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1. FEJEZET 
Clarke 

Az ajtó sziszegve kinyílt, és Clarke tudta, hogy nincs sok ideje 
hátra. 

Mereven az őr bakancsát nézte, és felkészült rá, hogy 
megrohanja a félelem, és kétségbeesésében pánikba esik. 
Mégis megkönnyebbült, ahogy feltámaszkodott a könyökére, 
és trikójával elszakadt az átizzadt priccstől. 

Miután megtámadott egy őrt, magánzárkába került, de 
Clarke hírből sem ismerte a magányt. Mindenütt hangokat 
hallott. Szóltak hozzá a sötét cella sarkaiból. Kitöltötték a 
szívdobbanások közti szüneteket. Kiáltoztak tudatának 
legmélyebb bugyraiból. Nem vágyott a halálra, de ha ez volt 
az egyetlen módja annak, hogy elhallgattassa a hangokat, 
akkor készen állt rá. 

Hazaárulásért került fogságba, de az igazság rosszabb volt, 
mint amit bárki el tudott volna képzelni. Akkor sem 
függesztették volna fel a halálbüntetését, ha valami csoda 



folytán kegyelmet kapott volna az új tárgyalásán. Az emlékei 
nyomasztóbbak voltak minden cellánál. 

A tébláboló őr megköszörülte a torkát. 
– 319-es számú fogoly, kérem, álljon fel! 
A férfi fiatalabb volt, mint amire a lány számított. 

Hórihorgas testén lötyögött az egyenruha, ami elárulta, hogy 
még újonc. Az alultápláltság rémét, amely a Kolónia külső 
űrhajóin, a Waldenen és az Árkádián kísértett, nem lehetett 
elűzni pár hónapos katonai fejadagokkal. 

Clarke nagyot sóhajtott, és talpra állt. 
– Nyújtsa ki a kezét! – parancsolta az őr. Kék 

egyenruhájának zsebéből fém karperecét húzott elő. Clarke 
megborzongott, amikor a férfi bőre hozzáért az övéhez. Nem 
hogy nem érintett senkit, találkozni sem találkozott senkivel, 
amióta áthozták az új cellájába. 

– Nem túl szoros? – kérdezte az őr rideg hangon, 
árnyalatnyi együttérzéssel, és ettől összeszorult Clarke 
mellkasa. Nagyon régen fordult elő, hogy a régi cellatársán és 
egyetlen barátján, Thalián kívül bárki együtt érzett volna vele. 

Megrázta a fejét. 
– Akkor üljön vissza az ágyra! A doktor mindjárt itt lesz. 
– Szóval itt csinálják? – kérdezte rekedtesen Clarke. A 

szavak a torkát kaparták. Ha az orvos házhoz jött, az egyet 
jelentett azzal, hogy lemondtak az új tárgyalásról. 
Meglepetésnek ezt azért nem nevezte volna. A Kolónia 
törvényei szerint a felnőtt foglyokat, miután elítélték, azonnal 
kivégezték, a fiatalkorúak tizennyolc éves korukig fogságban 
maradtak, és akkor kaptak még egy esélyt a meghallgatásra. 
De mostanában olyan bűncselekményekért is kivégeztek 



embereket órákkal az új tárgyalás után, amilyenekért 
korábban felmentették volna őket. 

Akkor is nehezére esett elhinni, hogy a cellájában csinálják. 
Furcsa módon várta, hogy még egyszer bemenjen a kórházba, 
ahol orvostanhallgatóként annyi időt töltött – hogy még 
egyszer valami ismerőset érezzen, ha mást nem, a fertőtlenítő 
szagát és a szellőzőberendezés zúgását –, mielőtt örökre 
elvesztette volna az érzés képességét. 

– Üljön le, legyen szíves! – mondta az őr anélkül, hogy a 
lány szemébe nézett volna. 

Clarke hátrébb lépett párat, és egyenes háttal leült a 
keskeny ágy szélére. Noha tisztában volt vele, hogy a 
magánzárka összezavarja az ember időérzékét, nehezen akarta 
elhinni, hogy majdnem hat hónapot töltött itt – teljesen 
egyedül. Örökkévalóságnak érezte azt az időszakot, amit 
Thaliával és a harmadik cellatársukkal, a durva arcvonású 
Lisével töltött. Lise akkor mosolygott először, amikor Clarke-
ot elvitték. Más magyarázat mégsem létezett. Ha jól számolt, 
ma volt a tizennyolcadik születésnapja, és az egyedüli 
ajándéka egy fecskendő volt, amelynek tartalma megbénítja az 
izmait, míg aztán a szíve is megáll. Utána, ahogyan az a 
Kolóniában szokás, az élettelen testét kilövik az űrbe, hogy az 
idők végezetéig keringjen a csillagrendszerben. 

Magas, vékony férfi jelent meg az ajtóban, majd belépett a 
cellába. Bár a válláig érő őszes haj eltakarta a laborköpeny 
gallérjára erősített névkitűzőt, Clarke anélkül is tudta, hogy a 
férfi a Tanács legfőbb orvostanácsadója. A lány a fogság előtti 
év nagy részét dr. Lahiri mellett töltötte, és nem számolta, 
hány órát állt mellette a műtőben. A többi orvostanhallgató 



irigykedett Clarke beosztására, és részrehajlásra panaszkodott, 
amikor kiderült, hogy dr. Lahiri a lány édesapjának egyik 
közeli barátja volt. Legalábbis amíg a szülőket ki nem 
végezték. 

– Szia, Clarke! – üdvözölte kellemes hangon a férfi, mintha 
csak a kórház menzáján találkoztak volna, nem pedig egy 
börtöncellában. – Hogy vagy? 

– Azt hiszem, jobban, mint amilyen állapotban pár perc 
múlva leszek. 

Dr. Lahiri azelőtt mosollyal nyugtázta Clarke fekete 
humorát, de ez alkalommal fájdalmasan megvonaglott az arca, 
és az őrhöz fordult. – Levenné a karperecét, és magunkra 
hagyna pár percre? 

Az őr kényelmetlenül fészkelődön – Azt a parancsot 
kaptam, hogy ne hagyjam őt őrizetlenül. 

– Nyugodtan várhat odakint – mondta dr. Lahiri eltúlzott 
türelemmel. – A lány tizenhét éves, és nincs fegyvere. Azt 
hiszem, egyedül is megbirkózom a felügyeletével. 

Az őr kerülte Clarke tekintetét, miközben levette a 
karperecét. Aztán távozáskor biccentett dr. Lahirinek. 

– Úgy érti, a lány tizennyolc éves, és fegyvertelen –  mondta 
Clarke, és magára erőltetett egy mosolyfélét. –  Vagy magából 
is olyan őrült tudós lett, aki nem tudja, melyik évben 
vagyunk? – Édesapja volt ilyen. A lakásukban elfelejtette 
beállítani a huszonnégy órás lámpákat, és a végén már hajnali 
négykor is dolgozott. Annyira belemerült a kutatásba, hogy 
nem vette észre, rég kiürültek a folyosók az űrhajón. 

– Még mindig tizenhét éves vagy, Clarke – mondta 
nyugodt, megfontolt hangon dr. Lahiri. Általában a műtétből 



felébredt betegekkel beszélt így. – Három hónapig voltál 
magánzárkában. 

– Akkor maga mit keres itt? – kérdezte a lány. Hiába 
küzdött ellene, a hangjából pánik csendült ki. – A törvények 
szerint meg kell várniuk, amíg betöltőm a tizennyolcat. 

– Változott a terv. Ennyit vagyok jogosult mondani. 
– Szóval arra jogosult, hogy kivégezzen, de arra nem, hogy 

őszinte legyen velem? – Emlékezett, hogy a szülei tárgyalása 
alatt dr. Lahiri arcát nézte. Akkor a férfi komor 
arckifejezéséből arra következtetett, hogy nem ért egyet az 
eljárással, de most már nem volt ebben olyan biztos. Az orvos 
egy szót sem szólt a védelmükben. Senki más sem. Némán 
végigülte, ahogy a Tanács bűnösnek találta az ő szüleit – Főnix 
két legzseniálisabb tudósát – a Gaia-doktrína megsértésében, 
amelyet a kataklizma után hirdettek meg, hogy biztosítsák az 
emberi faj túlélését. – És mi van a szüleimmel? Őket is 
megölte? 

Dr. Lahiri lehunyta a szemét, mintha Clarke szavai valami 
láthatóvá alakultak volna át. Groteszk valamivé. –  Nem azért 
vagyok itt, hogy megöljelek – mondta csendesen. Aztán 
kinyitotta a szemét, és az ágy lábánál lévő támlátlan székre 
mutatott. – Leülhetek? 

Miután Clarke nem felelt, dr. Lahiri odament, és a lánnyal 
szemben leült a székre. – Megmutatnád a karodat, kérlek? 

Clarke mellkasa összeszorult, és nehezen vett levegőt. A 
férfi nem mondott igazat. Az egész kegyetlen és beteges volt, 
de nem tartott tovább egy percnél. 

A lány a férfi felé nyújtotta a karját. Dr. Lahiri benyúlt a 
köpenye zsebébe, és előhúzott egy fertőtlenítőtől bűzlő 



rongyot. Clarke megborzongott, amikor a férfi végighúzta a 
könyökhajlatán. – Ne aggódj, nem fog fájni. 

Clarke lehunyta a szemét 
Emlékezett, milyen fájdalmas arccal nézett rá Wells, amikor 

az őrök kivezették őt a Tanács gyűlésterméből. Bár a tárgyalás 
alatt félő volt, hogy felemészti a harag, az már régen kihunyt 
benne. Viszont most, hogy eszébe jutott Wells, a melegség 
újabb hulláma árasztotta el, mint amikor egy haldokló csillag 
még egyszer felvillan, mielőtt eltűnne a semmiben. 

A szülei halottak voltak, és az egész az orvos hibája volt. 
Dr. Lahiri megragadta a karját, és a vénáját kereste az 

ujjaival. 
Anya, apa, hamarosan találkozunk. 
A férfi egyre erősebben szorította. Eljött az idő. 
Clarke mély levegőt vett, amikor szúrást érzett a csuklója 

belső részén. 
– Tessék, meg is vagy. 
Clarke-nak kipattant a szeme. Lenézett, és látta, hogy fém 

karkötőt erősítettek rá. Összerezzent, amikor végighúzta rajta 
az ujját. Úgy érezte, mintha tucatnyi kis tűt szúrtak volna a 
bőrébe. 

– Mi ez? – kérdezte elkeseredetten, és elhúzódott a 
doktortól. 

– Nyugalom – mondta a férfi dühítő hidegvérrel. – Ez egy 
fontos transzponder. Figyeli a lélegzésedet, a véred 
összetételét, és összegyűjt mindenféle egyéb hasznos adatot. 

– Kiről gyűjt hasznos adatot? – kérdezte Clarke, noha a 
gyomrát szorító egyre erősebb félelemtől már körvonalazódott 
benne a válasz. 



– Izgalmas fejlesztések láttak napvilágot – mondta dr. 
Lahiri. Úgy beszélt, mintha Wells apjának, Jaha kancellárnak 
az üres másolata lett volna. – Légy nagyon büszke. Ezt az 
egészet a szüleidnek köszönheted. 

– A szüleimét hazaárulásért kivégezték. 
Dr. Lahiri rosszalló pillantást vetett rá. Clarke egy évvel 

ezelőtt még elszégyellte volna magát ettől, de most keményen 
állta a férfi tekintetét. – Ne rontsd el ezt, Clarke! Megkaptad a 
lehetőséget, hogy helyesen cselekedj, hogy jóvátedd a szüleid 
borzalmas bűnét. 

Tompa csattanás hallatszott, amikor Clarke ökle találkozott 
az orvos arcával, majd ezt puffanás követte, amikor a férfi feje 
nekicsapódott a falnak. Az őr pillanatokon belül ott termett, és 
hátracsavarta Clarke kezét. – Jól van, uram? – kérdezte az 
orvostól. 

Dr. Lahiri lassan felült, és az állát dörzsölte, közben 
élvezettel vegyes dühvel méregette Clarke-ot. – Legalább 
kiderült, hogy meg tudod majd állni a helyedet a többiek 
mellett, amikor odaértek. 

– Hová érünk? – morogta Clarke, miközben próbált 
szabadulni az őr szorításából. 

– Ma kiürítjük a fiatalkorúak börtönét. Száz szerencsés 
bűnöző lehetőséget kap arra, hogy történelmet írjon. – 
Kárörvendő mosolyra húzódott az ajka. – A Földre utazol. 



2. FEJEZET 
Wells 

A kancellár megöregedett. Hiába találkozott vele alig pár 
héttel ezelőtt Wells, évekkel idősebbnek látszott a koránál. A 
halántékán újabb őszes csíkok vegyültek a hajába, és a szeme 
körül is mélyültek a barázdák. 

– Elárulod végre, hogy miért csináltad? – kérdezte fáradt 
sóhaj kíséretében a kancellár. 

Wells kényelmetlenül fészkelődött a székén. Érezte, hogy az 
igazság megpróbál kikapaszkodni belőle. Majdnem mindent 
megtett volna azért, hogy eltüntesse apja arcáról a csalódást, 
de nem kockáztathatott. Azelőtt biztosan nem, hogy megtudta 
volna, bevált-e vakmerő terve. 

Körbenézett a szobában, hogy kerülje az apja tekintetét, és 
igyekezett az emlékezetébe vésni a talán utoljára látott 
tárgyakat: a vitrinbe zárt sascsontvázat, az égő Louvre-ból 
kimentett pár festményt, a csodálatos halott városokról készült 
fényképeket. A hideg futkosott a hátán, valahányszor kiejtette 
ezeknek a helységeknek a nevét. 



– Vakmerőségből tetted? A barátaidnak próbáltál 
imponálni? – A kancellár ugyanazon a halk, egyenletes 
hangon beszélt, mint amit a Tanács tárgyalásain használt, 
majd felvont szemöldökkel jelezte, hogy várja Wells válaszát. 

– Nem, uram. 
– Netán pillanatnyi elmezavarod volt? Vagy kábítószer 

hatása alatt álltál? – Mintha remény csendült volna ki apja 
hangjából, amit máskor talán szórakoztatónak talált volna 
Wells. Csakhogy semmi vicces nem volt az apja szemében. 
Inkább a kimerültség és a zavarodottság keveredett benne. 
Wells legutóbb az anyja temetésén tapasztalta ezt nála. 

– Nem, uram. 
Legszívesebben megérintette volna az apja karját, de nem a 

kezét gúzsba kötő bilincs akadályozta meg abban, hogy 
átnyúljon az asztal fölött. Még akkor sem került a válluk 15 
centiméternél közelebb egymáshoz, amikor összegyűltek az 
indítókapunál, hogy végső búcsút vegyenek Wells anyjától. 
Mintha Wells és az apja két mágnes lett volna, és a gyászuk 
töltése inkább taszította őket egymástól. 

– Valamiféle politikai kinyilatkoztatásnak szántad? – Az 
apja kissé összerezzent, mintha ennek gondolata csapásként 
érte volna. – Egy waldeni vagy egy árkádiai vett rá erre? 

– Nem, uram – felelte Wells, elharapva felháborodását. Az 
apja látszólag azzal töltötte az elmúlt hat hetet, hogy 
megpróbálta valamiféle lázadónak beállítani Wellst. Újra 
akarta programozni az emlékeit, hogy megértse, a korábban 
kiváló tanuló, jelenleg a legmagasabb rangú kadét hogyan 
követhette el a történelem legfelháborítóbb törvénysértését. De 
még az igazság sem lett volna képes enyhíteni apja 



döbbenetét. A kancellár számára semmi nem igazolhatta a 
nem sokkal az Exodus előtt a Főnixre menekített Éden-fa 
felgyújtását. Wellsnek azonban nem volt más választása. 
Amint megtudta, hogy Clarke is a százak között van, akiket a 
Földre küldenek, valamit csinálnia kellett, hogy 
csatlakozhasson hozzájuk. És a kancellár fiaként csakis a 
legfelháborítóbb törvénysértésért kerülhetett fogságba. 

Wells tisztán emlékezett, ahogy az Emlékezés-ünnepélyen 
keresztülvág a tömegen, miközben több száz szempár 
szegeződik rá. Megremegett a keze a teher súlya alatt, amikor 
előhúzta az öngyújtót a zsebéből, és a láng fényesen 
felragyogott a félhomályban. Egy pillanatra mindenki döbbent 
csendben bámulta, ahogy a lángok a fát nyaldosták. És hiába 
cselekedtek gyorsan az őrök a hirtelen kialakult káoszban, 
mindenki láthatta, hogy kit visznek el. 

– Mégis mi a fenét képzeltél? – kérdezte a kancellár, 
miközben hitetlenkedve a fiúra nézett. – Az egész csarnok 
leéghetett volna, és mindenki meghalhatott volna. 

Jobb lett volna hazudni. Az apja könnyebben elfogadta 
volna, ha Wells azt mondja, hogy vakmerőségből cselekedett. 
Vagy talán megjátszhatta volna, hogy valóban kábítószer 
hatása alatt állt. Ezek közül a magyarázatok közül bármelyik 
elfogadhatóbb lett volna a kancellár számára, mint az igazság, 
vagyis hogy Wells egy lányért tett kockára mindent. 

Amint bezáródott mögötte a kórház ajtaja, Wells mosolya az arcára 
fagyott. Mintha az a láthatatlan erő, amely megemelte a szája 
sarkát, maradandóan károsította volna az arcizmait. Csak az 
számított, hogy a begyógyszerezett anyja valószínűleg őszintének 
hitte a mosolyát. Az anyja fogta a kezét, miközben Wells száját sorra 



hagyták el a keserű, de ártalmatlan hazugságok. „Igen, apával 
remekül megvagyunk.” Nem kellett tudnia arról, hogy hetek óta 
csak néhány szót váltottak egymással. „Ha jobban leszel, befejezzük 
a Római Birodalom hanyatlása és bukását.” Mindketten tudták, 
hogy az anyja sohasem éri meg, hogy eljussanak az utolsó kötetig. 

Wells kimenekült a kórházból, és gyalog elindult a kihalt B 
fedélzeten. Ilyenkor az emberek többsége vagy tanult, vagy 
dolgozott, vagy a vásárcsarnokban volt. Neki a kedvencének számító 
történelem-előadáson lett volna a helye. Mindig is szeretett az olyan 
ősi városokról olvasni, mint Róma vagy New York, amelyeknek 
elképesztő felemelkedése csak a bukásuk nagyságához volt 
mérhető. De most képtelen lett volna két órát azokkal a 
szemináriumi társaival tölteni, akik semmitmondó, kellemetlen 
részvétnyilvánításokkal árasztották el. Egyedül Glass-szal tudott 
volna beszélni az anyjáról, de a lány az utóbbi időben furcsán 
távolságtartó volt. 

Wells nem tudta megmondani, hogy mennyi ideig állt az ajtónál, 
mielőtt ráébredt volna, hogy megérkezett a könyvtárhoz. Hagyta, 
hogy a szkenner ellenőrizze a szemét, megvárta a jelet, majd a 
hüvelykujját a beolvasónak nyomta. Az ajtó épp csak annyi időre 
nyílt ki, hogy a fiú beléphessen rajta, majd sértődött puffanás 
kíséretében bezárult mögötte, mintha óriási szívességet tett volna 
Wellsnek azzal, hogy beengedte. 

Wells nagyot sóhajtott, ahogy átadta magát a csendnek és az 
árnyaknak. A kataklizma előtt a Főnixre menekített könyveket 
magas, oxigénmentes szekrényekben tárolták, amelyek jelentősen 
lassították az állagromlást. Kizárólag a könyvtárban lehetett olvasni 
őket, és alkalmaként csak pár óráig. Az állandó félhomályba 
burkolózó hatalmas termet távol tartották a huszonnégy órás 
fénytől. 



Amióta az eszét tudta, Wells minden vasárnap estét itt töltött az 
anyjával. Amikor még kicsi volt, az anyja olvasott fel neki, aztán 
amikor nagyobb lett, felváltva olvastak. Ám ahogy rosszabbodott az 
anyja állapota, és egyre jobban fájt a feje, Wells kezdett el olvasni 
neki. Azelőtti nap este fogtak bele a Római Birodalom hanyatlása és 
bukásának második kötetébe, hogy az anyja befeküdt a kórházba. 

A keskeny folyosókon át az angol nyelvi témacsoport felé 
igyekezett, onnan pedig a történelemhez, amely egy sötét hátsó 
sarokban kapott helyet. A gyűjtemény kisebb volt, mint lennie 
kellett volna. Bár a Kolónia első kormánya gondoskodott róla, hogy a 
digitális szövegek mind felkerüljenek a Főnixre, kevesebb mint száz 
évvel később egy vírus szinte a teljes digitális állományt 
megsemmisítette, és könyvek kizárólag magángyűjteményekben 
maradtak. Ezeket az eredeti kolonistáktól örökölték a 
leszármazottak, és a többségüket az elmúlt században a könyvtárnak 
adományozták. 

Wells leguggolt, hogy szemmagasságba kerüljön a G betűs 
szerzők könyveivel. Hüvelykujját a zárnak nyomta, mire megtörve a 
vákuumzárat, szisszenés kíséretében kinyílt az üvegajtó. Benyúlt, 
hogy elvegye a Római Birodalom hanyatlása és bukását, de aztán 
elbizonytalanodott. Folytatni akarta az olvasását, hogy aztán el tudja 
mesélni az anyjának, de ez olyan lett volna, mintha bement volna 
hozzá az emléktáblájával, hogy megbeszéljék annak szövegezését. 

– Nem kellene nyitva hagynod a szekrényt – szólalt meg egy hang 
mögötte. 

– Tudom, köszönöm – mondta Wells élesebben, mint szerette 
volna. Felállt, és egy őt bámuló ismerős lánnyal találta szembe 
magát. A kórházban dolgozó orvostanhallgató volt az. Wells egy 
pillanatra dühös lett, amiért sajátosan keveredett a két világ. Ő azért 
járt a könyvtárba, hogy megfeledkezzen a fertőtlenítő émelyítő 



szagától, valamint a szívmonitor sípolásától, amely Inkább tűnt 
visszaszámlálásnak a halálig, mint életjelnek. 

A lány hátrébb lépett, oldalra hajtotta a fejét, világos haja az 
egyik vállára omlott. – Ó! Hát te vagy az. – Wells felkészült rá, hogy a 
lány előbb elalél a felismeréstől, majd szemének gyors mozgásával 
elárulja, hogy a szaruhártya-kijelzőn már a barátnőinek üzen. Ez a 
lány azonban egyenesen ránézett, mintha csak az agyát fürkészte 
volna, eltávolítva a különböző rétegeket, hogy felfedje Wells 
szándékosan elrejtett gondolatait. 

– Nem akartad kivenni azt a könyvet? – A lány a polc felé intett a 
fejével, ahol a Római Birodalom hanyatlása és bukása volt. 

Wells tagadólag rázta a fejét. – Majd máskor elolvasom. 
A lány nem reagált azonnal. – Szerintem most kellene elvinned. – 

Wells állkapcsa megfeszült, de miután nem szólt semmit, a lány így 
folytatta: – Többször is láttalak itt az édesanyáddal. El kellene 
vinned neki. 

– Nem szeghetek meg egy háromszáz éves szabályt csak azért, 
mert az apám a Tanács elnöke – közölte Wells. Kicsit lekezelően 
beszélt, hogy komorabbá tegye a hangját. 

– A könyvnek nem lesz semmi baja, ha pár órára elviszed. 
Eltúlozzák a levegő hatását. 

Wells felvonta a szemöldökét. – És a kijáratnál lévő szkenner 
hatását is eltúlozzák? – A főnixi nyilvános ajtók többségénél 
szkennerek voltak, amelyeket bármilyen előírás szerint 
programozhattak. A könyvtári készülék például minden távozó 
személy molekuláris összetételét vizsgálta, hogy senki ne mehessen 
ki könyvvel a kezében vagy a ruhája alá rejtve. 

Mosoly suhant át a lány arcán. – Arra már rég rájöttem. – A 
könyvszekrények közötti félhomályos folyosón hátrapillantott a válla 
fölött, majd benyúlt a zsebébe, és előhúzott egy szürke 



ruhadarabot. – Ez megakadályozza, hogy a szkenner felismerje a 
papírban lévő cellulózt. – A fiúnak nyújtotta. – Tessék, vedd el! 

Wells hátrahőkölt. Sokkal nagyobb volt annak valószínűsége, 
hogy ez a lány meg akarja szégyeníteni őt, mint annak, hogy 
varázsszövetdarabot rejteget a zsebében. – Miért van ez nálad? 

A lány megvonta a vállát. – Szeretek máshol is olvasni. – Miután a 
fiú nem mondott semmit, elmosolyodott, és kinyújtotta a kezét. – 
Csak add oda nekem a könyvet! Majd én kicsempészem neked, és 
beviszem a kórházba. 

Wells meglepődött, amikor odaadta a lánynak a könyvet. – Hogy 
hívnak? – kérdezte. 

– Csak hogy tudd, kinek leszel egy életen át lekötelezve? 
– Csak hogy tudjam, kit hibáztassak, ha letartóztatnak. 
A lány a hóna alá csapta a könyvet, majd kinyújtotta a kezét. – 

Clarke vagyok. 
– Én pedig Wells – mondta a fiú, és megrázta a lány kezét. 

Elmosolyodott, és ezúttal nem érzett fájdalmat. 

– Alig tudták megmenteni a fát. – A kancellár úgy nézett 
Wellsre, mintha a megbánás vagy a káröröm jelét keresné nála. 
Bármit, ami segíthetne megérteni, hogy a fia miért próbálta 
felgyújtani az elpusztított bolygóról kimenekített egyetlen fát. 
– A Tanács tagjainak egy része a helyszínen ki akart végezni 
téged, hiába vagy még fiatalkorú. Csak úgy tudtam 
megmenteni az életedet, hogy megígértem nekik, téged is 
elküldünk a Földre. 

Wells megkönnyebbülten felsóhajtott. Kevesebb mint 150 
fiatal volt fogságban, úgyhogy azt remélte, hogy az idősebb 
tinédzsereket fogják elvinni, de egészen idáig nem volt biztos 
benne, hogy ő is köztük lesz. 



A meglepetéstől elkerekedett az apja szeme, amint 
megértette fia szándékát, és Wellsre nézett. – Ugye, ezt 
akartad? 

Wells bólintott. 
A kancellár elhúzta a száját. – Ha tudtam volna, hogy 

ennyire el akarsz odajutni, elintéztem volna, hogy 
csatlakozhass a második expedícióhoz. Miután kiderült, hogy 
ott biztonságos az élet. 

– Nem akartam várni. Az első százzal szerettem volna 
menni. 

A kancellár szeme kissé összeszűkült, ahogy Wells 
egykedvű arcát méregette. – De miért? Te pontosan tudod, 
milyen kockázatos. 

– Minden tiszteletem a tiéd, apám, de te győzted meg a 
Tanácsot, hogy véget ért a nukleáris tél. Magad mondtad, 
hogy a bolygó biztonságos. 

– Valóban biztonságos annak a száz elítélt bűnözőnek, aki 
egyébként is meghalt volna – mondta hitetlenkedéssel vegyes 
lenézéssel a hangjában a kancellár. –  Nem úgy értettem, hogy 
a fiamnak is biztonságos. 

Fellángolt Wells eddig elfojtott dühe, és hamuvá lett a 
lelkifurdalása. Megrázta a kezét, mire a bilincs zörögve 
nekiverődött a széknek. – Pedig most már én is egyike vagyok 
annak a száznak. 

– Édesanyád nem akarta volna, hogy ezt csináld, Wells. 
Igaz, hogy szívesen álmodozott a Földről, de ez nem jelentette 
azt, hogy veszélybe sodort volna téged. 

Wells előrehajolt, és az sem érdekelte, hogy a fém belevág a 
húsába. – Nem miatta csinálom ezt – mondta, és amióta leültek 



beszélgetni, először nézett az apja szemébe. – Habár azt 
hiszem, büszke lenne rám. – Ez csak részben fedte az 
igazságot. Az anyja romantikus lélek volt, és méltányolta 
volna a fia abbeli vágyát, hogy megvédje az általa szeretett 
lányt. Wells gyomra viszont összerándult, amikor belegondolt, 
hogy mi történne, ha az anyja megtudná, hogy valójában mit 
tett Clarke megmentéséért. Az igazság fényében az Éden-fa 
felgyújtása csupán ártatlan csínytevés volna. 

Az apja a fiára bámult. – Azt akarod mondani, hogy ez az 
egész felfordulás egy lány miatt van? 

Wells lassan bólintott. – Az én hibám, hogy valamiféle 
kísérleti patkányként elküldik a Földre. Mindent meg fogok 
tenni, hogy a legjobb esélye legyen a túlélésre. 

A kancellár egy ideig nem mondott semmit. De amikor 
megszólalt, a hangja nyugodt volt. – Erre nem lesz szükség. – 
Kivett valamit az íróasztal fiókjából, és Wells elé tette. 
Fémkarika volt, amelyhez akkora csipet rögzítettek, mint a fiú 
hüvelykujja. – Az expedíció minden tagjára most helyeznek fel 
egy ilyen karperecét – magyarázta az apja. – Adatokat 
küldenek majd a hajóra, hogy meghatározhassuk a 
helyzeteteket, és figyelhessük az életjeleiteket. Amint 
bebizonyosodik, hogy a bolygó lakható, elkezdjük a 
rekolonizációt. – Szomorúan elmosolyodott. – Ha minden a 
tervek szerint halad, nemsokára mi is csatlakozunk hozzátok, 
és ezt az egészet – Wells bilincsbe vert kezére mutatott – 
magunk mögött hagyhatjuk. 

Kinyílt az ajtó, és megállt a küszöbön egy őr. – Lejárt az idő, 
uram. 



A kancellár bólintott, az őr pedig keresztülvágott a 
helyiségen, hogy talpra állítsa Wellst. 

– Sok sikert, fiam! – mondta Wells apja a megszokott 
ridegségével. – Ha valaki sikeressé teheti ezt a küldetést, akkor 
az te vagy. 

Kezet nyújtott Wellsnek, de aztán visszaeresztette maga 
mellé, amikor rájött, hogy hibázott. Egyetlen fia még mindig a 
székhez volt bilincselve. 



3. FEJEZET 
Bellamy 

Persze, hogy késett az az önelégült barom. Bellamy idegesen 
dobogott a lábával, és az sem érdekelte, hogy az egész raktár 
visszhangzott tőle. Soha senki nem járt idelent. Évekkel ezelőtt 
elvittek innen minden értéket. Az összes tárolófelületet 
kacatok borították: olyan készülékek tartalék alkatrészei, 
amelyeknek működését rég elfelejtették, papírpénzek, huzalok 
és drótok végtelen kötegei, betört képernyők. 

Valaki Bellamy vállára helyezte a kezét, mire a fiú 
megfordult, az arca elé kapta ökölbe szorított kezét, és elhajolt 
oldalra. 

– Nyugi, öregem! – szólalt meg Colton, miközben 
bekapcsolta a zseblámpáját, és egyenesen Bellamy szemébe 
világított. Hosszúkás, keskeny arcán derűs kifejezéssel 
végigmérte Bellamyt. – Miért akartál idelent találkozni? – 
Vigyorgott. – Ősrégi pornót keresel a tönkrement 
számítógépeken? Nem hibáztatlak érte. Valószínűleg én is 



felvennék valamilyen beteg szokást, ha csak waldeni lányok 
jutnának nekem. 

Bellamy nem törődött a megjegyzéssel. Hiába lett őr nemrég 
a barátja, Coltonnak egyik hajón sem lett volna esélye a 
lányoknál. – Csak mondd el, hogy mit tudtál meg, jó? – 
Bellamy mindent megtett, hogy könnyed maradjon a hangja. 

Colton mosolyogva nekidőlt a falnak. – Ne zavarjon meg az 
egyenruha, testvér! Nem felejtettem el az üzlet első számú 
szabályát. – A kezét nyújtotta. – Add csak ide! 

– Te vagy megzavarodva, Colt. Tudod, hogy mindig állom 
a szavamat. – Bellamy megtapogatta a zsebét, amelyben az 
ellopott fejadagpontokkal teli csip volt. – Inkább áruld el, hol a 
húgom! 

Az őr önelégülten vigyorgott, Bellamy pedig érezte, hogy 
valami összeszorul a mellkasában. Amióta letartóztatták 
Octaviát, folyamatosan fizetett Coltonnak az információért, és 
ez az idióta látszólag perverz örömet talált abban, hogy rossz 
híreket hozott. 

– Ma indítják útnak őket. – A szavak súlyként nehezedtek 
Bellamy mellkasára. – Üzembe helyezték az egyik régi 
űrkompot a G fedélzeten. – Colton ismét kinyújtotta a kezét. – 
Most pedig ide vele! A küldetés szupertitkos, és én a bőrömet 
viszem a vásárra miattad. Elegem van a szarakodásból. 

Bellamy gyomra görcsbe rándult, amikor egymás után 
villantak fel előtte képek: a húga egy ősrégi fémketrecbe zárva, 
és óránkénti ezer kilométeres sebességgel száguld keresztül az 
űrön. A húga arca elkékül, ahogy magába szívja a mérgező 
levegőt. A húga kicsavarodott teste úgy hever ott, mintha… 

Közelebb lépett Coltonhoz. – Sajnálom, öregem. 



Colton szeme összeszűkült. – Mit sajnálsz? 
– Ezt. – Bellamy hátrahúzta a karját, és állon ütötte az őrt. 

Hangos reccsenés hallatszott, de miközben Colton földre 
zuhanó testét nézte, a fiú a szapora szívverésén kívül nem 
hallott mást. 

 

Harminc perccel később Bellamy már az elé táruló 
furcsajelenetet próbálta feldolgozni. A meredek rámpához 
vezető széles folyosón állt, és a hátát nekivetette a falnak. 
Maroknyi őr kísérte a lejtőn a szürke kabátos elítéltek tömegét. 
A rámpa alján kör alakú űrkomp várakozott, az utastérben 
biztonsági hevederrel ellátott székek sorakoztak. Ez vitte a 
szerencsétlen, tudatlan kölyköket a Földre. 

Az egész dolgot abnormálisnak tartotta, de úgy volt vele, 
hogy még mindig jobb, mint a másik lehetőség. Habár a 
tizennyolcadik születésnapján mindenkinek járt az 
újratárgyalás, az elmúlt közel egy évben szinte minden 
fiatalkorú elkövetőt bűnösnek találtak. A küldetés nélkül 
mindegyikük már a kivégzésig hátralévő időt számolta volna. 

Összeszorult a gyomra, amikor a tekintete megakadt egy 
második rámpán, és egy pillanatra megfordult a fejében, hogy 
nem vette észre Octaviát. De igazából nem számított, hogy 
látta-e őt beszállni vagy sem. Hamarosan újra együtt lesznek. 

Megigazította magán Colton egyenruháját. Alig fért bele, de 
a többi őrnek ez eddig nem szúrt szemet. A rámpa aljára 
összpontosítottak, ahol Jaha kancellár beszélt éppen az 
űrkomp utasaihoz. 



– Páratlan lehetőséget kaptatok arra, hogy magatok mögött 
hagyjátok a múltat – dörögte a kancellár. – Az előttetek álló 
küldetés veszélyes ugyan, de a bátorságotoknak meglesz a 
jutalma. Ha sikerrel jártok, meg lesznek bocsátva a 
törvénysértéseitek, és új életet kezdhettek a Földön. 

Bellamy majdnem felmordult. A kancellárnak volt mersze 
kiállni ide, és összehordani mindenféle baromságot, hogy 
nyugodtabban alhasson. 

– A biztonságotok érdekében figyelemmel fogjuk kísérni a 
haladásotokat – folytatta a kancellár, miközben újabb tíz elítélt 
vonult le a rámpán. Az őket kísérő őr határozottan szalutált a 
kancellárnak, majd az űrkompban megszabadult a koloncaitól, 
aztán visszatért a folyosóra. Bellamy végignézett a tömegen, és 
Luke-ot kereste, az egyedüli waldenit, akiből nem lett seggfej, 
miután őrnek állt. Az indítófedélzeten kevesebb mint egy tucat 
őr várakozott. A Tanács nyilvánvalóan többre becsülte a 
titoktartást, mint az utasok biztonságát. 

Igyekezett nem kopogni a lábával türelmetlenségében, 
miközben újabb sorban meneteltek lefelé a rámpán az elítéltek. 
Ha rajtakapták volna, hogy őrnek adja ki magát, jó néhány 
törvénysértésben találhatták volna bűnösnek: megvesztegetés, 
zsarolás, személyazonosság eltulajdonítása, összeesküvés, 
valamint amit a Tanács még hozzácsapott volna a 
vádpontokhoz. És mivel ő már húszéves volt, fogságba sem 
került volna. Huszonnégy órával az ítélet kihirdetését 
követően halott lett volna. 

A mellkasa összeszorult, amikor a folyosó végén felbukkant 
a fényes fekete hajkoronából kikandikáló ismerős piros szalag. 
Ott volt Octavia. 



Az elmúlt tíz hónapban majdnem elemésztette a kínzó 
aggodalom, hogy mi lehetett a húgával a fogságban. Vajon 
kapott eleget enni? Talált magának elfoglaltságot? Sikerült 
megőriznie a józanságát? A fogság mindenkit kegyetlenül 
megviselt, Bellamy azonban tudta, hogy Octaviának 
összehasonlíthatatlanul nehezebb dolga volt. 

