
Budapest, 2019

D A V I D
K O E P P



MELISSÁNAK
aki azt mondta: „Aha, persze!”



77

PROLÓGUS

 világ legnagyobb élő organizmusa az Armillaria soli- 
dipes, vagy ismertebb nevén a mézgomba. Körülbelül 

nyolcezer éves és 9,65 négyzetkilométernyi területen ter-
jeszkedik az oregoni Kék-hegységben. Nyolc évezred alatt 
fonalszerű szálak hálózatát hozta létre a föld alatt, több 
helyen a felszín fölé türemkedő termőtestekkel, amit mi 
hagyományos kalapos gombaként ismerünk. A mézgomba 
viszonylag jámbor élőlény, hacsak nem vagy lágyszárú fa, 
cserje, esetleg egyéb, hasonló növény. Az ő szemszögükből 
valóságos fajirtó. A gomba fokozatosan behálózza a gyökér-
rendszert, felkúszik a növényen, végül kiszív belőle minden 
nedvességet és tápanyagot.

Az Armillaria solidipes évente 30-90 centit mozog előre, 
és harminc-ötven év alatt öl meg egy átlagos méretű fát.  
Ha gyorsabban tudna mozogni, a Föld növényzetének ki-
lencven százaléka kipusztulna, a légkör mérgezővé válna, az 
állati és emberi élet megszűnne. Ám ez egy lassan mozgó 
gomba.

Más gombák ennél gyorsabbak.
Sokkal gyorsabbak.
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EGY

iután elégették a ruháikat, leborotválták a fejüket,  
és addig dörgölték magukat, amíg ki nem serkent a vé- 

rük, Roberto Diazt és Trini Romanót visszaengedték az or-
szágba. Még akkor sem érezték magukat teljesen tisztának, 
de tudták, hogy megtettek mindent, amit lehetett, a többi 
már a szerencsén múlik.

Egy kormányzati szedánban robogtak az I–73-ason, alig  
néhány kilométernyire az atchisoni bányától. Szorosan kö-
vették az előttük haladó nyitott teherautót, nehogy egy ci-
vil jármű behúzódjon közéjük. Trini az anyósülésen, lábát 
a műszerfalra támasztotta; ez a póz mindig feldühítette az 
autót vezető Robertót.

– Mert ott marad a lábnyomod – morogta már vagy szá-
zadszorra.

– Ez csak por – felelte a nő, szintén századjára. – Nézd, 
mindjárt le is törlöm. – Kedvetlen kísérletet tett a lábnyo-
mok eltüntetésére.

– Aha. Nem fogod, Trini. Nem törlöd le, csak szétma-
szatolod a kezeddel, és én fogom eltakarítani, amikor visz-
szaviszem a járgányt a garázsba. Vagy én is elfelejtem, és ak- 
kor valaki másnak kell megtennie. Nem szeretek feleslege-
sen dolgoztatni másokat.

Trini ránézett álmatag tekintetével, úgy, mint aki a felét 
sem hiszi el annak, amit érzékel. Ez a sokat látott szempár 
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volt az egyik oka annak, hogy negyvenéves korára alezredesi  
rendfokozatban szolgált, ugyanakkor hiányzott belőle a ké-
pesség, hogy ne kommentálja a látottakat – és ezért nem 
tudott még feljebb emelkedni. Trininek nem voltak szűrői,  
és nem is vágyott rájuk. Egy hosszú pillanatig elgondol- 
kodva figyelte társát, aztán nagyot szívott az ujjai közt tar-
tott Newportból, szája sarkából hatalmas füstfelhőt fújt  
a kocsi belsejébe.

– Elfogadom, Roberto.
– Mi? – hökkent meg a férfi.
– A korábbi bocsánatkérésedet. Ezért baszogatsz. Mert 

nem tudod, hogyan mondd el, hogy sajnálod. Szóval meg-
kíméllek a szenvedéstől, elfogadom a bocsánatkérésed.

Trininek igaza volt, mert Trininek mindig igaza volt. Ro-
berto nem szólt, jó ideig csak az utat nézte maga előtt.

