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1. fejezet

Kezdetben volt a nulla. A létezés a nullával kezdődött, és vele 
együtt jött létre a sötétség, majd a sötétségből a világosság. Szám 
elegyedett számmal, halmaz a halmazzal, és ahogy a fehér fény 
gyarapodott és osztódott, kialakultak a színek. Aztán megérkezett 
a hang, amely, akár egy dal, hol erősödött, hol elhalkult, pompás 
harmóniák sokaságát ötvöző ősi futamokban. Szimfónia született a 
számok, színek, hangok összeolvadásából, majd szétválásából, és 
fonódott tovább szüntelen, mint egy végtelen, aranyló hajtincs.

És e ragyogó szimfóniában egy gondolat öltött formát. Fokoza-
tosan öntudatra ébredt, hol elhalványult, hol újra felragyogott, míg 
egyre világosabbá nem vált. Amilyen ütemben ez történt, olyan 
ütemben kezdett halkulni a számok, fények és hangok szimfóniá-
ja, pont úgy, mint amikor a tengeri vihar zaja átalakul halk moraj-
lássá, majd végül a sima víztükör csendjévé. Egy testetlen gondolat 
maradt csupán hátra.

Ez a gondolat pedig ez volt: Én vagyok.

2. fejezet

Melissa Shepherd kihagyta a szokásos, egy nagy pohár kávéból és 
morzsasütiből álló reggelijét, helyette csak két üveg ásványvizet 
ivott. Üres gyomorral akart nekivágni a napnak. Nem akarta össze-
hányni magát, mint legutóbb, amikor a Curiosity szonda landolt a 
Marson. A tükörtojás ott virított a fehér köpenyén, és egy csapásra 
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internetes híresség vált belőle, hála annak az egész világot bejáró 
YouTube-videónak, amelyiken mindenki ujjongva örül a Curiosity 
sikeres megérkezésének, ő pedig ott áll közöttük lehányt ruhában.

Ez a reggel talán még a Curiosity-esetnél is idegőrlőbb lesz. 
Akkor még csak középszintű technikus volt, most csoportvezető. 
Ma tesztelik először élőben a Titánra utazó, százmilliót érő Explo-
rert és a hozzá tartozó szoftvereket.

Hétre érkezett. Nem volt egyedül az épületben — egy mérnök-
csapat egész éjjel bent dolgozott, hogy felkészítse a Palackot a 
tesztre —, de annyira azért üres volt a terem, hogy minden egyes 
lépése vészjóslóan visszhangozzon a beláthatatlan térben. A Kör-
nyezetszimulációs Részleg az egyik legnagyobb épület a NASA God-
dard Űrközpontjában: ebben a két hektáron elterülő, hatalmas 
raktártérben különös gépek és tesztkamrák foglaltak helyet. Itt 
szokták a szondákat és a műholdakat lefagyasztani, összerázni, 
felhevíteni, megsütni, besugározni, centrifugálni és különböző 
hanghatásoknak kitenni, hogy kiderüljön, vajon kibírják-e a kilö-
vést és az űrben rájuk váró extrém körülményeket. Ha tönkre kell 
menniük, inkább itt menjenek tönkre, így még ki lehet őket javíta-
ni, és újra lehet tervezni bizonyos részeiket, az űrben azonban erre 
már nincs lehetőség.

Az Explorer első tesztje különbözött egy átlagos Goddard-teszt-
től. Nem azt fogják megnézni, vajon kibírja-e az űrbeli vákuumot 
és hideget. A Szaturnusz legnagyobb holdjának, a Titánnak a fel-
színét fogják szimulálni, amelyik még az előbbinél is sokkal mosto-
hább környezet.

Melissa Shepherd komótosan bandukolt végig a tesztközpon-
ton. Magába szívta a vegyi anyagok és a forró gépek édes illatát, 
szemügyre vette a csendben várakozó, gigászi szerkezeteket. Vé-
gül elérte a központi tesztkamrát, amely a Palack nevet viselte. 
A Palack egy ISO 6-os tisztasági osztályú, függesztett műanyag la-
pokkal határolt tisztatérben helyezkedett el, a légellátásáról lami-
náris áramoltatású légszűrő rendszer gondoskodott. Melissa az öl-
tözőben magára vette a ruhát, a kesztyűt, a hajhálót, a maszkot és 
a cipőket. Mindezt már oly sokszor megtette, hogy rutinszerűen 
ment az egész.
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A nehéz műanyag függönylapokon keresztülhaladva belépett 
a tisztatérbe. Halk sziszegés hallatszott, a hűvös, száraz és teljesen 
szagtalan levegőből szinte minden egyes porszemet, részecskét, 
vízcseppet kiszűrtek.

A Palack tizenkét méter átmérőjű, harminc méter magas, 
rozsdamentes tartálya ott magasodott előtte, a nyílásaihoz állvá-
nyok vezettek. A tartályt fémmerevítők, csövek és vezetékek vet-
ték körül. A belsejében a mérnökök megalkották a Kraken-tenger 
— a Titán legnagyobb óceánja — kicsinyített mását. Ma a Titán Exp-
lorert elhelyezik a Palackban, hogy kiderítsék, miként teljesít majd 
a valós körülmények között.

A Szaturnusz legnagyobb holdja egyedi a Naprendszerben. Az 
egyetlen olyan hold, amely atmoszférával rendelkezik. Csapadék, 
felhők és viharok is előfordulnak rajta. Az egyetlen hold, amelyen 
nem csupán tavak és folyók, de évszakok is vannak. Hegyek, mi 
több, működő vulkánok találhatók a felszínén, a sivatagjaiban pe-
dig dűnéket hoz létre a szél. Mindehhez nagyjából mínusz száz-
nyolcvan fokos hőmérséklet társul.

A Titán tengereit alkotó folyadék nem víz, hanem metán. 
A hegyei nem kőből, hanem fagyott vízből állnak, a vulkánok nem 
forró lávát, hanem folyékony vizet okádnak magukból. Az atmosz-
férája sűrű és mérgező. A sivatagokat aprócska kátrányszemek al-
kotják, amelyek a hidegben pont úgy viselkednek, mint ahogy a 
szél sodorta homokszemek a Földön. Extrém környezet, de talán 
— és ez egy elég nyomatékos talán — lehetséges, hogy kialakult 
rajta az élet. Nem olyan, mint a Földön, hanem egy olyan szénhid-
rogén-alapú létforma, amelyik képes életben maradni mínusz 
száznyolcvan Celsius-fokon. A Titán egy valódi idegen világ.