Bellamy többé-kevésbé egyedül nevelte fel a húgát. Vagy 
legalábbis megpróbálta. Az anyjuk balesetét követően 
Octaviával a Tanács felügyelete alá kerültek. Korábban 
sohasem kellett felügyelet alá helyezni testvérpárt – a szigorú 
népességszabályozás miatt egy házaspár csak egy gyermeket 
vállalhatott, sőt az is előfordult, hogy egyet sem –, így aztán a 
Kolóniában senki nem tudta, mi a teendő, mivel senki nem 
értette, mit jelent az, ha valakinek testvére van. Bellamy és 
Octavia jó pár évig eltérő lakásotthonban élt, de a fiú mindig 
gondoskodott a húgáról. Valahányszor „betévedt” egy titkos 
raktárépületbe, utána külön fejadagokat csempészett be neki, 
és szembeszállt a mocskos szájú idősebb lányokkal, akik 
remek szórakozásnak tartották, ha beleköthettek egy nagy kék 
szemű, pufók arcú árvába. Bellamy állandóan aggódott a 
húgáért. Különlegesnek tartotta, és bármit megtett volna, hogy 
a lánynak esélye legyen egy jobb életre. Bármit, hogy 
ellensúlyozza azt, amit el kellett viselnie. 

Bellamy figyelte, ahogy az őr a rámpára kíséri Octaviát, és 
elfojtotta mosolyát. Miközben a többi tinédzser beletörődve 
vonszolta magát a kísérője mellett az űrkomp felé, nyilvánvaló 
volt, hogy kettejük közül Octavia diktálja a tempót. Kimérten 
mozgott, vánszorogva ereszkedett le a rámpán, így az őr 
kénytelen volt lassítani a léptein. Octavia valójában jobban 



nézett ki, mint amikor Bellamy legutóbb látta. A fiú úgy vélte, 
hogy ennek tudja is az okát. A húgát eredetileg négy év 
fogságra ítélték azzal a feltétellel, hogy a tizennyolcadik 
születésnapján újratárgyalják az ügyét – és ez valószínűleg a 
kivégzéséhez vezetett volna. Most viszont kapott egy második 
esélyt az életre. És Bellamy mindent meg akart tenni, hogy 
élhessen is ezzel az eséllyel. 

Nem érdekelte, hogy mit kellett tennie érte, ő is a húgával 
akart tartani a Földre. 

A kancellár hangja túlharsogta a lépések zaját és az izgatott 
suttogást. Még mindig katonaként viselkedett, noha a 
Tanácsban eltöltött évek politikusi mázat kölcsönöztek neki. – 
A Kolóniában senki nem tudja, hogy mire készültök, de ha 
sikerrel jártok, az életünket köszönhetjük majd nektek. 
Tudom, hogy magatok, a családotok, az egész űrhajó 
legénysége, sőt az egész emberiség miatt megtesztek majd 
minden tőletek telhetőt. 

Octaviának tátva maradt a szája, amikor észrevette 
Bellamyt. A fiú látta rajta, hogy jár az agya, hogy megértse a 
helyzetet. Mindketten tudták, hogy sohasem lehetne belőle őr, 
úgyhogy kizárólag csalással juthatott el idáig. A húga már 
szólásra nyitotta volna a száját, hogy figyelmeztesse, de a 
kancellár éppen akkor szólt a rámpán érkező elítéltekhez. 
Octavia vonakodva visszafordult, Bellamy viszont látta rajta, 
hogy a válla megfeszül. 

Amikor a kancellár befejezte a beszédét, és intett az 
őröknek, hogy fejezzék be az utasok bekísérését, Bellamy szíve 
szaporábban kezdett verni. Ki kellett várnia a megfelelő 
pillanatot. Ha túl korán cselekedett, az őröknek elég idejük 



maradt volna arra, hogy kivonszolják onnan. Ha túl sokáig 
várt, Octavia egy mérgező bolygó felé száguldott volna az 
űrön át, miközben neki idefent számolnia kellett volna annak a 
következményével, hogy megzavarta a kilövést. 

Végül Octavián volt a sor. Elfordult, a bátyja szemébe 
nézett, és alig észrevehetően megrázta a fejét. Világosan 
megüzente, hogy a fiú ne csináljon semmi hülyeséget. 

Bellamy azonban egész életében hülyeségeket csinált, és 
nem állt szándékában éppen most változtatni ezen a szokásán. 

A kancellár bólintva jelzett egy fekete egyenruhás nőnek, 
aki az űrkomp melletti vezérlőpulton megnyomott egy sor 
gombot, mire nagy számok villantak fel a képernyőn. 

A visszaszámlálás elkezdődött. 
Bellamynak három perce volt arra, hogy bejusson az ajtón, 

le a rámpán és be az űrkompba, máskülönben örökre elveszíti 
a húgát. 

Amint beszálltak az utolsó utasok is, megváltozott a 
helyiség hangulata. A Bellamy mellett álló őrök 
megnyugodtak, és halkan beszélgetni kezdtek. A fedélzet 
túloldalán, a másik rámpán valaki kellemetlenül felhorkant. 

2:48….2:47… 2:46… 
Bellamy egy pillanatra elvesztette a nyugalmát, amikor a 

harag hulláma csapott át fölötte. Hogyan nevetgélhettek ezek a 
seggfejek, amikor az ő húga és másik 99 gyerek minden 
valószínűség szerint egy öngyilkos küldetésre indult? 

2:32… 2:31… 2:30… 
A vezérlőpultnál álló nő mosolyogva odasúgott valamit a 

kancellárnak, de a férfi összevonta a szemöldökét, és elfordult. 



Az igazi őrök visszamásztak a rámpán, és bevonultak a 
folyosóra. Vagy úgy gondolták, hogy jobb dolguk is van annál, 
mint végignézni az emberiség első kísérletét arra, hogy 
visszatérjen a Földre, vagy úgy képzelték, hogy az ősrégi 
űrkomp fel fog robbanni, és biztonságba húzódtak. 

2:14… 2:13… 2:12… 
Bellamy nagyot sóhajtott. Eljött az ő ideje. 
Keresztülvágott a tömegen, és belopódzott az egyik zömök 

őr mögé, akinek a pisztolytáskája hanyagul volt az övére 
erősítve, így szabadon maradt a fegyver markolata. Bellamy 
kirántotta a pisztolyt, és lerohant a rámpán. 

Mielőtt bárki tudta volna, hogy mi történik, Bellamy a 
könyökével gyomorszájon ütötte a kancellárt, majd átkarolta a 
nyakát, és fejfogást alkalmazott. Az indítófedélzeten kiabálás 
és lábak dobogása visszhangzott, de mielőtt bárki 
közbeavatkozhatott volna, Bellamy már a kancellár 
halántékához szegezte a pisztolyt. Semmiképpen sem akarta 
lelőni a rohadékot, de el kellett hitetnie az őrökkel, hogy 
komolyak a szándékai. 

1:12… 1:11… 1:10… 
– Mindenki hátra! – kiáltotta Bellamy. Keményebben 

szorította a kancellárt, mire a férfi fájdalmasan felnyögött. 
Hangos sípolás hallatszott, amikor a villogó számok zöldről 
pirosra váltottak. Kevesebb, mint egy perc maradt hátra. 
Bellamynak csak meg kellett várnia, míg az űrkomp ajtaja 
elkezd záródni, akkor félrelöki a kancellárt, és beugrik az 
űrhajóba. Az őröknek nem maradt volna ideje, hogy 
megállítsák őt. 

– Engedjenek fel az űrkompra, vagy lövök! 



A helyiségben néma csönd lett, leszámítva a tucatnyi 
fegyver kibiztosításának hangját. 

Bellamy harminc másodperc múlva vagy a Föld felé 
száguld majd Octaviával, vagy hullazsákban visszakerül a 
Waldenre. 



4. FEJEZET 
Glass 

Glass éppen bekapcsolta a biztonsági hevederét, amikor 
izgatott kiabálásra lett figyelmes. Az őrök körbevettek két 
alakot a hajó bejáratának közelében. A folyamatosan mozgó 
egyenruhások miatt nehezen lehetett látni, de Glass előtt még 
így is felvillant egy öltöny ujja, előtűnt egy szürke haj, 
megcsillant egy fegyver. Aztán az őrök egy része fél térdre 
ereszkedett, és fegyverét a vállához emelte, amivel eltakarták 
Glass elől a kilátást. A kancellárt túszul ejtették. 

– Mindenki hátra! – kiabálta a túszejtő remegő hangon. 
Egyenruhát viselt, de egyértelmű volt, hogy nem őr. A haja 
hosszabb volt a megengedettnél, a zakó rosszul állt rajta, és 
olyan ügyetlenül fogta a fegyvert, hogy látszott, sohasem 
kapott belőle kiképzést. 

Senki sem mozdult. – Azt mondtam, hátra! 
A cellától az indítófedélzetig tartó hosszú séta alatt 

dermedtség vett erőt Glasson, de ez most úgy olvadt el benne, 
mint amikor jeges üstökös suhan el a Nap előtt, és nyomában a 



remény halvány sugarát hagyja. Glassnak semmi keresnivalója 
nem volt itt. Képtelen volt úgy csinálni, mintha valami 
történelmi kalandra vállalkoztak volna. Tudta, hogy amint az 
űrkomp elválik az űrhajótól, össze fog törni a szíve. Megkaptam 
az esélyt, gondolta hirtelen. Izgalom és rettegés futott át rajta. 

Kikapcsolta a biztonsági hevedert, és talpra szökkent. A 
foglyok közül páran odakapták a fejüket, de a többség a 
rámpán zajló drámával volt elfoglalva. A lány az űrkomp 
távoli végéhez szaladt, ahol egy másik rámpa vezetett vissza a 
fedélzetre. 

– Velük megyek! – kiabálta a fiú, miközben tett egy lépést 
hátrafelé, az ajtó irányába, és magával vonszolta a kancellárt. – 
A húgommal megyek. 

Döbbent csend ereszkedett az indítófedélzetre. A húgommal. 
A szó Glass fülében visszhangzott, de mielőtt ideje lett volna 
felfogni ennek jelentőségét, egy ismerős hang kiszakította az 
elmélkedésből. 

– Engedd el! 
Glass visszanézett az űrkomp hátsó részébe, és egy 

pillanatra megdöbbentette a legjobb barátjának látványa. 
Természetesen ő is hallotta azt a nevetséges pletykát, hogy 
Wells fogságban volt, de különösebben nem foglalkozott vele. 
Mégis mit keresett itt a fiú? Aztán ahogy az apját mereven 
bámuló Wells szürke szemébe nézett, megkapta a választ: 
Clarke miatt volt itt. Wells mindent megtett volna, hogy 
megvédje a számára fontos embereket, legfőképpen Clarke-ot. 

Aztán fülsiketítő dörrenés hallatszott – talán egy lövésé –, 
mire valami elpattant Glassban. Anélkül, hogy gondolkodott 
volna, vagy lélegzetet vett volna, kirontott az ajtón, és futva 



elindult felfelé a rámpán. Legyűrte magában a vágyat, hogy 
visszanézzen, és lehajtott fejjel szaladt, amilyen gyorsan csak 
tudott. 

A megfelelő pillanatot választotta, az őrök ugyanis pár 
másodpercig mozdulatlanul álltak, mintha a lövés visszhangja 
megbénította volna az ízületeiket. 

Aztán az őrök észrevették őt. 
– Menekülő fogoly! – kiabálta egyikük, mire a többiek a 

lány irányába fordultak. A mozgó célpont láttán bekapcsoltak 
azok az ösztönök, amelyeket a kiképzés során égettek az 
agyukba. Nem érdekelte őket, hogy egy tizenhét éves lányról 
volt szó. Arra képezték ki őket, hogy hagyják figyelmen kívül 
a lobogó szőke hajat és a nagy kék szemet, ami miatt mások 
ösztönösen is védelmezni akarták Glasst, ők kizárólag a 
menekülő elítéltet látták benne. 

Glass keresztülvetette magát az ajtón, nem törődve a 
nyomában érkező dühös kiáltásokkal. Zihálva végigrobogott a 
Főnixre vezető folyosón, és kimerülten kapkodott levegő után. 
– Hé! Azonnal állj meg! – kiáltott utána az egyik őr, akinek 
léptei a lány mögött visszhangoztak. Glass azonban nem állt 
meg. Ha elég gyorsan fut, és az életét eddig elkerülő szerencse 
az utolsó pillanatban rámosolyog, akkor még egyszer láthatta 
volna Luke-ot. És akkor talán, de tényleg csak talán, 
meggyőzhette volna a fiút, hogy bocsásson meg neki. 

Lihegve végigtántorgott egy jelöletlen ajtókkal határolt 
folyosón. Amikor megbicsaklott a jobb térde, a falnak 
támaszkodott, nehogy elessen. Kezdett elhomályosulni előtte a 
tér. Ahogy elfordította a fejét, még ki tudta venni a közeli 
szellőzőnyílást. Az ujjait beakasztotta az egyik redőnybe, és 



meghúzta. Semmi nem történt. Aztán nagyot nyögve újra 
nekigyürkőzött, és a fémrács megadta magát. Kirántotta, és 
bekémlelt a nyíláson: sötét, szűk alagút volt tele ősréginek 
látszó csővel. 

Glass feltornázta magát a kis peremre, majd a hasán 
araszolva menekült tovább, míg olyan helyre nem ért, ahol 
felhúzhatta a térdét a mellkasához. Forró bőrén hidegnek 
érezte a fémet. Utolsó erőtartalékával mélyebbre kúszott az 
alagútban, és bezárta maga mögött a szellőzőnyílást. A fülét 
hegyezte az üldözők hangját kutatva, de sem kiabálás, sem 
léptek zaja nem hallatszott, leszámítva szívének kétségbeesett 
dobogását. 

A félhomályban vadul pislogott, hogy felmérje, hová 
keveredett. A szűk, vastagon poros tér egyenesen folytatódott 
mindkét irányban. Minden bizonnyal az egyik eredeti 
szellőzőaknában volt, amely még azelőtt épült, hogy a Kolónia 
megalkotta volna az új szellőző- és szűrőrendszerét. Glassnak 
fogalma sem volt róla, hová vezetett, de nem maradt más 
választása. Kúszva előreindult. 

Úgy érezte, órák teltek el így, amikor útelágazáshoz 
érkezett. A térdét már alig érezte, a tenyere égett a fájdalomtól. 
Ha nem csapta be az irányérzéke, akkor a bal oldali alagút a 
Főnixre vezetett, míg a jobb oldali az összekötő híddal 
párhuzamosan húzódott – egyenesen a Waldenre, Luke felé. 

Luke volt az a fiú, akit szeretett, és akit hónapokkal 
korábban kénytelen volt elhagyni. Róla álmodozott minden 
este a fogságban, és annyira kívánta az érintését, hogy szinte 
magán érezte a fiú ölelő karját. 



Most mély lélegzetet vett, és jobbra fordult. Nem tudta, 
hogy a szabadság vagy a biztos halál vár-e rá. 

 

Glass tíz perccel később nesztelenül kicsúszott a 
szellőzőnyíláson, és leereszkedett a földre. Amint megtett egy 
lépést, felköhögött, mire por gomolygott az arca körül, és az 
izzadt bőrére tapadt. Valamiféle raktárhelyiségbe jutott. 

Amint a szeme hozzászokott a félhomályhoz, alakzatokat 
vett ki a falon – írásokat, döbbent rá. Közelebb ment pár lépést, 
és elkerekedett a szeme. Üzenetek voltak a falakba vésve. 

Nyugodjék békében 
Emlékére 
A csillagokból a mennyországba 

A Walden legrégebbi részén járt, az úgynevezett 
karanténfedélzeten. Amikor a nukleáris és biológiai háború a 
Föld elpusztításával fenyegetett, a kataklizma első 
szakaszának szerencsés túlélői egyedül az űrbe 
menekülhettek. Néhány fertőzött is feljutott a 
szállítókabinokba, őket azonban nem engedték be a Főnixre, és 
hagyták meghalni a Waldenen. Manapság bármilyen betegség 
legcsekélyebb fenyegetésekor a fertőzöttek karanténba 
kerültek, hogy elkülönítsék őket a Kolónia sebezhető 
lakosságától, az emberiség utolsó képviselőitől. 

Glass megborzongott, és sietve az ajtóhoz indult. 
Imádkozott, hogy az ajtó ne legyen berozsdásodva. 
Megkönnyebbült, amikor ki tudta nyitni, majd nekiiramodott 
a folyosón. Közben letépte magáról az átizzadt kabátot, mivel 



fehér trikójában és a börtönben kapott nadrágjában waldeni 
dolgozónak nézhették, például ügyeletes köztisztaságinak. 
Idegesen a csuklóján lévő' karperecre pillantott. Fogalma sem 
volt, hogy ezen az űrhajón is működött-e, vagy csak arra 
tervezték, hogy a Földről küldjön adatokat. Akárhogy is, 
valamit ki kellett találnia, hogy mielőbb megszabadulhasson 
tőle. Hiába kerülte el a retinaszkenneres átjárókat, tudta, hogy 
a Kolónia minden őre őt fogja keresni. 

Egyedül abban reménykedhetett, hogy az üldözői arra 
számítanak majd, a Főnixre menekül vissza. Soha nem találták 
volna ki, hogy idejött. Megmászta a Walden központi 
lépcsőjét, míg aztán megérkezett Luke otthonának bejáratához. 
Belépett a folyosóra, és lassított. Izzadt kezét beletörölte a 
nadrágjába, és hirtelen idegesebb lett, mint amilyen az 
űrkompon volt. 

El sem tudta képzelni, hogy mit fog szólni a fiú, hogy mi 
lesz az arcára írva, amikor megpillantja őt itt – azok után, hogy 
Glass kilenc hónappal ezelőtt kilépett az életéből. 

De meglehet, a fiú nem is akart mondani semmit. 
Elképzelhető volt, hogy amint megpillantja őt, amint a lány 
beszélni kezd, egy csókkal elnémítja, és az ajkával hozza a 
tudomására, hogy minden rendben van. Hogy megbocsátott 
neki. 

Glass még visszanézett a válla fölött, majd kiosont az ajtón. Nem 
gondolta volna, hogy bárki meglátta, mégis óvatosnak kellett lennie. 
Elképesztő udvariatlanságnak számított, ha valaki a végső áldás előtt 
otthagyta a Társasági ünnepélyt, de Glass nem hitte volna, hogy egy 
újabb percet kibírt volna Cassius mellett ülve. A fiúnak piszkos 
fantáziája volt, és büdös lehelete, a lányt tapogató keze pedig Luke 



kétszínű szobatársára, Carterre emlékeztetett. Carter akkor vált 
igazán ijesztővé, amikor Luke őrségben volt. 

A lány felment a lépcsőn a megfigyelőfedélzetre, közben minden 
egyes lépésnél megemelte a ruhája alját. Ostobaság volt annyi 
fejadagpontot áldozni arra, hogy összegyűjtse a ruhához szükséges 
anyagot. Egy darab vízhatlan ponyvából varrta az ezüstszínű ruhát, 
és teljesen fölöslegesnek érezte, mivel Luke nem lehetett itt, hogy 
lássa benne. 

Gyűlölte, hogy más fiúk társaságában kellett töltenie az estét, de 
az anyja nem engedte, hogy partner nélkül mutatkozzon egy 
társasági eseményen, ráadásul úgy tudta, hogy a lányának még nincs 
barátja. Képtelen volt megérteni, miért nem „csapott le” még Glass 
Wellsre. A lány számtalanszor elmagyarázta az anyjának, hogy nem 
táplál gyengéd érzelmeket a fiú iránt, de ő ilyenkor csak sóhajtozva 
azt dünnyögte, ne hagyja, hogy valami rosszul öltözött tudóslány 
elcsavarja a fiú fejét. Glass örült, hogy Wells megtalálta magának a 
szép, de talán túl komoly Clarke Griffint. Azt kívánta, bárcsak 
elmondhatta volna az anyjának az igazságot, vagyis hogy ő egy olyan 
jóképű és zseniális fiúba szerelmes, aki sohasem kísérhette el őt 
koncertre vagy a Társasági ünnepélyre. 

– Enyém lehet ez a tánc? 
Glass levegő után kapkodva megfordult. Széles mosoly terült el az 

arcán, amikor a tekintete megakadt az ismerős barna szempáron. – 
Te meg mit keresel itt? – kérdezte suttogva. Körbenézett, hogy 
biztosan kettesben vannak-e. 

– Mégsem hagyhattam, hogy csak azok a főnixi fiúk élvezhessék a 
társaságodat – mondta Luke, majd hátrébb lépett, és megcsodálta a 
lány ruháját. – Különösen akkor, amikor ilyen csodásan nézel ki. 

– Van fogalmad róla, mekkora bajba kerülhetsz, ha elkapnak? 



– Előbb próbáljanak meg elkapni. – Luke Glass dereka köré fonta 
a karját, majd a földszintről felhallatszó zenére megpörgette a 
levegőben. 

– Tegyél le! – kérte félig suttogva, félig nevetve a lány, és 
játékosan megpaskolta a fiú vállát. 

– Hát így kell bánnia egy ifjú hölgynek úriember udvarlójával? – 
kérdezte a fiú rémesen megjátszott főnixi kiejtéssel. 

– Ne csináld! – kuncogott a lány, és megfogta a fiú kezét. – 
Tényleg nem kellene itt lenned. 

Luke abbahagyta a pörgetést, és magához vonta a lányt. – Nekem 
mindig ott a helyem, ahol te vagy. 

– Akkor is túl kockázatos – mondta halkan a lány, és a fiúra 
nézett. 

Luke vigyorgott. – Akkor tegyünk róla, hogy érdemes legyen 
kockáztatni. – Azzal megtámasztotta a lány fejét, és csókot nyomott 
az ajkára. 

Glass már a kezét emelte, hogy másodszor is bekopogjon, 
amikor kinyílt az ajtó. A szíve kihagyott egy ütemet. 

Ott állt előtte a fiú, a haja még mindig homokszínű, a szeme 
sötétbarna. Pontosan úgy nézett ki, ahogy a lány emlékezett rá, 
ahogy a fogságban minden éjszaka megjelent az álmában. A 
meglepetéstől elkerekedett Glass szeme. 

– Luke – sóhajtotta, és attól félt, hogy az elmúlt kilenc 
hónap érzelmei egyszerre törnek majd utat. Rettenetesen 
vágyott rá, hogy elmesélje a fiúnak, mi történt ez alatt az idő 
alatt, miért szakított vele, és aztán miért tűnt el. És hogy a 
rémálomszerű utolsó hat hónapnak minden percében őrá 
gondolt. És hogy mindig is szerette. – Luke – ismételte, és 
könnycsepp folyt végig az arcán. Furcsának hatott, hogy most 



személyesen mondhatta neki, azok után, hogy a cellában 
számtalanszor suttogta a nevét két sírás között. 

De mielőtt utat engedett volna a fejében kavargó szavaknak, 
újabb alak jelent meg az ajtóban, egy hullámos vörös hajú 
lány. 

– Te vagy az, Glass? 
Glass megpróbált Luke gyerekkori barátjára mosolyogni. 

Camille éppen olyan közel állt a fiúhoz, mint ő Wellshez. És a 
lány most itt volt… Luke lakásában. Hát persze, gondolta 
keserűen Glass. Mindig is érdekelte, hogy a kapcsolatuk 
bensőségesebb volt-e, mint amit Luke elismert. 

– Nincs kedved bejönni? – kérdezte túlzott udvariassággal 
Camille. Amikor a lány megfogta Luke kezét, Glass úgy érezte, 
mintha Camille ujjai az ő szívébe martak volna bele. Glass 
hónapokon át sínylődött a fogságban Luke után vágyakozva, 
míg aztán a fiú hiánya már fizikai fájdalmat okozott neki, és 
eközben Luke új barátnő mellett vigasztalódott. 

– Nem… nem, mindjárt megyek – felelte rekedtes hangon 
Glass. Most már lehetetlen lett volna bevallani az igazat Luke-
nak, még akkor is, ha nem hagyják cserben a szavak. Ahogy 
elnézte őket, még nevetségesebbnek érezte, hogy ekkora utat 
tett meg, hogy ennyit kockáztatott egy fiúért, aki már túllépett 
rajta. – Csak azért jöttem, hogy beköszönjek. 

– Csak azért jöttél, hogy beköszönjél? – ismételte Luke. – 
Miután közel egy évig nem is válaszoltál az üzeneteimre, úgy 
gondoltad, hogy csak beugrasz hozzám? –  Nem is próbálta 
leplezni dühét, mire Camille elengedte a kezét. A lány most 
már kínosan mosolygott. 

– Tudom. Tényleg… sajnálom. Magatokra is hagylak titeket. 



– Mi van veled? – kérdezte Luke, majd egymásra néztek 
Camille-lal, és ettől Glass reménytelenül ostobának és 
rettenetesen magányosnak érezte magát. 

– Semmi – vágta rá Glass. Nehezen tudott uralkodni hangja 
remegésén. – Majd beszélünk… majd kereslek… – Erőtlen 
mosollyal félbeszakította saját magát, és nagyot sóhajtott. Nem 
vett tudomást testének heves vágyáról, hogy a fiú közelében 
maradjon. 

De amint sarkon fordult, a szeme sarkából egyenruhás őrre 
lett figyelmes. Élesen magába szívta a levegőt, és elfordította 
az arcát, amikor az őr elhaladt mellette. 

Luke összeszorította az ajkát, ahogy Glass feje fölött bámult 
valamit. A szaruhártya-kijelzőn olvasott egy üzenetet, döbbent 
rá Glass. És ahogy megfeszült a fiú álla, a lánynak az a 
balsejtelme támadt, hogy a hír róla szólt. 

Luke felfogta ennek jelentőségét, és a rémülettől 
elkerekedett a szeme. – Glass, te fogságban voltál – mondta 
rekedtesen a fiú. Nem kérdésnek szánta, Glass mégis bólintott. 

Luke egy pillanatra ismét Glassra nézett, majd nagyot 
sóhajtott, és a lány hátára tette a kezét. Glass a trikó vékony 
anyagán át is érezte a fiú szorítását, és hiába volt nyugtalan, 
megborzongott az érintésétől. – Gyere be! – mondta a fiú, és 
magához húzta a lányt. Camille félreállt, és bosszúsnak 
látszott, miközben Glass bebotorkált a lakásba. Luke sietve 
becsukta maguk mögött az ajtót. 

Sötétség honolt a kis lakásban, vagyis Luke és Camille az 
előbb lekapcsolt lámpák mellett volt itt. Glass igyekezett 
semmi rosszra nem gondolni ennek kapcsán, miközben látta, 
hogy Camille abba a karosszékbe ül le, amelyet még Luke 



dédanyja talált a vásárcsarnokban. Glass kényelmetlenül 
fészkelődött, mivel nem tudta eldönteni, hogy leüljön-e vagy 
sem. Valamiért furcsábbnak érezte, hogy Luke volt barátnője, 
mint hogy szökött elítélt. A fogságban hat hónapja volt, hogy 
megbékéljen büntetett előéletével, de azt el sem tudta 
képzelni, hogy valaha idegennek érezze magát ebben a 
lakásban. 

– Hogy szöktél meg? – kérdezte a fiú. 
Glass nem felelt azonnal. A fogságban végig azon 

gondolkodott, hogy mit mond majd Luke-nak, ha kap még egy 
esélyt a találkozásra. És most, hogy végre eljutott hozzá, a 
korábban begyakorolt szövegeket erőtlennek és önzőnek 
érezte. Láthatta, hogy a fiú remekül megvolt. Ugyan miért 
mondta volna el neki az igazat? Csak azért, hogy 
visszaszerezze őt, ő pedig kevésbé érezze magát egyedül? 
Úgyhogy remegő hangon inkább beszámolt neki a százakról, a 
titkos küldetésről, a túszejtésről és a szökésről. 

– De akkor sem értem. – Luke a válla fölött Camille-ra 
pillantott, aki már nem csinált titkot abból, hogy őket figyeli. – 
Eredetileg miért kerültél fogságba? 

Glass elfordult. Képtelen volt a fiú szemébe nézni, 
miközben vadul törte az agyát valamiféle magyarázaton. 
Mégsem mondhatta el neki, éppen most, amikor a fiú 
továbblépett. Amikor annyira nyilvánvaló volt, hogy már 
másként érzett iránta. 

– Nem beszélhetek róla – felelte halkan Glass. – Úgysem 
értenéd… 

– Hát persze – vágott a szavába Luke. – Világosan 
megmondtad, hogy sok mindent nem érthetek. 



Glass egy pillanatra azt kívánta, bárcsak az űrkompon 
maradt volna Clarke-kal és Wellsszel. 

Bár a mellett a fiú mellett állt, akibe szerelmes volt, nehezen 
tudta elképzelni, hogy a Földön magányosabbnak érezte volna 
magát, mint most. 



5. FEJEZET 
Clarke 

Az elítélteket annyira megviselte a lövöldözés, hogy az első tíz 
percben fel sem fogták, hogy az űrben repülnek. Háromszáz 
éve ők voltak az első emberek, akik elhagyták a Kolóniát. A 
túszejtő őr megkapta, amit akart. Éppen akkor lökte el magától 
a kancellár ernyedt testét, amikor az űrkomp ajtaja bezárult, 
majd belehuppant az egyik ülésbe. A döbbent arckifejezése 
azonban elárulta, hogy az eredeti tervben nem szerepelt 
tűzharc. 

Clarke számára kevésbé volt rémisztő, amikor meglőtték a 
kancellárt. Jobban megijedt attól, amit előtte látott. 

Wells az űrkompon volt. 
Amikor először megpillantotta az ajtóban, biztos volt benne, 

hogy csak képzelődött. Sokkal nagyobb esélye volt annak, 
hogy a magánzárkában elveszítette az eszét, mint annak, hogy 
a kancellár fia fogságba került. Már akkor megdöbbent, 
amikor egy hónappal az elítélése után Wells legjobb barátja, 
Glass felbukkant az ő során lévő egyik cellában. És most Wells 



is? Lehetetlennek tűnt, mégsem vonhatta kétségbe. Látta, 
amikor a túszejtés alatt a fiú talpra szökkent, majd 
visszazuhant az ülésébe, amikor az igazi őrnek elsült a 
fegyvere, és a véres túszejtő őr berontott az ajtón. A régi 
ösztön egy pillanatra arra biztatta, hogy menjen oda, és 
vigasztalja meg Wellst, de valami, ami erősebb volt a 
biztonsági hevedernél, az üléshez szegezte. A fiú miatt Clarke-
nak végig kellett néznie, ahogy a szüleit elvonszolják a 
kivégzőkamrába. Wells bőven megérdemelte azt a fájdalmat, 
amit most érezhetett. 

– Clarke! 
Amikor oldalra pillantott, észrevette, hogy pár sorral feljebb 

Thalia vigyorog rá. A régi cellatársa hátrafordult az ülésében, 
és ő volt az egyedüli utas az űrkompon, aki nem a véres őrt 
bámulta. A lehangoló körülmények ellenére Clarke nem tudta 
megállni, hogy ne mosolyogjon rá. Thalia mindig is ilyen 
hatással volt rá. Napokkal azután, hogy Clarke-ot 
letartóztatták, a szüleit pedig kivégezték, és a gyász fullasztó 
súlyként nehezedett rá, Thaliának sikerült mosolyt csalnia az 
arcára. A cellatársa remekül kifigurázta az egyik nagyképű őrt, 
aki ha úgy hitte, hogy a lányok őt nézik, csoszogás helyett 
hirtelen peckesen kezdett járni. 

– Ez tényleg ő? – formázta némán a szavakat Thalia, és a 
fejével Wells felé intett. Thalia volt az egyetlen, aki mindenről 
tudott – nemcsak Clarke szüleiről, hanem arról a 
kimondhatatlan szörnyűségről, amit Clarke elkövetett. 

Clarke a fejét ingatta, jelezve, hogy ennek most nincs itt az 
ideje. Thalia ismét intett a fejével. Clarke már éppen 



megmondta volna neki, hogy álljon le, amikor dübörögve 
beindultak a segédrakéták, és kirázták belőle a szavakat. 

Tehát mégiscsak megtörtént. Évszázadok óta először 
hagyták el a Kolóniát emberek. A többi utasra pillantott, és 
látta, hogy ők is elnémultak. Pillanatnyi csenddel búcsúztak 
attól a világtól, amit maguk mögött hagytak. 

A komolyság azonban nem tartott sokáig. A következő húsz 
percben az űrkompot száz olyan ember izgatott 
beszélgetésének moraja töltötte be, akik pár órával ezelőtt még 
nem is gondoltak arra, hogy valaha a Földre utaznak. Thalia 
kiabált valamit Clarke-nak, de a szavai belevesztek a nagy 
zajba. 

Clarke egyedül az előtte ülő két lány párbeszédét értette, 
akik arról vitatkoztak, hogy lélegezhető lesz-e a földi levegő. – 
Inkább azonnal meghalok, mint hogy napokig szenvedjek a 
lassú mérgezéstől – mondta egyikük komoran. 

Clarke többé-kevésbé egyetértett vele, de inkább befogta a 
száját. Semmi értelme nem volt találgatni. Az űrutazásuk 
rövid volt – pár perc múlva úgyis kiderül, milyen sors vár 
rájuk. 

Kinézett az ablakokon, de a kilátást szürke felhők 
homályosították el. Amikor az űrkomp hirtelen megrándult, a 
párbeszédek helyét felhördülések vették át. 

– Semmi baj! – kiabálta Wells. Először szólalt meg azóta, 
hogy becsukódtak az ajtók. – Ahogy beléptünk a Föld 
légkörébe, számítani lehet légörvényre. – A szavait azonban 
elnyomták a kabint megtöltő sikolyok. 

A rázkódás felerősödött, amit aztán furcsa zúgás követett. A 
biztonsági heveder belevágott Clarke hasába, ahogy a teste 



jobbra-balra rándult, majd fel-le, aztán megint jobbra-balra. 
öklendeznie kellett, amikor avas szag töltötte meg az orrát. 
Kiderült, hogy az előtte ülő lány elhányta magát. Clarke 
becsukta a szemét, és igyekezett nyugodt maradni. Semmi baj, 
mindjárt vége lesz. 

A zúgásból éles süvítés lett, amelyet éles reccsenés szakított 
meg. Clarke kinyitotta a szemét, és látta, hogy az ablakok 
megrepedtek. Már nem szürke felhők takarták el a kilátást. 

Lángok nyaldosták az ablakokat. 
Ekkor fehéren izzó fémdarabok kezdtek hullani rájuk. 

Clarke a karjával védte magát, de még így is érezte, hogy a 
törmelék a nyakát perzseli. 

Az űrkomp egyre erőteljesebben rázkódott, majd zúgás 
kíséretében leszakadt a teteje. A fülsüketítő becsapódást tompa 
puffanás követte, amelyet a lány minden csontjában érzett. 

Amilyen hirtelen kezdődött, ugyanúgy ért véget. 
A kabinban sötét volt, és síri csend. A vezérlőpult helyén 

füst gomolygott, és a levegőt ellepte az olvadó fém, a verejték 
és a vér szaga. 

Clarke arca megvonaglott, amikor megmozgatta a kéz- és 
lábujjait. Mindegyik fájt, de egyik sem tört el. Kikapcsolta a 
biztonsági hevedert, és remegő lábbal felállt. A megperzselt 
ülésbe kapaszkodva tartotta meg az egyensúlyát. 

Az emberek többségét még mindig az üléshez szegezte a 
heveder, de néhányan ernyedten oldalra dőltek vagy a földön 
feküdtek. Clarke hunyorogva végignézett a sorokon, hátha 
megpillantja Thaliát. Valahányszor üres ülést látott, a szíve 
szaporábban kezdett verni. Ijesztő felismerés hasított bele a 



Clarke fejében lévő zűrzavarba. A becsapódáskor az utasok 
egy része kizuhant az űrkompból. 

Sántikálva előreindult, a lábába nyilalló fájdalomtól a fogát 
csikorgatta. Amikor az ajtóhoz ért, minden erejével 
megrántotta. Aztán mély lélegzetet vett, és kilépett a nyitott 
ajtón. 

Egy pillanatra csak a színekre lett figyelmes, a formákra 
nem. Annyira élénkek voltak a kék, zöld és barna csíkok, hogy 
be sem tudta fogadni őket. Széllökés suhant ót rajta, 
kellemesen simogatva a bőrét. Annyi illat töltötte meg az orrát, 
hogy bele sem kezdett az azonosításukba. Először csak a fák 
tűntek fel neki. Több száz volt belőlük, mintha a bolygó 
minden fája eljött volna, hogy üdvözölje őket a Földön. 
Hatalmas ágaikat ünnepélyesen a vidám kék ég felé 
nyújtották. A talaj minden irányban húzódott, és tízszer olyan 
távol ért, mint a leghosszabb fedélzet az űrhajón. A tér mérete 
felfoghatatlan volt Clarke számára, és hirtelen megszédült, 
mintha csak tovább akart volna lebegni. 

Halványan hangokat észlelt a háta mögül, mire megfordult, 
és látta, hogy mások is kimerészkedtek az űrkompból. – Ez 
csodálatos – suttogta egy sötét bőrű lány, ahogy lehajolt, és 
remegő kezét végighúzta a zöld fűszálakon. 

Egy alacsony, köpcös fiú pár bizonytalan lépést tett előre. A 
Kolónián lévő gravitációs erő a földi viszonyokat utánozta, de 
most, hogy megtapasztalták a valóságot, látszott, hogy ez nem 
sikerült tökéletesen. – Minden rendben – közölte a fiú. A 
hangja egyszerre árulkodott megkönnyebbülésről és 
zavarodottságról. – Ezer éve visszajöhettünk volna. 



– Ezt nem tudhatod – szállt vele vitába egy lány. – Jó, hogy 
lélegezhetünk, de ez még nem jelenti azt, hogy a levegő nem 
mérgező. – Szembefordult a fiúval, felemelte a kezét, a 
csuklóján lévő karperecre mutatott. – Nem hiába kaptuk ezt a 
Tanácstól. Kíváncsiak, hogy mi történik velünk. 

Az űrkomp közelében álldogáló alacsony lány nyöszörögve 
a szája elé húzta a kabátját. 

– Nyugodtan vehetsz levegőt – mondta neki Clarke, és 
körülnézett, hogy előkerült-e már Thalia. Azt kívánta, bárcsak 
valami megnyugtatóbbat is mondhatott volna, de senki nem 
tudta, mennyire sugárfertőzött a légkör. Mindössze annyit 
tehettek, hogy vártak, és reménykedtek. 