Végül, amikor már képes volt rá, csak annyit motyogott:
– Köszönöm.
Trini megvonta a vállát.
– Látod? Nem is olyan vészes.
– Idiótán viselkedtem.
– Majdnem. Nem olyan nagyon. De most már az egész 

lényegtelen, nem igaz?
Rengeteget beszélgettek az elmúlt négy nap eseményei-

ről, mióta az egész elkezdődött. Mostanra nagyjából kitár- 
gyaltak, felidéztek és végigelemeztek minden részletet, min- 
den elképzelhető szemszögből. Kivéve azt az egyetlen pilla-
natot. Kerülték a témát, de most, hogy szóba került, Ro-
berto nem akarta ennyiben hagyni.

– Nem rá céloztam. Hanem arra, ahogy veled beszéltem.
– Tudom. – Trini megérintette Roberto vállát. – Lazíts.
A férfi bólintott, tekintetét mereven előre szegezte. Ro-

berto Diaznak sosem ment könnyen a lazítás. A harmincas 
évei közepén járt, de személyes és szakmai eredményei jó-
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val megelőzték életkorát, mert soha nem lazított. Minden 
munkát el kellett végeznie. Sorban pipálta ki a jelölőnégy-
zeteket. Osztályelső a légierő akadémiáján? Pipa. Az ame- 
rikai légierő őrnagya harmincéves korára? Pipa. Kiváló fizi-
kai és mentális állapot, hibák és gyengeségek nélkül? Pipa. 
Tökéletes feleség? Pipa. Gyönyörű fiúgyermek? Pipa. Türe-
lemmel és passzivitással mindezt nem érte volna el.

Hová tartok? Hová tartok? Hová tartok? – kérdezgette  
magától állandóan. Mindig csak a jövőre gondolt, arra ter-
vezett, annak a megszállottja volt. Gyors tempóban élte az 
életét, pontosan a tervek szerint, és mindig becsületesen 
játszott.

Vagyis… majdnem mindig.
Egy ideig mindketten csak a teherautót nézték. Amikor 

a ponyva fellibbent, a plató hátsó pereme fölött megpil-
lanthatták a fémládát, melyet átreptettek a fél földgolyón. 
A jármű belefutott egy kátyúba, a láda vagy harminc centit 
hátracsúszott, és mindketten önkéntelenül felszisszentek. 
De nem történt baj. Még néhány kilométer a barlangig,  
és véget ér ez az egész. A ládát biztonságosan elhelyezik száz 
méterrel a föld alatt, az idők végezetéig.

Az atchisoni mészkőbarlangban 1886-ban kezdődött a 
munka, az üreg eredetileg ötven méter mélyre nyúlt le, a Mis- 
souri folyót övező meredélyek alá. Eleinte csak kőtörmelé-
ket termeltek ki a közeli vasútépítéshez, olyan mélyre ástak, 
amennyire Isten és a fizika engedte. A mennyezetet tartó, 
kitermeletlen kőoszlopok azonban egy idő után teherbírá-
suk határához értek, épeszű mérnök már nem garantálta 
volna a biztonságukat. A II. világháborúban az üres, termé-
szetes szellőzésű barlangot, amely időközben több mint 32 
hektár területűre nőtt, a Háborús Élelmezési Ügynökség 
romlandó készleteinek tárolására használták. A bányászati 
társaság végül 20 000 dollárért az egészet eladta a kormány-
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nak. Néhány millió dollárnyi renoválással később magas 
biztonsági fokozatú kormányzati tároló létesítménnyé vált, 
melyet katasztrófák esetére, illetve a kormányzás folytonos-
ságának biztosítására tartottak fenn. Hibátlan, gondosan 
leolajozott szerkezetek álltak készenlétben, hogy bármikor, 
bárhová elszállíthassák őket, amennyiben szükség lenne rá-
juk egy nukleáris háború után. Vagyis a létesítmény min-
den centet megért, amit ráköltöttek.