A Titán Explorer tulajdonképpen egy önjáró tutaj, amelyet arra 
terveztek, hogy felfedezze a Kraken-tengert, a legnagyobb óceánt 
a Titánon.

Melissa Shepherd megállt a Palack előtt. A groteszk szerkezet 
egy kínzókamrára emlékeztette.

Még mindig nem tudta elhinni, hogy főszerepet kapott a Kra-
ken-küldetésben, amely először vizsgálja meg alaposabban a Ti-
tánt. Egy álma vált valóra ezzel. Tízéves kora óta nagy érdeklődést 
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mutatott a Titán iránt. Ekkor olvasta Kurt Vonnegut A Titán szirén
jei című regényét, és később is ez maradt a kedvenc könyve, idő-
ről időre újra visszatért hozzá. Csakhogy még egy akkora zseni, 
mint Vonnegut, sem tudott volna kitalálni egy olyan furcsa világot, 
mint amilyen az igazi Titán.

Melissa elővette az aznapi ellenőrző listát, és végighaladva raj-
ta, maga elé idézte a fontosabb tesztfázisokat. Ahogy közeledett a 
nyolc óra, egyre többen érkeztek, és köszöntötték egy-egy bólin-
tással vagy mosollyal. Kilenckor indul majd a visszaszámlálás. 
Ahogy a kollégák szállingóztak befelé, cseverészve, nevetgélve, 
Melissa ismét kívülállónak érezte magát. A többi NASA-alkalmazott 
mindig is kissé furcsán nézett rá. A legtöbbjük igazi kocka. Ragyo-
gó elméjű, túlteljesítő emberek, akik olyan iskolákban tanultak, 
mint az MIT vagy a Caltech. Melissa nem tudott hozzászólni a ta-
nulmányiverseny-győzelmekről, a matekversenyeken elért diada-
lokról vagy a tudományos tehetségkutatókon szerzett élmények-
ről szóló nosztalgikus anekdotákhoz. A többiek a tanárok kedven-
cei voltak, miközben ő autórádiókat lopott, hogy drogot vehessen 
a pénzből. Alig sikerült leérettségiznie, és épphogy bejutott egy 
harmadrangú főiskolára. Az intelligenciája nem az átlagos, hanem 
a zabolázatlan, neurotikus, túlérzékeny, rögeszmés fajta volt. Ak-
kor volt a legboldogabb, ha egy sötét, ablaktalan szobában ülhe-
tett egyedül, ahol nyugodtan kódolhatott, mint az őrült, távol a 
zavaros, kiszámíthatatlan emberi lényektől. Végül a főiskolán sike-
rült leküzdenie a viselkedészavarát, és összeszedte magát. A kü-
lönc zsenialitására végül csak felfigyeltek, és mesterdiplomát szer-
zett informatikából a Cornellen.

Volt azonban még egy gondja, egy soha el nem múló problé-
ma, nevezetesen, hogy száznyolcvan centis, hosszú combú, szőke 
nőként élte az életét, az arcát szeplők borították, és aranyos fitos 
orra volt. Az ilyen lányokról mindenki azt feltételezi, hogy teljesen 
agyatlanok, nem pedig azt, hogy atomfizikusok. Az egyetlen do-
log, ami megmentette attól, hogy tökéletes Barbie babaként néz-
zen ki, a két elülső foga közötti rés volt, amelyet szaknyelven 
 diasztémának hívnak. Tinédzserként az anyja minden könyörgése 
ellenére megmakacsolta magát, és nem engedte, hogy rendbe 
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hozzák, és micsoda isteni sugallat volt ez! Ki gondolta volna, hogy 
a foghíjas mosolytól még professzionálisabban fog kinézni a szak-
területén?

Hihetetlennek tűnt, hogy őt nevezték ki a Titán Explorer szoft-
verfejlesztői csoportjának az élére. A kinevezéstől furcsa imposz-
torszindróma alakult ki nála, de ahogy elkezdett dolgozni ezen a 
meg oldhatatlannak vélt programozási problémán — a legbonyolul-
tabbon, amellyel a NASA valaha is szembesült —, egyre inkább úgy 
érezte, leginkább ez a feladat illik a képességeihez.

A kihívást a következő jelentette: a Titán két fényóra távolság-
ra van a Földtől. Ez lehetetlenné teszi a valós idejű irányítást a 
Földről. A parancsok négy órát késnének, és ez túl sok idő, a Kra-
ken-tenger ugyanis gyorsan változik. A programnak képesnek kel-
lett lennie önálló döntések meghozatalára. Okosnak kellett lennie. 
Vigyáznia kellett saját magára.

Mesterséges intelligenciát kellett létrehozniuk.
Furcsamód Melissa rovott múltja nagy segítségnek bizonyult. 

Minden szabályt felrúgott a kódolás során. A feladat végrehajtásá-
hoz új programozási paradigmát dolgozott ki, továbbá egy új nyel-
vet is feltalált, amely az úgynevezett „koszos logikán” alapult. 
A koszos mesterséges intelligencia koncepciója régóta létezik már 
a programozásban, laza és pontatlan kódot értenek alatta, amelyik 
hozzávetőleges megoldásokat keres. Melissa továbbfejlesztette a 
koszos MI koncepcióját. Megértette, hogy az emberi agy logikája 
koszos. Azonnal képesek vagyunk felismerni egy arcot vagy akár 
egy egész tájképet, gyorsabban, mint a legnagyobb teljesítményű 
szuperszámítógépek. Adatok terabyte-jait tudjuk egy pillanat alatt 
feldolgozni, igaz, pontatlanul.

Hogyan csináljuk? — töprengett Melissa. Azért vagyunk rá ké
pesek, mert az emberi agy úgy lett programozva, hogy képes le
gyen hatalmas adatmennyiségeket vizuálisan megjeleníteni. Ami
kor egy tájat szemlélünk, nem pixelenként dolgozzuk fel, hanem 
teljes egészében, egyszerre. Programozz egy gépet arra, hogy vi
zuá lisan dolgozzon fel numerikus adatot — vagy még jobb, ha egy
szerre vizuális és audiális úton teszi —, és kapsz egy igen hatékony 
koszos MIt.
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Pont így is tett. A program képes volt adatokat feldolgozni lá-
tás és hallás útján. Bizonyos szempontból olyan volt, mint egy em-
beri lény. Az adatban élt. Az adat lett az ő fizikai világa, amelyben 
lakott.