– Nem maradunk sokáig – mondta az apja, miközben egy olyan 
öltöny zakójába bújt bele, amelyet még sohasem látott rajta Clarke. 
Még odament a kanapéhoz, amelyen a lány feküdt táblagéppel a 
kezében, és összeborzolta a haját. – Aztán időben gyere haza! 
Mostanában szigorúan veszik a kijárási tilalmat. Azt hiszem, valami 
zavargás van a Waldenen. 
– Nem készülök sehová – mondta Clarke, és a meztelen lábfejére, 
valamint az alváshoz viselt műtősruhára mutatott. Hiába volt az apja 
a leghíresebb tudós a Kolóniában, a következtetése még 
kívánnivalót hagyott maga után. Noha rengeteg időt töltött 
kutatással, valószínűleg nem tudta, hogy a tizenhat éves lányok 
körében nem számított divatosnak a műtősruha. 
– Akárhogy is, jobb, ha be sem mész a laborba – mondta az apja 
szándékos könnyedséggel, mintha a gondolat csak most futott volna 
át az agyán. Pedig amióta beköltöztek az új lakásukba, naponta 
ötször ismételte el. A Tanács jóváhagyta a kérelmüket, hogy saját, 



testre szabott laboratóriumuk legyen, mivel a szülők új kutatási 
témája megkívánta, hogy éjjel-nappal ellenőrizhessék a kísérleteket. 
– Megígérem – mondta nekik Clarke eltúlzott nyugalommal. 
– Csak arról van szó, hogy veszélyes megközelíteni a radioaktív 
anyagokat – magyarázta az anyja a tükör előtt állva, miközben a 
haját igazgatta. – Főleg megfelelő felszerelés nélkül. 
Clarke addig ismételte az ígéretet, amíg a szülei el nem mentek, és 
végre visszatérhetett a táblagéphez. Mégsem hagyta nyugodni, hogy 
mit szólnának Glass és a barátnői, ha kiderülne, hogy ő péntek este 
házi dolgozatot ír. Clarke-ot alapvetően nem érdekelték a 
földiirodalom-órák, de ez a feladat érdekelte. A tanáruk ahelyett, 
hogy egy újabb unalmas házi dolgozatot kért volna tőlük a 
kataklizma előtti költészet változó természetábrázolásáról, arra 
biztatta őket, hogy hasonlítsák össze a tizenkilencedik és a 
huszonegyedik századi vámpírőrületet. 

Hiába volt érdekes, amit olvasott, közben elszunyókálhatott, 
mert amikor felült, a huszonnégy órás fények már elhomályosultak, 
és a nappali lakrész szokatlan árnyakkal telt meg. Amikor felállt, és 
elindult volna a hálószobájába, furcsa zaj törte meg a csendet. 
Clarke megtorpant. A hang olyasmi volt, mint amikor valaki sikít. 
Magára parancsolt, és vett egy mély lélegzetet. Kellett neki 
vámpírokról olvasni lefekvés előtt. 

Aztán megfordult, és elindult a folyosón, de ekkor egy másik 
hangot hallott – egy velőtrázó sikolyt. 

Állj le!, korholta magát Clarke. Soha nem lesz belőle orvos, ha 
hagyja, hogy az elméje megtréfálja. Csupán arról volt szó, hogy 
megzavarta az új lakás idegen sötétsége. Reggel minden újra a 
megszokott lesz. A hálószobája ajtajánál elhúzta a kezét a szkenner 
fölött, és már majdnem belépett, amikor ismét hallott valamit – egy 
fájdalmas nyögést. 



Kalapáló szívvel megfordult, és végigment azon a folyosón, amely 
a laboratóriumhoz vezetett. A retinaszkenner helyett itt billentyűzet 
volt. Clarke finoman végighúzta az ujjait a gombokon, és eljátszott a 
gondolattal, hogy kitalálná-e a jelszót, majd leguggolt, és fülét az 
ajtónak tapasztotta. 

Megremegett az ajtó, amikor újabb hang hasított Clarke fülébe. A 
lánynak még a lélegzetet is elállt. Ez lehetetlen. De amikor újra 
felcsattant a hang, még tisztábban lehetett érteni. 

Ez nem egy gyötrelmes sikoly volt, hanem egy értelmes szó. 
– Kérem! 
Clarke ujjai fürgén mozogtak, ahogy beütötte az első eszébe jutó 

szót: Pangea. Az anyja ezzel a jelszóval védte a fájljait. Sípolt a 
készülék, és hibaüzenet jelent meg a képernyőn. Ezután az 
Elíziummal próbálkozott. Ha hinni lehetett a szülei esti meséinek, 
akkor ebben a mitikus víz alatti városban kerestek menedéket az 
emberek a kataklizma után. Újabb hibaüzenet érkezett. Clarke 
lázasan törte a fejét, és rég nem használt szavak között kutakodott. 
Aztán ismét a billentyűzet fölé vitte az ujjait, és beírta, hogy Lucy. 
Régészek nevezték el így az egyik legrégebbi földi emberszabású 
majom maradványait. Halk sípolásokat követően kinyílt az ajtó. 

A laboratórium sokkal nagyobb volt, mint képzelte, az egész 
lakásuknál is nagyobb, és akárcsak egy kórházban, keskeny ágyak 
sorakoztak benne. 

Clarke szeme elkerekedett, ahogy egyik ágytól lépett a másikig. 
Mindegyikben egy gyerek feküdt. A többségük aludt, és csövek 
kötötték össze őket életjeleket mutató monitorokkal és infúziós 
állványokkal. Néhányan párnáknak dőltek, és táblagépen játszottak. 
Egy kislány, aki alig lehetett idősebb háromévesnél, a földön ült, és 
ócska kitömött mackóval játszott, miközben átlátszó folyadék 
csöpögött a karjába egy infúziós tasakból. 



Clarke próbált magyarázatot találni a látottakra. Biztosan beteg 
gyerekek voltak, akik huszonnégy órás felügyeletre szorultak. Lehet, 
hogy valamilyen ritka betegségben szenvedtek, amit csak az anyja 
tudott gyógyítani, vagy talán az apja feltalált valami gyógyszert, és 
éjjel-nappal figyelnie kellett a hatását. Tudniuk kellett, hogy Clarke-
ban dolgozik a kíváncsiság, de mivel a betegség valószínűleg fertőző, 
hazudtak neki, hogy távol tartsák a laboratóriumtól. 

Clarke most ugyanazt a kiáltást hallotta, amit még a lakásban, ám 
ezúttal hangosabban. Követte a hangot, és meg sem állt a 
laboratórium túlsó végében lévő ágyig. 

Az egyik legöregebb gyerek a laboratóriumban, egy Clarke-kal 
egyidős lány feküdt a hátán, sötét haja a párnán szétterülve 
keretezte szív alakú arcát. Egy rövid ideig szótlanul bámulta Clarke-
ot. 

– Kérem! – mondta aztán remegő hangon. – Segítsen! 
Clarke a lány életjeleit mutató monitorra pillantott. A címke 

szerint ő volt a 121. ALANY. – Hogy hívnak? – kérdezte tőle. 
– Lillynek. 
Clarke félszegen állt ott, de amikor Lilly hátrébb csúszott a 

párnákon, leült a lány mellé az ágyra. Nemrég kezdte az orvosi 
gyakorlatát, így még nem volt szoros kapcsolata a betegekkel. Azt 
viszont már megtanulta, hogy orvosként az egyik legfontosabb 
feladata, hogy tudjon bánni a fekvő betegekkel. – Biztos vagyok 
benne, hogy nemsokára hazamehetsz – biztatta. – Amint jobban 
érzed majd magad. 

A lány felhúzta a térdét, és belefúrta az arcát. Mondott valamit, 
de túlságosan tompán ahhoz, hogy Clarke megértse. 

– Mit mondtál? – kérdezte Clarke. Hátrapillantott a válla fölött, és 
azon gondolkodott, hogy miért nincs itt nővér vagy 
orvostanhallgató, aki helyettesítené a szüleit. Senki nem tudott 



volna segíteni ezeknek a gyerekeknek, ha valamelyikük hirtelen 
rosszul érzi magát. 

A lány felemelte a fejét, de aztán elfordult Clarke-tól. Az ajkát 
harapdálta, közben felszáradtak a könnyei, és sajgó ürességet 
hagytak maguk után. 

Amikor végül megszólalt, suttogva beszélt. – Itt soha senki nem 
lesz jobban. 

Clarke visszafojtotta borzongását. Az űrhajón ritkán ütötte fel a 
fejét betegség. Legutóbb a Waldenen tört ki járvány, amelyet 
elszigeteltek. Clarke körbenézett a laboratóriumban, hátha talál 
valamit, ami elárulja, hogy a szülei mivel kezelték az itteni 
gyerekeket. A szeme megakadt a távoli falon lévő hatalmas 
képernyőn. Adatok villantak fel, és nagyobb grafikont alkottak. 
Alany száma: 32. Kora: 7 év. Időtartam: 189 nap. 3,4 Gy. 
Vörösvérsejt. Fehérvérsejt. Lélegzés. Alany száma: 33. Kora: 11 év 
Időtartam: 298 nap. 6 Gy. Vörösvérsejt. Fehérvérsejt. Lélegzés. 

Eleinte semmi rosszra nem gondolt az adatok kapcsán. 
Tökéletesen érthetőnek tartotta, hogy a szülei folyamatosan 
figyelték a gondjaikra bízott beteg gyerekek életjeleit. Azt 
leszámítva, hogy a Gy-nek semmi köze nem volt az életjelekhez. A 
gray az elnyelt sugárdózis mértékegysége volt, amit a lány pontosan 
tudott, hiszen a szülei évek óta a sugárzásveszély hatásait vizsgálták. 
Ez is része volt annak a folyamatban lévő kutatásnak, amelynek 
célja, hogy kiderüljön, mikor lesz elég biztonságos a Föld az emberek 
visszatéréséhez. é. Clarke Lilly sápadt arcát bámulta, és elméjének 
sötét sarkából vérfagyasztó felismerés kúszott elő. Megpróbálta 
visz-szatuszkolni, de az kicselezte a tagadását, és kiszorított belőle 
minden más gondolatot. Maradt az igazság, amely annyira 
borzalmas volt, hogy a lány majdnem öklendezett tőle. 



A szülei kutatásai már nem szorítkoztak a sejtkultúrákra. Most 
már emberkísérleteket folytattak. 

És az anyja meg az apja nem gyógyították ezeket a gyerekeket, 
hanem megölték őket. 

Valamiféle tisztásra érkeztek, egy L alakú területre, amelyet 
fák öleltek körül. 

Nem volt túl sok komoly sérült, de folyamatosan munkát 
adtak Clarke-nak. Közel egy órán át letépett kabátujjakból és 
nadrágszárakból készített alkalmi szorítókötést, annak a pár 
embernek pedig, akinek végtagja tört, meghagyta, hogy 
maradjon fekve, míg a rögzítőkötésre is kitalál valamit. A 
szállítmányuk szanaszét hevert a fűben, és hiába küldött el 
több embert is, hogy keressék meg az elsősegélyládát, eddig 
még nem került elő. 

Az ütött-kopott űrkomp a tisztás rövid végében volt, és az 
első tizenöt percben az utasok nem merészkedtek messzire az 
izzó roncstól. A félelemtől és a döbbenettől csupán pár 
bizonytalan lépést tudtak megtenni. De most már elkezdtek 
mozgolódni. Clarke eddig még nem látta Thaliát, sem Wellst. 
Utóbbinál nem volt biztos benne, hogy emiatt aggódnia 
kellene inkább vagy megkönnyebbülnie. Talán Wells már 
messze járt Glass-szal az oldalán. Clarke nem látta a lányt az 
űrkompon, pedig tudta, hogy ott kellett lennie. – Most hogy 
érzed magad? – kérdezte attól a csinos, a sötét hajában kopott 
piros masnit hordó, tágra nyílt szemű lánytól, akinek a 
duzzadt bokáját kötözte be éppen. 

– Már jobb – felelte a lány. Ahogy a kezével megtörölte az 
orrát, akaratlanul is elkente a vért az arcán lévő' vágásból. 
Clarke-nak valódi tapaszokra és fertőtlenítőre lett volna 



szüksége. Olyan baktériumoknak volt kitéve a testük, 
amilyenekkel még sohasem találkoztak, és komoly volt a 
fertőzés veszélye. 

– Mindjárt visszajövök. – Clarke futólag rámosolygott, és 
felállt. Ha a tisztásról nem került elő az elsősegélyláda, akkor 
az űrkompban kellett lennie. Visszasietett a még mindig 
füstölgő roncshoz, és elindult körbe, hogy megkeresse a 
legbiztonságosabb bejáratot. Amikor elérkezett az űrkomp 
hátsó részéhez, csak pár méter választott el a lombkoronáktól. 
Clarke megborzongott. A tisztásnak ezen az oldalán olyan 
sűrűn nőttek a fák, hogy a levelek szinte teljesen eltakarták a 
Napot, a talajra pedig kusza árnyakat vetettek, amelyek együtt 
mozogtak a széllel. 

Összeszűkült a szeme, amikor észrevett valamit, ami nem 
mozdult. Az nem árny volt. 

Egy lány feküdt a földön, meghúzódva az egyik fa 
gyökereinél. A földet éréskor valószínűleg kirepült az űrkomp 
hátsó részén. Clarke közelebb hajolt, és érezte, hogy mindjárt 
sírva fakad. Rögtön ismerős volt a lány rövid göndör haja, a 
kicsit szeplős orra. Thalia volt az. 

Clarke sietve letérdelt mellé. A Thalia oldalán lévő sebből 
ömlött a vér, és vörösre festette a zöld füvet. Úgy tűnt, mintha 
maga a Föld vérzett volna. A lány még lélegzett, de már 
nehezen és felületesen. – Nem lesz semmi baj – suttogta 
Clarke. Miközben a szél a fejük fölött suhogott, megfogta 
barátnője erőtlen kezét. – Thalia, esküszöm, hogy nem lesz 
semmi baj. – A szavai inkább hangoztak imának, mint 
megnyugtatásnak, bár Clarke nem volt biztos benne, hogy 
kihez imádkozott. Az emberek a legnehezebb időben hagyták 



el a Földet, és a bolygó nem törődött vele, hogy hányan halnak 
meg közülük a visszatéréskor. 



6. FEJEZET 
Wells 

Wells megborzongott a késő délutáni hidegben. Lehűlt a 
levegő azóta, hogy pár órával ezelőtt földet értek. Közelebb 
ment a máglyához, és nem törődött a mellette álló árkádiai 
fiúk rosszalló pillantásával. A fogságban töltött éjszakákon 
mindig arról álmodozott, ahogy Clarke-kal együtt 
megérkeznek a Földre. Ám ahelyett, hogy kéz a kézben 
gyönyörködtek volna a bolygóban, Wells egész nap a 
megégett szállítmány között keresgélt, és próbálta elfelejteni a 
kifejezést, amely akkor suhant át Clarke arcán, amikor az 
észrevette. Arra nem számított, hogy a lány majd a nyakába 
veti magát, de semmi nem készíthette fel a tekintetéből áradó 
őszinte megvetésre. 

– Szerinted apád már feldobta a bakancsot? – kérdezte a 
Wellsnél pár évvel fiatalabb waldeni fiú. A körülötte lévő 
gyerekek jót röhögtek a kérdésen. 

Wells mellkasa megfeszült, de a fiú uralkodott magán. 
Könnyedén elbánt volna egy-két ilyen zöldfülűvel, a tiszti 



képzésen ugyanis ő volt a közelharc vitathatatlan bajnoka. 
Csakhogy vele szemben kilencvenöt waldeni állt – 
kilencvenhat, ha közéjük számolta Clarke-ot. Vitán felül állt, 
hogy ezen a bolygón a lány rajongott érte a legkevésbé. 

Wells meglepődött, hogy sehol sem látta a lányt, amikor 
beszállították őket az űrkompba. A Főnixen mindenki 
döbbenten fogadta, hogy nem sokkal Clarke után Glass is 
fogságba került. A fiú hiába próbálta kifaggatni az apját, 
sohasem derítette ki, mivel vádolták meg Glasst. Bárcsak tudta 
volna, hogy miért nem választották ki a küldetésre a lányt. 
Noha győzködte magát, hogy a lánynak esetleg 
megkegyelmeztek, valószínűbbnek tartotta, hogy még mindig 
fogságban volt, és a napokat számolta közelgő tizennyolcadik 
születésnapjáig. A gondolattól görcsbe rándult a gyomra. 

– Kíváncsi vagyok, hogy az ifjabb kancellár elvárja-e, hogy 
minden ételből először kapjon enni – jegyezte meg az egyik 
árkádiai fiú, akinek a zsebe tele volt élelmiszercsomagokkal, 
amelyeket a földet érés utáni őrült kavarodásban gyűjtött. 
Wells úgy számolta, hogy kevesebb, mint egy hónapra 
elegendő az az élelmiszermennyiség, amivel a Földre küldték 
őket, és az is hamar el fog fogyni, ha mindenki zsebre vágja, 
amit talál. Ezt mégsem tartotta elképzelhetőnek, és bízott 
benne, hogy valahol van egy tároló. Azután kerülhetett elő, 
hogy átnézték az űrkomp roncsát. 

– Vagy elvárja-e, hogy ágyat barkácsoljunk neki – 
vigyorgott egy alacsony, sebhelyes homlokú lány. 

Wells nem törődött velük, inkább a fölöttük húzódó 
végtelen, mélykék eget bámulta. Tényleg döbbenetes volt. 
Noha jó néhány fényképet látott róla, sohasem képzelte volna, 



hogy a szín ilyen élénk. Furcsa volt belegondolni, hogy csupán 
egy kék takaró – amely lényegében nitrogénkristályokból és 
megtört fényből állt össze – választotta el a csillagoktól és az 
általa ismert egyedüli világtól, összeszorult a mellkasa, amikor 
arra a három gyerekre gondolt, akik már nem élhették meg 
ezt. Az ő holttestük az űrkomp túloldalán hevert. 

– Ágyat? – mordult fel az egyik fiú. – Ugyan áruld már el, 
hol találunk ágyat ezen a helyen! 

– Akkor mégis hol a francban aludjunk? – kérdezte a 
sebhelyes arcú lány. Úgy nézett körbe a tisztáson, mintha azt 
várta volna, hogy varázsütésre hálótermek nőnek ki a földből. 

Wells megköszörülte a torkát. – A szállítmányban vannak 
sátrak. Előbb be kellene fejeznünk a tárolók átnézését, hogy 
mindent összeszedjünk. Közben elküldhetnénk pár felderítőt, 
hogy keressenek vízforrást, ahol aztán tábort verhetünk. 

A sebhelyes arcú lány látványosan körbetekintett. – Nekem 
ez megfelel – mondta, mire a többiek megint röhögtek. 

Wells igyekezett megőrizni a nyugalmát. – A helyzet az, 
hogy ha közelebb vagyunk egy patakhoz vagy tóhoz, akkor 
könnyebben tudunk… 

– Ó, remek! – szakította félbe egy halk hang. – Még nem 
késtem le a kiselőadást. – Wells oldalra pillantott, és látta, 
hogy egy Graham nevű fiú sétál feléjük. Wellsen és Clarke-on 
kívül ő érkezett még a Főnixről, mégis szinte minden waldenit 
és árkádiait névről ismert, és furcsa módon tisztelték. Wells 
bele sem gondolt abba, hogy mivel érdemelte ki ezt a fiú. 

– Nem kiselőadást tartottam. Csak azt akarom, hogy életben 
maradjunk. 



Graham felvonta a szemöldöké. – Érdekes, amit mondasz, 
mivel az apád mást sem csinál, csak halálra ítéli a barátainkat. 
De ne aggódj, tudom, hogy a mi oldalunkon állsz. – Wellsre 
vigyorgott. – Ugye? 

Wells vigyázva a fiúra pillantott, majd biccentett. – Hát 
persze. 

– Na és téged miért csuktak le? – folytatta Graham. A 
barátságos hangnemre rácáfolt, hogy ellenségesen villant a 
szeme. 

– Ez nem egy kifejezetten udvarias kérdés, ugye? – Wells 
igyekezett rejtélyesen a fiúra mosolyogni. 

– Nagyon sajnálom. – Graham arcára színlelt félelem ült ki. 
– Bocsáss meg nekem. Csak tudod, amikor az ember az elmúlt 
847 napját kénytelen egy űrhajó aljába zárva tölteni, akkor 
hajlamos elfelejteni, mi számít udvarias beszélgetésnek a 
Főnixen. 

– 847 napot? – ismételte meg Wells. – Akkor mindannyian 
jogosan feltételezhetjük, hogy nem azért kerültél fogságba, 
mert elszámoltad a valószínűleg a raktárból ellopott 
gyógynövényeket. 

– Nem – ismerte el Graham, és közelebb lépett Wells-hez. – 
Valóban nem. – A tömeg elcsendesült, és Wells látta, hogy 
néhányan kényelmetlenül toporognak, míg mások kíváncsian 
közelebb hajoltak. – Emberölésért kerültem fogságba. 

Egymás szemébe néztek. Wells gondoskodott róla, hogy az 
arca ne mutasson semmilyen érzelmet. Nem akarta megadni 
az örömet Grahamnek, hogy megdöbbenést olvasson le róla. – 
Valóban? – kérdezte hanyagul. – Na és kit öltél meg? 



Graham ridegen rámosolygott. – Ha elég időt töltöttél volna 
a társaságunkban, akkor tudhatnád, hogy ez nem egy 
kifejezetten udvarias kérdés. – Feszült csend támadt, mielőtt 
Graham más sebességfokozatba kapcsolt. – De én tudom, te 
mit követtél el. Amikor rács mögé kerül a kancellár fia, akkor 
annak hamar híre megy. Gondoltam, hogy nem fogod 
bevallani. De most, hogy ilyen kellemesen elbeszélgetünk, 
talán elmondhatnád, hogy pontosan mit keresünk itt. És talán 
azt is elmagyarázhatnád, hogy az új tárgyalások után miért 
végzik ki annyi barátunkat. – Graham még mindig mosolygott, 
de a hangja veszélyesen mély lett. – És miért éppen most? 
Miért döntött hirtelen úgy az apád, hogy leküld minket ide? 

Az apja. Miután egész nap beszippantotta a Föld 
újdonságának varázsa, Wells majdnem meggyőzte magát, 
hogy csupán egy rémálom volt, ami az indítófedélzeten történt 
– a lövés éles hangja, az apja mellkasán sötét virágként 
szétterülő vérfolt. 

– Persze hogy nem fogja elmondani nekünk – gúnyolódott 
Graham. – Ugye, katona? – tette hozzá, és viccesen szalutált 
mellé. 

Az eddig Grahamet hallgató árkádiaiak és waldeniek most 
kíváncsian Wells felé fordultak. Olyan feszülten figyelték, 
hogy a fiú libabőrös lett tőle. Persze hogy tudta, mi folyt itt. 
Hogy miért végeztek ki annyi gyereket a tizennyolcadik 
születésnapján olyan bűncselekményekért, amelyekért 
korábban kegyelem járt. Hogy miért kellett olyan sietősen 
megszervezni és elindítani a küldetést ahelyett, hogy elég időt 
hagytak volna a tervezésre. 



Mindenkinél jobban tudta, mert ez az egész az <5 hibája 
volt. 

– Mikor mehetünk haza? – kérdezte az egyik fiú, aki nem 
lehetett idősebb tizenkét évesnél. Wells váratlanul megsajnálta 
azt a megtört édesanyát, aki ott maradt az ilrhajón. Neki 
fogalma sem volt róla, hogy a fiát keresztülrepítették az űrön 
egy olyan pusztulásra ítélt bolygóra, amelyet az emberiség 
réges-rég maga mögött hagyott. 

– Mi már itthon vagyunk – felelte Wells. Igyekezett olyan 
őszintén beszélni, amennyire a szavak engedték. 

Talán maga is elhitte volna, ha eleget ismétli. 

Wells abban az évben majdnem el sem ment a koncertre. Mindig is 
az volt a kedvenc eseménye, ilyenkor ugyanis egy estére előkerültek 
a zenei emléktárgyak az oxigénmentes védőkamrákból. Mintha csak 
feltámadásnak lett volna szemtanúja, ahogy a nagyrészt 
szimulátorokon gyakorló zenészek hangokat és akkordokat csaltak 
elő ezekből a tárgyakból. Ezeket a hangszereket réges-rég halott 
mesterek faragták és kovácsolták, és a világegyetemben már csak 
ezekkel lehetett előadni azokat a szárnyaló dallamokat, amelyek 
valaha megtöltötték az elpusztult civilizáció koncerttermeit. Az 
Éden-csarnok egyszer egy évben megtelt azzal a muzsikával, amely 
túlélte az emberiség Földön töltött idejét. 

Ám amikor Wells belépett a hatalmas, ovális alakú terembe, és 
kinézett a hajlított panorámaablakon, a gyász, amely az egész testét 
átjárta a héten, most horgonyt vetett a gyomrában. Mindig is 
hihetetlenül csodálatosnak találta a látványt, de a ragyogó csillagok, 
amelyek körülölelték a felhőkkel eltakart Földet, ma éjszaka a 
virrasztás gyertyáira emlékeztették. Az édesanyja rajongott a 
zenéért. 



A csarnok szokás szerint zsúfolásig megtelt izgatottan zsibongó 
főnixiekkel. A nők közül sokan alig várták, hogy bemutathassák új 
ruhájukat. A drága mulatsággal könnyen magukra haragíthattak 
másokat, attól függően, hogy milyen textilmaradékot találtak a 
vásárcsarnokban. Amikor a fiú előrement, a nyomában suttogások 
és elismerő pillantások követték a tömegben. 

Wells megpróbált a terem színterére összpontosítani, ahol a 
zenészek az alatt az Éden-fa alatt gyülekeztek, amelyről a csarnok a 
nevét kapta. A legenda szerint a facsemete csodával határos módon 
élte túl Észak-Amerika pusztulását, és nem sokkal a Föld elhagyása 
előtt menekítették ki a Főnixre. Ma már egészen a csarnok tetejéig 
ért, a karcsú ágak minden irányban több mint tíz méter hosszan 
elnyúltak, és a lombozat zöld színű árnytakaróként borult az előadók 
egy részére. 

– Ez nem a kancellár fia? – kérdezte egy mögötte álló nő, mire a 
pír újabb hulláma öntötte el a fiú piros orcáját. Sohasem szokta meg 
igazán az őt árnyékként követő álmélkodásokat és kíváncsi 
tekinteteket, ma este viszont elviselhetetlennek érezte őket. 

A fiú sarkon fordult, és elindult a kijárat felé, de amikor valaki 
elkapta a karját, megtorpant. Odafordult, és látta, hogy Clarke néz 
rá kérdőn. – Hová sietsz? 

Wells szomorúan elmosolyodott. – Nem vagyok zenehallgatós 
kedvemben. 

Clarke a fiúra pillantott, majd megfogta a kezét. – Maradj, kérlek. 
Tedd meg nekem ezt a szívességet. – A hátsó sorban üresen maradt 
két székhez vezette. – El kell mondanod, hogy mit hallunk. 

Wells nagyot sóhajtott, ahogy leült Clarke mellé. – Már 
mondtam, hogy Bachot fognak játszani – közölte, és vágyakozva a 
kijárat felé pillantott. 



– Tudod, hogy mire gondolok. – Clarke egymásba kulcsolta 
ujjaikat. – Ez a tétel meg az a tétel. – Vigyorgott. – Ráadásul mindig 
rosszkor tapsolok. 

Wells erre megszorította a lány kezét. 
Semmiféle bevezetőre vagy köszöntőre nem volt szükség. Amint 

felcsendültek az első hangok, a tömeg elhalkult. Amikor a hegedűs 
végighúzta a vonót a húrokon, azzal véget vetett a pusmogásnak. 
Nemsokára csatlakozott hozzá a csellós, később pedig a klarinétos. 
Ma este nem szóltak dobok, de ennek most nem volt jelentősége. 
Wells szinte hallotta, ahogy kétszáz szív dobban egyszerre a zene 
ütemére. 

– Mindig is ilyennek képzeltem a naplemente hangját – suttogta 
Wells. Meggondolatlanul hagyták el a szavak a száját, és felkészült, 
hogy a lány a szemét forgatva, vagy legalábbis zavartan néz majd rá. 

A zene azonban Clarke-ot is elvarázsolta. – Én is szívesen 
megnéznék egy naplementét – duruzsolta, ahogy fejét a fiú vállán 
nyugtatta. 

Wells szórakozottan beletúrt a lány selymes hajába. – Szívesen 
megnéznék veled egy naplementét. – Odahajolt, és csókot nyomott 
a lány homlokára. – Mit csinálsz úgy hetvenöt év múlva? – kérdezte 
halkan. 

– A műfogsoromat fogom tisztítani – felelte mosolyogva a lány. – 
Miért kérdezed? 

– Mert van egy ötletem, hogy mit csinálhatnánk az első földi 
randevúnkon. 

Lassan besötétedett, a Wells körül állók arcán a máglya lángjai 
remegtek. 

– Tudom, hogy ez az egész furcsának, ijesztőnek és igen, 
igazságtalannak tűnik, de nem véletlenül vagyunk itt – 



mondta a többieknek. – Ha mi túléljük ezt, akkor mindenki 
megmenekül. 

Majdnem száz fej fordult felé, és Wells egy pillanatra elhitte, 
hogy a szavai talán kikezdik a dac és a tudatlanság 
megkeményedett rétegeit. De aztán egy új hang megtörte a 
csendet. 

– Csak óvatosan, Jaha! 
Wells megfordult, és ott magasodott előtte az őrök vérfoltos 

egyenruháját viselő fiú. ő volt az, aki erőszakkal jutott föl az 
űrkompra, aki túszul ejtette Wells apját. – A Föld még nem 
nyerte vissza az erejét. Nem tudhatjuk, mennyi baromságot 
képes elviselni. 

A tűz körül újabb hullámot vetettek a kuncogások és 
horkantások, mire hirtelen harag árasztotta el Wellst. Ez a fiú 
meglőtte az apját – aki az egész emberiség megmentéséért felelt 
–, és még van mersze kiállni ide, és őt, Wellst baromsággal 
vádolni? 

– Mit mondtál? – kérdezte Wells, és felemelte a fejét, hogy a 
legjobb tiszti tekintetét vethesse a fiúra. 

– Elég a süket dumából, jó? Inkább azt mondd, amit 
valóban gondolsz. Ha mi pontosan azt csináljuk, amit 
mondasz, akkor nem fogsz bemószerolni minket az apádnál. 

Wells szeme összeszűkült. – Az apám miattad került 
kórházba. – Ahol a legjobb ellátást kapja, és hamar fel fog épülni, 
tette hozzá magában Wells. Remélte, hogy ez így is lesz. 

– Már ha még életben van – vágott közbe Graham, és 
felnevetett. Wells egy pillanatra úgy látta, mintha 
megvonaglott volna a másik fiú arca. 



Wells előrelépett, de megtorpant, amikor valaki megszólalt 
a tömegből. – Akkor nem vagy kém? 

– Kém? – Wells majdnem felnevetett a vádaskodást hallva. 
– Aha – helyeselt az álőr. – Ugyanúgy kémkedsz utánunk, 

mint ezek a karperecek, nem? 
Wells alaposabban is megnézte magának a méreten aluli 

egyenruhában feszengő fiút. Valaki elárulta neki a karperecek 
rendeltetését, vagy magától találta ki? – Ha a Tanács kémkedni 
akart utánad – mondta, nem törődve a jeladókkal kapcsolatos 
megjegyzéssel –, nem gondolod, hogy egy kevésbé egyértelmű 
személyt választottak volna erre? 

A véres egyenruhás fiú kárörvendőn mosolygott. – Máskor 
beszéljük meg az apád kormányzásának előnyeit és hátrányait. 
Most csak annyit árulj el, hogy ha nem kém vagy, akkor mi a 
francot keresel itt? Senki nem fogja elhinni neked, hogy 
tényleg fogságban voltál. 

– Sajnálom – mondta Wells olyan hangsúllyal, amely a 
legkevésbé sem tükrözött sajnálkozást. – Felbukkantál egy 
lopott őregyenruhában, majd túszul ejtetted az apámat, hogy 
feljuthass az űrkompra. Azt hiszem, te tartozol nekünk 
magyarázattal. 

Összeszűkült a fiú szeme. – Csak azt tettem, amit kellett, 
hogy megvédjem a húgomat. 

– A húgodat? – ismételte Wells. A Waldenen gyakrabban 
megszegték a népességszabályokat, mint a Főnixen. De a 
kataklizma óta nem hallott senkiről, akinek húga lett volna. 

– Bizony. – A fiú keresztbe fonta a karját, és kihívón Wells 
szemébe nézett. – Még egyszer fölteszem neked a kérdést: mit 
keresel itt? 



Wells közelebb lépett hozzá. Senkinek nem tartozott 
magyarázattal, főleg nem egy bűnözőnek, aki valószínűlég 
hazudott arról, hogy húga van, és még ki tudja, miről. Ám 
ekkor mozgásra lett figyelmes. Clarke közeledett a tűzhöz a 
tisztás túloldaláról, ahol eddig a sebesülteket látta el. 

Wells visszafordult a magas fiúhoz, és nagyot sóhajtva 
kiengedte a dühét. – Ugyanazért vagyok itt, mint te. – A 
szemével Clarke-ot kereste, aki még mindig hallótávolságon 
kívül volt. – Azért kerültem fogságba, hogy megvédjek valakit, 
aki fontos nekem. 

A tömeg elcsendesedett. Wells hátat fordított nekik, és 
elindult Clarke felé. Az sem érdekelte volna, ha mindenki őt 
bámulja. 

Az agya egy pillanatra képtelen volt befogadni Clarke 
látványát. Amint az ég szürkére váltott, a tisztáson 
megváltoztak a fényviszonyok, és úgy tűnt, mintha a lány zöld 
szemében lévő aranyszínű foltok ragyogtak volna. A Földön 
sokkal szebb volt, mint amilyennek Wells valaha látta. 

Amikor találkozott a tekintetük, a fiúnak a hideg futkosott a 
hátán. Alig egy évvel ezelőtt még elég volt, ha csak ránézett, és 
tudta, hogy mire gondol. De a lány arca most 
kifürkészhetetlen volt. 

– Mit keresel itt, Wells? – kérdezte feszült, elcsigázott 
hangon Clarke. 

Még a történtek hatása alatt áll, gondolta Wells, s próbálta 
meggyőzni magát a kínos magyarázatról. – Érted jöttem – 
felelte gyengéden. 



A Clarke arcán tükröződő kifejezés ledöntötte a korlátokat. 
Úgy tűnt, hogy a bánat, a csalódás és a szánalom keveréke a 
lány szeméből kiindulva egészen a fiú mellkasáig hatolt. 

– Bárcsak ne tetted volna! – A lány felsóhajtott, majd 
anélkül, hogy a fiúra nézett volna, átfurakodott mellette. 

A lány szavai kiszorították a levegőt a fiúból, és Wells-nek 
egy pillanatra emlékeztetnie kellett magát arra, hogyan kell 
lélegezni. Aztán a háta mögül, a máglya felől hangzavarra lett 
figyelmes, és kíváncsiságtól hajtva, akarata ellenére is 
odafordult. Mindenki az ég felé mutatott, amelyen a színek 
szimfóniája kezdődött. 

Először narancsszínű csíkok jelentek meg a kék égen, mint 
amikor oboa csatlakozik a fuvolához, és a szólóból duett lesz. 
Ebből a harmóniából született a színek crescendója, aztán a 
sárga, majd a rózsaszín csatlakozott a kórushoz. Az ég 
besötétedett, és ez még jobban kiemelte a színek kavalkádját. 
Maga a szó, a naplemente nem is adhatta vissza a fejük fölött 
kibontakozó szépség jelentését. Wells a földet érésük óta 
sokadszorra tapasztalta, hogy a Föld leírására használt szavak 
elhalványultak a valódi élmény mellett. 

Még Clarke is megtorpant, pedig ő a földet érés óta meg 
sem állt. Felemelte a fejét, hogy jobban élvezhesse az égen 
kibontakozó varázslatot. Wellsnek látnia sem kellett a lány 
arcát ahhoz, hogy tudja, a szeme elkerekedett a csodálattól, a 
szája pedig résnyire nyílt, miközben olyasmit nézett, amiről 
mindig is álmodott. Amiről ők mindig is álmodtak, pontosított 
Wells. Elfordult, amikor képtelen volt tovább bámulni az eget, 
ahogy a mellkasában egyre fullasztóbb és élesebb lett a 
fájdalom. Három évszázad óta ez volt az első naplemente, 



amelynek emberek is szemtanúi voltak, és neki egyedül kellett 
volna végignéznie. 



7. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy hunyorogva nézte a napkeltét. Mindig is azt hitte, 
hogy azok az ősrégi költők hülyeségeket írtak, vagy legalábbis 
sokkal jobb szert használtak, mint amit ő valaha próbált. Mégis 
igazuk volt. Eszméletlen volt végignézni, ahogy a feketéből 
szürke lett, majd az egészet szétfeszítették a színek. Persze 
nem akart tőle dalra fakadni vagy ilyesmi, Bellamy ugyanis 
sohasem volt művészlélek. 

Odahajolt, és feljebb húzta a takarót Octavia vállán. A 
takarót tegnap este vette észre az egyik tárolónál. Feltűnt neki, 
hogy kilóg onnan, majd az azt követő verekedésben 
gyakorlatilag kiütötte egy gyerek fogát. Most kifújta a levegőt, 
és figyelte, ahogy a lélegzete párafelhőként kavarog előtte, 
jóval tovább, mint az űrhajón, ahol a szellőztetőrendszer 
gyakorlatilag még azelőtt kiszívta az ember tüdejéből a 
levegőt, hogy az távozhatott volna a száján keresztül. 