A mai napon ez be is fog bizonyosodni.
A hívás már eleve furcsa volt. Trini és Roberto hiva-

talosan az DNA-nál, a Nukleáris Védelmi Ügynökségnél 
dolgoztak. A szervezet később betagozódik a Védelmi Fe-
nyegetést Csökkentő Ügynökségbe, a DTRA-ba, de azt 
a kormányzati masztodont csak a Védelmi Minisztérium 
1997-es újjászervezésekor hozzák létre. Tíz évvel korábban 
még csak a DNA létezett, egyetlen világosan megfogalma-
zott feladattal: meg kell akadályozni, hogy bárki szert te- 
gyen arra, amivel ők már rendelkeznek. Ha a DNA megne- 
szelne valamilyen nukleáris programot, kutassa fel és rom- 
bolja le. Ha egy rémálomszerű biológiai fegyver nyomaira 
bukkannak, tüntessék el örökre. A költségek nem számíta-
nak, kérdéseket senki sem tesz fel. Általában kétfős csapa-
tokat alkalmaztak a titkosság megőrzése érdekében, de ha 
szükség volt rá, mindig rendelkezésre állt erősítés. Trininek 
és Robertónak ritkán volt rá szüksége. Hét év alatt tizen-
hat különböző forró zónát jártak meg, és a nevük mellett 
tizenhat likvidálás szerepelt. Persze ezek nem valódi gyil-
kosságok voltak; az ügynökségen belül a felszámolt fegyver-
kezési programokat jegyezték így. Időnként veszteségekkel 
is számolniuk kellett. Senki nem kérdezett semmit.

Tizenhat küldetés, de egyik sem hasonlított a mostani-
hoz.
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A légierő szállítógépe már járatta a motort, mire 
a lépcsőn felsietve a fedélzetre léptek. Rajtuk kívül csak egy 
utas volt a gépen, Trini rögtön leült vele szemben. Roberto 
a folyosó másik oldalán telepedett le, háttal a menetirány-
nak, de szemben a csillogó szemű, kopott szafariruhát vi-
selő, fiatal nővel.

Trini kezet nyújtott neki, a nő megrázta.
– Trini Romano alezredes.
– Dr. Hero Martins.
Trini biccentett és bekapott egy Nicorette rágót. Ala-

posan felmérte a másik nőt, minden gátlás nélkül tartotta 
fenn a hosszú szemkontaktust. Kifejezetten nyugtalanító 
tudott lenni. Roberto megelégedett egy lagymatag tisztel-
géssel; sosem élvezte ezt az „átlátok rajtad” játékot.

– Roberto Diaz őrnagy.
– Örvendek a találkozásnak, őrnagy – biccentett Hero.
– Maga milyen doktor? – kérdezte Diaz.
– Mikrobiológus. Chicagói Egyetem. Járványügyi felde-

rítésre specializálódtam.
Trini továbbra sem vette le róla a tekintetét.
– Ez a valódi neve? Hero? Mint hérosz? Hős?
Hero sóhajtott. Harmincnégy év alatt hozzászokott eh-

hez a kérdéshez.
– Igen, ez a valódi nevem.
– A Superman típusú, vagy Hero a görög mitológiá- 

ból? – érdeklődött Roberto.
A nő Robertóra nézett. Ezt a kérdést már nem hallotta 

olyan gyakran.
– Az utóbbi. Anyám klasszika-filológus professzor volt. 

Ismeri a történetet?
Roberto felemelte a fejét, bal szemével bandzsított, és egy  

pontra meredt a feje fölött, valamivel jobbra. Mindig így 
csinált, amikor egy ködös adatot próbált előcsalogatni el-
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méjének alsóbb régióiból. Végül megtalálta és a felszínre 
rángatta az információmorzsát.

– Egy folyóparti toronyban élt?
Hero bólintott.
– A Hellészpontoszon.
– Valaki szerelmes volt belé.
– Leander. Minden éjjel átúszott a folyón a toronyhoz, 

hogy együtt lehessenek. Hero fáklyát gyújtott a falon, hogy 
odavezérelje őt a parthoz.