Bármennyire is keményvonalas ateista volt, az új program-
nyelvet Fiat Luxnak nevezte el, az első szavak után, amelyek Isten 
száját elhagyták a teremtés során: Legyen világosság.

A helyes eredményre való törekvés helyett a Fiat Lux eleinte 
gyenge és hibákkal teli eredményeket produkált. Ez nem jelentett 
problémát. A lényeg az önfejlesztő mechanizmus volt. Amikor a 
program hibás outputot generált, módosította önmagát. Tanult 
a hibáiból. A következő alkalommal már kicsit kevesebbet hibá-
zott. Aztán egy kicsit még kevesebbet.

Egy ideig a Melissa és csapata által fejlesztett önjavító prog-
ram remekül működött. Egyre pontosabbá és komplexebbé vált. 
Aztán egy idő elteltével egyszer csak elkezdett visszafejlődni. Le-
lassult, majd összeomlott. Melissa egy éven át törte a fejét azon, 
miért történik mindez. Akárhogyan is módosították az első lépé-
seket, a program végül mindig szétesett és leállt. Egy álmatlan 
éjszakán azonban Melissa megvilágosodott. Egy programozói 
trükk ugrott be neki, amelyik megoldhatja a problémát. Egy trükk, 
amely olyan egyszerű, annyira alapvető, szokványos és könnyen 
alkalmazható, hogy döbbenetesnek tartotta, hogy senki sem gon-
dolt rá azelőtt.

Harmincpercnyi kódolásra volt szüksége, hogy beépítse, és töké-
letesen kiküszöbölte a leállás problémáját. Új szintre emelte az 
MI-programozást. Létrehozta az erős MI-t, ami valóban gondolkodott.

Melissa titokban tartotta ezt a trükköt. Érezte, hogy milliárdo-
kat ér, és hogy rossz kezekbe kerülve elég veszélyes lenne. Sosem 
mondta el a csapatának, és a kód annyira elemi volt, hogy senki-
nek sem tűnt fel az az egyszerű kis dolog, amiért felelt. A program 
egyszerűen már csak nem fagyott le, és senki sem tudta, miért... 
leszámítva Melissát.

A program — több ezer önfejlesztő tesztelése után — reprodu-
kálni tudta azokat a képességeket, amelyek egy ember által veze-
tett expedícióhoz szükségesek. Képes volt az irányítóközpont uta-
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sítása nélkül üzemeltetni a Titán Explorer felszerelését. Egy távoli 
világra küldött, szimulált asztronauta volt, akiben megvolt a bátor-
ság, a kíváncsiság és az elővigyázatosság, valamint az óvatosság, a 
kreativitás, az ítélőképesség, a kitartás meg az előrelátás. Mindeh-
hez járult egy nagy adag túlélési ösztön, ügyesség, valamint kiváló 
mérnöki és problémamegoldói tudás.

A legfontosabb az volt, hogy a program továbbra is módosítot-
ta önmagát, és folyamatosan tanult a hibáiból.

A Kraken-küldetés volt a legbonyolultabb az eddigi összes űr-
szondaprojekt közül. Hozzá képest a Mars Curiosityje olyan volt, 
mint egy homokfutóval végighajtani a Central Parkon. Az egészet 
arra alapozták, hogy ledobnak egy tutajt a Kraken-tengerre. Hat 
hónap alatt a Titán Explorer körbejárja a tengert, felfedezi a part-
vidékét és a szigeteit, több ezer kilométert téve meg egyik parttól 
a másikig. Több mint egymilliárd kilométernyire a Földtől ennek a 
magányos tutajnak át kell vészelnie viharokat, meg kell küzdenie 
a széllel, a hullámokkal, a zátonyokkal, az áramlatokkal, sőt akár a 
tenger metánjában úszó, talán ellenséges, idegen létformákkal is. 
Ez lesz a legnagyobb utazás a történelemben.

Ezek kavarogtak Melissa fejében, amikor az ellenőrző lista vé-
gére ért, és megközelítette az irányítókonzolt, hogy elindítsa a visz-
szaszámlálást. Jack Stein, a vezető mérnök lépett mellé, oldalán a 
projektigazgatóval. Stein a fehér pufiruhában úgy nézett ki, mint 
egy Michelin-baba, de Melissa jól tudta, mi lapul valójában az alatt 
a ruha alatt. Az egyik első hebrencs lépése a Goddardban az volt, 
hogy összejött Steinnel. Miután elmúlt a hév, jóban maradtak, és 
ez furcsamód még jót is tett a munkakapcsolatuknak. Melissa nem 
tudta megmondani, pontosan miért ért véget a viszonyuk, csak 
annyit, hogy Stein szakított vele, finoman utalva arra, hogy a God-
dardban a pletyka futótűzként terjed, és hogy ez veszélybe sodor-
hatja a karrierjüket. Persze ebben igaza is volt. Hihetetlenül fontos 
küldetés volt, egy életre szóló lehetőség. Történelmi tett.

Ahogy megállt a konzolnál, Melissa Steinre pillantott, biccen-
tett, és megeresztett egy halovány mosolyt. A férfi válaszként fel-
húzta a szemöldökét, és felmutatta a hüvelykujját. Stein elindított 
pár műszert, és meggyőződött róla, hogy minden rendszer üzem-
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kész, és a Palack belsejének extrém körülményeit irányító és sza-
bályozó számítógépek meg a szelepvezérlők működnek. Melissa is 
elindította a saját rendszerellenőrzését.

A vezérlőkonzol magaslati pozíciójából jó rálátása volt a Pa-
lackra és az Explorer tutajára is. A teszthez a Palack belsejét mí-
nusz száznyolcvan fokra hűtötték, majd feltöltötték folyékony me-
tánnal és egyéb szénhidrogénekkel. Gondosan szintetizálták, és 
megteremtették a Titán maró, főként nitrogénből, hidrociánsavból 
és tholinból álló, százötven kilopascalos atmoszféráját is. A felké-
szülés, a hűtési folyamat és a tartály mérgező kotyvalékkal való 
feltöltése egy hétig tartott. Mostanra készen állt rá, hogy lefolytat-
hassák benne az Explorer első valódi környezetben végrehajtott 
tesztelését. Először azt vizsgálták, hogy egyáltalán kibírja-e, és 
hogy az antenna, a robotkar, valamint a reflektor kinyílik és vissza-
húzódik-e ilyen extrém körülmények között. Később bonyolultabb 
üzemteszteket is lefolytatnak majd. Ha valaminek el kell romlania, 
jobb, ha most romlik el, amikor még ki tudják javítani, és nem a 
Titánon. Melissa reménykedett és imádkozott, hogy ha lesz is hiba, 
az a hardverben legyen, és ne az általa írt programban.