Körbenézett a tisztáson. Miután az a Clarke nevű lány 
megvizsgálta Octaviát, és megállapította, hogy csak 



kificamodott a bokája, Bellamy a fákhoz vitte a húgát, hogy ott 
töltsék az éjszakát. Úgy döntött, hogy kellő távolságot tart a 
többiektől, amíg ki nem derítette, hányán voltak közülük 
született gazemberek, és hányán alkalmi bűnözők. 

Bellamy megszorította a húga kezét. Octavia az ő hibájából 
került fogságba. Az ő hibájából volt itt. Tudnia kellett volna, 
hogy a húga tervez valamit. Hetekig másról sem beszélt, mint 
hogy a részlegén a gyerekek egy része éhezik. Csak idő 
kérdése volt, hogy mikor csinál valamit, hogy élelemhez 
jutassa őket – akár lopás árán is. Az ő önzetlen húgát halálra 
ítélték a nagyszívűsége miatt. 

Az ő feladata volt, hogy megvédje őt, és életében először 
kudarcot vallott. 

Bellamy kihúzta magát, és felszegte a fejét. Hatéves kora ellenére 
magasnak számított, de ettől az emberek még megbámulták őt, 
amikor keresztülvágott az elosztó-központban összegyűlt tömegen. 
Nem ütközött szabályba, hogy egy gyerek egyedül jöjjön ide, mégis 
ritkaságnak számított. Mielőtt az anyja útjára indította volna a 
lakásukból, háromszor is visszamondatta vele a bevásárlólistát. 
Rostos étel: két pont. Glükózcsomagok: egy pont. Szárított gabona: 
két pont. Gumópehely: egy pont. Fehérjevekni: három pont. 

Kikerült két nőt, akik megálltak zsörtölődni valami fehér, agynak 
látszó dolog fölött. Bellamy a szemét forgatta, és továbbment. Kit 
érdekelt, hogy a főnixiekhez került a napmezők legjava? Aki 
zöldségekkel akart jóllakni, annak valószínűleg úgyis kicsi, pépszerű 
fehér agya volt. 

Bellamy a rostadagoló alá tette a kezét, elkapta a kicsúszó 
tasakot, és a hóna alá csapta. Már elindult a gumórészlegre, amikor 
a szeme sarkából észrevett valami fényesen csillogót. Odafordult, és 



látta, hogy egy vitrinben egy halom kerek piros gyümölcs van. 
Általában nem foglalkozott az elzárva tartott drága árukkal – például 
a meggörbült, narancsszínű boszorkányujjra emlékeztető répákkal, 
vagy az agyszívó, sötétben élő zombikra hasonlító ronda gombákkal. 
De ezek mások voltak. Ennek a gyümölcsnek éppen olyan rózsaszíne 
volt, mint a szomszédban lakó Rillának, amikor ufósat játszottak a 
folyosón. Pontosabban csak ott lakott, mielőtt az apját elvitték az 
őrök, Rilla pedig nevelőotthonba került. 

Bellamy lábujjhegyre állt, hogy elolvassa a számot az adattáblán. 
Tizenegy pont. Soknak hangzott, de szeretett volna valami finomat 
vinni az anyjának, aki három napja ki sem kelt az ágyból. A fiú el sem 
tudta képzelni, hogy lehet valaki ilyen fáradt. 

– Kérsz egyet? – kérdezte egy ingerült hang. Bellamy felpillantott, 
és látta, hogy zöld egyenruhás nő bámulja őt. – Rendelj vagy menj 
odébb! 

Pír öntötte el Bellamy arcát, és egy pillanatra megfordult a 
fejében, hogy elszalad. De aztán a felháborodás hulláma elmosta a 
szégyenérzetet. Nem hagyta, hogy valami savanyú arcú elosztási 
dolgozó megakadályozza abban, hogy olyasmit vigyen az 
anyukájának, amit megérdemel. – Kettőt kérek – mondta gőgös 
hangon. Ettől az anyja mindig a szemét forgatta, és azt ismételgette, 
hogy: Kíváncsi volnék, kitől örökölted ezt. – És ne fogdossa össze! – 
tette hozzá élesen. 

A nő felvonta a szemöldökét, mielőtt a lebonyolítási asztal 
mögött álló őrökre pillantott volna. A waldeniek közül senki sem 
kedvelte az őröket, de az anyja különösen tartott tőlük. Újabban ha 
őröket látott közeledni, mindig megfogta Bellamy kezét, és elindult 
vele a másik irányba. Lehet, hogy valami rosszat csinált? I ehet, hogy 
az őrök őt is el fogják vinni, mint Rilla apját? Nem, mondogatta 
magának a fiú. Azt nem fogom hagyni. 



Elvette az almákat, és a lebonyolítási asztalhoz vonult. Egy újabb 
elosztási munkás beolvasta a kártyáját, a kijelzőn megjelenő 
adatokra pillantott, majd felvonta a vállát, és intett a fiúnak, hogy 
mehet. Az egyik őr furcsa pillantást vetett Bellamyra, aki azonban 
nézett egyenesen előre. Magára parancsolt, hogy ne siessen, de 
amint kilépett az elosztóközpont kapuján, futásnak eredt. A 
mellkasához szorította a csomagot, úgy szaladt végig a 
lakóhelyükhöz vezető gyalogátjárón. 

A tenyérleolvasás után belépett a lakásukba, és óvatosan 
becsukta maga mögött az ajtót. Alig várta, hogy megmutassa az 
édesanyjának, amit vásárolt. Amikor belépett a nappaliba, a lámpák 
nem kapcsolódtak fel automatikusan. Lehet, hogy megint elromlott 
az érzékelő. A gyomra görcsbe rándult. Az anyukája utálta, ha 
karbantartás miatt bejelentést kellett tennie. Nem szerette, ha 
idegeneket kellett a lakásba engednie. De akkor mennyi ideig kell a 
sötétben maradniuk? 

– Anya! – kiabálta Bellamy, ahogy belépett anyja hálószobájába. 
– Visszajöttem! Sikerült! – Idebent működtek a lámpák, mert amikor 
Bellamy beviharzott az ajtón, rögtön felkapcsoltak. Csakhogy az ágy 
üres volt. 

Bellamy kővé dermedt, ahogy elárasztotta a rettegés. Az 
anyjának nyoma veszett. Őt is elvitték. Ő pedig egyedül maradt. De 
aztán a konyhából tompa lábdobogás ütötte meg a fülét. 
Felsóhajtott, amint a félelem helyét megkönnyebbülés, majd 
izgalom vette át. Az anyja felkelt az ágyból! 

Beszaladt a konyhába. Az anyja az előtt a kis kerek ablak előtt állt, 
amely a sötét lépcsőházra nyílt. Egyik kezét a derekára tette, mintha 
fájdalmai lettek volna. – Anya! – kiáltotta a fiú. – Nézd, mit hoztam 
neked! 



Az anyja élesen felsóhajtott, de nem fordult meg. – Bellamy! – 
mondta, mintha csak egy szomszéd nézett volna be váratlanul. – Hát 
visszajöttél. Hagyd csak az asztalon, amit vettél, és menj a szobádba. 
Mindjárt megyek én is. 

A csalódás ólomsúlyként nehezedett rá, és a padlóhoz szegezte a 
lábát. Látni szerette volna az anyja arcát, amikor megpillantja a 
gyümölcsöt. – Nézd csak! – unszolta, és kinyújtotta a kezét, bár nem 
volt biztos benne, hogy a sötét, piszkos ablak tükröződik-e. 

Az anyja elfordította a fejét, hogy a válla fölött hátranézzen. – 
Ezek micsodák? – Összeszűkült a szeme. – Almák? – Ugyanúgy 
nyomta össze az ajkát és masszírozta a halántékát, mint régebben, 
amikor hazajött a munkából. Mielőtt még beteg lett. – Mennyibe 
kerültek…? Hagyjuk. Csak menj a szobádba, jó? 

Bellamy tenyere izzadni kezdett, amikor kipakolt az ajtó melletti 
asztalra. Netán valami rosszat csinált? A lámpák felvillantak, majd 
kialudtak. – A francba! – morogta az anyja, és a plafonra emelte a 
tekintetét. – Bellamy, most! – parancsolt rá. Vagy legalábbis úgy 
hitte, hogy az anyja volt az. Ismét hátat fordított neki, a hangja 
tovább kavargott a sötétben. Egy idő után mintha nem is ő beszélt 
volna. 

Bellamy elsomfordált onnan, de még visszanézett a válla fölött. 
Az anyja nem is emlékeztetett önmagára. Ahogy oldalra fordult, a 
hasa nagy volt, és kerek, mintha rejtegetett volna valamit a trikója 
alatt. A fiú pislogva elmenekült onnan. Meggyőzte magát, hogy a 
szeme becsapta őt, és nem vett tudomást a hátán futkosó hidegről. 

– Hogy van a húgod? 
Bellamy felpillantott, és látta, hogy Clarke magasodik fölé. 

A tekintete aggódva siklott a fiúról az alvó lányra. Bellamy 
bólintott. – Szerintem jól. 



– Helyes. – A lány felvonta kissé megperzselt szemöldökét. 
– Kár lenne, ha beváltanád a tegnap esti fenyegetésedet. 

– Miért, mit mondtam? 
– Megfenyegettél, hogy ha nem mentem meg a húgodat, 

felrobbantod ezt az egész rohadt bolygót és rajta mindenkit. 
Bellamy elmosolyodott. – Még szerencse, hogy csak a 

bokája ment ki. – Oldalra hajtotta a fejét, és fürkészőn 
szemügyre vette Clarke-ot. A szeme körül karikák voltak a 
kimerültségtől, de a bíbor árnyalat csak jobban kiemelte a 
szeme zöld színét. Bűntudata támadt, amiért bunkón 
viselkedett tegnap este. Eleinte csak egy öntelt főnixi lánynak 
tartotta, akiből azért lett orvos, hogy legyen mivel dicsekednie 
a partikon. Nyúzott, finom vonású arca és vértől foltos aranyló 
vörös haja azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a földet érésük 
óta egy percet sem aludt. 

– Na, és miért voltál olyan undok az újabb kancellárral? – 
folytatta Bellamy. Még emlékezett Wells tegnapi, a máglyánál 
tett kijelentésére, valamint arra, ahogy Clarke elviharzott 
onnan. 

Clarke megbotránkozva nézett a fiúra. Bellamy egy 
pillanatra azt hitte, hogy a lány tényleg megüti, de aztán csak a 
fejét rázta. – Ehhez semmi közöd. 

– Ő a barátod? – erősködött Bellamy. 
– Nem – felelte határozottan Clarke. De aztán kérdőn 

elhúzta a száját. – Miért érdekel? 
– Csak népszámlálást tartok – mondta Bellamy. – Leginkább 

az érdekel, hogy milyen kapcsolatban élnek a csinos földi 
lányok. 



Clarke a szemét forgatta, majd visszafordult Octaviá-hoz, és 
már nyoma sem volt játékosságnak az arcán. 

– Mi baj? – Bellamy már nem Clarke-ot nézte, hanem a 
húgát. 

– Semmi – vágta rá Clarke. – Csak nem bánnám, ha lenne 
fertőtlenítő az arcán lévő vágásra. Másoknak meg 
antibiotikumra lenne szükségük. 

– Na és miért nincs gyógyszerünk? – kérdezte Bellamy, és 
aggódva ráncolta a homlokát. 

Clarke döbbenten nézett a fiúra. – Azt hiszem, az 
elsősegélyládák a földet éréskor kizuhantak az űrkompból. De 
nem lesz semmi baj – tette hozzá sietősen. A hazugság előbb 
hagyta el a száját, mint hogy az arcvonásai ugyanezt tükrözték 
volna. – Egy ideig megleszünk. Az emberi test csodálatos 
képessége, hogy önmagát gyógyítja… – a tekintete 
elkalandozott, ahogy a szeme megpihent a fiú lopott 
egyenruháján lévő vérfoltokon. 

Bellamy fintorogva lesütötte a szemét. Kíváncsi lett volna, 
hogy a lány a kancellárra gondol-e. Bellamy bízott benne, hogy 
túléli, amit eltervezett. Már így is elég vér tapadt a kezéhez. De 
ennek úgysem volt jelentősége. Bárkit küld majd le a Tanács a 
következő csoportban, biztosan felhatalmazásuk lesz arra, 
hogy a helyszínen kivégezzék őt – annak ellenére, hogy a 
kancellár sérülését baleset okozta. Amint Octavia felépül, 
kettesben elmennek innen. Pár napig gyalogolni fognak, hogy 
kellő távolságra kerüljenek a csoporttól, aztán tábort vernek 
valahol. Nem hiába töltött hónapokat azoknak az ősrégi, 
túlélésről szóló könyveknek az olvasásával, amelyeket a B 
fedélzeten talált. Bármi várt is rájuk azokban az erdőkben, 



felkészültnek érezte magát. Annál rosszabb úgysem lehetett, 
mint amikor lezuhantak az égből. 

– Mennyi idő múlva tud majd újrajárni? 
Clarke visszafordult Bellamyhoz. – A ficam elég súlyos, 

úgyhogy szerintem pár nap múlva tud majd ráállni, de 
tökéletesen meggyógyulni csak egy-két hét múlva fog. 

– De nem lehet, hogy hamarabb meggyógyul? 
A lány oldalra hajtotta a fejét, és erőtlen mosolyától a fiú 

egy pillanatra elfelejtette, hogy kilencvenkilenc fiatalkorú 
bűnözővel együtt egy valószínűleg mérgező bolygón rekedt. – 
Hová siettek? 

Mielőtt Bellamy válaszolhatott volna, valaki elszólította 
Clarke-ot, és a lány már ott sem volt. 

Bellamy nagyot sóhajtott. Meglepődött, hogy ettől az 
egyszerű módszertől kitisztult a feje, és éberebb lett. A 
levegőről úgyis kiderítik, hogy mérgező, de valahányszor 
magába szívta, leírhatatlan, mégis izgalmas dolgot érzett. 
Mintha egy titokzatos lány ment volna el mellette 
szemkontaktus nélkül, de elég közel ahhoz, hogy az orrát 
megcsapja a parfümjének illata. 

Pár lépéssel közelebb ment a fákhoz, hogy alaposabban is 
szemügyre vegye őket, mégsem akart túl távol kerülni 
Octaviától. Egyik általa ismert fajtára sem hasonlítottak, bár a 
földi növényvilágról egyedül olyan könyvet talált, amely az 
Afrikában honos növényeket mutatta be, és hajói hallotta, 
Wells azt mondta, hogy a volt Egyesült Államok keleti 
partvidékén értek földet. 

Gally reccsent mellette, mire Bellamy megpördült, és 
észrevett egy kócos hajú, keskeny arcú lányt. – Segíthetek? 



– Wells azt mondta, hogy aki nem sérült meg, annak fát kell 
gyűjtenie. 

Ingerültség kavarta fel Bellamy gyomrát, és feszülten a 
lányra mosolygott. – Nem hiszem, hogy Wells abban a 
helyzetben van, hogy parancsokat osztogasson, úgyhogy ha 
nem bánod, én a magam dolgával törődnék, jó? – A lány 
nyugtalanul tépelődött, mielőtt idegesen hátrapillantott volna 
a válla fölött. – Menj már! – mondta Bellamy, és 
nyomatékképpen intett neki. Elégedetten figyelte, ahogy a 
lány elszaladt. 

Aztán kinyújtotta a nyakát, és felnézett az égre. A szeme 
semmi mást nem szívott magába, mint végtelen ürességet. A 
fiút nem érdekelte, hogy hol voltak éppen. Bárhová kerültek is 
ezen a bolygón, az ezerszer jobb volt annál a világnál, amit 
maguk mögött hagytak. 

Bellamy életében először érezte magát szabadnak. 



8. FEJEZET 
Glass 

Glass az éjszaka további részét Luke kanapéján töltötte. Hálás 
volt Camille-nak, amiért nem kérdezte meg tőle, hogy miért 
nem akart Carter régi szobájában aludni. Úgy döntöttek, jobb, 
ha Glass a reggel hatkor esedékes őrségváltásig meghúzza 
magát Luke lakásában, amikor kevesebb őr van szolgálatban. 

Egész éjszaka csak forgolódott alvás helyett. Valahányszor 
megfordult, a karperec fájdalmasan belevágott a csuklójába, 
hogy emlékeztesse, még mindig veszélyben van. Wells közben 
több száz kilométerre járt tőle, és egy olyan bolygón küzdött a 
túlélésért, amelyen évszázadok óta nem maradt meg senki. A 
fiú mindig is arról álmodott, hogy láthassa a Földet, de nem 
ilyen körülmények között. Nem elég, hogy a bolygó levegője 
mérgező lehetett, a szeme láttára lőtték meg az apját. 

Glass a plafont bámulva feküdt a kanapén, és minden 
neszre felfigyelt a sötétben. A Luke szobájának ajtaján 
átszűrődő halk mormogás elég volt ahhoz, hogy 
összeránduljon a gyomra. A csendet még nehezebben viselte. 



Amint a huszonnégy órás lámpák fénye beszűrődött a 
bejárat alatt, kinyílt Luke hálószobájának ajtaja, és a fiú 
Camille-lal együtt fáradtan kitámolygott. Láthatóan ők sem 
aludtak sokat az éjszaka. Luke már a szolgálaton kívüli őrök 
civil ruháját viselte, Camille-on viszont csak Luke egyik régi 
atlétatrikója volt, amely a csípőjéig ért, és látni engedte hosszú 
combját. Glass elpirult, és másfelé nézett. 

– Jó reggelt! – Glass összerezzent Luke hangjának 
kimértségét hallva. Legutóbb akkor hallotta ezeket a szavakat 
tőle, amikor a fiú ágyában feküdtek, ráadásul Luke a fülébe 
suttogta őket. 

– Jó reggelt! – préselte ki magából Glass, és elhessegette 
magától az emléket. 

– Le kell szednünk azt a karperecét. – Luke a lány 
csuklójára mutatott. 

Glass bólintott, és felkelt a kanapéról. Zavarba jött, hogy 
Camille tekintete közte és Luke között vándorolt. Végül 
keresztbe fonta a karját, és a fiúhoz fordult. – Biztos vagy 
benne, hogy ez jó ötlet? Mi van, ha valaki meglát téged? 

Luke arca elkomorult. – Már megbeszéltük ezt – mondta 
halkan, de Glass hallotta, hogy csalódottság csendül ki a 
hangjából. – Meg fogják ölni, ha nem segítünk neki. Csak azt 
tesszük, amit kell. 

Amit kell, ismételte magában Glass. Szóval már csak ennyit 
jelentett a fiú számára. Nem akarta, hogy az ő lelkén száradjon 
Glass halála. 

– Inkább őt, mint téged – mondta remegő hangon Camille. 



Luke odahajolt, és csókot nyomott a lány feje búbjára. – 
Nem lesz semmi baj. Visszaviszem a Főnixre, utána egyenesen 
hazajövök. 

Camille felsóhajtott, majd odadobott Glassnak egy inget és 
egy nadrágot. – Tessék! – mondta. – Tudom, hogy nem ütik 
meg a főnixi szintedet, de legalább hitelesebbnek fogsz 
látszani. Azzal a hajjal senki nem fogja elhinni rólad, hogy 
köztisztasági vagy. – Megszorította Luke karját, és visszament 
a hálószobába, Glass és Luke pedig kettesben maradt. 

Glass feszengve tartotta a kezében a ruhákat, és egy 
pillanatra egymás szemébe néztek a fiúval. Amikor legutóbb 
látták egymást, a lány gondolkodás nélkül átöltözött előtte. – 
Esetleg menjek be…? – Félbehagyta a kérdést, és Carter 
szobája felé intett. 

– Ó! – kapcsolt Luke, és kicsit elpirult. – Nem kell, én csak… 
Mindjárt visszajövök. – Besietett a hálószobájába. Glass 
amilyen gyorsan csak tudott, átöltözött. Megpróbálta kiszűrni 
az ajtón keresztül kihallatszó suttogásokat, amelyek úgy fájtak, 
akár a tűszúrások. 

Mire Luke visszatért, Glass már belebújt a bő szürke 
nadrágba, amely alig maradt meg rajta, és a durva anyagú kék 
ingbe, amely a bőrét dörzsölte. – Valami nem stimmel – 
mondta a fiú. – Már nem látszol őrnek, de még messze nem 
nézel ki waldeninek. 

Glass önkéntelenül is elkezdte kisimítani a nadrágja ráncait, 
közben azon gondolkodott, hogy Luke szívesebben volt-e egy 
olyan lánnyal, aki otthonosan mutatott ebben a ruhában. – 
Nem az a gond – mondta a fiú. – Hanem a hajad. Errefelé 
senkinek nem ilyen hosszú. 



– Miért nem? – kérdezte a lány. Némi lelkifurdalást érzett, 
amiért ezt sohasem vette észre. 

Luke megfordult, és keresgélni kezdett a falnak támasztott 
kisebb tárolódobozban. – Talán azért, mert nehéz tisztán 
tartani. Nekünk a Waldenen kevesebb víz jut, mint nektek a 
Főnixen. – Diadalmas arccal visszafordult, a kezében egy 
ősréginek látszó foltos sapkával. 

Glass erőtlenül rámosolygott. – Kösz. – Elvette a sapkát, 
közben egymáshoz ért a kezük, és a fejére tette. 

– Még mindig nem tökéletes – Luke a homlokát ráncolva 
végigmérte a lányt. Odalépett, egyik kezével levette a sapkát, 
míg a másikkal a lány vállához nyúlt, összefogta a haját, és 
kontyba csavarta a feje tetején. – így is van! – mondta 
elégedetten, és visszatette a sapkát a lány fejére. 

Csend telepedett rájuk. Luke lassan felnyúlt, és beigazított 
pár kósza hajszálat Glass füle mögé. Durva ujjai elidőztek a 
lány nyakán, majd rezzenéstelenül a szemébe nézett. 

– Kész? – kérdezte Glass, és odébb lépett, megtörve ezzel a 
varázst. 

– Igen, mehetünk. – Luke kimérten hátralépett, és kikísérte a 
lányt a folyosóra. 

A Waldenen nem volt annyi huszonnégy órás lámpa, mint a 
Főnixen, így hiába volt a szó szoros értelmében hajnal, a 
folyosók nagyrészt sötétek maradtak. Glassnak fogalma sem 
volt, hová viszi Luke, és inkább ökölbe szorította a kezét, 
nehogy a fiú kezéért nyúljon. 

Luke végül megállt egy ajtó halványan látszó körvonala 
előtt. Benyúlt a zsebébe, előhúzott valamit, amit Glass nem 
látott, és a szkennerhez tartotta. Az ajtó sípolva kinyílt. Glass 



gyomra összerándult, amikor rájött, hogy bárhová hozta is 
Luke, nyomot hagyott a bejelentkezésekkel és a belépési 
kódokkal. Bele sem akart gondolni, hogy mi lesz, ha a Tanács 
rájön, hogy Luke egy Nzökött bűnözőt segített. 

Más megoldás azonban nem volt. Miután Glass végleg 
elbúcsúzott az anyjától, megvárta, míg az őrök megtalálják őt. 
Meg sem próbált újra találkozni Luke-kal. Nem kérhette meg, 
hogy a biztonságát kockáztassa érte. Főleg azok után nem, 
amit ő, Glass tett. 

Halvány fény villant fel erőtlenül, és piszkossárga 
ragyogásba vont egy Glass számára ismeretlen szerkezetet. – 
Hol vagyunk? – kérdezte a lány. A hangja furcsán 
visszhangzott. 

– Az egyik régi műhelyben. Régen itt javították a földi 
eszközöket, mielőtt mindet lecserélték volna. A képzésem egy 
része még itt folyt. 

Glass majdnem megkérdezte, hogy mit kerestek itt az őrök, 
de aztán elharapta a kérdést. Mindig elfelejtette, hogy Luke 
már gépésztanuló volt, amikor felvették az őrök műszaki 
alakulatához. Életének arról a szakaszáról a fiú ritkán beszélt. 
Glass visszatekintve szégyellte, hogy nem igyekezett többet 
megtudni Luke világáról. Nem csoda, hogy a fiú Camille 
karjába menekült. 

Luke egy hatalmas gép mellett állt, különböző gombokat 
nyomogatott rajta, és a szemöldökét összevonva koncentrált. – 
Az meg micsoda? – kérdezte Glass, amikor a szerkezet 
vészjóslón zúgni kezdett. 

– Lézeres vágó – felelte Luke anélkül, hogy felpillantott 
volna. 



Glass védekezőn a mellkasához szorította a kezét. – Felejtsd 
el! 

Luke úgy nézett Glassra, hogy a tekintetében a szórakozás 
és az ingerültség keveredett. – Ne vitatkozz velem! Minél 
hamarabb leszedjük rólad azt, annál jobbak lesznek az 
esélyeid az elrejtőzésre. 

– Nem nyomozhatnánk ki inkább, hogyan kell kinyitni? 
Luke tagadólag rázta a fejét. – Le kell vágnunk. – Miután a 

lány nem mozdult, sóhajtva kinyújtotta a kezét. – Gyere ide, 
Glass! – mondta, hogy odahívja. 

Glass lába gyökeret eresztett. Noha az elmúlt hat hónapban 
számtalanszor elképzelte, ahogy Luke magához hívja, 
sohasem gondolta volna, hogy egy veszélyes szerkezet is 
részese lesz ennek. 

Luke felvonta a szemöldökét. – Glass? 
Glass bizonytalanul közelebb lépett. Veszítenivalója 

úgysem volt. Inkább Luke vágja le a kezét, minthogy egy 
orvostanhallgató mérget fecskendezzen be a vénájába. 

Luke megütögette a gép közepén lévő sima felületet. – Csak 
tedd ide a kezedet. – Megnyomott egy gombot, mire az egész 
szerkezet rezegni kezdett. 

Glass megremegett, ahogy a bőre hozzáért a rideg fémhez. 
– Nem lesz semmi baj – nyugtatta Luke. – Megígérem. Csak 

ne mozgasd a kezed! 
Glass csak bólintott, mert félt megszólalni. A gép 

folyamatosan zúgott, és ehhez hamarosan éles csikorgás 
társult. 

Luke még beállított pár dolgot, majd a lány mellé állt. – 
Kezdhetjük? 



A lány idegesen nyelt egyet. – Igen. 
Luke bal kezét a lány karjára tette, a jobbjával pedig 

elkezdte közelebb mozgatni a gép karját. A lány riadtan látta, 
hogy a szerkezet vékony vörös fénycsíkot bocsátott ki, amely 
veszélyesen pulzált az energiától. 

Glass keze remegni kezdett, mire Luke keményebben fogta 
a karját. – Semmi baj – dünnyögte. – Csak ne mozgasd! 

A fény egyre közelebb került, Glass már a bőrén érezte a 
melegét. Luke arca megfeszült az összpontosítástól. Miközben 
biztos kézzel közelebb vitte a lézert, a szemét le sem vette 
Glass csuklójáról. 

Glass lehunyta a szemét. Igyekezett felkészülni a heves 
fájdalomra, az idegek sikolyára, ahogy elveszítik a kapcsolatot 
a kezével. 

– Tökéletes – hasított bele a lány rettegésébe Luke hangja. 
Glass odanézett, és meglátta a két darabra vágott karperecét. A 
csuklója újra szabad volt. 

A lány nagyot sóhajtott. – Köszönöm – hálálkodott zihálva. 
– Nincs mit. – A fiú rámosolygott, és még mindig fogta a 

karját. 
Egyikük sem szólt egy szót sem, amikor kiléptek a műhely 

ajtaján, és elindultak vissza, az összekötő híd felé. 
– Mi a baj? – kérdezte suttogva Luke, miközben befordultak 

a folyosón, és elindultak felfelé egy újabb lépcsőn, amely 
keskenyebb és sötétebb volt, mint bármelyik főnixi. 

– Semmi. 
Régen, hasonló helyzetben Luke a kezébe fogta volna a lány 

állát, és a szemébe nézett volna, míg Glass kuncogni nem 
kezdett. Rémesen füllentesz, Aranyhaj, mondta neki ilyenkor, 



utalva arra a mesére, amelyben a főszereplő lány haja tizenkét 
hüvelyknyit nőtt, valahányszor lódított egyet. Glass füllentése 
azonban ez alkalommal elillant a levegőben. 

– Egyébként hogy vagy? – kérdezte végül a lány, miután 
képtelen volt tovább elviselni a rájuk nehezedő csendet. 

Luke a válla fölött oldalra pillantott, és felvonta a 
szemöldökét. – Nézd, ahhoz képest, hogy kidobott az a lány, 
akit szerettem, majd a legjobb barátomat kivégezték valami 
nevetséges törvénysértésért, egész jól vagyok. 

Glass összerezzent, ahogy a szavak a szívéig hatoltak. Még 
sohasem hallotta ilyen keserűen beszélni Luke-ot. 

– De legalább találkoztam Camille-lal… 
Glass bólintott, de ahogy lopva Luke ismerős arcélére 

pillantott, a felháborodás veszélyes gondolatfoszlányai 
gyülekeztek az elméjében. Mégis mit képzelt Luke, hogy ő 
miért került fogságba? Miért nem volt kíváncsi rá? Vagy miért 
nem lepte meg őt? Tényleg azt gondolta róla, hogy olyan 
borzalmas ember, aki törvénysértésre képes? 

Luke hirtelen megtorpant, Glass pedig nekiütközött. – Bocs 
– motyogta a lány, ahogy próbálta visszanyerni az 
egyensúlyát. 

– Az anyád tudja, hogy mi történt? – kérdezte Luke, amikor 
szembefordult a lánnyal. 

– Nem – felelete Glass. – Úgy értem, hallotta, hogy fogságba 
kerültem, de a földi küldetésről nem tudhatott semmit. – A 
kancellár világosan fogalmazott: a művelet szigorúan titkos 
volt. A szülőket addig nem értesítették, amíg meg nem 
bizonyosodtak róla, hogy a gyerekek túlélték az utazást – vagy 



amíg a Tanács meg nem bizonyosodott róla, hogy sohasem 
térnek vissza. 

– Örülök, hogy meg fogod látogatni. 
Glass erre nem mondott semmit. Tudta, hogy a fiú a saját 

anyjára gondolt, akit tizenkét éves korában veszített el. Ezért is 
költözött az akkor tizennyolc éves szomszédjához, Carterhez. 

– Aha – helyeselt remegő hangon Glass. Mindenképpen 
találkozni akart az anyjával, de tudta, hogy karperec nélkül is 
hamar meg fogják találni az őrök. El kellett döntenie, hogy mi 
a fontosabb. Az, hogy elbúcsúzzon az anyjától? Vagy az, hogy 
megkímélje attól, hogy végignézze, amint a lányát a biztos 
halálba viszik? – Mennünk kellene. 

Csendben végigsétáltak az összekötő hídon, Glass közben 
magába szívta a ragyogó csillagok látványát. Amíg be nem 
zárták egy szűk, ablaktalan cellába, fel sem tűnt neki, 
mennyire élvezte az összekötő hídról nyíló kilátást. Lopva 
Luke-ra pillantott, és nem tudta eldönteni, hogy megbántódjon 
vagy megkönnyebbüljön attól, hogy a fiú nem nézett rá. 

– Vissza kellene fordulnod – mondta Glass, amikor 
megérkeztek a főnixi átkelőhelyhez. Luke-nak igaza volt, senki 
nem őrizte az állomást. – Innen már boldogulok. 

Luke állkapcsa megfeszült, és bánatosan a lányra 
mosolygott. – Szökött elítélt vagy, és még így sem vagyok elég 
jó ahhoz, hogy az édesanyáddal találkozzam. 

– Nem így értettem – mondta a lány, és eszébe jutott az 
elektronikus nyom, amit a fiú a szkennerek miatt hagyott. – 
Nem vagy biztonságban, ha nekem segítesz. Nem 
kockáztathatom az életedet. Már így is sok mindent tettél 
értem. 



Luke felsóhajtott, mintha még mondani akart valamit, aztán 
bólintott. – Hát jó. 

A könnyeivel küszködő lány magára erőltetett egy mosolyt. 
– Mindent köszönök. 

Kicsit meglágyultak Luke arcvonásai. – Sok szerencsét, 
Glass! – A fiú közelebb hajolt, mire a lány megszokásból 
felemelte a fejét, de aztán Luke hátralépett. Szinte fizikai erő 
kellett ahhoz, hogy elszakítsa tekintetét a lányétól. Aztán szó 
nélkül megfordult, és csendben visszaindult oda, ahonnan 
jöttek. Glass nézte a távolodó fiút, az ajka közben arra a 
búcsúcsókra vágyott, amelyet soha többé nem kaphatott meg. 

 

Amikor Glass megérkezett a lakásuk ajtajához, felemelte 
ökölbe szorított kezét, és halkan bekopogott. Az ajtó résnyire 
nyílt, és kikémlelt rajta Glass anyja, Sonja. Abban a pillanatban 
érzelmek egész szimfóniája játszott az asszony arcán: a 
meglepetés, a boldogság, a zavarodottság és a félelem. 

– Te vagy az, Glass? – kapkodott levegő után Sonja, majd a 
lányáért nyúlt, mintha nem akart volna hinni a szemének. 
Glass hálásan fogadta anyja ölelését, és magába szívta 
parfümjének illatát. – Azt hittem, már sohasem látlak viszont. 
– Még egyszer magához ölelte Glasst, mielőtt behúzta volna a 
lakásba, és becsukta volna mögöttük az ajtót. Sonja hátralépett, 
és végigmérte a lányát. – Már csak a napokat számoltam. – A 
hangja suttogásig halkult. – Három hét múlva tizennyolc éves 
leszel. 

Glass megfogta anyja nyirkos kezét, és a kanapéhoz kísérte. 
– Úgy volt, hogy a Földre küldenek minket – mesélte. – 



Százunkat. – Mély lélegzetet vett. – Eredetileg én is velük 
utaztam volna. 

– A Földre? – ismételte Sonja olyan lassan, mintha csak a 
távolból ízlelgette volna a szót, hogy jobban szemügyre 
vehesse. – Édes istenem! 

– Dulakodás volt az indításkor, és a kancellár… – Glass 
megszédült, ahogy felidézte az indítófedélzeten történteket. 
Magában elmormolt egy imát Wellsért, hogy minden rendben 
legyen vele a Földön, hogy ott legyen mellette Clarke, és ne 
kelljen egyedül gyászolnia. – Felfordulás támadt, és sikerült 
megszöknöm – folytatta. Most nem akart belemenni a 
részletekbe. – Csak azért jöttem, hogy megmondjam neked, 
szeretlek. 

Az anyja szeme elkerekedett. – Szóval így lőtték meg a 
kancellárt. Jaj, Glass! – suttogta, és magához ölelte a lányát. 

Glass összerezzent, amikor a folyosóról lépések tompa zaja 
szűrődött be. Óvatosan az ajtó felé pillantott, majd 
visszafordult az anyjához. – Nem maradhatok sokáig – 
mondta, és bizonytalanul felállt. 

– Várj még! – Sonja talpra szökkent, megfogta Glass karját, 
és visszahúzta a kanapéra. Az asszony ujjai szorosan a lány 
csuklójára fonódtak. – A kancellár lélegeztetőkészüléken van, 
és ez azt jelenti, hogy Rhodes alkancellár irányítja a Kolóniát. 
Maradnod kellene még. – Szünetet tartott. – Rhodes egészen 
máshogy… kormányoz. Van esély arra, hogy téged is 
kegyelemben részesítsen, ö meggyőzhető. – Sonja felállt, és 
Glassra mosolygott, bár ragyogó szemében ettől nem gyűlt 
fény. – Addig várj meg itt. 



– Biztosan menned kell? – kérdezte vékony hangon Glass. 
Nem bírt volna elviselni egy újabb búcsúzást. Különösen 
akkor, amikor minden búcsúzás örökre szólhatott. 

Az anyja lehajolt, és homlokon csókolta Glasst. – Nem 
maradok sokáig. 

Glass figyelte, ahogy az anyja sietve az ajkát rúzsozza, majd 
kioson az üres folyosóra. Aztán felhúzta a térdét a 
mellkasához, és szorosan átölelte, mintha megpróbált volna 
mindent magában tartani, ami ki akart folyni. 

 

Glass nem volt biztos benne, hogy mennyit aludt, de ahogy 
összegömbölyödve feküdt a párnákon, amelyek megőrizték 
testének alakját, lehetségesnek tartotta, hogy az elmúlt hat 
hónap csak rémálom volt. Hogy valójában nem is került egy 
olyan börtöncellába, ahol nem volt más, csak két fémpriccs, 
egy csöndes, forrongó árkádiai cellatárs, valamint a zokogások 
emlékei, amelyek még jóval azután is kísértették, hogy 
elapadtak a könnyei. 

Amikor kinyitotta a szemét, az anyja ült mellette a kanapén, 
és Glass csapzott haját simogatta. – El van intézve – mondta 
neki halkan. – Kegyelmet kaptál. 

Glass odafordult, és felnézett az anyjára. – Hogyan? – 
kérdezte. A meglepetés sokkszerűen ébresztette álmából. 
Amikor felriadt, Luke emlékképei még a szemhéja belső falán 
követték egymást, és most elhessegette őket magától. – Miért? 

– Az emberek egyre nyugtalanabbak – magyarázta az anyja. 
– Múlt évben az elítélt fiatalkorúak közül senki sem élte túl az 
új tárgyalást, és az a benyomás alakult ki, hogy ez minden, 



csak nem igazságszolgáltatás. Te leszel a kivétel, annak 
bizonyítéka, hogy a rendszer még úgy működik, ahogy kell, 
hogy azok, akik hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, 
megkapják az esélyt A visszatérésre. Kicsit győzködnöm 
kellett róla Rhodes nlkancellárt, de végül belátta az igazamat – 
fejezte be az anyja. Fáradtan hátradőlt a kanapén, de látszólag 
megkönnyebbült. 