– De a pasas végül mégis megfulladt, nem?
Trini látható rosszallással meredt Robertóra. Diaz szinte 

már idegesítően jóképű volt. Mexikói apától és szőke, kali-
forniai anyától származott, szinte sugárzott belőle az egész-
ség, és annyi haja volt, amennyi soha nem fog kihullani. 
Ráadásul okos és vicces feleséget választott, Annie-t, akit 
még Trini is el tudott viselni – márpedig ez sok mindent 
elárult. Ennek ellenére az őrnagy alig harminc másodperce 
tartózkodott a gépen és máris megpróbálta elbűvölni ezt 
a nőt. Trini korábban sosem választott maga mellé seggfej 
partnert, nagyon remélte, hogy Diazról sem most fog kide-
rülni, hogy az. Szúrós tekintettel nézte a társát, úgy rágta  
a rágóját, mintha haragudna rá.

Hero azonban ügyet sem vetett rá, tovább beszélt Ro-
bertóhoz.

– Afrodité féltékeny lett a szerelmükre. Egy éjjel elfújta 
Hero fáklyáját, így Leander nem tudott tájékozódni. Ami-
kor Hero látta őt megfulladni, levetette magát a toronyból 
és meghalt.

Roberto egy másodpercig gondolkodott a hallottakon.
– Mi a tanulság? Próbálj a folyó innenső oldalán találni 

valakit?
Hero mosolyogva megvonta a vállát.
– Inkább az, hogy ne packázz az istenekkel.
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Az évődésükbe belefáradó Trini a pilóták felé fordult, 
mutatóujjával kört rajzolt a levegőbe. A hajtóművek azon-
nal felzúgtak, a gép egy zökkenéssel nekilódult a kifutópá-
lyának. Ezzel sikerült témát váltani.

Hero aggódva pillantott körül.
– Várjunk, már megyünk is? Hol a csapatuk többi tagja?
– Éppen azt látja – felelte Trini.
– Maga… úgy értem, biztos benne? Lehet, hogy ez olyas-

valami, amihez kevesen leszünk.
Roberto is Trini magabiztosságával beszélt, csak bántó 

él nélkül.
– Esetleg elárulhatná, mi az, mi pedig megmondjuk, 

tudjuk-e kezelni a problémát.
– Nem mondtak maguknak semmit? – hökkent meg  

a nő.
– Csak annyit, hogy Ausztráliába megyünk – felelte Trini. 

– És hogy minden mást magától tudunk meg.
Hero elfordult, kinézett az ablakon, megvárta, hogy a gép  

elemelkedjen a kifutópályáról. Nem fordult vissza, csak meg- 
rázta a fejét.

– Sosem fogom megérteni a hadsereget.
– Én sem – vágta rá Roberto. – Mi a légierőnél vagyunk. 

A Nukleáris Védelmi Ügynökséghez rendelve.
– Ez nem nukleáris probléma.
Trini a homlokát ráncolta.
– Magát küldték, tehát feltételezésem szerint biológiai 

fegyverre gyanakodnak.
– Nem.
– Akkor mi ez?
Hero csak egy másodperc gondolkodás után válaszolt.
– Kiváló kérdés. – Kinyitotta az asztalon előtte heverő 

mappát, és beszélni kezdett.
Hat óra múlva hagyta abba.
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Amit Roberto Nyugat-Ausztráliáról tudott, az egy 
nagyon kis füzetben elfért volna. Vagy inkább egy jegyzet-
lapon: egy oldalon, nagy betűkkel. Hero elárulta, hogy egy 
Kiwirrkurra Közösség nevű, elszigetelt kis település a cél-
pont a Gibson-sivatag közepén, Port Hedlandtől mintegy 
1200 kilométerre keletre. A falut egy évtizeddel korábban 
pintupi előőrsként alapították, az ausztrál kormány tervé-
nek részeként, mellyel rá akarták venni az ausztrál őslakoso-
kat, hogy visszaköltözzenek ősi földjeikre. Korábban rend-
kívül megalázó módon bántak velük, kitelepítették őket 
ugyanezekről a területekről – legutóbb a ’60-as években,  
a Blue Streak rakétatesztek miatt. Nem szeretnétek olyan 
helyen élni, amit fel fogunk robbantani. Árt az egészségnek.

