatikus irodájába, 
kilépett onnan. Négy füzetet hozott csak magával, mert úgy érezte, több már feltűnő 
lenne. A térképet összehajtogatta olyan kicsire, hogy belefért az egyik füzetbe, és pár 
percig ugrált rajta, hogy elég lapos legyen, ne szúrjon szemet. A holttestet elrejtette, 
amennyire lehetett: könyvek, magazinok, füzetek és adathordozók mögé tette. Nem 
ért sokat, de talán az a plusz néhány perc, amíg megtalálják, ha keresik, az életet 
jelenti majd. Neki. Vagy valakinek, akit menekülés közben ölne meg. 
   – Végeztek mára? – nézett fel a tiszt, aki elkísérte a folyosóig. 
   – Igen, ma már nem jövök – felelte a kopasz. Még mondani akart valamit, de inkább 
várt, és érdeklődve nézett körbe a többségében tiszti egyenruhás férfiakon, akik a 
munkájuk ellátásához szükséges ismereteket próbálták elsajátítani a saját maguk által 
saját magukra hagyományozott információk által, melyeket leírtak, felmondtak vagy 
egy kamera segítségével mutattak meg. 
   – Nem tartózkodhat a hajón, mennie kell! Hívom a csónakot! – jelentette be 
határozottan a tiszt, és a falra szerelt telefonhoz lépett. 
   Garrett két perccel később már mászott le a létrán a motorcsónakba. Amikor leült az 
egyetlen szabad helyre, gondolatban kipipálta a következő tételt a listán: Elhagyni a 
USS Millert. 
   A matróz nem várt, azonnal sebességbe rántotta a gázkart, és egy éles fordulóval 
irányba állt a tanker felé. Állandó rádiócsend volt érvényben, rövidesen olyan messze 
jártak, hogy csak lámpával jelezhettek, esetleg kürttel, ha megkockáztatták, hogy a 
hangja tíz kilométerekre eljusson a víz felett. 
   Marcus érdeklődve figyelte a felső fedélzetről a csónak érkezését. A távolban az 
anyahajón nem villantak fények, nem csapott kürthang a csendbe. A kopasz 
lendületesen felmászott a tankerra, a motorcsónak azonnal megfordult, és ment 
vissza a bázisra. 
   Garrett nem feltűnő sebességgel, kissé ráérősen sétált a kabinjaik felé, remélve, 
hogy talál ott valakit, aki eligazíthatja arról, hogy a többiek hol vannak. Minden 
lépéssel újabb gondolatot söpört félre. A USS Milleren még egyszerűbbnek látszott a 
helyzet, mint most. Ha felfedezik a halottat, vízbe ugrik, és átúszik a tankhajóra, ami 
két kilométerre horgonyzott, de innen hogyan tovább? Ötszázhetven kilométerre van 
a part, és ha volt is köztük valami, arról nem tudott semmit. Úszva esélytelen, még 
egy csónakkal is majdnem az. 
   Úgy érezte, rövidesen bűzleni fog a hulla, és akkor is rátalálnak, ha nem csapda, és 
nem jutna eszükbe, hogy bemenjenek megnézni, mi van az Informatikussal. Talán kár 
volt elmozdítania, kihozni a mosdóból, ott tovább megmarad a szag, és végső esetben 
mondhatja, hogy oda nem ment be. 
   Most már mindegy! Ki kell innen jutni, azonnal! Most azonnal! 
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   Eszébe jutott, hogy legrosszabb esetben megpróbálhatná átvenni a hatalmat a 
tanker felett, ami nagyon rossz ötlet, de végső esetben, talán… Elvetette. Nem fog 
ennyi embert veszélybe sodorni, és tényleg nem tett semmit. 
   Vagy nem emlékszik rá. 
   Az jutott eszébe, hogy talán azért nem írt fel semmit az Informatikusról, azért írta, 
hogy jóban vannak, lehet vele beszélgetni, barátok, hogy ezzel is elterelje magáról a 
figyelmet, egy esetleges vizsgálaton. Érezte, hogy képes lenne erre. 
   Még harminc méter volt hátra a lakókabinok részlegétől, amikor Marcus utolérte. 
   – Mi történt? – kérdezte. – Kaptunk valami munkát? 
   Garrett csak a szemébe nézett egy pillanatra, és a brutális arcú azonnal megértette, 
hogy baj van. 
   A kabinjukba mentek, ahol nem volt senki. Marcus becsukta az ajtót, majd követte a 
kopaszt, aki egyenest az ablakhoz sietett, kinyitotta, hogy a szél elnyomja a hangját. 