– Anya, én nem is tudom… Köszönöm. – Glass hirtelen nem 
tudott mást mondani. Mosolyogva ülő helyzetbe tolta magát, 
és a fejét anyja vállára hajtotta. Tehát újra szabad volt? Szinte 
fel sem tudta fogni a szó jelentését. 

– Édesem, semmit nem kell megköszönnöd. Érted bármit 
megtennék. – Sonja Glass füle mögé fésült egy hajtincset, és 
rámosolygott. – Ne feledd, hogy senkinek nem beszélhetsz a 
földi küldetésről. Komolyan beszélek. 

– De mi történt a többiekkel? Wells nem sérült meg? Nem 
tudnád kideríteni? 

Sonja tagadólag rázta a fejét. – Ha engem kérdezel, nem is 
volt küldtetés. Az a fontos, hogy most már biztonságban vagy. 
Kaptál egy második esélyt – súgta az anyja. – Viszont ígérd 
meg, hogy ezután nem csinálsz semmilyen butaságot. 

– Megígérem – mondta végül Glass, és hitetlenkedve 
megrázta a fejét. – Megígérem. 



9. FEJEZET 
Clarke 

Clarke félrehajtotta a gyengélkedőnek kijelölt sátor lapját, és 
kilépett a tisztásra. Ablakok nélkül is tudta, hogy hajnalodott. 
Az égen színkavalkád fogadta, míg a csípős levegő az agyának 
azokat az érzékelőit stimulálta, amelyeknek létezéséről eddig 
nem is tudott. Az élményt szívesen megosztotta volna azzal a 
két emberrel, akik miatt eredetileg meg akarta látogatni a 
Földet, ám tudta, hogy erre már sohasem kerülhet sor. 

A szülei halottak voltak. 
– Jó reggelt! 
Clarke megmerevedett. Szinte felfoghatatlan volt számára, 

hogy Wells hangja valaha a kedvenc hangja volt az egész 
világegyetemben. A fiú miatt haltak meg az ő szülei, és a 
holttestük egyre távolabb sodródott a világűrben mindattól, 
amit valaha ismertek és szerettek. Clarke egy gyenge 
pillanatában olyasmit osztott meg a fiúval, amit nem lett volna 
szabad. Wells hiába ígérte meg neki, hogy senkinek nem fogja 
elmondani, még huszonnégy óra sem telt el, és szaladt vele az 



apjához. Mindenáron a tökéletes fiú akart lenni, Főnix 
üdvöskéje, és ezzel elárulta a lányt, akit szeretett. 

Most odafordult Wellshez. Semmi nem tartotta vissza áltól, 
hogy nekitámadjon, de nem akart semmiféle összeütközést, 
amely csak meghosszabbította volna a társaságában töltött 
időt. 

Elhaladt volna Wells mellett, de a fiú megfogta a karját. – 
Várj egy percet! Csak szerettem volna… 

Clarke megfordult, és elrántotta a karját. – Ne érj hozzám! – 
sziszegte. 

Wells elkerekedett szemmel hátrébb lépett. – Sajnálom – 
mondta. A hangja egyenletes maradt, de az arca elárulta, hogy 
megbántódott. Clarke mindig látta az arcán, hogy mit érez. 
Wells rémesen hazudott, ezért is tudta a lány, hogy őszintén 
gondolta, amikor azt ígérte, hogy megtartja a titkot. Aztán 
valami miatt megváltozott a véleménye, és ennek Clarke szülei 
fizették meg az árát. 

Wells nem mozdult. – Csak meg akartam győződni róla, 
hogy veled minden rendben – mondta halkan. – Ma 
befejezzük az űrkomp átvizsgálását. Esetleg van valami, amire 
a betegek miatt szükséged lenne? 

– Igen, van. Kellene egy steril műtő, infúziók, egészalakos 
röntgenkészülék, valódi orvosok… 

– Fantasztikus munkát végzek 
– Még jobb munkát végezhetnék, ha az elmúlt hat hónapot 

fogság helyett egy kórházban töltöttem volna. – Ez 
alkalommal Wellst már nem érte felkészületlenül a csípős 
megjegyzés, és az arca kifejezéstelen maradt. 



Az ég egyre tisztább lett, és szinte aranyló fénybe vonta az 
egész tisztást. Úgy tűnt, mintha egy éjszaka alatt minden 
megtisztult volna. A fű zöldebb lett, és apró vízcseppek 
csillantak meg rajta. Egy korábban jelentéktelennek látszó 
cserjén bíborszínű virágok jelentek meg. A hosszú, 
elvékonyodó szirmok a nap felé nyúltak, és úgy hajladoztak a 
levegőben, mintha csak egy általuk hallott zenére táncoltak 
volna. 

Wells mintha csak a lány gondolataiban olvasott volna. – 
Soha nem jöttél volna ide, ha nem kerülsz fogságba – jegyezte 
meg halkan. 

A lány hirtelen visszafordult, hogy szembenézzen a fiúval. 
– Úgy gondolod, hogy hálásnak kellene lennem azért, amit 
tettél? A saját szememmel láttam meghalni gyerekeket, akik 
sohasem akartak idejönni, de kénytelenek voltak, mert valami 
szar alak elárulta őket, hogy fontosnak érezhesse magát. 

– Tudod, hogy nem így értettem. – Wells sóhajtva a lány 
szemébe nézett. – Sajnálom, Clarke. El sem tudom mondani, 
mennyire sajnálom. De nem azért csináltam, hogy fontosnak 
érezhessem magam. – Közelebb lépett volna hozzá, aztán 
meggondolta magát, és visszakozott. – Szenvedtél, és segíteni 
akartam neked. Nem bírtam elviselni, hogy olyannak lássalak. 
Csak azt akartam, hogy múljon el a fájdalom. 

Clarke gyomra összerándult a fiú hangjából kicsendülő 
gyengédségtől. – Megölték a szüléimét – mondta halkan, és 
ahogy oly sokszor a múltban, most is maga elé képzelte a 
jelenetet. Az anyja felkészül a tűszúrásra, majd a teste 
fokozatosan feladja a küzdelmet, végül jönnek azok a 
borzalmas pillanatok, amikor már csak az agya működik. 



Vajon felajánlották nekik a megszokott utolsó étkezést? 
Hirtelen fájdalom hasított Clarke szívébe, ahogy elképzelte 
apja élettelen testét az indítókabinban. Az ujjai biztosan 
pirosak voltak az egyedül elfogyasztott bogyóktól. – Ez a 
fájdalom sohasem múlik el. 

Egy ideig szótlanul nézték egymást, a csendnek mázsás 
súlya volt. Aztán Wells megtörte a szemkontaktust, 
elfordította a fejét, és a fölöttük magasodó fákat figyelte. A 
lombok közül mintha halk zeneszó szűrődött volna ki. 

– Hallod ezt? – kérdezte suttogva anélkül, hogy a lányra 
nézett volna. 

A dal egyszerre volt kísérteties és örömteli, mintha |B 
halványuló csillagok siratóénekének első taktusai lettek volna. 
Amikor Clarke már szinte biztos volt benne, hogy a szíve 
kettéhasad a keserédes szépségtől, a dallam szárnyalni 
kezdett, és világgá kürtölte a hajnal érkezését. 

Madarak. Igazi madarak. Látni nem látta őket, de tudta, 
hogy ott vannak. Elgondolkodott, hogy az első kolonisták 
hallottak-e még madáréneket, amikor felszálltak az utolsó 
űrhajóra. Vajon szólt-e nekik búcsúdal? Vagy a madarak akkor 
már kórusban énekeltek rekviemet a haldokló Földért? 

– Hihetetlen – mondta Wells, és azzal a mosollyal nézett a 
lányra, amit Clarke régóta ismert. A lány megborzongott. 
Olyan érzése támadt, mintha szellemet látott volna – egy olyan 
fiúnak a szellemét, akinek ostoba módon odaadta a szívét. 

Clarke képtelen volt elfojtani a mosolyát, miközben a lakásuk ajtaja 
előtt toporgó Wellst nézte. A fiú mindig ideges volt, ha nyilvános 
helyen csókolóztak, és a helyzet csak tovább romlott, amióta 
elkezdte a tiszti képzést. Látszólag kínosnak érezte, hogy 



egyenruhában csókolózzon egy lánnyal, és ez azért volt sajnálatos, 
mert amikor a lány meglátta őt egyenruhában, még inkább meg 
akarta csókolni. 

– Akkor holnap találkozunk. – Clarke elfordult, és a szkennerhez 
nyomta a hüvelykujját. 

– Várj! – mondta Wells. Hátrapillantott a válla fölött, majd 
megfogta a lány karját. 

Clarke felsóhajtott. – Wells! – kezdett bele, miközben próbált 
szabadulni a fiú szorításából. – Mennem kell. 

A fiú mosolygott, és erősebben szorította a lányt. – Itthon vannak 
a szüleid? 

– Igen. – Clarke az ajtó felé intett a fejével. – Le fogom késni a 
vacsorát. 

Wells várakozón bámulta a lányt. Sokkal szívesebben vacsorázott 
volna a lány családjával, minthogy otthon csendben üljön az apjával 
szemközt, de a lány nem hívhatta be magukhoz. Ma este biztosan 
nem. 

Wells oldalra hajtotta a fejét. – Nem fogok arcokat vágni, még 
akkor sem, ha az apád megint hozzákever valamit a fehérjekrémhez. 
Gyakoroltam. – Viccesen derűs mosoly terült szét az arcán, 
miközben határozottan bólogatott. – Nahát! Ez isteni! 

Clarke egy pillanatra összeszorította az ajkát, mielőtt válaszolt 
volna. – Szeretnék hatszemközt beszélni velük. 

Wells arca elkomorult. – Mi a baj? – Elengedte a lány karját, és 
kezét a lány arcához emelte. – Minden rendben? 

– Igen. – Clarke oldalra lépett, és lehajtotta a fejét, nehogy a 
szeme elárulja, amint vészjelzéseket küld a hazugságok közben. Nem 
halogathatta tovább, hogy beszéljen a szüleivel a kísérletekről. 

– Akkor jó – mondta lassan a fiú. – Találkozunk holnap? 



Wells meglepte Clarke-ot. Ahelyett, hogy puszit nyomott volna az 
arcára, karját a lány dereka köré fonta, és magához húzta. Amikor az 
ajka hozzáért a lányéhoz, Clarke egy pillanatra mindenről 
elfeledkezett, kivéve a fiú testének melegéről. De mire becsukta 
maga mögött az ajtót, a bőre már nem Wells érintése miatt 
bizsergett, hanem a rettegés miatt szúrt. 

A szülei a kanapén ültek, és mindketten felé fordultak. – Clarke! – 
Az anyja mosolyogva felállt. – Wells volt az odakint? Nincs kedve 
velünk vacsorázni…? 

– Nincs – vágta rá élesebben Clarke, mint szerette volna. – Nem 
ülnél le? Beszélni szeretnék veletek. – Keresztülvágott a szobán, és 
leült a szüleivel szemközti székre. Remegett, miközben két erő – a 
lángoló düh és a kétségbeesett remény – küzdött azért, hogy uralja 
a testét. Ahhoz, hogy igazolva lássa a dühét, szükség volt arra, hogy 
a szülei elismerjék, amit tettek. Mégis reménykedett, hogy hihető 
kifogással állnak majd elő. – Kitaláltam a jelszót – közölte 
egyszerűen. – Bejutottam a laboratóriumba. 

Az asszony szeme elkerekedett, ahogy visszahuppant a kanapéra. 
Aztán vett egy mély lélegzetet, és Clarke egy pillanatra azt remélte, 
hogy majd mindent megmagyaráz, hogy a szavaitól minden jobb 
lesz. Ehelyett azt a szót mondta ki suttogva, amitől Clarke 
előzetesen rettegett. – Sajnálom. 

Az apja megfogta az asszony kezét, közben Clarke-ra nézett. – 
Sajnálom, hogy mindezt látnod kellett – mondta halkan. – Tudom, 
hogy ez… megdöbbentő. De ők nem éreznek fájdalmat. Erről 
gondoskodunk. 

– Hogy tehettétek ez? – A kérdés gyengének hatott, képtelen volt 
alátámasztani a súlyos vádat, de jobb nem jutott a lány eszébe. – 
Embereken kísérleteztek. Gyerekeken. – A gyomra is felfordult, 
ahogy hangosan kimondta ezt, és epe kúszott fel a torkáig. 



Az anyja lehunyta a szemét. – Nem volt más választásunk – 
mondta halkan. – Tudod, hogy évekig próbáltuk más módszerekkel 
tesztelni a sugárszinteket. Amikor tájékoztattuk az alkancellárt, hogy 
emberi kísérletek nélkül nincsenek megdönthetetlen bizonyítékok, 
azt hittük, be fogja látni, hogy ez zsákutcába vezet. Ő viszont 
ragaszkodott hozzá, hogy… – Elcsuklott a hangja. Nem kellett 
befejeznie a mondatot, Clarke anélkül is tudta, mit akart mondani. – 
Nem volt más választásunk – ismételte kétségbeesetten az anyja. 

– Mindig van választásunk – mondta remegő ajakkal Clarke. – 
Mondhattatok volna nemet. Ha engem kérdeznek, inkább hagyom, 
hogy megöljenek, mint hogy beleegyezzem. 

– De ő nem azzal fenyegetett, hogy megöl minket. – Az apja 
hangja idegesítően nyugodt volt. 

– Akkor mi a francért csináljátok? – kérdezte éles hangon Clarke. 
– Azt mondta, ha nem egyezünk bele, akkor megöl téged. 

A madárdal abbamaradt, és feszült csendet hagyott maga után 
– mintha a zene átjárta volna a nyugalmat, és énekkel töltötte 
volna meg a levegőt. – Nahát! – mondta halkan Wells. – Ez 
csodálatos volt. – Még mindig a fákat nézte, mégis kinyújtotta 
a karját a lány felé, mintha csak visszarepült volna az időben, 
hogy megfogja annak a lánynak a kezét, aki valaha szerette őt. 

Megtört a varázs. Clarke megmerevedett, majd szó nélkül 
visszaindult a gyengélkedőhöz. 

 

Clarke majdnem orra bukott, amikor belépett a sötét sátorba. 
Igyekezett észben tartani, hogy ki kell cserélnie a kötést az 
egyik fiú lábán, a combján megsérült lánynál pedig meg kell 
erősítenie a laza varratot. Végre talált egy tárolót, amelyben 



igazi kötszerek és sebészi fonalak voltak, de sokkal többet 
addig nem tehetett, amíg nem került elő az elsősegélyláda. Az 
űrkompban nem volt, úgyhogy valószínűleg földet éréskor 
kizuhant onnan, és megsemmisült. 

Thalia az egyik tábori ágyon feküdt. Még mindig aludt, és 
úgy tűnt, hogy használt a legutóbbi kötés. Clarke már 
háromszor cserélt kötést azóta, hogy a földet érés után 
megtalálta Thaliát. A barátnője oldalán lévő csúnya sebből 
csak úgy ömlött a vér. 

Clarke gyomra felkavarodott, amikor eszébe jutott, hogyan 
varrta össze a sebet, és remélte, hogy a barátnője ennél 
kevesebbre fog emlékezni. A fájdalomtól Thalia elvesztette az 
eszméletét, és azóta is hol magánál volt, hol nem. Clarke 
letérdelt, és hátrafésült egy izzadt hajtincset barátnője 
homlokából. 

– Szia! – suttogta Clarke, amikor Thalia szeme rebbenve 
kinyílt. – Hogy érzed magad? 

A sérült lány magára erőltetett egy mosolyt, ami látszólag 
testének egyéb részeiből szívta el az energiát. – Remekül – 
felelte, de aztán megrándult az arca, és fájdalom villant a 
szemében. 

– Régebben ügyesebben hazudtál. 
– Sohasem hazudtam. – A hangja rekedtes volt, és színlelt 

felháborodásról árulkodott. – Csak szóltam az őrnek, hogy fáj 
a nyakam, és szükségem lenne egy új párnára. 

– És aztán meggyőzted, hogy a feketepiacról származó 
whiskytől nem énekelnél álmodban – tette hozzá mosolyogva 
Clarke. 

– Aha… Kár, hogy Lise nem adta alám a lovat. 



– Vagy hogy nem tudsz úgy énekelni, hogy megmentsd az 
életedet. 

– Éppen attól lett volna annyira jó! – tiltakozott Thalia. – Az 
éjszakai őr akkor már bármit megtett volna, hogy 
elhallgattasson. 

Clarke mosolyogva megrázta a fejét. – És még te mondod, 
hogy a főnixi lányok őrültek. – A Thaliát borító vékony 
takaróra mutatott. – Megnézhetem? 

Thalia bólintott, Clarke pedig felhajtotta a takarót. 
Miközben meglazította a kötést, igyekezett közömbös arcot 
vágni. A seb körül bepirosodott és megduzzadt a bőr, a 
varratok között genny fakadt. Clarke tudta, hogy önmagában 
nem a sebbel volt a gond. Rosszul nézett ki, de az 
egészségügyi központban az orvosoknak a szemük sem 
rebbent volna tőle. A valódi veszélyt a fertőzés jelentette. 

– Nagyon rossz? – kérdezte halkan Thalia. 
– Dehogy, remekül nézel ki – mondta Clarke. Könnyedén 

hagyta el ajkát a hazugság. A tekintete önkéntelenül is arra az 
üres tábori ágyra tévedt, amelyben a tegnap meghalt fiú 
töltötte az utolsó óráit. 

– Az nem a te hibád volt – jegyezte meg halkan Thalia. 
– Tudom – sóhajtott Clarke. – Csak jó lett volna, ha nincs 

egyedül. 
– Nem is volt. Wells itt volt vele. 
– Micsoda? – kérdezte összezavarodva Clarke. 
– Párszor bejött, hogy ránézzen a srácra. Szerintem téged 

keresett, amikor először itt járt, de aztán meglátta, milyen 
súlyosan sérült a srác, és… 



– Tényleg? – kérdezte Clarke. Nem volt egészen biztos 
benne, hogy megbízhat egy olyan lány megfigyelésében, aki a 
tegnap nagy részében öntudatlan volt. 

– Biztosan ő volt az – mondta egy másik hang. Clarke 
odapillantott, és látta, hogy Octavia felül, és vidáman 
mosolyog. – Nem mindennapi élmény, ha bejön hozzád Wells 
Jaha, és leül az ágyadhoz. 

Clarke hitetlenkedve ránézett. – Honnan ismered egyáltalán 
Wellst? 

– Pár évvel ezelőtt az apjával ellátogatott a nevelő-otthonba. 
A lányok hetekig másról sem tudtak beszélni. A srác kész 
szupernóva. 

Clarke mosolygott a waldeni szlengén, miközben Octavia 
így folytatta: – Kérdeztem tőle, hogy emlékszik-e rám. Azt 
felelte, hogy igen, de persze túlságosan úriember ahhoz, hogy 
nemet mondjon. – Színpadiasan felsóhajtott, és kézfejét a 
homlokára tette. – Ó jaj! Elszalasztottam életem szerelmét. 

– Hé, velem mi lesz? – Egy fiú, akiről Clarke azt hitte, hogy 
alszik, sértett pillantást vetett Octaviára, mire a lány csókot 
dobott neki. 

Clarke erre csak megrázta a fejét, és visszafordult 
Thaliához. A tekintete a barátnője arcáról ismét a fertőzött 
sebre vándorolt. 

– Az nem jó jel, ugye? – kérdezte halkan Thalia. Rekedtes 
hangját kikezdte a fáradtság. 

– Lehetne rosszabb is. 
– Te sem hazudsz valami fényesen. Mi van veled? – Thalia 

nehezen felvonta a szemöldökét. – Meggyengít a szerelem? 



Clarke megmerevedett, és elhúzta a kezét Thalia 
takarójáról. – Félrebeszélsz a sérülések miatt? – Felpillantott a 
válla fölött, és megkönnyebbült, amikor látta, hogy Octavia 
lelkesen beszélget az egyik árkádiai fiúval. Pontosan tudod, 
hogy mit tett velem. – Szünetet tartott, amikor az undortól 
felkavarodott a gyomra. – Hogy mit csinált a szüleimmel. 

– Persze, hogy tudom. – Thalia sajnálattal vegyes 
csalódottsággal nézett Clarke-ra. – De azt is tudom, mit 
kockáztatott, hogy idejöhessen. – Elmosolyodott. – Szeret 
téged, Clarke. Úgy szeret téged, amiről az emberek többsége 
egész életében csak álmodhat. 

Clarke felsóhajtott. – Nos, a te érdekedben remélem, hogy 
sohasem találkozol ezzel a szeretettel. 



10. FEJEZET 
Bellamy 

Őrület, hogy mennyit változott a környezetük egy nap alatt. 
Reggelente minden elevennek és újnak látszott. A metszően 
hideg levegő csak fokozta az összhatást. Délutánra aztán a 
fény veszített az erejéből, és vele együtt a színek is lágyabbak 
lettek. Bellamy ezt a kiszámíthatatlanságot szerette a legjobban 
eddig a Földben. Olyan volt, mint egy lány, akin nem 
igazodott ki az ember. Mindig is az olyanokat szerette, akiket 
nem tudott teljesen kiismerni. 

Nevetés hallatszott a tisztás egy távolabbi részéről. Bellamy 
odafordult, és látta, hogy két lány ült egy fa alacsony ágán, és 
kacagva csapkodtak egy hozzájuk felmászni próbáló fiút. A 
közelben egy csapat waldeni fiú dobálta egy árkádiai lány 
cipőjét, amit a tulajdonos nem igazán bánt, és nevetgélve 
csúszkált mezítláb a füvön. Bellamy egy pillanatra megsajnálta 
Octaviát, hogy még mindig nem volt elég jól ahhoz, hogy 
csatlakozhasson hozzájuk. Pedig sok örömben eddig nem volt 
része életében. De talán mégis így volt a legjobb, hogy nem 



kötődött igazán senkihez. Amint a bokája meggyógyul, 
Bellamyval egyszer és mindenkorra lelépnek innen. 

Bellamy felnyitott egy gyűrött élelmiszercsomagot, 
elfogyasztotta a tartalmának a felét, majd gondosan 
összehajtotta, és zsebre tette. Miután átkutatták a roncsot, azt 
találták, amitől mindannyian tartottak: az a pár hétre elegendő 
ellátmányuk volt csak, amit közvetlenül a földet érés után 
megtaláltak. Ennyit küldtek velük összesen. A Tanács vagy azt 
feltételezte, hogy a száz elítélt egy hónap után rájön majd, 
miképp maradjon életben, vagy eleve úgy tervezték, hogy nem 
sokáig szívják a földi levegőt. 

Graham a százak többségét rábírta arra, hogy adja át a 
megtalált élelmiszercsomagokat. Az újraelosztását vélhetően 
egy árkádiaira, Asherre bízta, ám ekkor már kialakult egy 
virágzó feketepiac, ahol élelmiszercsomagok cseréltek gazdát 
takarókért és extra vízadagok férőhelyért a zsúfolt sátrakban. 
Wells azzal töltötte a napját, hogy megpróbált mindenkit 
rábeszélni egy hivatalosabb rendszer kialakítására, de 
Grahamnek nem kellett sok idő, hogy leállítsa. 

Bellamy megfordult, amikor a vidámság hangjai között 
kiabálásra lett figyelmes. 

– Add ide! – bömbölt az egyik waldeni, miközben próbált 
elvenni valamit egy másiktól. Amint Bellamy odaért, rájött, 
hogy egy fejszén marakodtak. A kiabáló fiú a szerszám nyelét 
markolta, és próbálta elrántani, míg a másik a balta fejére 
próbált ráfogni. 

A többiek kezdtek köréjük gyűlni, de ahelyett, hogy 
Segítettek volna, a fák között szedtek össze tárgyakat. A 
szerszámok szétszórva hevertek a földön – még több fejsze, 



kés, sőt még lándzsa is. Bellamy elmosolyodott, ahogy a szeme 
megakadt egy íjon és mellette pár nyílvesszőn. 

Éppen ma reggel talált állatnyomokat – valódi 
állatnyomokat, amelyek az erdőbe vezettek. A felfedezése 
nagy felbolydulást okozott. Egy ponton már legalább három 
tucat ember gyűlt köré, és mindannyian intelligens, hasznos 
megjegyzéseket tettek, mint például: „valószínűleg ez nem 
madár” vagy: „úgy tűnik, négy lába van”. Végül Bellamy volt 
az, aki rávilágított, hogy azok pata- és nem mancsnyomok. Ez 
azt jelentette, hogy valószínűleg növényevő állattal volt 
dolguk, amit elméletileg el tudtak kapni, és el is tudtak 
fogyasztani. A fiú csak arra várt, hogy legyen mivel vadásznia, 
és most egy szerencsés véletlen folytán hozzájutott a 
fegyverhez. Remélhetőleg Octaviával már messze járnak, mire 
az élelmiszerkészletek lemerülnek, de nem akart kockáztatni. 

– Egy pillanat! – harsant egy hang a tömeg fölött, mire 
Bellamy felpillantott. Wells lépett be a körbe. – Nem 
hagyhatjuk, hogy akárkinél fegyver legyen. Szét kell 
válogatnunk őket, és rendszereznünk, csak azután dönthetünk 
róla, hogy kinél lehetnek. 

A tömeg horkantással és megvető tekintettel válaszolt. 
– Az a fiú túszul ejtette a kancellárt – folytatta Wells, 

miközben Bellamyra mutatott, aki már birtokba vette az íjat és 
a nyilakat. – Ki tudja, mire képes még. Azt akarjátok, hogy egy 
ilyen ember halálos fegyverrel sétálgasson? – Felszegte az állát. 
– Legalább szavazzunk róla. 

Bellamy nem bírta ki nevetés nélkül. Kinek képzelte magát 
ez a gyerek? Lehajolt, felvett egy kést a földről, és elindult 
Wells felé. 



Wells nem mozdult, Bellamy pedig elgondolkodott, hogy 
most vagy próbál keménynek tűnni, vagy nem is akkora balek, 
mint gondolta. Éppen amikor úgy tűnhetett, hogy szíven 
szúrja őt, Bellamy megfordította a fegyvert, hogy Wells felé 
legyen a markolat, és a kezébe nyomta. 

– Van egy hírem a számodra, szépfiú! – mondta kacsintva. – 
Itt mindenki bűnöző. 

De mielőtt Wells válaszolhatott volna, Graham ballagott 
melléjük. Wellsről Bellamyra nézett, majd kényszeredett 
mosoly villant át az arcán. 

– Egyetértek a tiszteletre méltó kis kancellárral – mondta 
Graham. – El kell zárnunk a fegyvereket. 

Bellamy hátralépett. – Micsoda? Hogy azokért is te legyél a 
felelős? – Végigsimított az íjon. – Felejtsd el! Már készen állok 
a vadászatra. 

Graham felhorkant. – Az igénytelen és minimális 
önbecsülésű lányokon kívül mégis mire vadásztál a 
Waldenen? 

Bellamyban nőtt a feszültség, de nem válaszolt. 
Időpocsékolás lett volna engedni Graham provokációjának, 
bár érezte, hogy viszket a tenyere. 

– Vagy talán nem is kell vadásznod őket – folytatta Graham. 
– Gondolom, ez az előnye, hogy van egy húgod. 

Émelyítő reccsenéssel csapódott neki Bellamy ökle Graham 
állkapcsának, mire Graham hátratántorodott. Túl kába volt 
ahhoz, hogy védekezőn felemelje a kezét, mielőtt Bellamy 
bevitt neki egy újabb ütést. Aztán kihúzta magát, és egy jól 
irányzott horoggal állón találta Bellamyt. Erre Bellamy 
felmordult, és teljes súlyával nekifeszülve, hátralökte 



ellenfelét. Graham kemény puffanással érkezett a pázsitra, de 
éppen amikor Bellamy készült volna megrúgni őt, félregurult 
onnan, és kihúzta alóla a lábát. 

Bellamy küzdött, próbált felülni, hogy ellenfele fölé 
kerekedjen, de már késő volt. Graham a földhöz szegezte, és a 
feje fölé emelt valamit, ami csillogott a napfényben. Egy kést. 

– Elég legyen! – üvöltött Wells. A gallérjánál megragadta 
Grahamet, és lehajította Bellamyról, aki zihálva az oldalára 
fordult. 

– Mi az isten? – tajtékzott Graham, miközben 
feltápászkodott. 

Bellamy felszisszent, ahogy feltérdelt, majd lassan felállt, és 
elsétált az íjért. Grahamre pillantott, aki éppen ellenségesen 
bámulta Wellst, így nem vette észre őt. 

– Csak azért, mert a kancellár takart be esténként, még nem 
leszel automatikusan főnök! – csattant fel Graham. – Nem 
érdekel, hogy apuci mit mondott neked, mielőtt idejöttünk. 

– Nem akarok főnök lenni. Csak az érdekel, hogy életben 
maradjunk. 

Graham gyors pillantást váltott Asherrel. – Ha neked ez a 
fontos, akkor azt javaslom, törődj a magad dolgával! – 
Lehajolt, és felvett egy kést a földről. – Nem akarjuk, hogy 
balesetek történjenek. 

– Márpedig itt nem így fogjuk intézni a dolgokat – mondta 
Wells, és nem tágított. 

– Valóban? – vonta fel a szemöldökét Graham. – És miből 
gondolod, hogy bármi beleszólásod van ebbe? 



– Abból, hogy nem vagyok hülye. De ha már alig várod, 
hogy te legyél az első bűnöző, aki évszázadok óta először 
próbál embert ölni a Földön, állok elébe. 

Bellamy kifújta magát, ahogy átvágott azon a tisztáson, 
amelyhez közel voltak a korábban látott állatnyomok. Nem 
hiányzott neki, hogy leálljon keménykedni, pláne azután, hogy 
élelmet tudott szerezni. A vállára vette az íjat, és belépett az 
erdőbe. 

Már egész fiatalon megtanulta, hogy ha akar valamit, akkor 
csak magára számíthat. 

Bellamy nyolcéves volt, az első látogatáskor. 
Az anyja nem volt otthon, de elmondta neki, hogy pontosan mit 

csináljon. Az őrök ritkán ellenőrizték az ő részlegüket. Sokan a 
közelben nőttek fel, és habár az újoncok szerettek büszkélkedni az 
egyenruhájukkal, és korábbi vetélytársukat zaklatni, a szomszédok 
után nyomozni nem tűnt helyénvalónak. Viszont az egyértelmű volt, 
hogy aki náluk vezette a házkutatást, az nem helybeli volt. Nem is 
csak a gőgös hanghordozása miatt, hanem leginkább amiatt, ahogy 
végignézett a szűkös lakásukon. Az arckifejezése egyszerre 
árulkodott meglepetésről és megvetésről, mintha nem tudta volna 
elképzelni, hogy emberi lények laknak itt. 

Kopogás nélkül lépett be, mialatt Bellamy a reggeli után 
mosogatott. Naponta csak pár óráig volt folyó vizük, általában akkor, 
amikor az anyja a napmezőn dolgozott. Bellamy úgy megijedt, hogy 
elejtette az éppen elmosott csészét. Elborzadva nézte, ahogy a 
csésze nagyot koppant a padlón, majd elgurult a kamra felé. 

Az őr szeme ide-oda mozogott, ahogy a szaruhártya-kijelzőt 
olvasta. – Bellamy Blake? – kérdezte furcsa főnixi kiejtéssel, ami úgy 



hangzott, mintha teli szájjal beszélt volna. Bellamy lassan bólintott. 
– Édesanyád itthon van? 

– Nincs – válaszolta a fiú. Ügyelt, hogy a hangja ne remegjen, 
éppen úgy, ahogy az anyjával gyakorolták. 

Egy másik őr lépett be az ajtón. Miután a tiszt biccentett, tompa, 
monoton hangon kérdezgetni kezdett, azt sugallva, hogy aznap már 
tucatjára mondja el ugyanazt a szöveget. 

– Van-e több mint három étkezésre elegendő élelmiszer a 
lakásban? – kérdezte unottan. Bellamy megrázta a fejét. – Van-e 
másik energiaforrás is a…? 

Bellamy szíve olyan hangosan vert, hogy úgy tűnt, elnyomja az őr 
szavait. Habár az anyja számtalanszor kikérdezte, és minden 
eshetőségre felkészítette, meg sem fordult a fejében, hogy az őr így 
fogja méregetni a lakásukat. Amikor a tekintete megállapodott az 
elgurult csészén, majd elindult a kamra felé, Bellamy azt hitte, hogy 
felrobban a mellkasa. 

– Hajlandó vagy válaszolni a kérdésekre? 
Bellamy felnézett, és látta, hogy mindketten őt bámulják. A tiszt 

mérgesen és türelmetlenül bámulta, a másik őr egyszerűen 
unottnak látszott. 

Bellamy bocsánatot kért, de az egész inkább zihálásnak hatott. 
– A két regisztrált személyen kívül tartózkodik-e nálatok más 

állandó lakos? 
Bellamy mély lélegzetet vett. – Nem – préselte ki magából a szót. 

Végre eszébe jutott, hogy felvegye azt a bosszús arckifejezést, amit 
az anyjával gyakoroltak a tükör előtt. 

A tiszt felvonta a szemöldökét. – Sajnáljuk, hogy feleslegesen 
raboltuk az idődet – mondta erőltetett szívélyességgel, Még utoljára 
körbenézett a lakáson, majd kilépett az ajtón, amit az őt követő őr 
csapott be. 



Bellamy térdre zuhant, és túlságosan rémült volt ahhoz, hogy 
megválaszolja az őt foglalkoztató kérdést: mi lett volna, ha az őrök 
benéznek a kamrába? 



11. FEJEZET 
Glass 

Miközben Glass Cora és Huxley mögött haladt a vásárcsarnok 
felé, azon kapta magát, hogy azt kívánja, bárcsak várt volna 
még pár napot az anyja, mielőtt elújságolja mindenkinek, hogy 
a lánya kegyelmet kapott. Eleinte el volt ragadtatva, hogy 
láthatja a barátnőit. Amikor aznap reggel meglátogatták, 
mindhárman zokogva örültek, hogy viszontláthatják egymást. 
De most, ahogy Cora és Huxley sejtelmesen egymásra 
mosolygott egy számára ismeretlen fiú láttán, 
magányosabbnak érezte magát, mint a börtöncellában. 

– Fogadok, hogy egy csomó pontod van még – jegyezte meg 
Huxley, miközben megölelte Glasst. – Irigykedem. 

– Csak annyim van, amennyit anyám utalt ma reggel. – 
Glass esetlenül rámosolygott. – A többit azután letörölték, 
hogy fogságba kerültem. 

– Még mindig nem akarom elhinni – mondta drámai 
hangsúllyal Huxley, majd halkabban így folytatta: – Igazából 
nem is mesélted még, miért kerültél fogságba! 



– Mert nem akar beszélni róla! – csattant fel Cora, és 
idegesen hátrapillantott. 

Nem, te nem akarsz beszélni róla, gondolta Glass, ahogy 
ráfordultak a B fedélzet fő folyosójára, egy hosszú, széles 
átjáróra, melynek egyik oldalát panorámaablakok, másikat 
műnövények közé ékelt padok szegélyezték. Dél volt; a padok 
többségét anyja korabeli nők foglalták el, akik napraforgómag-
teát szürcsöltek, vagy beszélgettek. Elméletileg az ember csak 
fejadagpontokért kaphatott teát, de Glass már nem is 
emlékezett, mikor kérték tőle utoljára, hogy szkennelje be az 
ujját. És ez csak az egyike volt a főnixi élet apró örömeinek, 
ami egészen addig fel sem tűnt neki, amíg meg nem 
ismerkedett Luke-kal. 

A lányok végigsétáltak a folyosón, Glass pedig érezte a 
rászegeződő tekinteteket. A gyomra görcsbe rándult, 
miközben azon töprengett, hogy melyik volt a borzasztóbb: az, 
hogy fogságban volt, vagy az, hogy kegyelmet kapott. 
Büszkén előrenézett, és próbált magabiztosnak mutatkozni. Az 
ő példáján keresztül akarták megmutatni, milyen igazságos a 
Kolónia, és neki ehhez méltón kellett viselkednie, mintha ezen 
múlt volna az élete. Mert most valóban ezen múlt. 

– Szerinted van esély arra, hogy Clarke is kegyelmet kap? – 
kérdezte Huxley, mire Cora figyelmeztetően ránézett. – 
Egyébként ti lógtatok így együtt a fogságban vagy valami? 

– Istenem, Huxley, nem hagynád már abba? – 
méltatlankodott Cora, és együtt érzőn megérintette Glass 
keiét. – Ne haragudj! Csak az van, hogy amikor nem sokkal 
utánad elítélték Clarke-ot, senki sem akarta elhinni, hogy pár 



hónap alatt ez két főnixi lánnyal is megtörténhetett. Aztán 
amikor visszajöttél, elkezdtek terjedni apletykák, hogy… 

– Semmi gond – mondta Glass, mosolyt erőltetve az arcára, 
hogy jelezze, nem esik nehezére beszélni róla. – Clarke-ot elég 
hamar magánzárkába küldték, úgyhogy nem láttam túl 
gyakran. És nem tudom, hogy kegyelmet kap-e vagy sem – 
hazudott, emlékezve anyja kérésére, hogy nem beszélhet a 
földi küldetésről. – Nem tudom, mikor lesz tizennyolc… Az én 
ügyemet azért tárgyalták újra, mert mindjárt betöltőm. 

– Ó, tényleg, a szülinapod! – kiáltott fel Huxley, és lelkesen 
tapsolt. – El is felejtettem, hogy mindjárt itt van. 
Mindenképpen vennünk kell neked valamit a 
vásárcsarnokban. 

Cora bólintott. Látszólag örült, hogy visszakanyarodtak egy 
kellemesebb témához, miközben már majdnem megérkeztek 
az úti céljukhoz. 