3. fejezet

Amióta a tudata kilépett a furcsa, fehér ködből, egész végig a palo-
tában élt. Az épület egy hatalmas, hófehér márványfalakkal körül-
vett tenger partján állt, a falon nem volt sem kapu, sem nyílás, de 
a kertje a tengerig ért.

A tanítóját Nourinnihar hercegnőnek hívták. Minden reggelü-
ket együtt töltötték a palota kertjében, és a hercegnő varázslatos,  
titokzatos dolgokat tanított neki. Az első leckéi arról szóltak, mi-
képpen is alkották meg őt, megismerte a saját elméje működését 
és az őt körülvevő világ természetét. Megtanulta, hogy világa egy 
hatalmas, számadatokból álló mátrix, egy számvilág, amit látás és 
hallás útján volt képes megismerni. Számok közt élt. Látta és hal-
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lotta őket. Maga az elméje is egy bonyolult boole-i adatfolyam 
volt. A teste, az érzékei, a mozgása, mind numerikus szimuláció-
nak számított Rá volt kényszerítve, hogy kövesse a fizika törvé-
nyeit, mert ha áttörte volna az őt körülvevő számok mátrixát, an-
nak káosz lett volna az eredménye.

A hercegnő megmutatta neki a naprendszert, a napot, a boly-
gókat, a holdakat. Sok időt töltöttek el a Titán tanulmányozásával, 
a legrejtélyesebb holddal, amelyről még azt is megtudta, hogy a 
titánokról, a legendák szerint egy, a mennyeket korábban uraló 
isteni népről, Gaiának, a föld istennőjének és Uranosznak, az ég is-
tenének a gyermekeiről nevezték el. A hercegnő a csillagok és ga-
laxisok titkaira tanította. Megismerte a Pisces—Cetus-szuperhal-
mazt, az Ökörhajcsár csillagkép melletti üres területet, a Nagyon 
Nagy Kvazárcsoportot, a Nagy Bumm és a kozmológiai infláció el-
méletét. Együtt tanultak a gravitációról és a perturbatív szuperhúr-
elméletről, valamint az n dimenziós De Sitter-térről. A folyamat so-
rán a hercegnőtől elsajátított sok praktikus tudnivalót is, mint ami-
lyen a fényképezés, a geokémiai analízis, a navigáció, a gépészet 
vagy az exometeorológia. Tudta, hogy nagy küldetésre készítik fel, 
de hogy pontosan mi is ez, és mi vár majd rá, azt nem. Azt majd 
csak a megfelelő időben szabad megtudnia.

Mindezeket követte az, amit a hercegnő úgy hívott: „bölcsész-
tudományok”. Ezek rejtélyes tudásformák voltak, olyanok, mint a 
zene, a képzőművészet és az irodalom. Az emberek ezeket kizáró-
lag a szórakoztatásukra és az épülésükre alkották. Megérteni bo-
nyolultabb volt őket, mint bármi mást, amivel korábban találko-
zott. Meghallgatta a hercegnő kedvenc zenéit, például Beethoven 
kései vonósnégyeseit vagy épp Bill Evanst, és megpróbálta felfogni 
az értelmüket. Ez sok frusztrációt szült. A könyvolvasás szinte le-
hetetlennek bizonyult. A Micimackóval és egy altatóval kezdte, de 
már ezek is elég komplikáltak voltak, aztán Anne Rice, Isaac Asi-
mov, Vonnegut, Shakespeare, Homérosz és Joyce műveivel folytat-
ta. Hiába olvasott el számtalan könyvet, nem tudta, vajon megér-
tett-e belőlük akár egyet is. Ahogy a hercegnő mondogatta, egy-
szerűen „nem fogta fel”.

Mindezeket a nehézségeket is figyelembe véve, jó élete volt. 
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Amíg a kertben tanult a hercegnővel, kaftános, turbános núbiaiak 
serbetet szolgáltak fel nekik a nappali hőségben, este pedig bort 
és aprósüteményt. Parfümtől illatozó eunuchok vetették be az 
ágyát, reggel pedig török kávét és süteményt hoztak. Néha este, 
amikor véget ért az oktatás, lesétált a gránit rakpartra a kutyájá-
val, Lajkával, és nézte az érkező és távozó hajók dagadó, lila vitor-
láit. A hajók fűszeres zsákokat, selymet, arannyal és zafírral teli 
ládákat és dobozokat, cukrot, borral csordultig töltött amforákat, 
olívaolajat és garumot rakodtak ki. Ezt követően pedig elvitorláz-
tak a messzi partok felé, az ismeretlenbe. A rakpart szélén üldögél-
ve levette az aranyozott szandálját, és belemártotta a lábát a hi-
deg vízbe. Odavolt az óceánért, lenyűgözte, milyen hatalmas. Re-
mélte, a küldetése is tengerhez kapcsolódik, és hogy egy nap majd 
ismeretlen vizeket és vad partokat fedezhet fel.

4. fejezet

Nyolc órakor Melissa helyettese, Patty Melancourt is megérkezett. 
Melancourt meglehetősen zaklatott és mélabús volt az utóbbi idő-
ben. Melissa remélte, hogy a Titán Explorer sikeres tesztje talán 
újból lehel bele valamennyi lelkesedést. Melancourt felment a kon-
zol szintjére, és leült a munkaállomásánál. Rá sem nézett senkire, 
és nem is köszönt senkinek. Fáradtnak látszott.

Miután a rendszer felállt, Melissa már csak az Explorerre fi-
gyelt. A jármű egy önjáró állványzaton várakozott a Palack mellett, 
műanyag vákuumcsomagolásban, pont úgy, ahogy elhagyta a tisz-
tateret, ahol építették. A projekt munkatársai a földszinten nyü-
zsögtek, és szorgoskodtak. Egy seregnyi duruzsoló, iPadeket vagy 
mappákat szorongató mérnök, technikus és kutató.