Azt nehéz volt elhinni, hogy minden kabinba kamerát raktak fel, de egy-két poloska 
belefért a kolónia életébe. 
   Háttal az ablaknak támaszkodtak, a kopasz az egyik füzetet lapozgatta, mintha azt 
akarná megmutatni a társának, közben eltakarta a száját az egyik kezével, úgy mondta 
el, mi történt, nagyon halkan. 
   – Aki a boss ezen a kolónián, az a világ ura – jegyezte meg Marcus, ugyanolyan 
halkan, mint Garrett. – Ez a két hajó a remény, miért is lepne meg, hogy hatalmi 
harcok folynak a háttérben? Aki veszélyezteti a tervet, annak vége. Nem biztonságos 
itt maradni. Ki kell jutnunk a partra! 
   – Igen, csak nem tudom, hogy hogyan. Azt felírtam, hogy egy teherhajó ingázik a 
kolónia és a part között, és minden ciklus hatodik napján… 
   Garrett elhallgatott. Mintha villám csapott volna belé. 
   A teherhajó az ébredés utáni negyedik napon indul el, mert ennyi ideig tart 
megtanulni újra az irányítását és a navigációt annyira, hogy eltaláljanak a kolóniáig. 
Az út egy nap, teljes sebességgel. Azután mit tesznek? Azonnal visszafordulnak, hogy 
újra lehorgonyozhassanak a part közelében, mielőtt elfelejtenek mindent. 
   Garrett megrázta a fejét. Csak egy ötlet, de nem jött be. 
   – A teherhajó már régen a helyén van, sok száz kilométerre innen – suttogta. – Öt 
nap múlva ér ide. 
   – Az sok. Nincs öt napunk – mordult Marcus. – Ma mennünk kell, méghozzá 
azonnal! 
   – Van térképem – Garrett egy pillanatra kinyitotta azt a füzetet, ami az 
Informatikus irodája falán lógó térképet rejtette. – A csomagunkban van tájoló, amit 
megtanulhatunk használni, nem tűnik bonyolultnak. A térkép segítségével nagyjából 
irányban tudunk maradni, és eljuthatunk a partig. Valahol Los Angelesnél fogunk 
megérkezni. Vagy, ha eltévedünk… valahol Kaliforniában. De ötszáz kilométer az 
óceánon… 
   Nyomós érv volt, sokáig csendben gondolkodtak, közben Garrett szórakozottan 
lapozgatta az Informatikus füzeteit, amikben nem talált semmi érdekeset. Egyszer 
csak megdermedt, mert eszébe ötlött, amit megértett. 
   – A készségek nem vesznek el – mondta ki halkan. 
   – Azok nem – helyeselt Marcus. 
   – A USS Milleren van több repülőgép és helikopter, amit senki nem tud irányítani, 
mert nem tudják megtanulni nyolc nap alatt! De mi van akkor, ha valamelyikünk ért 
hozzá? Ha pilóta volt egyikünk, csak elfelejtette? 
   – Biztosan van néhány ilyen a Milleren, mégsem tudott felszállni senki – hűtötte le 
Marcus. 
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   – Ez nem biztos! – vetette ellen Garrett hevesen, kicsit felemelt hanggal, amit 
azonnal észrevett, és csendesebben folytatta. – Rengeteg típus létezik, talán nem 
ismeri ezeket senki, vagy nem merte megpróbálni senki. Néhányan felébredtek a 
hajón, emlékek nélkül, a többiek valamikor bekerültek a körforgásba, és egy ideje, 
néhány ciklus óta matrózok, de kik voltak előtte? Lehetséges, hogy nincs köztük 
pilóta. 
   – Oda kellene menni a gépekhez, és végignézni mindegyiket. Talán fel sem lettek 
tankolva. Sőt, biztosan nem! Sőt, valószínűleg nincsenek is a fedélzeten, nehogy egy 
vihar lesodorja őket, vagy a villámlás felrobbantsa az üzemanyagot vagy a 
fegyvereket! Át kellene mennünk oda, együtt, teljes felszereléssel, aztán rátenni 
mindent egy lapra, hátha bejön! 
   – Nem voltam a fedélzeten – ingatta a fejét a kopasz. – Nem tudom, hogy kint 
vannak-e a gépek. Igazad lehet abban, hogy valahol a fedélközi hangárokban őrizhetik 
őket, leeresztett tartályokkal. 
   Megint hallgattak egy darabig, közben lázasan gondolkodtak. 
   – Valamit tenni kell – szólalt meg Garrett. – Méghozzá azonnal. 