A hatalmas főnixi vásárcsarnok a B fedélzet végében 
helyezkedett el. A panorámaablakokon kívül volt egy óriási 
csillár, amelyet feltehetően a párizsi Operaházból mentettek ki 
órákkal azelőtt, hogy az első bomba Nyugat-Európára hullott. 
Akárhányszor hallotta a történetet Glass, mindig fájt a szíve 
azokért, akiket talán megmenthettek volna helyette, bár nem 
tagadta, hogy a csillár lélegzetelállítóan gyönyörű. A 
mennyezetről és az ablakokról visszaverődő fényben olyan 
volt, mint egy miniatűr csillagrendszer, amely a fejük felett 
forogva ragyogott. 

Huxley elengedte Glass karját, hogy jobban szemügyre 
vehessen egy pár mutatós szalagot. Tudomást sem vett 
azokról a közelben álló lányokról, akik Glass láttán hirtelen 



elhallgattak. Glass elpirult, és Cora után sietett, aki éppen a 
hátsó falhoz közeli egyik textilpavilonban nézelődött. 

Kínosan közel húzódott Corához. A barátnője átnézte a 
szöveteket, és a szépen elrendezett halmokból csakhamar 
szétszórt kupacok lettek, miközben a waldeni eladónő 
szívélyesen mosolygott. – Nézd ezt a sok vackot! – súgta Cora, 
majd odébb dobott egy zsákvásznat és pár gyapjúmintát. 

– Mit keresel? – kérdezte Glass. Kézbe vett egy kisebb 
halvány rózsaszín selyemdarabot. A szélén lévő rozsda- és 
vízfoltok ellenére is gyönyörű volt, viszont egy kis táskára 
való szövetet is nehezen lehetett volna hozzágyűjteni, 
nemhogy egy teljes ruhára valót. 

– Rengeteg időt öltem abba, hogy elég kék szatént gyűjtsék, 
és most, hogy összejött egy ruhára való, kellene rá még egy 
réteg, hogy ne tűnjön foltvarrottnak. – Cora felvonta az orrát, 
ahogy egy nagyobb poliészterdarabot nézegetett. – Mennyibe 
kerül? 

– Hatba – felelte a waldeni nő. 
– Ne vicceljen már! – forgatta a szemét Cora, miközben 

Glassra pillantott. – Ez egy zuhanyfüggöny. 
– A Földön készült. 
Cora felnevetett. – Na, és ki hitelesítette? 
– És ehhez mit szólsz? – kérdezte tőle Glass, és egy kék 

hálószövetet tartott a kezében. Úgy nézett ki, mintha régen egy 
bevásárlótáska része lett volna, viszont ha ruhát csinálnak 
belőle, senki nem jön rá. 

– Ó! – kiáltott fel Cora, és kikapta Glass kezéből az anyagot. 
– Nekem tetszik. – Magához mérte, hogy megnézze a hosszát, 
majd Glassra mosolygott. – Jó, hogy I fogságban megmaradt 



az ízlésed. – Glass örült a megjegyzésnek, de nem szólt 
semmit. – Na, és mit fogsz felvenni? 

– Hová? 
– Hát az üstökösnéző buliba! – válaszolta Cora, megnyomva 

minden szótagot, mintha egy kisgyerekkel beszélne. 
– Bocs. – Glass megvonta a vállát. Úgy tűnt, hiába töltött hat 

hónapot a fogságban, naprakésznek kellett volna lennie a 
főnixi társasági programokból. 

– Anyukád nem beszélt róla, amikor visszajöttél? – folytatta 
Cora, közben alsószoknyaként a dereka köré tekerte a 
hálószövetet. – Egy üstökös olyan pályán mozog, hogy éppen 
mellettünk halad majd el. Közelebb lesz, mint eddig bármelyik 
a Kolónia születése óta. 

– És emiatt lesz egy buli? 
Cora bólintott. – A megfigyelőfedélzeten. Különféle 

engedményeket tettek, úgyhogy lesz étel, ital, zene, minden 
egyéb. Én Vikrammal megyek – vigyorgott, majd 
lebiggyesztette az ajkát. – Biztos nem bánja majd, ha velünk 
tartasz. Tudja, hogy most… különlegesek a körülmények. – 
Együtt érzőn Glassra mosolygott, majd visszafordult a 
waldeni nőhöz. – Mennyi lesz? 

– Kilenc. 
Glass feje hirtelen elkezdett lüktetni. Valamit motyogott 

Corának, aki még mindig az eladónővel alkudozott, és odébb 
ment, hogy egy közeli vitrinben megnézze az ékszereket, 
önkéntelenül is végigsimított csupasz nyakán. Mindig is ott 
viselte a nyakláncba épített csipet, azt az eszközt, amelyet a 
főnixi lányok választanak a fülbevalóba épített változat vagy a 
szaruhártya-kijelző helyett. Divatos volt egy ékszerbe rejteni a 



csipet, ha az ember elég szerencsés volt ahhoz, hogy volt a 
családban egy alkalmas emléktárgy, vagy talált valamit a 
vásár-csarnokban. 

Éppen a csillogó gyűjteményt pásztázta, amikor a szeme 
megakadt egy fénylő aranytárgyon: ovális medál volt egy 
finom láncon. Glass mély lélegzetet vett, ahogy 
fájdalomhullám söpört végig rajta váratlanul, lüktető gyász és 
bánat kíséretében átjárva minden porcikáját. Tudta, hogy el 
kellene fordulnia, és tovább kellene mennie, mégsem bírt 
ellenállni a kísértésnek. 

Remegő kézzel az ékszerért nyúlt, melynek körvonalai 
elhalványultak a szemét elöntő könnyek miatt. Gondosan 
végigfuttatta ujjait a medál hátulján, és ránézés nélkül is tudta, 
hogy díszes dőlt G betű volt belevésve. 

– Tényleg nem bánod, hogy a Waldenen kell töltened a 
szünnapodat? – kérdezte Luke, miközben fejét a lány feje mellé 
hajtotta a kanapén. Aggodalmas arckifejezése annyira őszinte és 
komoly volt, hogy a lány majdnem elnevette magát. 

– Hányszor mondjam még? – Glass fellendítette a lábát, és 
keresztbe tette őket Luke-én. – Sehol máshol nem lennék 
szívesebben. 

– Anyukád nem akart valami puccos partit rendezni? 
Glass a fiú vállára hajtotta fejét. – De, csak mi értelme, ha te nem 

lehetsz ott? 
– Nem akarom, hogy csak azért feladd az egész életedet, mert én 

nem lehetek a része. – Luke végigsimított Glass karján, majd hirtelen 
komoly hangon megkérdezte: – Van olyan, hogy azt kívánod, 
bárcsak ne állítottunk volna meg aznap este? 



Az elismert műszaki alakulat tagjaként Luke-ot általában nem 
osztották be átkelőhelyekhez szolgálatra, de egyik délután behívták, 
éppen amikor Glass a Wellsszel való közös tanulásból sietett haza. 

– Viccelsz? – Glass arcon csókolta a fiút. Bőrének íze elég Volt 
ahhoz, hogy egész testében megborzongjon, majd ajkával 
végigcirógatta a fiú álla és füle közötti területet. – Életem legjobb 
döntése volt, amikor megszegtem a kijárási tilalmat – súgta, mire a 
fiú enyhén megremegett. 

A Főnixen nem vették szigorúan a kijárási tilalmat, a lányt mégis 
megállították az őrök. Az egyikük nehéz perceket szerzett neki, 
amikor előbb ujjlenyomat-szkennelésre kötelezte, majd ellenséges 
kérdéseket tett fel. Végül a másik őr közbelépett, és ragaszkodott 
hozzá, hogy hazakísérje a lányt. 

– Életem legjobb döntése volt, amikor hazakísértelek – mormolta 
Luke. – Igaz, kínszenvedés volt megállni, nehogy megcsókoljalak. 

– Akkor talán pótoljuk be az elvesztegetett órákat! – mondta 
csábítón Glass, és megint a fiú szájára tapasztotta ajkát. A csókjai 
egyre sürgetőbbé váltak, ahogy Luke gyengéden a haját simogatta. 
Glass addig izgett-mozgott, amíg Luke ölében kötött ki, és érezte, 
ahogy a fiú a másik karjával megtámasztja őt a derekánál. 

– Szeretlek – súgta a fiú a lány fülébe. Glass mindig 
beleborzongott, valahányszor ezt hallotta tőle. 

Kicsit elhúzódott, épp csak annyira, hogy lélegzethez jusson. – Én 
is szeretlek – zihálta, és megint megcsókolta a fiút, miközben 
végigsimított az oldalán, majd a keze megpihent a trikó és az öv 
közötti fedetlen részen. 

– Tartsunk szünetet! – javasolta Luke, és gyengéden arrébb tette 
a lány kezét. Az elmúlt hetekben egyre nehezebb volt visszafogni 
magukat attól, hogy túl messzire merészkedjenek. 



– Nem akarok. – Glass szemérmesen rámosolygott, és ajkával 
ismét a fiú füléhez közelített. – És ez az én szülinapom. 

Luke nevetett, majd felnyögött, ahogy a lánnyal a karjában felállt 
a kanapéról. 

– Tegyél le! – kérte kacagva Glass, miközben a lábával rúg-kapált. 
– Mit csinálsz? 

Luke elindult vele. – Elviszlek a vásárcsarnokba. Elcseréllek egy 
olyan lányra, aki nem akar mindenáron bajba keverni engem. 

– Hé! – kiáltott fel színlelt sértettséggel Glass, és a fiú mellkasába 
öklözött. – Tegyél le! 

Luke visszafordult az ajtóból. – Rendesen fogsz viselkedni? 
– Mi? Nem az én hibám, hogy nem bírok ellenállni neked, annyira 

jól nézel ki. 
– Glass! – szólt rá Luke. 
– Rendben, megígérem. 
– Helyes. – Luke visszament a kanapéhoz, és gyengéden 

lefektette a lányt. – Ugyanis sajnálhatnád, ha nem tudnám odaadni 
az ajándékodat. 

– Mi az? – kérdezte Glass, miközben felült a kanapén. 
– Egy erényöv – felelte komolyan Luke. – Nekem. A vásár-

csarnokban találtam, egy vagyonba került, de megérte, hogy 
megvédjen a… 

Glass ismét belebokszolt a fiú mellkasába, mire Luke felnevetett, 
és magához ölelte. – Ne haragudj! – mondta vigyorogva. Benyúlt a 
zsebébe, aztán megállt. – Nincs becsomagolva vagy ilyesmi. 

– Nem baj. 
Előhúzott valamit a zsebéből, és a lány felé nyújtotta. 

Aranymedál csillogott a tenyerében. 



– Luke, hisz ez gyönyörű! – mondta Glass elcsukló hangon, és az 
ékszerét nyúlt. Tátva maradt a szája, ahogy végighúzta ujjait a finom 
széleken. – Ez a Földön készült. – Meglepve a fiúra nézett. 

Luke biccentett. – Igen, legalábbis a nyilvántartás szerint. – 
Kivette a kezéből. – Szabad? 

Glass bólintott, mire Luke mögé lépett, hogy bekapcsolja a 
láncot. A fiú félresimította a haját a nyakából, mire a lány 
megremegett az érintésétől. Csak elképzelni tudta, hogy egy ilyen 
ékszer mennyibe kerülhetett. Luke valószínűleg az összes 
megtakarítását ráköltötte. Még őrként sem tudott túl sok 
fejadagpontot félretenni. – Imádom – mondta a lány. Végighúzta 
kezét a láncon, és szembefordult a fiúval. 

A fiú mosolya beragyogta az egész arcát. – Annyira örülök. – Luke 
megfordította a medált, hogy megmutassa az aranyba vésett G-t. 

– Ezt te csináltad? – kérdezte Glass. 
Luke bólintott. – Azt szeretném, hogy az emberek száz év múlva 

is tudják, hogy ez valaha a tiéd volt. – Ujját a medálra tette, és a lány 
bőréhez szorította. – Most már csak meg kell töltened a saját 
emlékeiddel. 

Glass elmosolyodott. – Tudom, hogy milyen emlékkel szeretném 
kezdeni. – Felnézett, és azt várta, hogy Luke a szemét forgatja majd, 
ehelyett a fiú arca komoly maradt. Találkozott a tekintetük, és egy 
hosszú pillanatig csak a szívük dobbanását lehetett hallani a 
lakásban. 

– Biztos vagy benne? – kérdezte Luke. Enyhén ráncolta a 
homlokát, miközben végigsimított a lány karján. 

– Biztosabb, mint eddig bármiben az életemben. 
Luke kézen fogta Glasst, mire a lányon jóleső borzongás futott 

végig. Összekulcsolták az ujjaikat, aztán szó nélkül elindultak a 
hálószoba felé. 



Hát persze hogy Luke becserélte, mondta magának Glass. 
Nevetséges lett volna megtartani egy ilyen értékes tárgyat, 
főleg miután a szerelme összetörte a szívét. Mégis a gondolat, 
hogy a kiselejtezett nyaklánca ott árválkodott a 
vásárcsarnokban, olyan kínzó fájdalmat szabadított fel benne, 
hogy majd’ kettéhasadt a szíve. Valaki Glass halántékára tette 
a kezét, és ez kizökkentette a lányt a merengésből. Összeszedte 
magát, és lélekben felkészült egy távoli ismerősre, aki nyílt 
gyanakvással a szemében méregeti majd. Ám amikor 
megfordult, valaki más állt előtte. 

Luke. 
A fiú elég hosszan nézte ahhoz, hogy Glass elpiruljon, de 

hamar szertefoszlottak a reményei, amikor Luke tekintete az 
asztalra vándorolt. Különös kifejezés villant át az arcán, amint 
meglátta a nyakláncot. – Csodálkozom, hogy még nem csaptak 
le rá – mondta csendesen a fiú. – Olyan szép. – Leengedte a 
karját; és szomorú mosolyt villantott a lányra. – Igaz, a 
legszebb emlékek tudnak a legjobban fájni. 

– Luke – kezdte Glass –, én… – De aztán ismerős alakot vett 
észre a fiú mögött. Camille állt a papírra írt szövegek 
standjánál, és tekintetét Glassra szegezte. 

Luke hátrapillantott a válla fölött, majd visszafordult 
Glasshoz. – Camille az apját helyettesíti, aki megbetegedett. 

– Sajnálom – mondta Glass. De mielőtt bármi mást 
mondhatott volna, hangos szóváltásra lett figyelmes. 

Glass odafordult, és látta, hogy Cora kiabál a waldeni 
eladónővel. – Ha nem hajlandó elfogadható árat mondani, 
akkor nem tehetek mást, fel fogom jelenteni csalásért! – Az 
eladónő elsápadt, és mondott valamit, amit Glass nem hallott, 



de Corának tetszhetett, mert elmosolyodott, és odatartotta 
hüvelykujját a szkennerhez, f Glass szégyenkezve fintorgott 
barátnője viselkedése miatt. – Ne haragudj, mennem kell! 

– Ne menj! – kérte Luke, és megérintette a lány karját. – 
Aggódtam miattad. – Aztán halkabbra fogta a hangját. – Mit 
keresel itt? Biztonságban vagy? 

A lány összetört szívére gyógyírként hatott a fiú hangjából 
kicsendülő aggodalom, de ettől még nem múlt el a fájdalom. – 
Biztonságban. Igazából kegyelmet kaptam. – Glass próbálta 
úgy mondani, hogy ne remegjen a hangja. 

– Kegyelmet? – Elkerekedett a fiú szeme. – Nahát! Nem 
hittem volna, hogy… Ez hihetetlen. – Szünetet tartott, mintha 
nem tudta volna, hogyan folytassa. – Sohasem mesélted el, 
hogy miért kerültél fogságba. 

Glass a földre szegezte a tekintetét, miközben a nyomasztó 
késztetéssel viaskodott, hogy elmondja Luke-nak az igazat. 
Megérdemli, hogy boldog legyen, emlékeztette magát keményen. 
Ő már nem a tiéd többé. 

– Nem érdekes – mondta végül a lány. – Magam mögött 
akarom tudni ezt az egészet. 

Luke mereven nézett rá, és Glass fejében egy pillanatra 
megfordult, hogy átlát-e rajta a fiú. – Akkor vigyázz magadra! 
– búcsúzott. 

Glass bólintott. – Vigyázni fogok. – Tudta, hogy ez egyszer 
helyesen cselekedett. Mégis azt kívánta, bár ne fájt volna 
ennyire. 



12. FEJEZET 
Clarke 

Clarke a gyengélkedőként használt sötét sátorban ült, és 
idegesen nézte, ahogy Thalia nyugtalanul hánykolódik alvás 
közben. A fertőzés rosszabbodásával egyre magasabbra 
szökött a láza. 

– Szerinted miről álmodik? 
Clarke megfordult, és látta, hogy Octavia felült, és tágra 

nyílt szemmel bámulta Thaliát. 
– Nem tudom – hazudta Clarke. Pedig Thalia arckifejezése 

elárulta, hogy megint az apjára gondol. Clarke barátnője azért 
került fogságba, mert megpróbált gyógyszert lopni, miután a 
Tanács az apja kezelése ellen döntött. A korlátozott 
gyógyszerkészletek miatt túl csekélynek ítélték az esélyeit 
ahhoz, hogy megérje őt támogatni. Thalia még mindig nem 
tudta, mi történt az apjával. Lehet, hogy lánya fogságba 
kerülése után legyőzte a kór, de az is lehet, hogy két kézzel 
kapaszkodott az életbe, és azért imádkozott, hogy még egyszer 
láthassa a lányát. 



Thalia felnyögött, és összegömbölyödött. Clarke-ot Lillyre 
emlékeztette, akihez az egyik rosszabb éjszakáján osont be a 
laboratóriumba, hogy ne szenvedjen egyedül a barátnője. 
Clarke most is ugyanolyan kétségbeesettnek és magányosnak 
érezte magát, bár itt senki nem gátolta Thalia gyógyításában. 
Csak akkor tudta volna enyhíteni a fájdalmait, ha előkerülnek 
a földet érés közben elveszett gyógyszerek, azok nélkül 
ugyanis semmit nem tehetett. 

Valaki félrehajtotta a sátorlapot, mire a tér megtelt fénnyel 
és metszően hideg levegővel. Bellamy lépett be lendületesen a 
sátorba. Íj volt a vállára vetve, a szeme csillogott. – Jó napot, 
hölgyeim! – mondta mosolyogva, miközben odalépett Octavia 
tábori ágyához. Megállt, összekócolta a húga haját, amely még 
mindig össze volt fogva egy piros szalaggal. Elég közel állt 
ahhoz, hogy Clarke akaratlanul is megérezze a hű bőréhez 
tapadó izzadság fanyar szagát, amelybe valami másnak az 
illata is keveredett, amit ugyan nem ismert fel, de a fákat 
juttatta eszébe. 

– Hogy van a bokád? – kérdezte Bellamy Octaviát, 
miközben túlzó buzgalommal, minden lehetséges szögből 
megvizsgálta a lány sérült testrészét. 

A lány óvatosan behajlította a lábát. – Sokkal jobban – 
felelte, majd Clarke-hoz fordult. – Elmehetek már? 

Clarke elbizonytalanodott. Octavia bokája még mindig 
érzékeny volt, és sehogy sem készíthetett neki hatékony 
merevítőt. Tudta, ha a lány túl nagy nyomást helyezne rá, 
ismét kificamíthatja, vagy akár rosszabbul is járhat. 



Octavia felsóhajtott, majd az ajkát biggyesztve, szinte 
esedezve megszólalt: – Kérlek! Nem azért jöttem a Földre, 
hogy egy sátorban ücsörögjek. 

– Neked nem volt választásod – mondta erre Bellamy. – De 
én nem azért kockáztattam az életemet, hogy végignézzem, 
ahogy elüszkösödik a lábad. 

– Honnan tudsz te az üszkösödésről? – kérdezte 
meglepetten Clarke. A Kolóniában soha senkinél nem 
alakulhatott volna ki ez a fertőzés, és a lány kételkedett benne, 
hogy sokan olvastak volna régi orvosi könyveket a maguk 
szórakoztatására. 

– Csalódást okoztál, doktornő. – A fiú felvonta a 
szemöldökét. – Nem hittem, hogy te is olyan vagy. 

– Milyen? 
– Olyan főnixi, aki minden waldeniről azt képzeli, hogy 

tanulatlan. 
Octavia a szemét forgatta, ahogy Bellamyhoz fordult. – 

Nem kell mindent sértésnek venned. 
Bellamy már válaszra nyitotta a száját, de aztán önelégülten 

a húgára vigyorgott. – Válogasd meg a szavaidat, 
máskülönben nélküled megyek el. – Megigazította az íjat a 
vállán. 

– Ne hagyj itt! – A lány hirtelen elkomorodott. – Tudod, 
hogy gyűlölöm a bezártságot. 

Különös kifejezés villant át a fiú arcán, Clarke pedig 
eltöprengett, hogy mi járhat a fejében. Végül a fiú 
elmosolyodott. – Na jó, kiviszlek, de csak rövid időre. Még 
sötétedés előtt el akarok menni vadászni. – Clarke-hoz fordult. 
– Persze csak a doktornő beleegyezésével. 



Clarke bólintott. – Azért csak óvatosan! – Kérdőn a fiúra 
nézett. – Tényleg azt hiszed, hogy tudsz majd vadászni? – 
Egyikőjük sem látott még emlőst, nemhogy n megölésükkel 
próbálkozott volna. 

– Valakinek mégiscsak kell. A mostani fogyasztás mellett 
egy hétig sem lesz elég az ellátmány. 

Clarke halvány mosolyt villantott rá. – Akkor sok 
szerencsét! – Odament Octavia ágyához, és Bellamyval 
kettesben felsegítették a lányt. 

– Megvagyok – mondta Octavia, egy lábon támaszkodva, 
miközben Bellamy karjába kapaszkodott. Előreszökkent, és a 
sátorlap felé húzta Bellamyt. – Menjünk! 

Bellamy hátrapillantott a válla fölött. – Jut eszembe, Clarke! 
Találtam egy roncsdarabot. Ha gondolod, holnap 
megnézhetnénk. 

Clarke mély lélegzetet vett, ahogy a szívverése felgyorsult. – 
Gondolod, hogy ott lesz a maradék szállítmány? – Előrelépett. 
– Akkor menjünk most! 

Bellamy megrázta a fejét. – Túl messze van. Sötétedés előtt 
nem érnénk vissza. Majd holnap megnézzük. 

Clarke Thaliára pillantott, akinek még mindig komoly 
fájdalmai voltak. – Rendben. De reggel első dolgunk lesz. 

– Várjuk meg vele a délutánt! Reggel vadászni megyek. 
Olyankor szoktak inni az állatok. – Clarke majdnem 
megkérdezte tőle, hogy hol tanulta ezt, a meglepetését viszont 
nem tudta palástolni. – Akkor holnapig várunk, jó? – kérdezte 
Bellamy, mire Clarke bólintott. – Remek. – A fiú elvigyorodott. 
– Ezt megbeszéltük. 



Clarke elnézte, ahogy kibotorkálnak a sátorból, majd 
visszament Thaliához. A barátnője szeme lassan kinyílt. – Szia! 
– köszönt neki gyengén. 

– Hogy érzed magad? – tudakolta Clarke, miközben 
ellenőrizte Thalia életjeleit. 

– Jól – válaszolta rekedtesen a lány. – Majdnem készén állok 
arra, hogy legközelebb én menjek el vadászni Bellamyval. 

Clarke mosolygott. – Azt hittem, alszol. 
– Aludtam is. Hébe-hóba. 
– Csak gyorsan megvizsgállak, jó? – mondta Clarke, mire 

Thalia bólintott. Clarke felhajtotta a takarót, és felhúzta Thalia 
trikóját. Piros csíkok indultak ki sugárban a gennyes sebből, 
azt jelezve, hogy a fertőzés bekerült a véráramba. 

– Fáj? 
– Nem – felelte erőtlenül Thalia. Mindketten tudták, hogy 

semmit sem javult az állapota. 
– Hát nem hihetetlen, hogy testvérek? – Clarke szándékosan 

váltott témát, miközben visszahajtotta Thalia takaróját. 
– De, az. – Thalia hangja egy árnyalattal erősebb lett. – 

Belegondolni is őrület. 
– Az volt őrület, amit a srác csinált az indításnál – mondta 

Clarke. – De egyben vakmerő is. Ha elkapják, megölték volna. 
– Szünetet tartott. – Úgyis megölik, amikor a többiek is 
megérkeznek. 

– Sokat tett azért, hogy biztonságban tudja a húgát – értett 
egyet vele Thalia, és elfordult, hogy elrejtse Clarke elől a 
hirtelen fájdalomtól megvonaglott arcát. – Ő tényleg szeret 
téged. 

– Kicsoda? Bellamy? – kérdezte riadtan Clarke. 



– Dehogy. Wells. A Főidre jött érted, Clarke. 
Clarke összeszorította az ajkát. – Nem kértem rá. 
– Mindannyian tettünk olyat, amire nem vagyunk büszkék 

– jegyezte meg csendesen Thalia. 
Clarke megborzongott, és lehunyta szemét. – Senkitől nem 

kérek bocsánatot. 
– Tudod, hogy nem úgy értettem. – Thalia megállt, hogy 

levegőhöz jusson. Kimerítette az erőfeszítés, amit n beszéd 
igényelt. 

– Pihenned kell – mondta Clarke, ahogy barátnője válláig 
húzza a takarót. – Holnap beszélünk róla. 

– Nem! – tiltakozott Thalia. – Ami történt, az nem a te hibád 
volt. 

– De az én hibám volt. – Clarke nem akart a barátnője 
szemébe nézni. Thalia volt az egyetlen, aki tudta, hogy mit is 
tett ő valójában. És most nem bírt volna szembesülni az 
emlékekkel barátnője sötét, kifejező tekintetében. – Egyébként 
is, mi köze ehhez Wellsnek? 

Thalia lehunyta a szemét, és felsóhajtott, tudomást sem 
véve a kérdésről. – Adnod kellene egy esélyt a boldogságnak. 
Máskülönben mi értelme bárminek is? 

Clarke már válaszra nyitotta a száját, de a szavai elillantak, 
amint Thalia köhögve hátracsuklott. – Rendbe fogsz jönni – 
súgta Clarke, és megsimogatta barátnője Izzadságtól nedves 
haját. – Rendbe fogsz jönni. 

Ez alkalommal a szavait nem imának, hanem kijelentésnek 
szánta. Nem hagyhatta, hogy barátnője meghaljon, és ebben a 
szándékában semmi nem gátolhatta meg. Nem akarta, hogy a 



barátnője is csatlakozzon a múlt szellemeinek kórusához a 
fejében. 



13. FEJEZET 
Wells 

Wells felnézett a csillagokkal teli égboltra. Sohasem gondolta 
volna, hogy az ismerős látványtól ilyen honvágya lesz, több 
száz kilométerre az otthonától. Nyugtalanító volt a Holdat 
ilyen kicsinek és jelentéktelennek látni, mint amikor az ember 
arra ébred, hogy elfelejtette a családtagjai arcát. 

A tábortűz körül ülve, a többiek morgolódtak. Kevesebb, 
mint egy hete voltak a Földön, de az élelmiszeradagjuk lassan 
elapadt, önmagában az is nyomasztó volt, hogy nem 
rendelkeztek gyógyszerrel, de leginkább az étel miatt kellett 
aggódniuk. Vagy a Kolónia számította el a készletüket, vagy 
Graham és a barátai fogyasztottak többet a tervezettnél. 
Akárhogy történt is, a jelek egyre nyilvánvalóbbak voltak. 
Nem a beesett arcok, hanem a szemekben lévő éhség 
rémisztette meg Wellst. Persze nem feledkezhetett meg arról, 
hogy mindannyian okkal kerültek fogságba, hogy körülötte 
mindenki valami olyat követett el, amivel veszélybe sodorta a 
Kolóniát. 



És ebben Wells az élen járt. 
Clarke lépett ki ekkor a gyengélkedőként használt sátorból, 

és a tűzhöz sétált, üres hely után kutatva a körben. Wells 
mellett volt egy, de a lány tekintete hamar átsiklott fölötte. 
Végül Octavia mellé telepedett le, aki egy farönkön 
gubbasztott, a sérült lábát maga előtt kinyújtva. 

Wells sóhajtva körbenézett a tisztáson. A lángok fénye 
annak a három sátornak a falán vibrált, amiket végül sikerült 
felállítaniuk. Az egyiket kinevezték gyengélkedőnek, a 
másikban a készleteket tárolták, míg a harmadik, a személyes 
kedvence, a vízgyűjtő lett, ha esetleg eleredne az eső. Legalább 
a táborhelyük nem tűnt teljes csődnek. Az apja le lenne 
nyűgözve, ha csatlakozna hozzájuk a Földön. 

Már ha csatlakozna. Egyre nehezebb volt meggyőznie magát 
arról, hogy az apja jól volt, hogy a lőtt seb csak felszíni sérülés. 
A mellkasa fájdalmasan összeszorult, ha arra gondolt, hogy 
egy kórházi ágyban küzd az életéért, vagy rosszabb esetben a 
holtteste már valahol az űrben sodródik. Apja szavai csengtek 
még mindig a fülében: „Ha valaki sikeressé teheti ezt a 
küldetést, akkor az te vagy.” Miután az apja egész életében 
arra buzdította, hogy dolgozzon keményen és teljesítsen 
jobban, Wells azon tűnődött, hogy a kancellár talán az utolsó 
utasítását intézte a fiához. 

Furcsa zaj érkezett az erdőből. Wells felegyenesedett, és 
minden érzékszervével erre összpontosított. Először reccsenés 
hallatszott, majd zörgés. A tűz körüli morajlásból felhördülés 
lett, amikor egy különös teremtmény, egy félig állat, félig 
ember bukkant elő az árnyékból, mintha csak az ősi 
mítoszokból termett volna ott. 



Wells talpra ugrott, a teremtmény azonban átvágott a fák 
vonalán, és kilépett a fényre. 

Bellamy volt az, a vállán egy állat tetemével, és vérnyomot 
húzott maga után. 

A fiú szarvast ejtett. Wells alaposan megnézte magának az 
élettelen testet, a puha barna szőrt, a nyurga lábakat, a 
finoman elvékonyodó fület. Ahogy Bellamy megindult, a 
szarvas feje ide-oda mozgott erőtlen nyakán, de nem írt le 
teljes kört, mert minden alkalommal nekiütődött valaminek. 

Egy másik fejnek, amely egy másik erőtlen nyakról lógott. A 
szarvasnak két feje volt. 

Wells megdermedt, miközben a többiek a tűz körül mind 
felálltak. Néhányan közelebb merészkedtek, hogy jobban 
szemügyre vegyék a zsákmányt, mások félelmükben hátráltak. 
– Ez biztonságos? – kérdezte egy lány. 

– Igen, az. – Clarke hangja a sötétből harsant fel, de aztán a 
lány előlépett a fénybe. – Lehet, hogy a sugárzás több száz 
évvel ezelőtt módosította a genetikai állományt, de annak 
mára nincs nyoma. 

Néma csönd lett, amikor Clarke kinyújtotta a kezét, és 
megsimogatta a szarvas szőrét. Ahogy a holdfény 
megvilágította a lányt, Wells még sohasem látta ennél 
szebbnek. 

Clarke Bellamyra mosolygott, és ettől Wellsnek görcsbe 
rándult a gyomra. – Nem fogunk éhezni – közölte a lány, majd 
mondott még valamit, amit Wells nem hallott, Bellamy pedig 
bólintott. 

Wells kifújta a levegőt, és hagyta, hogy vele együtt 
elszánjon a mérge. Mielőtt odasétált volna hozzájuk, vett egy 



mély lélegzetet. Clarke megmerevedett, amint észrevette a 
feléjük közeledő fiút, Wells azonban igyekezett Bellamyn 
tartani a szemét. – Köszönöm – hálálkodott. – Ezzel sok ember 
fog jól lakni. 

Bellamy kérdő tekintettel a fiúra nézett, és idegesen 
toporgott. 

– Komolyan beszélek – mondta Wells. – Kösz. 
Bellamy végül biccentett, Wells pedig visszament a helyére, 

magára hagyva őket. Bellamy és Clarke összedugta a fejét, és 
halkan beszélgetett tovább. 

Teljesen kihalt volt a megfigyelőfedélzet. Elnézve a csillagok 
végtelen tengerét, Wells könnyen el tudta képzelni, hogy ők ketten 
az egyedüli élőlények az egész világegyetemben. Átkarolta Clarke-ot, 
mire a lány a fiú mellkasára hajtotta a fejét, majd közelebb bújt 
hozzá, miután kifújta a levegőt. Mintha boldogan lélegzett volna 
kettejük helyett is. 

– Hogy ment ma? – dünnyögte a lány. 
– Jól – felelte Wells. Maga sem értette, miért hazudott Clarke-

nak, amikor a lány épp a mellkasának dőlt. Clarke úgy olvasta a 
szívverését, mintha az morzejeleket továbbított volna. 

– Mi történt? – kérdezte a lány, zöld szemében aggodalommal. 
A tiszti képzés során Wellsnek időnként el kellett látogatnia a 

Waldenre és az Árkádiára, hogy ellenőrizze az őröket. Ma tanúja volt 
annak, hogy elfogtak egy törvénytelen gyermekével várandós nőt. 
Enyhe büntetésben nem is reménykedhetett. A szülésig fogságban 
lesz, utána a csecsemő a Tanács gondozásába került, az édesanyát 
pedig kivégezik. A törvény kényszerűségből volt szigorú. Az űrhajón 
csak bizonyos számú ember lakhatott, és ha megengedik, hogy 
felboruljon a kényes egyensúly, az veszélybe sodorná az emberi fajt. 



Csakhogy a nő szemében ülő pánik, ahogy az őrök elhurcolták 
onnan, örökre beleégett Wells emlékezetébe. 

Meglepő módon az apja volt az, aki segített annak megértésében, 
hogy miért volt szükség a látottakra. Aznap a vacsoránál az apja 
megérezte, hogy valami baj van, ezért Wells beszámolt az esetről, 
igyekezve keménynek és elfogulatlannak látszani. Az apja viszont 
átlátott rajta, és bár ritkán csinált ilyet, akkor átnyúlt az asztalon, és 
a fia kezére tette az övét. – Nem könnyű, amit csinálunk, de 
elengedhetetlen – mondta a fiának. – Nem hagyhatjuk, hogy az 
érzéseink meggátoljanak minket abban, hogy a kötelességünket 
tegyük, vagyis hogy életben tartsuk az emberi fajt. 

– Hadd találjam ki! – szólalt meg Clarke, megszakítva a fiú 
gondolatmenetét. – Letartóztattál néhány zseniális bűnözőt, akik 
könyvet loptak a könyvtárból. 

– Nem talált. – A fiú a lány füle mögé simított egy hajtincset. – A 
nő még mindig szökésben van. Épp most állítanak fel egy különleges 
alakulatot. 

Clarke elmosolyodott, és úgy tűnt, mintha csillognának a 
szemében lévő aranyszínű pöttyök. Wells elképzelni sem tudott 
volna szebb színt. 

Wells ismét kinézett a panorámaablakon. A Földet eltakaró 
felhők ma éjszaka nem egy védőburokra emlékeztették, hanem egy 
takaróra. A bolygó nem pusztult el, csupán bűvös álomba zuhant 
addig, amíg el nem érkezett az idő, hogy az emberiség újra az 
otthonaként üdvözölhesse. 

– Mire gondolsz? – tette fel a kérdést Clarke. – Az édesanyádra? 
– Nem – felelte lassan Wells. – Nem igazán. – Szórakozottan az 

ujja köré tekerte Clarke egyik hajtincsét, majd hagyta, hogy az 
visszahulljon a vállára. – Bár azt hiszem, bizonyos értelemben 
mindig rá gondolok. Nehéz volt elhinni, hogy tényleg meghalt. 



– Csak azt szeretném, ha büszke lenne rám, akárhol van is – 
folytatta a fiú. Megborzongott, ahogy a csillagokra pillantott. 

Clarke megszorította a kezét, hogy így melegítse a fiút. – Persze 
hogy büszke rád. Minden anya büszke lenne egy ilyen fiúra. 

Wells vigyorogva Clarke-ra nézett. – Csak az anyák? 
– Gondolom, a nagyszülőknél is főnyeremény lennél – bólintott 

komolyan a lány, de aztán kitört belőle a nevetés, amikor Wells 
játékosan a vállára csapott. 

– Van még valaki, akinek örülnék, ha büszke lenne rám. 
Clarke felvonta a szemöldökét. – Az a lány jobban teszi, ha vigyáz 

magára – mondta, és összekulcsolta a kezét Wells feje mögött. – Az 
osztozkodás nem az erősségem. 

Wells vigyorogva előredőlt, majd behunyt szemmel a lány szájára 
tapasztotta ajkát egy gyors csókért, majd átsiklott a nyakára. – 
Nekem sem az erősségem – suttogta a fülébe. Érezte a lány 
borzongását, ahogy a lehelete csiklandozta a bőrét. Clarke közelebb 
húzta magához, és az érintésére lassan oldódott benne a feszültség, 
amíg aztán el nem feledkezett a mai napról, és arról, hogy mindezt 
holnap és holnapután meg kell ismételnie. Csak a karjában tartott 
lány számított, semmi más. 

A sült szarvashús szaga idegen és mámorító volt. A 
Kolóniában, de még a Főnixen sem volt hús. Az első század 
közepén felszámolták az állatállományt. 

– Honnan tudjuk, hogy megsült? – kérdezte egy Darcy nevű 
árkádiai lány Wellstől. 

– Amikor kívül már ropogós, belül pedig rózsaszín 
válaszolt Bellamy anélkül, hogy odanézett volna. 

Graham felhorkantott, Wells azonban bólintott. – Szerintem 
igazad lehet. 



Miután kihűlt a hús, kis darabokra vágták, majd elkezdték 
körbeadni a tűz körül. Wells adott a kör másik oldalán 
ülőknek is, hogy mindenkinek jusson belőle. 