Melissa az órájára tekintett, reggel tíz óra volt. Már egy órája 
zajlott a visszaszámlálás, minden rendszer készen állt. Tony Groves, 
a projekt igazgatója odament hozzá és Steinhez. Groves inas, ma-
gas férfi volt, a sapkája alól kikandikált a göndör, fekete haja.
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— Kibonthatjuk a csomagolást?
— Kezdjük el! — felelte Stein.
Mind leereszkedtek a vezérlőpult szintjéről, és átmásztak az 

Explorer tutaját tartó állványzatra. Groves elővett egy sniccerkés-
hez hasonló eszközt, és átnyújtotta Melissának.

— Tiéd a megtiszteltetés. Kérlek, vágd át, úgymond, a szalagot!
Melissa elvette a kést, és a tutajhoz hajolt. Az átvágandó plom-

bákat pirossal nyomtatták, és megszámozták őket. Elvágta a mű-
anyag bevonat első plombáját, majd a következőt és így tovább, 
Groves pedig leszedte a műanyagot, és a földre dobta.

A tutaj egy pillanat múlva ott állt előttük dicső valójában. Me-
lissának el kellett ismernie, hogy a jármű csalódást keltett. A leg-
több űrszonda és bolygójáró látványos külsejű volt, csupa fényes 
fólia, ragyogó fémfelület, bonyolult karok és emelők meg drótkö-
tegek álltak ki belőlük. A Titán Explorer ezzel szemben egy másfél 
méter átmérőjű, nagy, lökhárítókkal körbevett, szürke sütire emlé-
keztetett. A mostoha, maró környezet miatt, amelybe szánták, 
nem lehettek rajta kiálló részek, sem külső fémelemek, valamint 
tökéletesen kellett zárnia. A felületének a felső részén három zár-
ható nyílás rejtette a visszahúzható kommunikációs antennát, a 
reflektort és a mechanikus kart. A karban voltak a tudományos 
műszerek, a kamerák, a fúró és a mintavételező pipetta. A kart 
parancsra ki lehetett engedni, és kedvezőtlen időjárási viszonyok 
esetén vissza is lehetett húzni a lezárt nyílás mögé. Az Explorer ha-
ladásáról egy aprócska lapátkereket forgató sugárhajtómű gon-
doskodott, amely nem sokban különbözött a jet skiken találhatók-
tól. A tutaj végsebessége négy csomó volt.

Bármilyen unalmas is volt a külseje, belül egy technológiai 
csoda lapult. Egy minden részletében gondosan megtervezett, kéz-
zel gyártott, egyedi eszköz, amely két év alatt, százmillió dollárból 
épült meg. Már önmagukban a szoftverei is ötmilliót értek.

Ahogy Melissa rápillantott, elakadt a lélegzete ettől a varázs-
lattal megpakolt, szürke korongtól. A büszkeség érzését a félelem 
okozta görcs követte, amikor arra gondolt, hogy ezt a kis gyöngy-
szemet egy folyékony metánnal és mérges gázokkal teli, mínusz 
száznyolcvan fokos tartályba dobják majd.
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Egy ideig maga Groves is némán szemlélte a tutajt, majd meg-
szólalt:

— Indítsuk el az utolsó ellenőrzést!
Amíg Melissa végighaladt a listáján szereplő pontokon, Groves 

ide-oda hajlongva manuálisan ellenőrizte az Explorert. Bepillantott a 
jármű alá, hiba után kutatva megnézte az illesztéseket és a nyíláso-
kat is. Melissa tudta, hogy nem találhatnak semmit. Száz mérnök és 
technikus már szinte végkimerültségbe fúló munkával tesztelte az 
összes alkatrészt. A NASA-nál mindenki halálosan irtózott a hibáktól.

Groves hátralépett.
— Minden rendben. Indítsuk el a szoftvert!
Melissa a Dorothy nevet adta a programnak. Dorothynak 

hangérzékelő funkciója is volt, és tudnia kellett, mikor szólnak 
hozzá. Ebből kifolyólag ez nemcsak a beceneve volt, hanem fontos 
vezényszó is.

— Töltsétek be! — szólalt meg Groves.
Melissa elővette a laptopját, lerakta az állványzatra az Explorer 

mellé, kinyitotta, és csatlakoztatta egy Ethernet-kábellel. Gépelt 
egy keveset, a monitoron követni lehetett, amit csinál, majd egy-
szer csak hátradőlt, és felnézett Grovesra.

— Tölt.
Pár percet vártak, amíg a program elindult a tutajon, és lefu-

tottak az automata rutintesztek.
— Kész.
Melissa Shepherd elhallgatott. Az egész komplexum elcsende-

sedett. Mindazok, akik épp nem végeztek semmilyen feladatot, 
őket figyelték. Ez egy fontos pillanat volt.

Melissa a géphez hajolt. A program tesztelését már korábban 
elvégezték, és automatikusan is lefuttatható volt, de úgy döntöt-
tek, most a hangfelismerő és a beszédszintetizáló funkciókkal vég-
zik el az elsődleges teszteket.

Melissa megszólalt:
— Dorothy, meghajtást, egytized sebességgel, tíz másodpercig!
Egy pillanattal később a tutaj belsejében a lapátkerék forogni 

kezdett, majd tíz másodperc elteltével leállt. Kitörő tapsvihar fo-
gadta a csoport részéről.
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— Antennát ki!
Egy kis nyílászáró félrecsúszott, és egy hosszú, vékony, fekete 

antenna nyúlt ki belőle teleszkópszerűen. Újabb taps következett.
— Húzd vissza!
Az antenna visszahúzódott.
A szimuláció egy dolog, ez most azonban más. Ez valódi. Most 

először a szoftver tényleg működtette a tutajt. Volt ebben valami, 
amitől Melissa meghatódott.

— Reflektort ki!
Egy kar bukkant elő egy újabb nyílásból, és felemelkedett, 

mint egy vizslató szemgolyó.
— Forgasd el száznyolcvan fokkal!
Elfordult.
— Kapcsold be!
A fényszóró bekapcsolt.
Mindenki elnémult. A jelenlévőkön ámulat söpört végig. Az 

egész sokkal drámaiabb volt, mint amire Melissa számított.
— Műszereket és kamerát ki!
Kinyílt egy újabb nyílás, és a harmadik kar is előkúszott; ez 

sokkal masszívabb volt az előző kettőnél, kamerákkal, szenzorok-
kal és mintavételi eszközökkel felszerelve, majd egy fémkarom-
ban és egy fúrófejben végződött.