   Marcus bólintott. 
   A kopasz felsóhajtott. 
   – A másik lehetőség az, hogy elviszem a balhét, még akkor is, ha nem én tettem. Túl 
nagy a kockázat. Még ha valamelyikünk el is boldogul egy repülőgéppel, abba csak egy 
vagy két ember férne el, ha egy helikopterrel, abba beférünk, de kitart-e a partig az 
üzemanyag? Akkor is több óra az út, és lehet, viharba kerülünk, lehet, meghibásodik 
valami, amihez a készség ellenére sem értünk, és ami a véget jelenti. 
   Garrett elrugaszkodott a faltól, megfordult, becsukta az ablakot. 
   – Pár órája ébredtem, le vagyok lassulva, el vagyok tompulva, a tudásom elveszett – 
állapította meg. – Hibákat követek el sorozatban. Megpróbálok beszélni a 
kapitánnyal, ez a legjobb, amit tehetek. 
   Marcus nem tudott mit mondani, csak gondolkodott tovább. Most valóban nem volt 
jobb ötlet. Előbb-utóbb megtalálják az Informatikus hulláját, és akkor elszabadul a 
pokol. Közel hatszáz kilométerre van a part, csónakkal nem jutnak el oda. 
   Garrett épp kinyitotta a kabin ajtaját, amikor befutott Iceman, Josie és Lola 
kíséretében. 
   – Hová mész? – kérdezte Josie. 
   A kopasz megállt, nem tudta, mit mondjon, aztán csak mosolyra húzta a száját. A nő 
jelenléte elfújta az elméjére telepedett ködöt, és hirtelen rájött, mit kell tennie. 
   – Bűntény történt, megöltek valakit a USS Milleren – jelentette be, furcsán, 
hivatalos hangnemben. 
   A szépség arcán aggódás jelent meg, Lola összeráncolt homlokkal figyelt. Iceman is 
elkomolyodott. 
   – Bassza meg! Lehet tudni, hogy ki a tettes? – kérdezte az izomkolosszus. 
   Marcus már értette, ment a felszereléséért. 
   – Még nem. Mi nyomozunk az ügyben – mondta határozottan. – Öltözzetek át, 
minden felszerelés legyen nálatok, átmegyünk az anyahajóra! 
 
 

5. 
 
A tanker kapitánya Wolfge Harrisnak hívta magát, és kissé ideges lett a gyilkosság szó 
hallatán. Marcus felhatalmazást kért, amit Harris nem adhatott meg, hiszen 
bármilyen nagy ember volt is a tankhajón, a USS Milleren egy senki. Végül 
lefirkantott egy megbízólevelet, amelyben az állt, hogy megbízza a csapatot a gyilkos 
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kézre kerítésére és az ügy felgöngyölítésére, a Princton Helix személyzete és utasai 
kötelesek együttműködni a nyomozásban. 
   Ezután Garrett, Marcus, Iceman, Josie, Lola, két matróz és egy tiszt beültek a 
legnagyobb motorcsónakba, és megindultak az anyahajó felé. Fekete-fehér kockás 
zászlót terítettek a csónak orrára, ezzel jelezve, hogy hivatalos ügyben járnak el. A 
rádiócsend többet jelentett a rádiózás tiltásánál: a ködkürtöt és a villanólámpát sem 
lehetett használni, a csónak volt az egyetlen eszköze a kommunikációnak a két hajó 
között. 
   Garrett a csónak elejében ült, nyugalmat erőltetett magára, de minden pillanatban 
azt várta, hogy rálőnek azért, amit nem tett. Figyelt arra, hogy az arca keménynek és 
hivatalosnak látszódjék, sőt vádlónak, mintha minden pillantásával ráhúzná valakire 
a vizes lepedőt. Már majdnem elérték az anyahajót, amikor rádöbbent, hogy mit 
csinál. Úgy gondolkodik, mintha bárki jogosan vádolhatná. És ez nem igaz. Nem ő 
tette, nem ő gyilkolta meg az Informatikust, a tettes elbújt, jelenleg nem tudják, 
kicsoda, de ettől még nem fogja megúszni, és nem fogja tönkre tenni az ő életét. 
   Mire átugrott a létrára, és elkezdett felfelé mászni, ugyanott és ugyanúgy, ahogyan 
néhány órával korábban, már kellően hangulatba jött, és alig várta, hogy 
konfrontálódjon valakivel. 