A tesztek azonban a hetvenes évek közepén befejeződ-
tek, a politikai érzékenység fokozódott, ezért a pintupik 
maradékát visszavitték Kiwirrkurrába, ami valójában nem 
is a semmi közepén volt, hanem a semmi peremétől néhány 
száz kilométerre kifelé. És most ott élt mind a huszonhat 
pintupi békében és boldogságban, már amennyire ez le-
hetséges a tikkasztó sivatagban, elektromosság, telefon és 
bármilyen kapcsolat nélkül. Igazából szerették az elszige-
teltséget, az öregek pedig különösen örültek, hogy vissza-
térhettek őseik földjére.

Aztán rájuk szakadt az ég.
– Mármint nem az egész – magyarázta Hero –, csak egy 

darabja.
– Mi volt az? – kérdezte Roberto. Mindvégig tartotta 

a nővel a szemkontaktust, ami természetesen nem kerülte 
el Trini figyelmét. Olyan dühvel meredt Heróra, mintha 
készen állna rá, hogy fizikailag elhallgattassa.

– A Skylab.
Erre már Trini is felkapta a fejét.
– Ez ’79-ben történt?
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– Igen.
– Azt hittem, az Indiai-óceánba zuhant.
Hero bólintott.
– A legnagyobb része oda. Ami a szárazföldre hullott, az 

jobbára egy Esperance nevű, szintén nyugat-ausztrál város-
nál ért talajt.

– Kiwirrkurra közelében? – kérdezte Roberto.
– Kiwirrkurrának semmi sincs a közelében. Esperance 

úgy kétezer kilométerre lehet tőle, és tízezer lakosa van.  
Az őslakosok falujához képest valóságos metropolisz.

– Mi történt az Esperance-ra hullott alkatrészekkel?
Hero lapozott a jegyzeteiben. A városban földet ért da-

rabokat a lakosok összeszedték, és bevitték a helyi múze-
umba – ami addig táncterem volt, de gyorsan létrehozták 
belőle az Esperance-i Városi Múzeum és Skylab Obszer-
vatóriumot. Négydolláros belépőért bárki megtekinthette 
az űrállomás legnagyobb oxigéntartályát, a fagyasztószek-
rényt, ahol az élelmiszert tárolták, néhány kisebb használati 
tárgyat, a korrekciós hajtóművek nitrogén hajtóanyagtartá-
lyait, valamint a zsilipajtó egy darabját, amelyen keresztül 
az űrhajósok közlekedtek. Néhány felismerhetetlen roncs-
darabot is kiállítottak, köztük egy fémlemezt, melynek kö-
zepén meglehetősen gyanús módon, élénkvörös festékkel  
a teljesen sértetlen skylab név állt.

– A NASA évekig azt hitte, mindössze ennyi került elő, 
a többi elégett a légkörben, vagy az Indiai-óceán fenekén 
pihen – folytatta Hero. – Öt vagy hat év után úgy gondol-
ták, minden más, ami a szárazföldre hullott, addigra vagy 
már felbukkant valahol, vagy teljesen elszigetelt területen 
pihen.

– Mint Kiwirrkurra – mormolta Roberto.
A nő bólintott, és újra lapozott.
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– Három nappal ezelőtt telefonhívást kaptam a NASA 
Biotudományos Űrkutatási Részlegétől. Hat kormányügy-
nökség közvetítésével eljuttattak hozzájuk egy üzenetet. 
Egy ember Nyugat-Ausztráliából hívta őket, mert „valami 
kijött a tartályból”.

– Miféle tartályból?
– Az extra oxigéntartályból. Amelyik Kiwirrkurránál ért 

földet.
Trini előrébb csúszott az ülésen.
– Ki telefonált Nyugat-Ausztráliából?
Hero lenézett a jegyzeteire.
– Enos Namatjiraként azonosította magát. Azt mondta, 

Kiwirrkurrában él, és a nagybátyja találta meg a tartályt öt 
vagy hat éve. A nagybácsi hallott a lezuhant űrállomásról, 
ezért emléktárgyként kitette a háza elé. De valami történt, 
és az öreg meg betegedett. Nagyon gyorsan.

Roberto a homlokát ráncolva próbálta összerakni a da-
rabokat.

– Honnan tudta ez a pasas, milyen számot kell hívnia?
– Nem tudta. A Fehér Házzal kezdte.
– És eljutott a NASA-ig? – hitetlenkedett Trini. Ilyen 

hatékonyságról még nem hallott.
– Tizenhét hívásba került, és mindennap negyvenöt ki-

lométert kellett vezetnie a telefonig, de igen, végül eljutott 
a NASA-hoz.