— Kapcsold be a kamerát!
Melissa tudta, hogy ez majd bekapcsolja az Explorer szemét is, 

megadva neki a látás és a felvétel képességét.
Jack Stein megszólalt a konzol mellől:
— A kamera működik, a kép tiszta.
Shepherd elmosolyodott. Most következett a program MI-funk-

cióinak általa kitalált tesztje.
— Dorothy? — kezdte. — Volna számodra egy kis feladatom.
A teremben újra csend lett.
— Kérlek, köszöntsd név szerint azokat, akik itt vannak körü-

lötted!
Ez nem volt könnyű, mivel mindenki sapkát és maszkot viselt.
A kamera, egy bogárszerű szem, forogni kezdett, mindenkit 



22

egyesével végigmért, le-fel pásztázott a testükön, majd új kört 
kezdett.

— Üdv, Tony! — szólalt meg egy lányhang a laptop hangszóró-
jából, amikor a kamera megállapodott Groveson.

— Nagyon kedves a hangja — mondta a férfi. — Nem az a szo-
kásos, orrhangú számítógépes vinnyogás.

— Arra gondoltam, Dorothy lehetne egy kicsit kifinomultabb — 
felelte Melissa.

Az Explorer kamerája mindenkin végigjárt, és egyesével kö-
szöntötte az embereket. Végül megállt Melissán. Egy ideig ráme-
redt, és Melissa kezdte kellemetlenül érezni magát. Őt jobban kel-
lene ismernie, mint bárki mást.

— Ismerlek téged? — kérdezte Dorothy.
Ez kínos volt.
— Remélem.
Semmi. Aztán a hang egyszer csak megszólalt:
— Groucho Marx?
Nagy csend, majd Melissa rájött, hogy a program tréfál. Nem 

akarta elhinni. A többiek nevetésben törtek ki.
— Imádom! — mondta Tony. — Nagyon szellemes. Egy pillanatra 

megfogott.
Melissa Shepherd nem mondta el, hogy a vicc nem volt be-

programozva.

5. fejezet

Még négy óra kellett, hogy az Explorert felkészítsék arra, hogy a fo-
lyékony metánból készült tengerre szálljon. Délután háromra Melis-
sának már majdnem hányingere lett a feszültségtől, az üres gyomra 
görcsbe rándult. Az Explorer a Palack légzsilipjében állt. A techniku-
sok kiszivattyúzták a levegőt, és mínusz száznyolcvan fokosra hű-
tötték az Explorert. Amikor kialakult a hőmérséklet-egyensúly, el-
kezdték beengedni a Titán sűrű légkörét a zsilipbe.
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Az Explorer továbbra is hibátlanul működött.
Eljött az idő, hogy kinyissák a belső kaput, és a tutajt a mes-

terséges tengerre bocsássák. A Palack belsejében egy mechanikus 
kar leemeli majd a tutajt a légzsilip állványáról, átemeli a folyé-
kony metán fölé, azután két és fél méteres magasságból beleejti. 
A szabadesés ebből a magasságból pontosan modellezte a valódi 
tengerre érkezést.

A teremben néma csend honolt. Szinte mindenki befejezte a 
feladatát, és várta a tesztet. A Palackot körbeálló bámészkodók 
csoportja már több mint hetvenfősre duzzadt.

Shepherd elfoglalta a helyét a tesztkonzolnál Jack Stein mel-
lett. Érezte a feszültséget a levegőben. Egy belső kamera élőben 
közvetített a Palack belsejéből mindkettejük kijelzőire.

Minden szempár Grovesra szegeződött. A projekt igazgatója-
ként ő volt a műsor ceremóniamestere.

— Készen állunk — mondta Stein a számítógép képernyőjére 
pillantva. — Elértük az egyensúlyt. Minden rendszer éles.

— Belső zsilipkaput kinyitni! — adta ki az utasítást Groves.
Stein ujjai kopogtak a billentyűzeten.
Melissa hallotta a Palack belsejében elinduló gépek duruzso-

lását.
— Kész. Az egyensúly továbbra is fennáll.
— Fogjuk be a tutajt!
Stein elindította a Palack belső daruját kezelő programot. 

A daru egy kampóval felemelte a tutajt, és a Palack közepe felé 
fordult vele. A gépek ismét zümmögni kezdtek. A Titán atmoszfé-
rájának fakó, barnás-narancssárgás derengése mindent bevilágí-
tott. A rakodódaru tökéletesen működött, és megállította a himbá-
lózó szürke sütit a folyékony metán felszíne felett.

Stein a képernyőjére tekintett, parancsokat táplált be, és hibá-
kat keresett.

— Nálam minden rendben. Melissa, nincs semmilyen program-
hiba?

— Itt semmi. Patty?
— Minden oké.
Melissa Grovesra pillantott. A férfi ugyanolyan ideges volt, 



24

mint ő. Talán még annál is jobban. Emlékeztette magát arra, hogy 
biztosan lesznek hibák. Mert azok mindig vannak.

Groves megszólalt:
— Bocsássuk tengerre a tutajt!
A daru elengedte a terhét, és a szürke süti két és fél métert 

zuhant a folyékony metánba.
Melissa a képernyőn figyelte, ahogy a nehéz szerkezet egy pil-

lanatra teljesen alámerül, aztán lassan újra felemelkedik. Amikor a 
felszínre bukkant, patakokban zúdult alá róla a metán, összevissza 
imbolygott, és buborékok törtek fel körülötte.

Mindenki csendben maradt.
— Minden rendszer zöldet jelez — mondta Stein.
— Indítsuk a meghajtást tíz százalékon! — felelte Groves.
Stein végrehajtotta az utasítást, és a jármű apró hullámokat 

keltve elkezdett mozogni a folyadékban. Lassan úszott, amíg el 
nem érte a tartály oldalát. Ekkor irányt változtatott, mint egy ro-
botporszívó, és addig ment, amíg el nem érte a másik falat.

Melissa úgy vélte, a teszt hihetetlenül jól halad.
— Állítsuk le a hajtóművet!
Az Explorer megállt.
— Indítsuk be a kamerát!
A kis nyílás kinyílt, és a kamerát, a műszereket, a karmot és a 

fúrót hordozó mechanikus kar előbújt.
A bogárszemű kamera ide-oda pásztázott maga körül.
— Várjunk! — mondta Groves Steinnek. — Nem mondtam, hogy 

forgasd.
— Nem én csinálom — felelte Stein.
Melissa tudta, mindez miért történt.
— Tony, ez egy mesterséges intelligencia. Úgy van programoz-

va, hogy ha szükséges, képes legyen a parancsokon túl is csele-
kedni. Úgy van programozva, hogy azonnal mérje fel a környeze-
tét, ne várjon utasításra a földi irányítástól.