   – Üdvözlöm önöket a USS Milleren! A fegyvereiket el kell kérnem! A hajó belsejébe 
nem léphetnek be, amíg maguknál van! – parancsolta egy középkorú, kisportolt férfi, 
tengerésztiszti egyenruhában, ellentmondást nem tűrő hangon, amikor a fedélközi 
kilátóra tették a lábukat. 
   – Most nem – mordult Marcus, és átnyújtotta a tanker kapitányának 
megbízólevelét, tudván, hogy az itt fabatkát sem ér. 
   A tiszt gondosan elolvasta az írást, közben négy keménykötésű matróza csak a 
szavára várt. 
   – Ez itt nem érvényes – nyújtotta vissza a levelet. – Miért jöttek ide? Mennyiben 
érint minket az ügy? Esetleg segítséget kérnek a nyomozáshoz? 
   – A gyilkosság itt történt, a USS Milleren – jelentette be Marcus drámai hangon. 
   Meg is lett a hatása, a tiszt kissé megzavarodott, matrózai egymásra tekintgettek. 
   – Ki… az áldozat? 
   – Terence Walter – válaszolta Marcus. 
   – Az Informatikus – tette hozzá Garrett. 
   – Várjanak itt, azonnal jövök! – szólt a tiszt, megfordult, bólintott a matrózainak, 
akik nem mozdultak, majd elsietett. 
   Négy perccel később tért vissza, hozott magával egy rohammellényes, zord arcú 
fickót, aki állig fel volt fegyverezve. A fegyverei tokban és a hátán pihentek. 
   – Az úr Thomas ezredes! – mutatta be a férfit. 
   – Marcus Jefferson, FBI, rangidős tiszt – mondta Marcus. Erőteljes hangja 
betöltötte a teraszt, visszaverődött a fémlapokról. 
   – Amikor meghallottam, hogy Terence meghalt, azt hittem, viccelnek, de most úgy 
látom, maguk nem olyan fajta! Tehát félreértés áldozatai lettek! – harsogta Thomas. 
– Bárki ültette fel magukat, menjenek vissza, szedjék elő és vonják kérdőre! Nem 
akarok udvariatlan lenni, de ennyi időm volt magukra, most visszatérek a 
gyakorlathoz, amibe belekezdtünk! 
   Az ezredes esélyt sem adott senkinek arra, hogy kérdést tegyen fel vagy reagáljon az 
elhangzottakra, azonnal elviharzott, eltűnt a legközelebbi ajtó mögött. 
   Garrett előrelépett Marcus mögül. 
   – Ma itt jártam néhány órája, az Informatikus meghívására, ennek a ténynek utána 
tud nézni, biztosan benne van a nyilvántartásban. Holtan találtam az irodájában. A 
testet elrejtették, sokáig nem is gyanakodtam, csak vártam rá, majd aggódni kezdtem, 
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és körbenéztem: ekkor találtam rá a tetemre. Nem kezdtem nyomozásba egymagam, 
szükségem volt az egész csapatra és a felszerelésünkre. Most itt vagyunk, hogy 
elkezdjük a munkát. Kérem, ne akadályozzon benne! 
   A tiszt arcán végigsuhant néhány érzelem, majd ismét határozottság és kimértség 
költözött a szemébe. 
   – Miért nem tett bejelentést? – kérdezte. 
   – Nem emlékszem itt senkire, odasétálhattam volna a gyilkoshoz is – válaszolta a 
kopasz. – Ezt nem kockáztathattam, ahogyan azt sem, hogy ellepik a helyszínt, és 
elpusztítják a nyomokat! 
   – Nem értem magát! Ez most vicc? Vagy teszt? Az ezredes megmondta, hogy Walter 
él és virul! – vágott vissza a férfi agresszívan. 
   – Szembesítést kérek! – jelentette ki Garrett felemelt hangon. 
   Iceman a matrózokat nézte, akik ugrásra készen várakoztak a tiszt mögött. A 
jelenléte feszélyezte őket, de látszott rajtuk, hogy ezek ellenére mozdulni fognak, ha 
parancsot kapnak rá, vagy ha elfajulna a helyzet. Iceman nem érezte magát valami jól, 
utálta a fegyvereket, és ezen a hajón volt belőle elég. Az jutott eszébe, hogy ennyi 
fegyverrel egy háborút meg lehetne nyerni. 
   – Hazugnak nevezi az ezredest? – ordított a tiszt, aki még mindig nem mutatkozott 
be, bár névtábláján a H. Kopt nevet viselte. 
   – Nem mondtam ilyet – hárította el Garrett a vádat. – Ne beszéljen mellé! 
Gyilkosság történt! Az ügyet ki kell vizsgálni! Nem vagyok őrült, tudom, mit láttam, és 
nem érdekel az ezredes véleménye! 