– Eltökélt fickó – biccentett elismerően Roberto.
– Az volt, mert addigra elkezdtek meghalni az emberek. 

Körülbelül másfél napja irányították át hozzám. Időnként 
dolgozom a NASA-nak, ellenőrzöm a visszatérő egységei- 
ket, hogy nincs-e rajtuk idegen organizmus. Eddig nem 
volt.

– De azt gondolja, ezúttal valami visszatért?
– Nem egészen. Itt kezd érdekessé válni a dolog.
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Roberto előrehajolt.
– Én már most is elég érdekesnek találom.
Hero rámosolygott. Trininek nagy erőfeszítésébe került, 

hogy ne forgassa a szemét.
A doktornő folytatta.
– A tartály le volt zárva, kétlem, hogy bármi olyasmivel 

tért volna vissza az űrből, ami induláskor nem volt benne.  
Átnéztem az összes Skylab aktát, úgy tűnik, az utolsó fel-
töltéskor ezt a bizonyos oxigéntartályt nem az O2 cirkulá- 
ció miatt küldték fel, hanem csak rákapcsolták az egyik 
külső gondolára. A tartályban gombatenyészet volt, az Op- 
hiocordyceps unilateralis egyik rokona. Ez egy kedves kis pa- 
razita gomba, amely képes egyik fajról a másikra vándo- 
rolni. Extrém körülmények között is életben marad, vala-
hogy úgy, mint a Clostridium difficile spórák. Azt ismerik?

Üres tekintettel meredtek rá. A Clostridium difficile is-
merete nem tartozott a munkaköri leírásukba.

– Az egy ártalmas baktérium. Bárhol képes életben ma-
radni… egy vulkán belsejében, a tenger fenekén, a világűr-
ben – magyarázta Hero.

Továbbra is csak néztek rá, elhitték minden szavát. Foly-
tatta:

– A lényeg, hogy a tartályban lévő minta egy kutatási 
program részét képezte. A gomba figyelemre méltó növe- 
kedési potenciállal rendelkezett, és meg akarták nézni, ho-
gyan hatnak rá az űrbeli körülmények. Ne feledjék, a het-
venes években járunk, az orbitális űrállomásokat szánták 
a következő nagy durranásnak, ezért hatékony gombaölő 
gyógyszereket kellett kifejleszteniük a sok millió ember szá-
mára, akik odafent fognak élni. De esélyük sem volt rá, 
hogy valami eredményt érjenek el.

– Mert a Skylab lezuhant.
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– Pontosan. A tartály, miután öt-hat évig pihent Enos 
Namat jira nagybátyja kertjében, szépen rozsdásodni kez- 
dett. A nagybácsi egy kicsit ki akarta glancolni, hogy megint 
új legyen és fényes, esetleg az emberek még fizessenek is 
a megnézéséért. Megpróbálta eltávolítani a rozsdát, de az 
ellenállt. Enos szerint a nagybátyja több vegyszerrel is kí-
sérletezett, végül a népi módszerhez nyúlt: félbevágott egy 
krumplit, mosogatószert öntött rá, és azzal dörgölte végig 
a tartály felületét.

– Működött?
– Hogyne. A rozsda szépen levált, a tartály fényesen ra-

gyogott. A nagybácsi néhány nap múlva megbetegedett. 
Elkezdett logikátlan és értelmetlen dolgokat tenni. Felmá-
szott a háza tetejére, nem volt hajlandó lejönni, aztán az 
egész teste megduzzadt.

– Mi a franc történt vele? – kérdezte Trini.
– Amit ezután mondok, az mind csak feltételezés – szö-

gezte le a doktornő.
Elhallgatott. Vártak. Akár tudatosan tette, akár nem, dr. 

Martins tudta, hogyan kell előadni egy sztorit. Megbabo-
názva figyelték.

– Azt hiszem, a nagybácsi által használt vegyület átha-
tolt a burkolat mikrorepedésein, és bejutott a tartály belse-
jébe, ahol rehidratálta a szunnyadó Cordycepset.