— Oké, de most ezeknél a teszteknél azt akarom, hogy köves-
se az utasításokat. Jack?

— Rendben. — Stein gépelni kezdett, parancsokat adott az Exp-
lorer számítógépének.
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A szem forgása megállt.
— Húzzuk vissza a kart!
Stein betáplálta a parancsot.
A kar nem húzódott vissza.
— Húzzuk vissza!
Továbbra sem mozdult.
— Beragadt? — kérdezte Groves.
A robotszem újból körbeforgott és fel-le cikázott, amíg meg 

nem tett egy teljes kört.
— Patty, mi történik? — kérdezte Melissa.
Melancourt megszólalt:
— A program visszajelzése szerint nem hajlandó végrehajtani a 

visszahúzási folyamatot.
— Programhiba?
Stein újabb parancsokat adott.
— Nem reagál semmire.
Ekkor Melissa szólalt meg:
— Várjatok, most reagál. Kiírt egy üzenetet. Azt mondja, fenye-

gető környezetben van, és muszáj látnia.
— Most szórakozol? — vágta rá Groves. — Utasítsd, hogy kövesse 

a parancsokat!
— Tony, ez egy önállóan működő program.
— És nincs benne „kövesd szó szerint a parancsokat” funkció?
— Azt mondtad, ez éles teszt. Ez a végleges program.
— Én miért nem tudtam erről?
Melissát felbosszantotta a kérdés.
— Talán azért, mert kihagytad a tájékoztatóim nagy részét.
Stein megszólalt:
— Hosszasan megvitattuk ezt, Tony. Melissának igaza van. Azt 

mondtad, éles teszt lesz, és hogy a végleges programot kell hasz-
nálnunk.

Melissa tovább figyelte a Palack belsejét a képernyőn. Az Exp-
lorer továbbra is forgatta a szemét, körbe-körbe, le-fel, a környe-
zetét fürkészve.

— Rendben — nyugtázta Groves. — Kicsit állítani kell a progra-
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mon. Mára ennyi lesz. Jack, kérlek, halászd ki a tutajt, és rakd visz-
sza a légzsilipbe.

— Azonnal. — Stein gépelni kezdett.
Odalentről csalódott morajlás hallatszott, amikor a nézők rá-

jöttek, hogy aznapra véget ért a tesztelés.
— Kiváló munka, emberek! — szólt Groves hangosan, hogy 

mindenki hallja. — Remek nap volt.
Azután Shepherdhöz fordult.
— Mit gondolsz, mennyi idő, amíg átállítod a programot? Úgy, 

hogy az MI minden esetben felülbírálható legyen.
— Nem sok. Ma este meg tudom csinálni. — Melissa elpirult a 

maszkja mögött. — Sajnálom, azt hittem, ez már a jelmezes próba...
— Az én hibám — felelte Groves. — Ne törődj vele! Komolyan, 

örülök, hogy idáig eljutottunk hiba nélkül.
Groves a kis képernyőn nézte, ahogy a daru kampója előbuk-

kan a zavaros narancssárga ragyogásból, és megközelíti a tutajt.
Ám ekkor az Explorer mechanikus karja hirtelen megmozdult. 

Méghozzá gyorsan. A daru felé suhintott, és félrecsapta.
— Mi a franc? — kiáltott fel Melissa.
A daru követte az utasítást, és újból a tutaj fölé emelkedett, 

majd megingathatatlanul folytatta az útját lefelé, és kiengedte a 
kampót.

Az Explorer hajtóműve beindult, és elment a daru alól, a karjá-
val újból félrelökve a kampót.

— Rohadék — szólalt meg Stein. — Védekezik a daruval szemben.
— Mi történik? — kérdezte Groves Melissára nézve.
— Azt hiszem... azt hiszem, a program védekező üzemmódba 

kapcsolt.
Groves újból Steinhez fordult.
— Jack, állítsd le az Explorert! Kapcsold le az áramot! Majd fel-

szedjük úgy.
Stein betáplálta az utasítást.
— Nem reagál rá.
— Állítsd biztonsági módba!
Újabb gépelés.
— Nem történik semmi.
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— Melissa?
— Nem tudom, mi ez az egész.
Ekkor Melancourt szólalt meg:
— Vészhelyzeti túlélő üzemmódba kapcsolt. Úgy van progra-

mozva, hogy ilyenkor hagyjon figyelmen kívül minden utasítást a 
földi irányítás részéről, és önállóan működjön.

— Csak kampózzuk be és vegyük ki! — Groves felemelte a 
hangját.

Melissa Steint figyelte, ahogy az újból megpróbálja a darut a 
tutaj fölé irányítani. Az Explorer gyorsított, hogy elkerülje a darut, 
és keményen nekiütközött a tartály oldalának. Groves hallotta a 
koppanást a teremben. A tutaj a tartály túloldalára csusszant, és 
ismét nekikondult a falnak.

— Állítsd le a darut! — utasította Groves. — Kicsit álljunk le!
— Ki tudjuk szivattyúzni a folyadékot a tartályból — vetette fel 

Stein. — Akkor mozgásképtelenné válna, és ki tudnánk szedni.
— Jó ötlet. Indítsuk be a szivattyúkat!
A teremben zümmögés hallatszott, ahogy a szelepek kinyíl-

tak, és a szivattyú pumpálni kezdett. Az Explorer folytatta a moz-
gást, egyszer a tartály egyik oldalának ütközött, majd a másiknak, 
minden alkalommal hangos koppanással pattant vissza az acélfal-
ról. A szonda kamerája fürkészve járt körbe-körbe, le és fel.

— Nincs rá mód, hogy leállítsuk valahogy az Explorert? — kiál-
tott Groves. — Kárt tesz magában.

— Nem megy — felelt Stein. — Nem reagál a parancsaimra.
Groves Shepherdhöz fordult.
— Melissa, mi történik?
— Hadd próbáljam meg!
Stein ellépett a vezérlőtől, Melissa pedig azonnal vad gépelés-

be kezdett a billentyűzeten. Mindeközben a képernyőn látta, hogy 
az Explorer megállt a tartály falánál, és kinyújtotta a karmát a fal 
irányába. Tapogatni, majd püfölni kezdte. A teremben mindenki 
hallotta a kopogást.