Octaviának is adott egy darabot, aki maga elé tartotta, 
miközben Wellsre nézett. – Kóstoltad már? 

Wells megrázta a fejét. – Még nem. 
– Hát, ez nem igazságos. – A lány felvonta a szemöldökét. – 

Mi van, ha kiderül, hogy undorító az íze? 
Wells körbenézett. – Úgy tűnik, a többieknek nincs vele 

gondja. 
Octavia összeszorította az ajkát. – Én más vagyok, mint a 

többiek. – A fiúra pillantott, mintha választ várt volna tőle, 
aztán elmosolyodott, és eltolta magától a húst. – Inkább harapj 
belőle te először, aztán mondd el, mit gondolsz róla! 

– Nem kérem, kösz – mondta Wells. – Meg akarok győződni 
róla, hogy mindenki más… 

– Gyerünk már! – kuncogott a lány, ahogy próbálta Wells 
szájába csúsztatni a falatot. – Kóstold meg! 

Wells gyorsan körbepillantott, hogy Clarke nem figyeli-e 
őket, de látta, hogy épp Bellamyval beszélgetett. 

Visszafordult Octaviához. – Na, jó – mondta, és elvette tőle 
a húst. Octavia csalódott volt, amiért nem etethette meg a fiút, 
de Wellst ez nem érdekelte. Beleharapott a húsba. A széle 
kemény volt, de amint belemélyedtek a fogai, olyan íze lett, 
amihez foghatót Wells még nem tapasztalt. Egyszerre volt sós, 
füstös és enyhén édeskés. Rágta még egy ideig, aztán lenyelte. 
Felkészült rá, hogy a gyomra nem fogja befogadni az 
ismeretlen falatot, de csak melegséget érzett. 



Azok, akik először kaptak a húsból, már felkeltek a tűz 
mellől, és elkezdtek nyüzsögni a tisztáson. Néhány percig a 
beszélgetésük halk zaja egybemosódott a lángok pattogásával. 
De amint felerősödött zavart mormogásuk, felállt a szőr Wells 
nyakán. Felkelt a helyéről, és odasétált a fák vonalánál álló 
csoporthoz. 

– Mi történt? – kérdezte. 
– Nézd! – Az egyik lány rámutatott valamire a fák között. 
– Mit nézzek? – Wells a sötét erdőt fürkészte. 
– Ott! – szólt egy másik lány. – Láttad? 
Wells egy pillanatra azt hitte, hogy csak szórakoznak vele, 

de aztán észrevett valamit. Az egész egy villanás volt, de 
annyira rövid, hogy talán csak képzelte. Aztán újabb villanás 
volt pár centivel arrébb, majd megint egy, ez már kicsit feljebb. 
Közelebb ment a tisztás széléhez, amely most fényektől 
ragyogott, mintha láthatatlan kezek feldíszítették volna egy 
bulihoz. A szeme a legközelebbi gömbre siklott, egy 
fénylabdára a közeli fa alsó ágán. 

Mozgott valami a gömbben. Egy lény. Valamiféle rovar 
lehetett, a teste kicsi volt, pompás szárnya aránytalanul nagy. 
A megfelelő szó rebbent a fiú ajkára: pillangó. 

Néhányan követték Wellst az erdőbe, és most mindannyian 
ámulva gyönyörködtek a látványban. – Clarke! – súgta a fiú a 
sötétbe. Ezt látnia kellett volna a lánynak. Sarkon fordult, és 
arra készült, hogy visszaszalad, és megkeresi őt. De a lány már 
ott volt. 

Néhány lépéssel arrébb állt, és őt is megbabonázta a 
látvány. Gyenge fény világította meg az arcát, és nyoma sem 



volt annak a feszült, aggodalmas kifejezésnek, amely a földet 
érés óta jellemezte. 

– Szia! – köszönt oda lágyan Wells, hogy ne zavarja meg a 
csendet. Arra számított, hogy Clarke majd haragosan néz rá, 
esetleg lehurrogja, vagy odébb sétál, de meg sem mozdult. 
Éppen ott állt, ahol ő, és a gyönyörű lepkét csodálta. 

Wells sem mozdulni, sem megszólalni nem mert. Az 
elveszettnek hitt lány még mindig Clarke-ban lakozott, és a fiú 
azonnal megértette, hogy el tudja érni nála, hogy újra szeresse 
őt. 



14. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy elképzelni sem tudta, hogy miért használtak 
kábítószereket az ősrégi emberek. Ugyan mi értelme volt 
belőnie magát az embernek, ha az erdőben tett séta 
ugyanolyan hatással volt rá? A fiú valahányszor átlépte a fák 
vonalát, mindig történt vele valami. Ahogy a kora reggeli 
napfényben elindult a táborból egy újabb vadászatra, egyre 
mélyebben szívta magába a levegőt. A szíve erőteljesen, 
lassan, egyenletesen vert, a belső szervei igyekeztek követni a 
talaj lüktetését. Mintha valaki feltörte volna az agyát, és az 
érzékeit olyan fokozatra kapcsolta volna, amelynek létezéséről 
eddig nem is tudott. 

Az egészben a legjobb azonban a csend volt. Az űrhajón 
sohasem volt teljes csend. Mindig ott volt a háttérzaj: a 
generátorok bugása, a lámpák zúgása, a léptek visszhangja a 
folyosókon. Amikor először lépett be az erdőbe, megijedt, 
hogy nem hallott semmit, ami elnyomta volna a gondolatait. 
De minél több időt töltött itt, annál nyugodtabb lett az elméje. 



A talajt fürkészte nyomok után kutatva, a tekintete átsiklott 
a vizes köveken és a nedves földdarabokon. A tegnappal 
ellentétben ma nem volt lábnyom, amit követhetett volna, de 
valami azt súgta, hogy forduljon jobbra, és hatoljon mélyebbre 
az erdőben, ahol még sűrűbben nőttek a fák, és furcsa árnyak 
borították a talajt. Állatként biztosan oda menekült volna. 

A válla mögé nyúlt, és előhúzott egy nyilat az általa 
készített vállszíjból. Bár borzalmas volt végignézni, ahogy az 
állatok elpusztultak, az elmúlt napokban már ügyesebben 
célzott, és tudta, hogy az állatok nem szenvedtek sokat. 
Sohasem felejtette el a fájdalmat és a félelmet az elsőként 
meglőtt szarvasnak a szemében, ahogy megtántorodott, majd 
a földre zuhant. Egy állat megölése azonban volt olyan súlyos 
bűn, mint amit a többiek elkövettek, hogy idekerüljenek. 
Lehet, hogy megrövidítette az állat életét, viszont tudta, hogy 
az az életének minden percében szabad volt. 

Lehet, hogy annak a száz elítéltnek szabadságot ígértek, de 
Bellamy tudta, hogy miután túszul ejtette a kancellárt, neki 
nem járna ugyanaz a kiváltság. Ha még életben lesz, amikor 
megérkezik a következő űrkomp, valószínűleg az arról lelépő 
első ember a helyszínen agyon fogja lőni őt. 

Bellamynak elege volt a büntetésekből, az űrállomásokból, 
az egész rendszerből; abból, hogy mások szabályai szerint 
éljen. Torkig volt azzal, hogy küzdenie kellett a túlélésért. 
Tudta, hogy az élet az erdőben sem könnyű, de legalább 
Octaviával szabadok lesznek. 

Kinyújtotta a karját, hogy megtartsa az egyensúlyát, és félig 
araszolva, félig csúszkálva, elindult lefelé a lejtőn. Nem akart 
zajt csapni, nehogy elijessze az állatokat. Tompa puffanással 



érkezett meg a lejtő aljára, és sár cuppogott az elnyűtt 
bakancsa alatt. Bellamy arca megvonaglott, ahogy víz folyt be 
a bakancstalp fölötti lyukon. A maga kárán már megtanulta, 
milyen kényelmetlen vizes zokniban visszacaplatni a táborba. 
Nem Igazán tudta, miért nem írtak erről az általa olvasott 
könyvekben. Mi értelme volt annak, ha az ember tudta, 
hogyan kell kúszónövényből csapdát készíteni, vagy hogy 
melyik növény jó égési sérülésre, miközben nem tudott járni? 

Bellamy levette a zokniját, és kiteregette egy ágra, hogy 
megszáradjon, majd csupasz lábát belemerítette a patakba. 
Melegebb lett a levegő azóta, hogy eljött a táborból, és 
hihetetlenül jó érzés volt a bőrét simogató hideg víz. A 
nadrágját felhajtotta a térdéig, és amikor a víz a vádlija körül 
kavargott, úgy vigyorgott, mint valami idióta. A Földdel 
kapcsolatban az is nagyon tetszett neki, hogy az olyan 
hétköznapi dolgok, mint a lábmosás, hirtelen fontosak lettek. 

A patak mellett nem nőttek olyan sűrűn a fák, és a nap 
erősebben sütött. Bellamy úgy érezte, hogy az arca és a karja 
elviselhetetlenül forró. Levette a trikóját, labdává gyúrta össze, 
és kidobta a fűbe, majd lenyúlt, felmarkolt egy adagot a vízből, 
és az arcába fröcskölte. Mosolygott, mert még mindig 
megszédítette a felfedezés, hogy a víznek lehet íze. Az űrhajó 
újrahasznosított vize mindig is undorító viccelődések tárgya 
volt, hogy végül is a dédapjuk vizeletét itták. Most döbbent rá, 
hogy az évszázadok során addig szűrték és tisztították azt a 
vizet, amíg más sem maradt belőle, csak hidrogén- és 
oxigénmolekulák. Lenyúlt, és ivott egy újabb marékkal. Ha le 
kelleti volna írnia, akkor azt mondta volna, hogy a föld és az 



ég ízét egyesítette magában – aztán pedig behúzott volna 
annak, aki kineveti ezért. 

Reccsenés hallatszott a fák közül, mire Bellamy olyan 
gyorsan fordult meg, hogy elvesztette az egyensúlyát, és 
csobbanva hátrazuhant a vízbe. Sietve feltápászkodott, bár a 
sáros kavicsok mozogtak a csupasz lábujjai alatt, miközben a 
hang forrását kereste. 

– Bocs, nem akartalak megijeszteni. 
Bellamy hátrafésülte a haját, és látta, hogy Clarke áll a 

pázsiton. Meglepődött, hogy másvalakivel is találkozik abban 
az erdőben, amelyről kezdte azt hinni, hogy kizárólag az övé. 
Hiába számított rá, mégsem lett ingerült. – Nem várhattál 
volna délutánig? – kérdezte, és visszamászott a patakpartra. 

Clarke elpirult. – Szükségünk lenne arra a gyógyszerre – 
mondta, és elfordult. Nem akarta a fiú csupasz mellkasát 
bámulni. A legtöbbször annyira kemény volt, hogy könnyen 
elfelejtette, az előkelő koncertek és felolvasóestek világában 
nőtt fel. Bellamy vigyorgott, ahogy megrázta a fejét, és 
vízcseppeket szórt szanaszét. 

– Hé! – kiáltott rá a lány, és hátraugrott, hogy ne legyen 
annyira vizes. – Ezt a patakot még nem vizsgáltuk. Lehet, 
hogy mérgező. 

– Mióta ilyen prűd a mi kemény sebészünk? – A fiú 
lehuppant a pázsit egyik napos részére, és a lánynak jelezve 
megütögette maga mellett a talajt. 

– Prűd? – Clarke durcásan leereszkedett a földre. – Múlt 
éjszaka alig bírtad tartani a kést, annyira remegett a kezed. 

– Hé, én öltem meg a szarvast. Azt hiszem, bőven kivettem a 
részemet a közösből. Egyébként is… – a fiú szünetet tartott, 



hogy lefeküdjön a fűbe – téged képeztek ki arra, hogy felvágj 
dolgokat. 

– Engem nem igazán. 
Bellamy a feje mögé tette a kezét, és a Nap felé fordította az 

arcát. Nagyot sóhajtott, ahogy a meleg beszivárgott a bőrén 
keresztül. Majdnem olyan jó érzés volt, mint ágyba bújni egy 
lánnyal. Talán még jobb is, mert a Nap sohasem kérdezte 
volna tőle, hogy mi jár a fejében. – Bocs, hogy megbántottalak 
– mondta elnyújtva a szavakat, miközben átadta magát a 
semmittevésnek. – Tudom, hogy orvos vagy, nem pedig 
hentes. 

– Nem, úgy értem, előbb kerültem fogságba, mint hogy 
befejeztem volna a tanulóidőmet. 

A Clarke hangjából kicsendülő szomorúság furcsán 
visszhangzott Bellamy gyomrában. Erőtlenül a lányra 
mosolygott. – Nézd, ahhoz képest, hogy csodadoktor vagy, 
egész ügyesen csinálod. 

Clarke ránézett, és Bellamy egy pillanatra azt hitte, hogy 
megbántotta őt. De aztán a lány bólintott, és felállt. – Igazad 
van – mondta. – Ezért kellene megtalálnunk az 
elsősegélyládát. Gyere! 

Bellamy nyögve feltápászkodott, belebújt a zoknijába és a 
bakancsába, a trikóját pedig a vállára vetette. 

– Azt javaslom, vedd vissza a trikódat. 
– Miért? Netán attól félsz, hogy nem tudsz majd uralkodni 

magadon? Ha esetleg aggódnál a tisztességem miatt, el kell 
mondanom, hogy én nem… 

– Úgy értettem – vágott a szavába a lány halvány mosoly 
kíséretében hogy az erdőben olyan mérgező növények is 



vannak, amelyek miatt a formás hátadon gennyes kelések 
lehetnek. 

A fiú megvonta a vállát. – Amennyire én tudom, ez a te 
asztalod, dokilány. Vállalom a kockázatot. 

Clarke felnevetett – a földet, érésük óta először, ebben 
Bellamy egészen biztos volt. Meglepő büszkeséget érzett, 
amiért ezt neki sikerült kiváltania. 

– Na, jó – mondta könnyedén a fiú, és belebújt a trikóba. 
Magában mosolygott, amikor észrevette, hogy Clarke a hasát 
bámulja. – A roncs távolabb volt, nyugat felé. Menjünk! – 
Elindult felfelé az emelkedőn, majd visszafordult, és Clarke-ra 
nézett. – Nyugaton megy le a Nap. 

A lány futva tett meg pár lépést, hogy utolérje a fiút. – Ezt 
mind magadtól tanultad? 

– Aha. A Waldenen alig tanítanak valamit az itteni 
földrajzról. – A kijelentésben nem volt keserűség, bár más lett 
volna a helyzet, ha a szavait Wellsnek vagy Grahamnek 
címezi. – Mindig is érdekelt a dolog, és amikor megtudtam, 
hogy a Földre akarják küldeni Octaviát… – Szünetet tartott, 
mert nem tudta eldönteni, mennyit oszthat meg a lánnyal. 
Clarke azonban várakozón nézett rá, zöld szemében 
kíváncsiság ült, és valami más, amit a fiú nem ismert fel. – Úgy 
voltam vele, minél többet tudok róla, annál felkészültebb 
leszek arra, hogy megvédhessem őt. 

Amikor elérték az emelkedő tetejét, Bellamy nem a tábor 
felé ment tovább, hanem egyre mélyebbre hatolt az erdőben. A 
fák olyan sűrűn nőttek, hogy a levelek szinte teljesen 
eltakarták a napfényt. Az a kevés, ami kiszűrődött, aranyszínű 
fénytócsákkal tarkította a talajt. Bellamy mosolygott, amikor 



látta, hogy Clarke óvatosan kikerüli őket. A lány úgy 
viselkedett, mint egy kisgyerek, aki a sorokat kerülgetve 
szeretett volna átjutni az összekötő hídon. 

– Valahogy így képzeltem el a sherwoodi erdőt – mondta 
csodálattal teji hangon a lány. – Azon sem lepődnék meg, ha 
maga Robin Hood bukkanna elő az egyik fa mögül. 

– Robin Hood? 
– Biztos ismered. – A lány megállt, és a fiúra nézett. – A 

száműzött herceg, aki gyógyszereket lopott, hogy az árváknak 
adja. – Bellamy üres tekintettel bámult rá. – Elvarázsolt íja és 
nyilai voltak. És most, hogy jobban meggondolom, egy kicsit 
rá emlékeztetsz – tette hozzá mosolyogva. 

Bellamy végigsimított az egyik kúszónövénnyel borított 
ágon, amely megcsillant a halvány fényben. – A Waldenen 
nincs sok időnk mesélni – mondta hűvösen, de aztán 
meglágyult a hangja. – Mivel könyvből sincs sok, régebben, 
amikor Octavia még kicsi volt, meséket találtam ki neki. A 
kedvence az elvarázsolt szemeteskukáról szólt. – 
Felhorkantott. – Jobb nem telt tőlem. 

Clarke elmosolyodott. – Nagyon bátor volt, amit érte tettél – 
jegyezte meg. 

– Hát, szívesen mondanám ugyanezt rólad, de az az 
érzésem, hogy nem önként kerültél ide. 

A lány felemelte a kezét, és a többiekhez hasonlóan az ő 
csuklóján is ott volt még a monitorként használt karperec. – 
Vajon mi árult el? 

– Biztos megérdemelte a fickó – mondta vigyorogva 
Bellamy. Clarke azonban nevetés helyett elfordult. A fiú 
viccnek szánta a megjegyzést, de tudnia kellett volna, hogy 



nem viselkedhet így a lánnyal – igazából senkivel sem, aki az 
űrkompon volt. Mindannyian titkoltak valamit, de leginkább 
Bellamy. 

– Ne haragudj! – mondta. Az ő szájából furcsán hangoztak a 
szavak, olyan ritkán kért bocsánatot. – Meg fogjuk találni azt 
az elsősegélyládát. Egyébként mi van benne? 

– Minden. Steril kötszerek, fájdalomcsillapítók, 
antibiotikumok… olyasmik, amikkel áttörést lehetne elérni a… 
– Egy pillanatra elhallgatott. – A sérültek gyógyításában. 

Bellamy tudta, hogy Clarke arra a lányra gondolt, akire 
állandóan vigyázott. A barátnőjére. 

– Az a lány nagyon fontos neked, ugye? – A fiú kinyújtotta 
a kezét, hogy segítsen átmászni a lánynak azon a mohával 
benőtt fatörzsön, amely az útjukba került. 

– Ő a legjobb barátom – mondta Clarke, és megfogta a fiú 
kezét. – Ő az egyedüli ember a Földön, aki igazán ismer 
engem. 

Szégyenlősen Bellamyra mosolygott, de a fiú megértően 
bólintott. – Tudom, mire gondolsz. – Az egész világon Octavia 
volt az egyetlen, aki igazán ismerte őt. Rajta kívül nem volt 
senki, aki annyira fontos lett volna számára, hogy újra lássa. 

De aztán Clarke-ra pillantott, aki odahajolt egy élénk 
rózsaszín virághoz, hogy magába szívja az illatát, közben a 
napsugarak megcsillantak aranyszőke haján, és hirtelen nem 
volt biztos a dolgában. 



15. FEJEZET 
Clarke 

Bellamy meredek dombon vezette le a lányt. Az utat vékony 
fák szegélyezték, melyeknek ágai alagútként fonódtak össze a 
fejük fölött. A csend ősinek hatott, mintha évszázadok óta még 
a szél sem zavarta volna ezeknek a fáknak a magányát. 

– Nem vagyok biztos benne, hogy megköszöntem neked, 
amit Octaviáért tettél – törte meg a varázst Bellamy. 

– És ez köszönetnek számít? – viccelődött vele Clarke. 
– Azt hiszem, ennél többet nem is várhatsz tőlem. – A fiú a 

szeme sarkából a lányra pillantott. – Az ilyen dolgokban nem 
igazán vagyok jó. 

Clarke szólásra nyitotta a száját, de mielőtt visszavághatott 
volna, megbotlott egy kőben. – Ne törd össze magad! – 
mondta nevetve Bellamy, és megfogta Clarke kezét, nehogy a 
lány elessen. – Úgy tűnik, te a gyaloglásban nem vagy olyan jó. 

– Ez nem gyaloglás, hanem gyalogtúra. Évszázadok óta nem 
csináltak ilyet emberek, úgyhogy ne gyere nekem ezzel. 



– Nyugi, az egész a munkamegosztásról szól. Te nem 
hagyod, hogy meghaljunk, én pedig nem hagyom, hogy eless. 
– Játékosan megszorította a lány kezét, mire Clarke érezte, 
hogy elpirul. Észre sem vette, hogy a fiú még mindig a kezét 
fogja. 

– Kösz – mondta a lány, és leengedte a karját az oldalához. 
Amikor ismét sík terepre értek, Bellamy megállt. – Erre! – 

mondta végül, és balra mutatott. – Tényleg, miért lett belőled 
orvos? 

Clarke zavarodottan összevonta a szemöldökét. – Mert az 
akartam lenni. Te nem azért lettél…? – Elharapta a mondat 
végét, mert szégyenszemre fogalma sem volt, mivel 
foglalkozott Bellamy az űrhajón, őr biztosan nem volt. 

A fiú úgy nézett a lányra, mintha azt próbálta volna 
kideríteni, hogy viccelt-e vagy sem. – A Waldenen ez nem így 
van – mondta kimérten, miközben egyre mélyebbre hatolt a 
zöldes árnyban. – Akkor lehetsz őr, ha jól tanulsz, és 
szerencséd van. Máskülönben marad az, amivel a szüleid 
foglalkoznak. 

Clarke azon volt, hogy a meglepetés ne üljön ki az arcára. 
Természetesen tudta, hogy a waldeniek számára csak 
bizonyos munkák voltak elérhetők, de azt nem, hogy nem volt 
választásuk. – Na, és te mivel foglalkoztál? 

– Én… – a fiú összeszorította az ajkát. – Tudod, mit? Már 
nem érdekes, hogy mit csináltam odafent. 

– Ne haragudj – vágta rá Clarke. – Nem akartam… 
– Semmi gond – szakította félbe Bellamy, és előreindult. 

Folytatták a gyaloglást, bár a csendnek most már éle volt. 



– Várj csak! – suttogta Bellamy. Kinyújtotta a kezét, hogy a 
lány ne mehessen tovább. Gyors mozdulattal kihúzott egy 
nyilat a vállszíjból, és lövésre emelte az íjat. Mereven nézte a 
fák sűrűjében lévő célpontot, ahol szinte lehetetlen volt 
megkülönböztetni a cserjéket az árnyaktól. Aztán a lány is 
észrevette: valami megmozdult, és fény verődött vissza a 
szeméből. Clarke levegőt sem vett, amikor előmerészkedett a 
kicsi, barna állat, amelynek hosszúkás, elvékonyodó füle ide-
oda csapkodott. Egy nyúl volt az. 

Nézte, ahogy az állat ugrik egyet, a farka majdnem kétszer 
akkora volt, mint a teste, és furcsán mozgott. A nyulaknak nem 
kicsi, bolyhos farkak van? – elmélkedett. Ám mielőtt felidézhette 
volna a földibiológia-órán tanultakat, látta, hogy Bellamy 
felhúzza az íjat, és ez kiűzött minden gondolatot a fejéből. 

Clarke-nak elakadt a lélegzete, amikor kilőtt Bellamy nyila, 
és borzalmas hang kíséretében belefúródott az állat 
mellkasába. A lány egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy 
meg tudná-e menteni azzal, ha odafutna, kihúzná a nyilat, és 
összevarrná a sebet. 

Bellamy megragadta a lány karját, és elég erősen szorította 
ahhoz, hogy egyszerre fejezzen ki vele megnyugvást és 
figyelmeztetést. Clarke tudta, hogy az a nyúl az életben 
maradásukat segíti. Erőt ad majd Thaliának. Megpróbálta 
lehunyni a szemét, de képtelen volt elszakadni az állattól. 

– Semmi baj – mondta halkan Bellamy. – A szívét lőttem 
keresztül. Nem szenved sokáig. – Igaza volt. A nyúl 
abbahagyta a rángatózást, lassan az erdő talajára zuhant, és 
mozdulatlan maradt. Bellamy a lányhoz fordult. – Sajnálom. 



Tudom, hogy nem könnyű végignézni valakinek a 
szenvedését. 

Clarke-ot kirázta a hideg, de ennek semmi köze nem volt a 
döglött nyálhoz. – Valakinek? 

– Valaminek – pontosított a fiú, és megvonta a vállát. – 
Bárminek. 

Clarke figyelte, ahogy Bellamy odafut a nyálhoz, kihúzza a 
nyilat, majd átveti a vállán az állatot. – Erre menjünk! – intett a 
fejével. 

Úgy tűnt, nyoma sem volt már a korábbi feszültségnek, 
Bellamy hangulatának jót tett a sikeres vadászat. – Na, és mi 
van közted és Wells között? – kérdezte, miközben a nyulat a 
másik vállára helyezte. 

Clarke arra számított, hogy a fiú kíváncsiskodása 
felháborodást vált majd ki belőle, de nem így lett. – Még 
régebben randiztunk egy ideig, de nem működött a dolog. 

Bellamy nevetgélt. – Aha, ez elég nyilvánvaló volt. – Várt, 
hogy Clarke folytassa. – Na, és mi történt? – unszolta aztán. 

– Olyasmit csinált, ami megbocsáthatatlan. 
Bellamy nem viccelődött, és a lehetőséggel sem élt, hogy 

odaszúrjon egyet Wellsnek, inkább elkomolyodott. – Nem 
gondolom, hogy bármi is megbocsáthatatlan – mondta halkan. 
– Főleg akkor nem, ha annak jó oka volt. 

Clarke nem mondott semmit, de nem hagyta nyugodni a 
gondolat, hogy a fiú arra utalt-e, ami miatt Octavia fogságba 
került, vagy valami másra. 

Bellamy felpillantott, mintha a fák teteje felkeltette volna az 
érdeklődését, majd visszanézett Clarke-ra. – Nem állítom, 
hogy nem csinált valami borzalmasat, bármi volt is az. Csak 



azt mondom, hogy valamennyire megértem őt. – Végighúzta 
az ujját az egyik fa törzsén kanyargó élénksárga mohán. – 
Wellsszel csak mi ketten vagyunk azok, akik úgy döntöttek, 
hogy idejönnek, akik szándékosan vannak itt. 

Clarke már válaszolt volna, de aztán rájött, hogy nem 
igazán tudja, mit mondhatna. A felszínen nagyon más volt a 
két fiú – amíg Wells mélyen hitt a rendszerben és a 
hatalomban, a lány szüleinek halálát okozva ezzel, addig 
Bellamy forrófejű waldeni volt, aki túszul ejtette a kancellárt. 
Viszont mindketten bármire hajlandók voltak, hogy 
megkapják, amit akartak. Hogy megvédjék azokat, akik 
fontosak voltak a számukra. 

– Talán igazad van – mondta halkan a lány. Meglepte a fiú 
éleslátása. 

Bellamy megtorpant, majd megnyújtotta a lépteit. Hirtelen 
izgalomba jött attól, amit észrevett. – Ott volt fent – mondta, 
miközben felhúzta a lányt egy újabb, nem túl meredek 
emelkedőn egy tisztásra. A pázsitot fehér virágok pettyezték, 
leszámítva egy feketére perzselt területet közel félúton. Az 
űrkomp darabjai hevertek szanaszét, akár a csontok. Clarke 
futásnak eredt. 

Hallotta, hogy Bellamy a nevét kiáltja, de nem vesződött 
vele, hogy visszanézzen. Botladozva ment előre, ahogy 
remény szökkent szárba a mellkasában. – Gyerünk, gyerünk, 
gyerünk! – motyogta magában, miközben szinte önkívületben 
elkezdte felforgatni a roncsot. 

És aztán meglátta őket. Ott hevertek a fémdobozok, 
amelyek valaha fehérek voltak, de most a sár és a lángok miatt 
elszíneződtek. Fogta a hozzá legközelebb esőt, és magasba 



tartotta. Clarke szíve olyan szaporán vert, hogy nehezen vette 
a levegőt. Megpróbálta felnyitni az eltorzult kapcsot; de nem 
járt sikerrel. A hőség összeforrasztotta a pántokat. A lány 
kétségbeesetten megrázta a dobozt, és a gyógyszerek 
épségéért imádkozott, 

A legkellemesebb dolog volt, amit valaha hallott, amikor 
odabent megcsörrentek a gyógyszeres üvegek. 

– Megtaláltad? – kérdezte Bellamy. Csúszkálva megállt a 
lány mellett, és levegőért kapkodott. 

– Ki tudod nyitni? – Clarke a fiú mellkasának lökte a 
dobozt. 

A fiú feltartotta a ládát, és hunyorogva a kapcsot vizsgálta. 
– Hadd nézzem csak! – A zsebéből elhúzott egy kést, majd pár 
gyors mozdulattal felnyitotta a ládát. 

Clarke testében csak úgy pezsgett a vidámság. Mielőtt 
felfogta volna, hogy mit csinál, már Bellamy köré fonta a 
karját. A fiú ugyancsak nevetett, miközben hátratántorodott, 
majd átölelte a lányt a derekánál fogva, a magasba emelte, és 
megpörgette a levegőben. A lánnyal együtt kavarogtak a 
tisztás színei, elmosódott a zöld, az arany és a kék, míg aztán 
nem maradt más, mint Bellamy mosolya, mely derűsebbé tette 
a szemét. 

A fiú végül óvatosan letette a földre, de nem engedte el. 
Inkább közelebb húzta magához, és mielőtt Clarke kifújhatta 
volna magát, a fiú ajka már összeforrt az övével. 

A lány agyának hátsó részéből egy hang arra figyelmeztette, 
hogy hagyja abba, de ennél erősebbnek bizonyult a fiú 
bőrének illata és érintésének sürgetése. 



Úgy érezte, mintha elolvadt volna a fiú karjában, és 
beleveszett volna a csókjába. 

A fiú csókjának boldogságíze volt, és a Földön még a 
boldogságnak is jobb íze volt. 



16. FEJEZET 
Glass 

– Nem is tudom – mondta lassan Sonja, és a hálószoba halvány 
fényénél hunyorogva a lányára nézett. – Mi lenne, ha 
levennénk annak a szoknyáját, és a zöld fűzővel 
kombinálnánk? 

Glass összeszedte magát, és vett egy mély, megnyugtató 
lélegzetet. Az elmúlt két órában mást sem csinált, mint ruhákat 
próbált. Ennek ellenére éppen úgy nem tudták eldönteni, hogy 
mit vegyen föl az üstökösnéző buliba, mint amikor az egészet 
elkezdték. – Amit jónak gondolsz, anya – mondta, és csak 
remélte, hogy a mosolya nem látszott olyan nyúzottnak, mint 
amilyennek érezte. 

– Nem igazán tudom – sóhajtott az anyja. – Nehéz lesz időre 
elkészülni vele, de majd mindent beleadunk. 

Glass emlékeztette magát, hogy az anyja csak segíteni 
próbált. A tökéletes lehetőséget látta az üstökösnéző buliban 
arra, hogy a kegyelemben részesített és elegáns megjelenésű 
lánya visszatérjen a főnixi társasági életbe. Glass tudta, hogy 



ott lesz az alkancellár is, ezért neki is részt kellett vennie az 
eseményen. Cserébe azért, hogy az alkancellárnak javuljon a 
megítélése, a lány visszakapta az életét, és ez több mint 
tisztességes megállapodás volt. Ennek ellenére Glass ideges 
volt, hogy a figyelem középpontjába került. 

– Vagy inkább térjünk vissza a tüllhöz? – Az anyja a 
halomban álló levetett ruhára mutatott. – Vedd csak vissza, 
hogy… – A konyhából kiszűrődő sípolás szakította félbe, 
amely új üzenet érkezését jelezte. 

– Megyek, megnézem – mondta gyorsan Glass, és mielőtt az 
anyja tiltakozhatott volna, kiszaladt a szobából. Tudta, hogy az 
üzenet nem neki szól. A barátaival a csipen keresztül tartották 
a kapcsolatot. Az üzenőképernyőkre leginkább értelmetlen 
hírek érkeztek, például a köztisztaságiaktól, vagy jóval 
nyugtalanítóbb figyelmeztetések a Tanácstól. De legalább egy 
rövid ideig nem kellett ruhákról beszélnie. Glass maga elé 
vetítette az üzeneteket. A lélegzete is elakadt, amikor meglátta 
a villogó nevet a sor tetején. Az üzenet Luke-tól érkezett. 

Kedves Sorenson Kisasszony! 
A biztonsági szolgálat a napmezők közelében talált egy ön által 
elvesztett tárgyat, amelyet ma 16 óráig átvehet az ellenőrzőpontnál. 

Többször is el kellett olvasnia, hogy felfogja az üzenetet. Luke-
kal még azelőtt hozták létre ezt a kódolt nyelvet, hogy Glass 
megkapta volna a csipet, és arra az esetre, ha az anyja netalán 
az üzenetek között keresgélt volna. A fiú ma délután 
találkozni akart vele a napmezőknél. 

– Glass – kiabált Sonja a másik szobából. – Mi volt az? 



A lány gyorsan kitörölte az üzenetet. – Csak egy 
emlékeztető az üstökösnéző partiról. Mintha olyan nehéz 
lenne észben tartani! 

Felsóhajtott, ahogy az órára pillantott. Még csak 10 óra 15 
perc volt. Az elkövetkező órák lassabban fognak telni, mint a 
fogságban. 

– Ó! – ámuldozott Glass anyja, amikor a lány visszatért a 
hálószobába. – Lehet, hogy mégiscsak megtaláltuk az igazit. 
Csodálatosan nézel ki. 

Glass vonakodva a tükör felé fordult, és megértette, hogy az 
anyja mire gondolt. De ez nem a ruha volt. Glass arca kipirult, 
a szeme ragyogott a várakozástól. 

Éppen úgy festett, mint egy szerelmes lány. 

 

Glass pontosan 15 óra 40 perckor nekivágott a végtelenül 
hosszú lépcsősornak, amely a Walden tetejét borító 
napmezőkre vezetett. A tudósokon és a termésszedőkön kívül 
mást nem engedtek oda, de volt egy kisebb, zárt fedélzet, 
amely a mezőkre nézett. Valószínűleg azért épült, hogy onnan 
szemmel tarthassák a munkásokat, de egy ideje már nem 
használták, és szinte mindig üresen állt. 

Amikor Glass megérkezett a lépcső tetejére, az emelvény 
széléhez ment, leült a rácshoz, és kilógatta a lábát. Végignézett 
a növények hosszú során, melyeknek levelei a napelemek felé 
nyúltak, és érezte, ahogy a teste megnyugszik. A mező 
túloldalát hatalmas ablak határolta, és ettől egy szemlélőnek 
olyan benyomása támadt, mintha a termés a csillagokból nőtt 
volna ki. Mindig itt találkoztak Luke-kal. Biztonságosabb volt, 



mintha a fiú besurrant volna a Főnixre, vagy Glass az ő 
lakórészlegén bolyongott volna. 

– Szia! 
Glass megfordult, és látta, hogy Luke áll mögötte mereven. 

A lány már éppen felállt volna, de a fiú megrázta a fejét. – 
Leülhetek melléd? – A lány bólintott, és odébb csúszott, hogy 
helyet csináljon neki, a fiú pedig csatlakozott hozzá. – Kösz, 
hogy eljöttél – mondta feszengve a fiú. – Ugye, az anyukád 
nem sejt semmit? 

– Nem, dehogy. Túlságosan lefoglalta, hogy megoldjon egy 
ruhás vészhelyzetet. 

Luke meglepte Glasst, amikor mosolyogva ránézett, aztán 
megköszörülte a torkát. – Glass, én… azóta sem tudtam 
kiverni a fejemből, ami történt – mondta, közben az egész teste 
megfeszült. A lány mereven a padlót nézte. – Úgy értem, mit 
követhetett el egyáltalán egy olyan lány, mint te, hogy 
fogságba került? De aztán eszembe jutott… Pár hónappal 
azután, hogy szakítottunk, pletykáltak egy főnixi lányról, akit 
letartóztattak, mert… – A hangja megtört, és elnémult. Glass 
visszafordult, és látta, hogy Luke szeme gyanúsan csillog. – Az 
időzítés stimmelt. De sohasem hittem volna, hogy te lehetsz 
az. – Luke egyenesen előrenézett, mintha valamit bámult 
volna a távolban. – Mondtam is magamnak, hogy te sohasem 
titkolnál el előlem ilyesmit. Hinnem kellett benne, hogy te 
ennél jobban bízol bennem. 

Glass az ajkába harapott, hogy gátat szabjon a torkában 
feltóduló szavaknak. Kétségbeesetten el akarta mondani a 
fiúnak az igazságot, de mi értelme lett volna bevallani? Inkább 
higgye azt róla, hogy ő csak egy buta, elkényeztetett főnixi 



lány, aki összetörte a szívét. Úgyis boldog volt már Camille 
oldalán… és megérdemelte a boldogságot. 

Ám ekkor Luke odanyúlt, a tenyerébe fogta az arcát, és a 
lány minden rossz gondolata elillant. 

Glass mosolyogva ébredt. Képtelen volt kiverni a fejéből azt az estét, 
amit Luke társaságában töltött, pedig hetek teltek el azóta. De 
ahogy sokadszorra idézte volna fel az akkor történteket, hirtelen 
hányingere támadt. 

Kikászálódott az ágyból, és a folyosón eltámolygott a mosdóig. 
Örült, hogy a lámpák megint égtek, valószínűleg anyja új 
„barátjának” köszönhetően, aki az Erőforrástanács elnöke volt. 

A mosdó hideg padlójára rogyott, és gyorsan becsukta maga 
mögött az ajtót. Az agya keményen küzdött a gyomrával. Próbált 
nagyokat lélegezni, és közben csendben maradni. A legkevésbé sem 
hiányzott neki, hogy az anyja elcipelje az egészségügyi központba. 