– A krumplis löttyel? – csodálkozott Roberto. – Nem 
tűnt valami hatékony hidratáló szernek.

A nő bólintott.
– Egy átlagos burgonya hetvennyolc százaléka víz. De  

a gomba nemcsak rehidratálódott, hanem pektinhez, cellu-
lózhoz, fehérjéhez és zsírhoz jutott. És egy remek helyhez, 
ahol növekedhet. A nyugat-ausztráliai sivatag átlaghőmér-
séklete az évnek ebben a szakában jóval harminchét fok fö-
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lött van. A tartály belsejében közelebb lehet az ötvenöthöz. 
Számunkra halálos lenne, de a gombának ideális.

Trini már szeretett volna a lényegre térni.
– Tehát azt mondja, hogy az a dolog feléledt?
– Nem egészen. Ismétlem, ez csak spekuláció, de lehet-

séges, hogy a burgonyában lévő poliszacharid a mosogató-
szer nátrium-palmitátjával összevegyülve növekedést előse-
gítő közeget hozott létre. Normális esetben ezek mind nagy, 
unalmas, inaktív molekulák, de ha összerakjuk őket, annak 
teljesen kiszámíthatatlan és mókás eredménye lehet. Ne hi-
báztassuk a nagybácsit; úgy értem, a pasas tényleg megpró-
bált létrehozni egy kémiai reakciót.

Egyre jobban kezdett belemelegedni – szeme csillogott 
az intellektuális gyakorlattól –, és Roberto képtelen volt el-
szakítani róla a tekintetét.

– És sikerült neki?
– Kurvára sikerült!
Istenem, még káromkodik is. Roberto elmosolyodott.
– Én azonban nem hiszem, hogy a poliszacharid vagy 

a nátrium-palmitát volt az alapvető közeg, ami a változást 
előidézte. – Hero előrehajolt, mintha egy vicc poénját ké-
szülne elmondani, amin mindenki garantáltan nevetni fog. 
– Hanem a rozsda. Az Fe2O3.nH2O.

Trini egy zsebkendőbe köpte a rágóját, és rögtön beka-
pott egy másikat.

– Mit gondol, dr. Martins, valahol mélyen, legbelül ott 
bujkál magában a képesség, hogy röviden összefoglalja a lé- 
nyeget?

Hero Trinire nézett, újra tárgyilagossá vált a hangja.
– Hogyne. Felküldtünk egy hiperagresszív extromofilt, 

amelyik ellenáll a magas hőmérsékletnek és az űr vákuumá-
nak, ugyanakkor érzékeny a hidegre. A környezet szuny- 
nyadó állapotba kényszerítette az organizmust, de a nagy-
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fokú fogékonysága továbbra is megmaradt. Ezen a ponton  
felvett egy stoppost. Talán ki lett téve a nap sugárzásának,  
esetleg a légkörbe lépéskor egy spóra bejutott a mikro re- 
pedéseken keresztül. Akárhogy is, amikor a gomba vissza-
tért a Földre, feléledt, és forró, biztonságos, fehérjében gaz- 
dag, növekedést elősegítő környezetben találta magát. És va- 
lami változást idézett elő magasabb szintű genetikai struk-
túrájában.

– Mivé alakult át? – tette fel a kérdést Roberto.
Hero egyikükről a másikra nézett, ahogy egy tanár te-

kint kissé nehéz felfogású diákjaira, akik képtelenek felfogni 
a nyilvánvalót. Lassan, tagoltan világosította fel őket.

– Azt hiszem, létrehoztunk egy új fajt.
Pillanatnyi csend támadt. Mivel ez Hero elmélete volt, 

őt illette a névadás joga.
– Cordyceps novus.
Trini nem vette le róla a tekintetét.
– Mit mondott Mr. Namatjirának?
– Hogy ellenőriznem kell néhány dolgot, hívjon vissza 

hat óra múlva. Többé nem telefonált.
– Ezután mit tett?
– Hívtam a Védelmi Minisztériumot.
– És ők mit tettek? – folytatta a kérdezősködést Roberto.
Hero rájuk mutatott.
– Ideküldték magukat.