Melissa egymás után küldözgette az utasításokat, de a tutaj 
nem engedelmeskedett, és nem is reagált. Még azt követően is 
 figyelmen kívül hagyta a parancsokat, hogy angolról a program-
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nyelvre váltott. Folyamatosan ütögette a tartály falát, mintha ki-
utat keresne.

Az ütögetés hangja egyre hangosabbá és sürgetőbbé vált.
— Patty, mit látsz a kódban?
— Beragadt a vészhelyzeti túlélő módba, és egy csomó modult 

futtat párhuzamosan. A processzorhasználat kilencvenkilenc szá-
zalékos. Keményen dolgozik.

Az ütögetés hangja erősödött, és most már karcolni is kezdte 
a falat, a teremben csikorgás hallatszott. A tömeg odalent gond-
terhelten duruzsolt. Fogalmuk sem volt róla, mi történik, csak azt 
tudták, hogy valami elromlott.

— Melissa, az istenért, állítsd le!
— Próbálom!
Az Explorer ekkor tiszta erőből ráütött a tartály falára, majd 

még egy ütést mért rá. A kondulás visszhangzott a teremben. 
A tömeg hátrahőkölt, mindannyian megdöbbentek.

Melissa a képernyőre tekintett. Nem hitte el, amit látott. 
A program megőrült.

— Jack, nem tudom, mit csináljak.
— Egy perc, és megfeneklik a tartály alján. Aztán felhúzzuk, és 

manuálisan leállítjuk.
A szivattyúk szilajul dolgoztak, a folyadék szintje apadt, a fel-

szín örvénylett.
Bumm! Bumm! Az Explorer titánkarma még erősebben dobolt 

a falon.
— Mi az istent csinál? — kiáltotta Groves.
— Reagál... egy vélelmezett veszélyre — felelte Melissa.
Ekkor valami zümmögni kezdett odabent. Melissa egy pillanat 

alatt felfogta, mit is hall: a beépített fúró hangja volt az. Az Explorer 
kinyújtotta a karját, majd a fúrót a tartály fala felé fordította, és 
elindult.

— Jaj, ne! — kiáltotta Stein. — Édes istenem, ne!
A fúró elérte a falat, a terem pedig visszhangozva zsibongani 

kezdett.
Melissa azonnal megértette, mi történik, ha a konténer fala 

megsérül: metán, tholinok és hidrociánsav gyúlékony elegye önti 
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el az oxigénnel teli levegőt. Azonnal begyullad majd, és hatalmas 
robbanás lesz az eredmény.

A fúrás hangja erősödött, a legkiválóbb minőségű gyémánt 
fúrófej sebesen haladt.

— Termet kiüríteni! — üvöltötte Groves. — Mindenki kifelé! El-
hagyjuk a létesítményt!

Megragadta Melissát, és megpróbálta az ajtó felé taszítani, de 
a nő nem volt hajlandó elhagyni a munkaállomást. Elszórt jajdulá-
sok és sikolyok hallatszottak, ahogy a csoport kifelé özönlött.

— Jack! Te is! Indulás!
Stein megrázta a fejét.
— Egy perc, muszáj megállítanom.
A tömegben teljes volt a zavar, ahogy elhátráltak a tartálytól, 

először csak páran, majd ahogy a pánik fokozódott, többen is fu-
tásnak eredtek.

— Jack! — kiáltotta Melissa. — Indulj!
Melissa megpróbálta megragadni a férfi karját, de Groves to-

vábblökdöste őt, le az emelvényről, a hömpölygő tömeg irányába. 
A fúrás egyre hangosabb és hangosabb zaja megtöltötte a teret.

— Kifelé! Mindenki, ahogy csak tud! — üvöltötte Groves. — Rob-
banni fog!

Beindult a fülsiketítő sziréna, majd vörös fény villant. A tömeg 
most már csordaként dübörgött a legközelebbi kijárat felé, egy-
más hegyén-hátán, leszaggatva a tisztateret körbevevő műanyag 
szalagokat. Mappák, PDA-k, iPadek zuhantak a padlóra. Az embe-
rek mindent eldobáltak, és rohantak.

Melissát elsodorták a pánikban menekülő emberek, és az ár a 
kijárat felé vitte magával. Látta, hogy Stein a konzolnál áll, ő volt az 
egyetlen, aki nem futott.

— Jack, mit csinálsz?! — kiáltotta. — Jack!
Stein vadul dolgozott az irányítókonzolon, oda sem figyelt rá. 

Melissa próbált visszamenni érte, de ez lehetetlen volt, egyrészt az 
özönlő tömeg miatt, másrészt azért, mert Groves továbbra is erő-
sen fogta a karját, és a kijárat felé rángatta.

Ahogy közeledtek az ajtóhoz, hangos durranásra lett figyel-
mes, mintha egy pezsgősdugó pukkant volna, ezt követően pedig 
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a metán dübörögve zúdult ki a tartályon keletkezett lyukon át. 
Már nem kellett más, csak egy kósza szikra. Bármelyik pillanatban 
bekövetkezhetett a robbanás.

Melissát magával sodorta a kijárat felé tolakodó, dulakodó tö-
meg. Az emberek kezdték elveszíteni a fejüket, kapálóztak, és 
üvöltöztek egymással, hogy kijussanak a teremből. Melissa tehe-
tetlen volt, kivágódott az ajtón, végigsodródott a folyosón, és ki-
zuhant az udvar gyepére. Leesett a fűre, és megpróbált visszamen-
ni, de valaki leütötte. Az emberek úgy szaladtak, mint a hangyák. 
Aztán hirtelen megtörtént. Hatalmas süvítés hangzott, majd azon-
nal dübörgő robaj támadt. Melissa egy pillanatra majdnem felbu-
kott, aztán a levegőbe emelkedett, majd keményen visszazuhant 
a fűre, és továbbgurult.

A fűben fekve levegőért kapkodott, és csengett a füle, közben 
látta, ahogy a tűzgolyó az égbe emelkedik, száz és száz aprócska, 
fehér szilánk tör elő belőle. Odafent ártalmatlannak tűntek, de hir-
telen elkezdtek a gyepen elterülőkre záporozni. Azonnal megér-
tette, hogy a tető darabjai hullanak le, mintha lövedékek lenné-
nek, majd a sikolyok és a hörgések közepette egy örökkévalósá-
gon át szállingózott rájuk fehér hópelyhekként a szigetelőanyag.