   – Az ezredes nem a véleményét osztotta meg magukkal, hanem a tényeket! 
   – Zárjuk rövidre ezt a beszélgetést! Kísérjen minket a tett helyszínére, ott minden 
kiderül – szólt közbe Marcus. 
   – Nem járkálhatnak a hajón, nem érti? Ez egy hadihajó! Itt nem olyan lazák a 
szabályok, mint odaát maguknál! Az elmúlt órában már volt létszámellenőrzés, nem 
jelentettek hiányt, senkit nem kellett keresni, és nem történt bűntény! De tudják, mit 
gondolok? Azt, hogy maguk valami mást akarnak! Idejönnek ezzel a mesével, hogy 
beléphessenek a belső, lezárt területekre! Nem gondolhatok másra, mint arra, hogy 
maguk kémek! És most felszólítom önöket, hogy hagyják el a hajót! Mostantól kezdve 
nem kívánt személyek a USS Milleren! 
   Az ordibálás megtette a hatását, az egyik ajtó felpattant, és hat fegyveres matróz 
jelent meg. A tiszt feltartott kezére megálltak. 
   Icemannek nagyon mehetnékje támadt, remélte, hogy Marcus sem hőzöng ebben a 
helyzetben. Lola és Josie megszeppenten néztek egymásra. Ők álltak leghátul, a terasz 
korlátjának dőlve. 
   – Úgy látom, azt hiszik, hogy meg tudják oldani maguk! – mordult Marcus, 
felismerve, hogy ebből a helyzetből nem lehet többet kihozni áldozatok nélkül. – Ha 
szükségük van a szakértelmünkre, a tankeron megtalálnak minket! 
   – Hogyne! – vetette oda H. Kopt. Már nem volt beszédes kedvében. 
   Garrett éppen helyet foglalt a motorcsónakban, amikor rádöbbent, hogy nem tudta 
volna azonosítani az Informatikust. Nem emlékszik rá, hogy hogyan néz ki, nincs róla 
fotója és személyleírása. Újabb hiba, megint valami, amire nem gondolt. 
   – Ott vagyunk, ahol voltunk, amikor felébredtünk – szólalt meg Lola, elnézve a 
csónak mellett tajtékzó vizet. Lett volna kedve úszni egyet, de nem volt biztos benne, 
hogy tud úszni. 
   Josie kérdőn nézte a kopaszt, várta, hogy mondjon valamit. A csónak tömve volt, 
nem beszélhettek egészen nyíltan, de valami megnyugtató jól esett volna. 
   – Valakit megöltek – mondta Garrett halkan. – Ki kell jutnunk a partra. Dolgunk 
van. 
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   – Mi? – kérdezte Lola. Nem szívesen ment volna a partra, de az előbbi incidenstől 
elment a kedve a hajókázástól is. 
   – Még mindig nem tudjuk, mi történt a világgal – foglalta össze Garrett. 
   – És a mi feladatunk ezt kideríteni? – szállt be Iceman a faggatózásba. – Vannak 
erre a feladatra alkalmasabbak is. 
   Marcus visszanézett az egyre kisebbé váló USS Millerre. 
   – Kik lennének azok? – lehelte maga elé. 
   – Még öt nap, mire megjön a teherhajó, és kimehetünk vele a partra. Aligha fognak 
visszaengedni minket az előzőek után, hogy megnézhessük a helikoptereket – 
mosolyodott el Garrett. – Mit csináljunk addig? Itt már semmi dolgunk nincs. 
   – Biztos vagy benne, hogy hulla volt? – Lola nem akart ebben udvariaskodni, és 
remélte, hogy a férfi nemet mond, és minden visszaáll az eredeti állapotába. Szeretett 
volna megint semmiségekkel foglalkozni egész nap. 
   – Biztos – bólintott rá a kopasz. – A földön feküdt, vértócsában, mélyen átvágott 
torokkal – még bizalmasabbra vette a hangját, a társainak közelebb kellett hajolnia, 
hogy értsék a szavait. – Megmozdítottam, már beállt a hullamerevség – megint 
eszébe jutott valami. – Nem vagyok biztos benne, hogy az Informatikus volt az, abban 
sem, hogy az ő irodájában jártam, mert lehet, hogy véletlenül vagy szándékosan 
máshová kísértek. Nem találnék el Walter irodájába, nem írtam fel erről semmit. 
Nem biztos, hogy jó helyen jártam. Csak az biztos, hogy valakit megöltek. 
 
 
 