Végül a gyomra győzött, és Glass még időben hajolt a vécékagyló 
fölé. Öklendezett, a könny a szemét csípte, majd kimerültén nekidőlt 
a falnak. Ma semmiképpen sem tud együtt ebédelni Wellsszel, és 
rémesen érezte magát, hogy megint cserbenhagyta. Minden idejét 
Luke-kal töltötte, és az utóbbi időben Wells nem igazán számíthatott 
rá barátként. Pedig hiányzott neki a fiú. Ő sohasem vette zokon a 
szeszélyességét, amitől Glass csak rosszabbul érezte magát. Főleg 
azok után, ami a fiú anyjával történt, ráadásul Clarke mostanában 
furcsán viselkedett… Mindenképpen találkoznia kellett volna a 
fiúval. 

– Glass? – kiáltott az anyja az ajtót túloldaláról. – Mit csinálsz 
odabent? 

– Semmit – felelte Glass. Igyekezett könnyed hangot megütni. 
– Rosszul érzed magad? 



Glass halkan felnyögött. Az új lakásukban nem volt magánélete. 
Hiányzott neki a régi, tágas otthonuk, a csillagokra néző ablakokkal. 
Még mindig nem értette, miért kellett rosszabb lakásba költözniük 
csak azért, mert az apja hozott egy szokatlan és megalázó döntést, 
amikor felbontotta a házassági szerződést, és elment tőlük. 

– Bemegyek – hallotta az anyja hangját az ajtó túloldaláról. Glass 
kapkodva megtörölte a száját, és megpróbált felállni, de aztán 
visszaereszkedett a padlóra, amikor újabb hullámban tört rá a 
hányinger. Kinyílt az ajtó, és Glass meglátta az anyját, aki esti 
programhoz volt öltözve, pedig még dél sem volt. Mielőtt azonban 
megkérdezhette volna tőle, hogy hová készül – vagy hogy honnan 
jön –, az anyja szeme elkerekedett, és a bőségesen felvitt arcpirosító 
ellenére láthatóan elsápadt. – Mi csinálsz itt? 

– Semmit – felelte Glass. Próbált mielőbb úrrá lenni 
zavarosságán, hogy hihető magyarázattal álljon elő, amitől az anyja 
majd magára hagyja. A Főnixen ritkán bukkant fel gyomorvírus, és 
akiről csak halványan azt feltételezték, hogy fertőző, az a betegség 
teljes idejét kénytelen volt karanténban tölteni. – Semmi bajom. 

– Te most… – Sonja hátrapillantott, majd halkabban folytatta, ami 
nevetséges volt, hiszen kettesben voltak otthon – hánytál? 

– Igen, de már semmi bajom. Szerintem csak… 
– Édes istenem! – jajongott az anyja, és lehunyta a szemét. 
– Hidd el, nem vagyok beteg. Nem kell engem elkülöníteni. Csak 

annyi, hogy az utóbbi pár napban reggelente hányingerem volt, de 
délutánra elmúlt. 

Az anyja akkor sem látszott nyugodtabbnak, amikor kinyitotta a 
szemét. Forogni kezdett Glass-szal a fürdőszoba, Sonja hangja pedig 
elhalkult, mintha valahonnan a távolból beszélt volna. Glass alig 
értette a kérdést. Az anyja valami olyasmit kérdezett, hogy mikor 
volt utoljára… 



Glass zavarodottsága hirtelen rettegéssé dermedt. Felnézett az 
anyjára, és az ijesztő felismerést látta tükröződni a szemében. 

– Glass – Sonja hangja rekedtesen szólt –, te babát vársz. 

Glass érezte, hogy a maradék önuralma is darabokra törik, 
amikor Luke együtt érző arcára nézett. – Sajnálom. – Elakadt a 
lélegzete, ahogy megpróbálta elfojtani a sírását. – El kellett 
volna mondanom, csak… semmi értelme nem volt, hogy 
mindketten meghaljunk. 

– Jaj, Glass! – Luke kinyújtotta a karját, és szorosan 
magához húzta a lányt. Glass hálásan adta át magát az ismerős 
ölelésnek. A könnyei a fiú egyenruhájának zakójára csorogtak. 
– Nem akarom elhinni – dünnyögte a fiú. – Nem akarom 
elhinni, hogy mindezt egyedül csináltad végig. Tudtam, hogy 
bátor vagy, de sosem gondoltam volna, hogy… Mi történt? – 
kérdezte végül, és Glass tudta, hogy mire kíváncsi. Hogy kire 
gondolt. 

– Ő… – Nehezen vette a lélegzetet, és nagyot nyelt. Úgy 
érezte, hogy a szíve mindjárt meghasad, hogy képtelen lesz 
megfékezni a mellkasát elárasztó gyászt és megkönnyebbülést. 
Végül megrázta a fejét. Erre nem voltak szavak. 

– Ó, istenem! – súgta a fiú. Megfogta a lány kezét, ujjait az 
övéi közé fűzte, és szorosan megfogta. – Annyira sajnálom. – 
Sóhajtott. – Miért nem mondtad el nekem mindezt aznap este, 
amikor megszöktél? Fogalmam sem volt róla. – Lehunyta a 
szemét, hogy kizárja elméjéből az emléket. 

– Te akkor Camille-lal voltál. Tudtam, hogy jó barátok 
vagytok, és azt hittem… végre találtál valakit, aki mellett 
boldog lehetsz. – Glass mosolygott, és letörölte a még mindig 



hulló könnyeit az arcáról. – Azok után, amit veled tettem, 
megérdemelted a boldogságot. 

Luke visszafésült egy kósza hajtincset a lány füle mögé. – 
Egyetlen embert ismerek az egész világegyetemben, aki 
boldoggá tehet engem, és ő itt ül velem. – Úgy nézett a lányra, 
mint aki nem tud betelni a látvánnyal, – Attól a pillanattól 
fogva, hogy újra találkoztunk, tudtam, hogy ez az ember nem 
Camille… Ő jó barátom, mindig is az marad, de már nem több 
ennél, és ezt meg ÍN mondtam neki. Szeretlek, Glass. Mindig is 
szerettelek, és örökre szeretni foglak. 

A fiú közelebb hajolt, és ajkát a lányéhoz érintette. Először 
csak finoman, hogy az ajkaik újra összeszokhassanak. Egy 
pillanatra olyan volt, mintha megismételték volna az első 
csókjukat. De az egy pillanat műve volt. 

Aztán Luke nekinyomta ajkát a lányénak, Glass pedig 
hagyta, hogy a fiú szinte felfalja őt a csókjával. Halványan 
érzékelte, hogy Luke a haját simogatja, majd a keze végigsiklik 
a hátán, hogy közelebb húzza magához, miközben másik 
karját a derekára fonta. 

Glass végül megmozdult, és elszakította ajkát a fiúétól. – 
Szeretlek – suttogta, mert iszonyúan ki akarta ezt mondani. 
Szeretlek, szeretlek, szeretlek, lüktetett a szó egész testében, 
miközben Luke rámosolygott, és ismét ölelő karjába vonta. 



17. FEJEZET 
Wells 

Majdnem dél volt, és Clarke órák óta nem került elő. Az egyik 
árkádiai lány látta, hogy kora reggel elindult az erdőbe, és 
Wellsnek nagyon kellett uralkodnia magán, hogy ne fusson 
utána. Már a gondolattól, hogy a lány egyedül vágott neki az 
erdőnek, bokszzsákként bánt a gyomrával a képzelete. Mégis 
bele kellett nyugodnia, hogy a táborlakók közül éppen Clarke 
volt az, aki tudott vigyázni magára. Azzal is tisztában volt, 
hogy milyen fontos lett volna megtalálni a hiányzó orvosságot. 
Tegnap is ástak egy újabb sírt. 

Lassan elindult a tulajdonképpeni temetőhöz, amelyet a 
tisztás távolabbi végében alakítottak ki. Wells az utóbbi pár 
napban azon fáradozott, hogy fából készült jelzések legyenek a 
földhalmok végében, és ehhez régi fényképek adták az ötletet. 
A neveket is rá akarta vésni a keresztekre, de az öt halottból 
csak háromnak tudta a nevét, és nem tartotta volna 
helyénvalónak, ha a többit üresen hagyják. 



Megborzongott, és ismét a sírokat bámulta. Eleinte 
visszataszítónak találta az elképzelést, hogy a földbe temessék 
a halottakat, de más megoldás nem kínálkozott. A holttestek 
elégetése még rosszabbnak tűnt. Bár az űrhajón megszokott 
gyakorlat – a testek kilövése az űrbe – nyilvánvalóan tisztább 
volt, volt valami megnyugtató abban, hogy itt a halottak egy 
helyre kerültek. Még holtukban sem lesznek egyedül. 

Furcsán megnyugtatónak találta, hogy volt egy hely, amit 
bármikor látogathatott, és ahol olyasmiket mondhatott az 
általa látott embereknek, amit nem lett volna szabad. Valaki 
lehullott ágakat gyűjtött, és a keresztek mellé rakta őket – talán 
az a waldeni lány, akit a fák között látott elsuhanni. Esténként 
a kabinok még mindig felragyogtak, és lágy fényükkel szinte 
földöntúli szépséget kölcsönöztek a temetőnek. A fiú nem 
bánta volna, ha az űrhajón is lett volna egy hely, ahol 
nyugodtan beszélhetett volna a halott édesanyjával. 

Wells felnézett az elsötétülő égre. Fogalma sem volt, hogy 
megszakadt-e a kapcsolat a Kolóniával, amikor az űrkomp 
viharos körülmények között földet ért, mégis remélte, hogy a 
karperecekbe épített monitorok még mindig küldtek adatokat 
a vérösszetételükről és a pulzusukról. Minden bizonnyal 
elegendő információ állt már a rendelkezésükre, hogy 
biztonságosnak ítéljék meg a bolygót, és hamarosan újabb 
embereket fognak a Földre küldeni. Egy pillanatra vakmerőn 
azt remélte, hogy az apja és Glass is közöttük lesz. 

– Mit csinálsz te itt? 
Wells megfordult, és látta, hogy Octavia közeledik felé. A 

lány bokája gyorsan gyógyult, és már alig látszott, hogy 
bicegve jár. 



– Nem is tudom. Talán a tiszteletemet rovom le. – A sírok 
felé intett. – De már épp menni készültem – tette hozzá sietve, 
miközben látta, hogy a lány sötét haja a vállára omlik. – Ma 
nekem kell vízért mennem. 

– Akkor elkísérlek – mosolygott Octavia, mire Wells 
feszengve elfordult. A hosszú szempillái, amelyek miatt 
gyengélkedőben még annyira ártatlannak látta alvás közben, 
most állatias csillogást kölcsönöztek hatalmas kék szemének. 

– Biztos, hogy jó ötlet ez a fájós bokáddal? Hosszú az út 
odáig. 

– Semmi bajom – mondta a lány játékos ingerültséggel a 
hangjában, és igyekezett lépést tartani a fiúval. – Bár nagyon 
kedves vagy, hogy aggódsz értem. Tudom – folytatta, 
miközben fokozta a tempót, hogy utolérje Wellst, aki 
öntudatlanul is megnyújtotta a lépteit –, nevetséges, ahogy a 
többiek isszák Graham minden szavát. Te annyival többet 
tudsz, mint ő. 

Wells fogta az egyik üres kancsót a raktárként szolgáló 
sátorból, és elindult az erdő irányába. A tábor közelében 
felfedeztek egy patakot, és azok közül, akik elbírtak egy teli 
kancsót, valaki minden nap elment vízért. Vagy legalábbis úgy 
volt, hogy váltják egymást. Wells napok óta nem találkozott 
Grahammel. 

Octavia megtorpant, amikor Wells átlépte a fák vonalát. – 
Nem jössz? – kérdezte a fiú, és a válla fölött hátrapillantott. 

A lány hátrahajtotta a fejét, és a halványuló fényben 
elkerekedett szemmel bámulta a fák árnyas körvonalát. – 
Megyek. – A hangja halkabb lett, ahogy Wells mellé ért. – Még 
nem is jártam az erdőben. 



Wells megenyhült. Még ő is ijesztőnek találta időnként, 
pedig egész életében arról álmodozott, hogy egyszer a Földre 
utazik. Félelmetes volt a hatalmas tér, a szokatlan zajok, az 
érzés, hogy bármi leselkedhetett rájuk a tábortűz fényén túl. És 
neki még volt ideje felkészülni. Elképzelni sem tudta, milyen 
lehetett ez a többieknek. Idejük sem volt felfogni, hogy mi 
történik, hogy egy idegen bolygóra küldik őket, amely 
számukra addig üres fogalom volt, miután kivezették őket a 
cellákból, és felültették az űrkompra. 

– Csak óvatosan! – mondta a fiú, és a bíborszínű levelek 
alatt megbújó gyökerekre mutatott. – Errefelé elég hepehupás 
a talaj. 

Wells megfogta Octavia kis kezét, és segített neki átmászni 
egy kidőlt fán. Ahogy most belegondolt, furcsának találta, 
hogy egy pulzus nélküli valami elpusztulhat, pedig a nyirkos, 
hántolt kérgű fatörzs hullára emlékeztetett. 

– Szóval igaz a pletyka? – kérdezte Octavia, miközben lefelé 
baktattak a patakhoz vezető lejtőn. – Tényleg azért kerültél 
fogságba, hogy idejöhess Clarke-kal? 

– Igen, tényleg. 
A lány vágyakozva felsóhajtott. – Ez a legromantikusabb 

dolog, amit valaha hallottam. 
Wells kényszeredetten rámosolygott. – Hidd el, nem az. 
– Ezt meg hogy érted? – kérdezte Octavia, és oldalra 

hajtotta a fejét. Az árnyas erdőben megint gyermekien 
ártatlannak látszott. 

Wells képtelen volt a szemébe nézni, és inkább elfordult. 
Komoran eltűnődött, hogy mit gondolna Octavia, ha 
megtudná az igazságot. 



Hogy ő nem a bátor lovag, aki jött, hogy kiszabadítsa a 
hercegnőt. Hanem inkább az oka annak, hogy a hercegnőt 
tömlőébe zárták. 

Mióta két perccel korábban leült, Wells tizennegyedszerre pillantott 
a gallércsipjére. Clarke aggasztó üzenetet hagyott neki a nap 
folyamán, és a lány egyébként is furcsán viselkedett az elmúlt 
hetekben. Wells alig találkozott vele, és amikor néhányszor sikerült 
összefutniuk, a lány gyakorlatilag vibrált az idegességtől. 

Nem tehetett róla, egyre csak az járt a fejében, hogy szakítani 
akar vele. Csak azért nem lyukasztotta ki még a gyomrát az 
aggodalom, mert bízott benne, hogy a lány nem a könyvtárban 
akarja ejteni. Kegyetlen dolog lett volna, ha az általuk legjobban 
szeretett helyet piszkolja be ezzel. Clarke nem tett volna vele 
ilyesmit. 

Amikor lépések zaját hallotta, azonnal felállt, mire a mennyezeti 
világítás ismét bekapcsolt. Wells olyan sokáig maradt mozdulatlan, 
hogy a könyvtár elfeledkezett a jelenlétéről, és csak a padlóba 
süllyesztett lámpák szolgáltak fénnyel. Clarke közeledett a 
műtősruhájában. Ez általában mosolyt csalt a fiú ajkára – imádta 
benne, hogy nem töltött órákat a tükör előtt a megjelenése miatt, 
mint a főnixi lányok többsége –, de a kék felső és nadrág most 
túlságosan bő volt rá, a szeme körül pedig sötét karikák 
éktelenkedtek. 

– Szia! – mondta a fiú, és közelebb lépett hozzá, hogy 
köszöntésképpen finoman megcsókolta. A lány nem hajolt el, de 
nem is csókolt vissza. – Minden rendben? – kérdezte a fiú, noha 
pontosan tudta rá a választ. 



– Wells – mondta elcsukló hangon a lány, és visszafojtotta a 
könnyeit. A fiú szeme riadtan elkerekedett. Clarke sohasem szokott 
sírni. 

– Hé! – dünnyögte a fiú, majd átölelte a lányt, és a kanapéhoz 
kísérte. Úgy tűnt, mintha megbicsaklott volna a lány lába. – Nem 
lesz semmi baj, megígérem. Csak meséld el, mi bánt! 

A lány ránézett, és a fiú látta rajta, hogy nagyon el akar mondani 
neki valamit, de közben fél. – Meg kell ígérned, hogy senkinek sem 
fogsz erről beszélni. 

A fiú bólintott. – Persze, megígérem. 
– Nem viccelek. Ez nem valami pletyka. Ez komoly, élet-halál 

kérdése. 
Wells megszorította a kezét. – Clarke, tudod, hogy nekem 

mindent elmondhatsz. 
– Megtudtam, hogy… – Nagyot sóhajtott, egy pillanatra lehunyta 

a szemét, majd újra belevágott. – Tudod, hogy a szüleim sugárzással 
kapcsolatos kísérleteket végeznek. – A fiú bólintott. Clarke szülei 
vezették azt a jelentős, folyamatban lévő kutatást, amelynek célja, 
hogy kiderüljön, mikor térhetnek vissza biztonságban az emberek a 
Földre, már ha visszatérhetnek egyáltalán. Amikor csak az apja egy 
földi küldetésről beszélt, Wells távoli lehetőségként gondolt rá, 
amelyet inkább reményekre, mintsem valós tervekre alapoztak. 
Mégis tisztában volt vele, milyen fontos Griffinék munkája a 
kancellárnak és az egész Kolóniának. – Embereken kísérleteznek – 
folytatta halkan Clarke. A hideg futkosott Wells hátán, de nem szólt 
semmit, csak még szorosabban fogta a lány kezét. – Gyerekeken 
kísérleteznek – mondta ki végül Clarke szinte alig hallhatóan. 

A lány hangja üresen csengett, mintha a gondolat régóta 
kavargóit volna benne, és már nem maradt semmi értelme. – Milyen 



gyerekekkel? – kérdezte a fiú, miközben próbálta felfogni mindazt, 
amit hallott. 

– Törvénytelenekkel – felelte Clarke, és könnyes szeme 
villámokat szórt a hirtelen támadt haragtól. – A nevelőotthonból 
származó gyerekekkel, akiknek a szüleit a népességszabályok 
megsértéséért kivégezték. – A fiú szinte hallotta a ki nem mondott 
vádat. Emberek, akiket a te apád végeztetett ki. 

– Annyira fiatalok még… – Clarke hangja elcsuklott. Hátradőlt a 
kanapén, és úgy tűnt, mintha összement volna, mintha az igazság 
magával vitte volna a lényének egy részét. 

Wells a lány mögé csúsztatta a karját, de ahelyett, hogy Clarke 
elhúzódott volna tőle, ahogyan azt az elmúlt hetekben tette, most 
nekidőlt, és a mellkasára hajtotta a fejét. – Mindannyian nagyon 
betegek. – A fiú érezte, ahogy a trikóját átitatták a lány könnyei. – 
Néhányan már nem is élnek. 

– Annyira sajnálom, Clarke – dünnyögte a fiú, miközben kereste a 
szavakat, hogy mondjon valamit, bármit, amitől elmúlna a lány 
fájdalma. – Biztos vagyok benne, hogy a szüleid mindent 
megtesznek, hogy gondoskodjanak a… – Elhallgatott. Nem voltak 
szavak, amelyekkel jobbá tehette volna ezt. Csinálnia kellett valamit, 
hogy véget vessen ennek, mielőtt a bűntudat és a rettegés 
felemészti a lányt. – Mondd, mit csináljak? – kérdezte immár 
magabiztosabban. 

A lány kihúzta magát, és a fiúra nézett, a szemében másféle 
rettegés ült. – Semmit – felelte olyan elszántsággal, hogy meglepte a 
fiút. – Meg kell ígérned, hogy semmit nem fogsz csinálni. 
Megesküdtem a szüleimnek, hogy senkinek nem mondom el. Ők 
nem akartak ebbe belemenni, Wells. Ez nem az ő döntésük volt. 
Rhodes alkancellár kötelezte őket erre. Megfenyegette őket. – 
Megragadta Wells kezét. – Ígérd meg, hogy senkinek nem szólsz 



róla. Én csak… – A lány az ajkába harapott. – Nem tudtam tovább 
titkolni előled. Valakinek el kellett mondanom. 

– Megígérem – fogadkozott a fiú, noha a bőrét egyre jobban 
hevítette a düh. Az a talpnyaló rohadék nem tehette meg, hogy 
megkerüli a kancellárt. Eszébe jutott az apja, aki megingathatatlanul 
tudta, hogy mi a helyes, és mi nem. Az ő apja sohasem 
engedélyezett volna emberkísérleteket. Azonnal leállíthatta volna 
őket. 

Clarke a fiúra nézett, és a szemét fürkészte, majd erőtlenül, 
remegő ajakkal rámosolygott. Majdnem olyan hamar illant el a 
mosolya, mint amilyen gyorsan felragyogott. – Köszönöm. 

A lány ismét a fiú mellkasára hajtotta a fejét, a fiú pedig átkarolta 
őt. – Szeretlek – mondta a fiú. 

Egy órával később, miután Wells hazakísérte Clarke-ot, 
magányosan visszaindult a megfigyelőfedélzeten. Valamit mégiscsak 
csinálnia kellett. Úgy érezte, ha rövid időn belül nem változik valami, 
a bűntudat tönkre fogja tenni a lányt, és a fiú nem volt hajlandó ezt 
tétlenül végignézni. 

Wells még egyszer sem szegett meg ígéretet. Az apja korán 
beleverte a fejébe, hogy egy vezető sohasem vonja vissza a szavát. 
De aztán eszébe jutottak Clarke könnyei, és tudta, hogy nincs 
választása. 

Sarkon fordult, és elindult az apja irodájához. 

Megtöltötték a vizeskancsót, majd visszaindultak a táborba. 
Octavia hamar abbahagyta a kérdezősködést Clarke-ról, 
miután Wells egyszavas válaszokat vetett oda, de aztán a 
fiúnak lelkifurdalása támadt, amikor a lány mogorván sétált 
tovább mellette. Aranyos lány volt, és a fiú tudta, hogy nem 
akar neki rosszat. Hogyan kerülhetett ide? 



– Na, és te mit követtél el egyáltalán, hogy fogságban 
végezted? – törte meg a csendet Wells. 

Octavia meglepetten ránézett. – Nem hallottad a bátyámat, 
amikor mesélt róla? – Feszülten a fiúra mosolygott. – Imádja 
mindenkinek előadni, hogyan loptam ételt a kisebb 
gyerekeknek a nevelőotthonban… a kicsiknek, akiktől a 
nagyobbak elvették a fejadagjukat… és hogyan küldtek ezért 
szemrebbenés nélkül fogságba azok a szörnyetegek a 
Tanácsban. 

Volt valami Octavia hangjában, ami gondolkodóba ejtette a 
fiút. – Tényleg így történt? 

– Miért fontos ez? – kérdezte a lány olyan egykedvűen, 
hogy hirtelen idősebbnek látszott a tizennégy événél. – Úgyis 
azt gondoljuk majd egymásról, amit akarunk. Ha Bellamy 
ebben a történetben akar hinni, akkor én nem fogok tiltakozni. 

Wells megállt, hogy átvegye a vizeskancsót a másik kezébe. 
Valahogyan az erdő egy másik részébe keveredtek. Itt még 
sűrűbben nőttek a fák, és a fiú elég messzire látott el ahhoz, 
hogy tudja, mennyire tértek le az útról. 

– Eltévedtünk? – nézett egyik oldalról a másikra Octavia. 
Wells még a halvány fényben is látta a lány arcára kiülő 
ijedséget. 

– Nem lesz semmi baj. Csak meg kell… – Megállt, amikor 
valami hangtól megremegett a levegő. 

– Ez meg mi volt? – kérdezte Octavia. – Minket…? 
Wells lepisszegte, és előrelépett. Mintha ág reccsenését 

hallotta volna, és ez azt jelentette, hogy valami mozog a fák 
takarásában. Dühös volt magára, amiért nem hozott fegyvert. 
Nem bánta volna, ha saját zsákmányt ejt, hogy megmutassa 



Bellamynak, nem ő az egyetlen, aki tud vadászni. Ismét 
hallotta a hangot, és a csalódottsága félelembe csapott át. El 
kellett felejtenie, hogy vacsorára valót ejtsen – ha nem 
vigyázott, Octaviával még ők végzik vacsoraként. 

Már majdnem megfogta a lány kezét, hogy elszaladjanak, 
amikor valami szemet szűrt neki. Egy aranyló vörös villanás. 
Wells letette a kancsót, és megtett pár lépést előre. – Maradj itt! 
– suttogta a lánynak. 

Valamiféle tisztásra lett figyelmes a fákon túl, nem túl 
messze tőlük. Már majdnem felkiáltott, hogy kiejtse az ajkán 
rebegő nevet, amikor csúszkálva megtorpant. 

Clarke állt a pázsiton, és nem más, mint Bellamy ölelte 
magához. Wells dühbe jött, amikor a lány a waldeni szájára 
tapasztotta ajkát. Forróság öntötte el a mellkasát, és 
rátelepedett szaporán dobogó szívére. 

Valahogy sikerült elszakítania a tekintetét a látványtól, és 
támolyogva elindult visszafelé az erdőben, mielőtt hányinger 
tört rá, és szédülni kezdett. Megragadta az egyik ágat, nehogy 
elessen, és zihálva pumpálta a levegőt a tüdejébe. Az a lány, 
akiért az életét kockáztatta, nem csupán egy másik fiút csókolt, 
hanem azt a fiút, aki miatt meghalhatott Wells apja. 

– Hűha! – hallatszott Octavia hangja a háta mögül. – Az ő 
túrájuk sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a miénk. 

Addigra azonban Wells már sarkon fordult, és az ellenkező 
irányba indult. Halványan érzékelte, hogy Octavia a 
nyomában lohol, és valamilyen elsősegélyládáról kérdezgeti, 
de a lány hangját elnyomta a fejében lüktető vér. A legkevésbé 
sem érdekelte, hogy Clarke-ék esetleg megtalálták a hiányzó 



gyógyszereket. Az összetört szívre egyébként sem volt 
orvosság. 



18. FEJEZET 
Clarke 

Már besötétedett, mire Clarke és Bellamy visszatért a 
gyógyszerekkel a táborba. Noha a lány csak pár órát töltött az 
erdőben, amikor a fiúval az oldalán áthaladt a fák vonalán, és 
kilépett a tisztásra, úgy érezte, mintha ezer éve ment volna el. 

A visszaút nagy részét csendben tették meg, de 
valahányszor Clarke karja véletlenül hozzáért Bellamyéhoz, 
mintha elektromosság futott volna végig a bőrén. A csókjuk 
után a lány megalázottnak érezte magát, és a következő öt 
percben mást sem csinált, csak hebegve bocsánatot kért, 
miközben a fiú vigyorgott. Bellamy végül nevetve 
félbeszakította, és mondta, ne aggódjon emiatt. – Tudom, hogy 
nem olyan lány vagy, aki vaktában csókolózik srácokkal az 
erdőben – tette hozzá huncutul mosolyogva pedig lehet, hogy 
ki kellene próbálnod. 

Ám ahogy közelebb értek a tisztáshoz, a gyengélkedőként 
használt sátor árnyas körvonala elfeledtette a lánnyal a csókkal 



kapcsolatos gondolatokat. A hóna alatt a gyógyszerrel Clarke 
megszaporázta a lépteit. 

A sátor szinte kiürült, leszámítva a delíriumban szenvedő 
lázas Thaliát, valamit – Clarke meglepetésére – Octaviát, aki 
akkor fészkelődött be a régi ágyába. – A másik sátor annyira 
kicsi – panaszkodott Octavia, de Clarke csak szótlanul 
bólintott. 

A földre tette az elsősegélyládát, megtöltött egy fecskendőt, 
és a tűt beleszórta Thalia karjába. Aztán isméi átnézte a 
dobozt, ezúttal fájdalomcsillapítót keresve. Gyorsan beadott 
egy adaggal Thaliának, és mosolygott, amikor látta, ahogy 
barátnője arca kisimul álmában. 

Clarke még pár percig Thalia mellett térdelt, és 
megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor megmérte a lány 
pulzusát. A csuklóján hordott karperecre pillantott, és azon 
tűnődött, vajon figyeli-e valaki az ő szívverését valahonnan az 
égből. Talán éppen dr. Lahiri, vagy a Kolónia egy másik híres 
orvosa. Ők úgy olvasták a százak életjeleit, mint más a napi 
híreket. Biztosan látták, hogy öten már meghaltak… A lány 
kíváncsi lett volna, hogy a haláleseteket sugármérgezésnek 
tulajdonítják-e, és ezért újragondolják az egész rekolonizációt, 
vagy elég felkészültek voltak ahhoz, hogy kitalálják, a 
kockázatos földet érés végzett velük. Nem igazán tudta, 
melyik lehetőségnek örült volna jobban. Arra még biztosan 
nem állt készen, hogy a Tanács a Földre is kiterjessze az 
illetékességét. Az anyja és az apja mégis az egész életét tette fel 
arra, hogy segítse az emberiség hazatérését. Egy állandó 
település valamiképpen azt jelentette volna, hogy a szülei is 
sikeresek voltak. Hogy nem hiába haltak meg. 



Clarke végül fogta a gyógyszert, és visszarakta a helyére, 
majd a ládát a sátor egyik sarkába cipelte. Holnap majd keres 
neki egy elzárható helyet, de most úgy érezte, hogy végre 
pihenhet kicsit. Ha valaki az űrből tényleg figyelte a 
létszámukat, akkor ő mindent meg fog tenni azért, hogy az ne 
csökkenjen kilencvenöt alá. 

Remegő lábbal elvonszolta magát az ágyig, és anélkül 
zuhant bele, hogy levette volna a cipőjét. 

– Meg fog gyógyulni? – kérdezte Octavia távolinak tűnő 
hangon. 

Clarke eldünnyögött egy igent. Alig bírta nyitva tartani a 
szemét. 

– Milyen gyógyszerek voltak még a ládában? 
– Mindenféle – válaszolta Clarke. Vagy legalábbis 

megpróbálta ezt válaszolni. Ugyanis mire a szó az ajkához ért, 
a fáradtság tompulttá tette az agyát. Mielőtt mély, álom 
nélküli alvásba menekült volna, arra még emlékezett, hogy 
hallja, amint Octavia felkel az ágyból. 

 

Amikor Clarke másnap reggel felébredt, sehol sem látta 
Octaviát, és a sátorlapon keresztül éles napfény áradt be. 

Thalia az oldalán feküdt, és még mindig aludt. Clarke 
nyögve ébredt, az izmai megszenvedték a tegnapi gyalogtúrát. 
Mégis jófajta fájdalom volt ez. Olyan erdőben járt, ahová 
háromszáz éve egyetlen ember sem tette be a lábát. A gyomra 
összerándult, ahogy eszébe jutott a másik, véletlenül 
kiérdemelt dicsőség: a kataklizma óta ő volt az első lány, aki 
megcsókolt egy fiút a Földön. 



Clarke mosolyogva odasietett Thaliához. Képtelen volt 
addig várai, amíg a barátnője elég jól lesz ahhoz, hogy 
mindenről maga számoljon be. Kézfejét a homlokára tette, és 
megkönnyebbült, hogy már nem olyan forró, mint tegnap este. 
Aztán finoman hátrahajtotta a takarói, hogy szemügyre vegye 
a hasát. A bőrén még látszottak a fertőzés nyomai, de nem 
terjedtek szét. Tudta, ha végigcsinálják az antibiotikum-kúrát, 
akkor Thalia teljesen fel fog épülni. 

Pontosan nem tudta volna megmondani, de a fény erejéből 
úgy ítélte meg, hogy legalább nyolc óra telt el azóta, hogy 
beadta Thaliának a gyógyszert. Megfordult, és ahhoz a 
sarokhoz ment, ahová tegnap este az elsősegélyládát tette. A 
homlokát ráncolta, amikor meglátta, hogy nyitva van. Amint 
leguggolt, elakadt a lélegzete. Pislogott, hogy meggyőződjön 
róla, nem a szeme csapja be. 

A láda üres volt. 
Minden eltűnt: az összes antibiotikum, a fájdalom-

csillapítók, még a fecskendők is. – Nem igaz – suttogta Clarke. 
Semmi nem maradt. – Nem igaz – mondta újra, és 
feltápászkodott. A legközelebbi ágyhoz sietett, és felforgatta az 
ágyneműt, majd ugyanezt megismételte a saját ágyán. 

A tekintete Octavia ágyára siklott, és a rémülete egy 
pillanatra gyanúvá lett. Odaszaladt, és elkezdett turkálni a 
halom takaró között. – Gyerünk már! – motyogta magának, de 
semmit nem talált. 

– Nem igaz! – Nagyot dobbantott. Annyit már tudott, hogy a 
gyógyszer eltűnt a sátorból. De bárki vitte is el, nem jutott 
messzire. Kevesebb, mint száz ember volt a bolygón, és Clarke 
addig nem nyugodott, amíg ki nem derítette, hogy ki sodorta 



veszélybe Thalia életét. Valószínűnek tartotta, hogy ezért nem 
kell olyan messzire mennie. 

Miután gyorsan végignézett a lakásban, hogy meggyőződjön róla, a 
szülei nincsenek otthon, Clarke a laboratóriumhoz sietett, és 
beütötte a kódot. Arra számított, hogy a szülei meg fogják 
változtatni a jelszót, de vagy sejtelmük sem volt róla, hogy a lányuk 
milyen gyakran látogatja a gyerekeket, vagy nem akarták 
megakadályozni ebben. Talán boldoggá tette őket a tudat, hogy 
Clarke együtt van velük. 

Miközben Lilly felé igyekezett, Clarke mindenkire rámosolygott, 
noha elszorult a mellkasa, amikor látta, milyen kevesen vannak 
ébren. A többségük egyre betegebb volt, és több ágy állt üresen, 
mint legutóbb. 

Igyekezett kizárni a gondolatot az elméjéből, de amikor 
megpillantotta a barátnőjét, a keze remegni kezdett. 

Lilly haldokolt. A szeme nehezen nyílt ki, amikor Clarke a nevét 
suttogta, és hiába mozgott az ajka, már nem volt elég ereje, hogy 
szavakat formázzon. 

Egyre több piros folt pettyezte a lány bőrét, bár már kevesebb 
vérzett, Lillynek ugyanis nem maradt energiája, hogy elvakarja őket. 
Clarke hányingerrel küszködve ült ott, és nézte, ahogy a barátnője 
mellkasa szabálytalanul emelkedik és süllyed. Az egészben az volt a 
legrosszabb, hogy tudta, ez még csak a kezdet. A kísérlet többi 
alanya még hetekig szenvedhetett. A sugárzásfertőzés 
előrehaladtával a testi tünetek egyre rémisztőbbé váltak. 

Clarke-nak egy pillanatra megfordult a fejében, hogy elviszi Lillyt 
az egészségügyi központba, ahol legalább erős fájdalomcsillapítót 
adnának neki, noha az életét már nem tudnák megmenteni. Persze 
ez egyenértékű lett volna azzal, hogy megkéri az alkancellárt, 



végeztesse ki a szüleit. Rhodes úgyis találna mást, aki befejezné, 
amit az anyja és apja elkezdett. Clark# mindössze abban 
reménykedett, hogy a kutatásuk eredménnyel jár, és a kísérleteket 
be lehet fejezni, az alanyok pedig nem szenvednek hiába. 

Lilly áttetsző szemhéja remegve kinyílt. – Szia, Clarke! – hörögte. 
Mosolyféleség villant fel az arcán, mielőtt a fájdalom egy újabb 
hulláma eltorzította volna a vonásait. 

Clarke odanyúlt, megfogta Lilly kezét, és finoman megszólította. – 
Szia! – suttogta. – Hogy érzed magad? 

– Jól – hazudta Lilly. Az arca megvonaglott, ahogy megpróbált 
felülni. 

– Maradj csak! – Clarke a vállára tette a kezét. – Nem kell 
felülnöd. 

– De, fel akarok ülni. – A lány hangja feszült volt. 
Clarke finoman ülő helyzetbe segítette őt, majd párnákat rakott a 

háta mögé. Majdnem megremegett, amikor az ujjaival hozzáért Lilly 
hátához. Érezte, ahogy minden csigolya kitüremkedett a lány sárgás 
fakó bőrén. 

– Hogy tetszett a Dickens-gyűjtemény? – kérdezte Clarke, miután 
benézett Lilly ágya alá, ahol a könyvtárból ellopott könyveket 
tartották. 

– Eddig csak az első történetet olvastam, arról a Twist Olivérről. – 
Lilly erőtlenül Clarke-ra mosolygott. – A látásom… – Elharapta a 
mondat a végét. Mindketten tudták, amint romlani kezdett egy 
kísérleti alany látása, az a vég kezdetét jelezte. – Egyébként sem 
tetszett annyira. Túlságosan a nevelőotthonra emlékeztetett. 

Clarke még sohasem kérdezte Lillyt a korábbi életéről. Mindig úgy 
érezte, hogy Lilly nem akar beszélni róla. – Tényleg olyan rossz volt 
ott? – tudakolta óvatosan. 



Lilly megvonta a vállát. – Mindannyian vigyáztunk egymásra. 
Másra úgysem számíthattunk. Na jó, az egyik lánynak volt egy 
bátyja, egy igazi bátyja. – Hirtelen elpirult, és lesütötte szemét. – Ő 
kedves volt, mindenfélét hozott a húgának… innivalót, szalagokat… 

– Tényleg? – kérdezte Clarke, és elfésült egy hajtincset Lilly 
nedves homlokából. Úgy csinált, mintha elhitte volna a történetet a 
lányról és a bátyjáról. Lillynek még ilyen betegen is érzéke volt a 
drámai dolgokhoz. 

– Rendes fiú lehetett – mondta bizonytalanul Clarke, miiközben a 
tekintete a Lilly fején lévő kopasz foltokra tévedt, amelyeket nehéz 
volt nem észrevenni. 

– Na, mindegy – mondta feszült hangon Lilly. – Mesélj inkább a 
szünnapodról! Mit fogsz felvenni? 

Clarke majdnem elfelejtette, hogy a jövő héten lesz a 
születésnapja. Mégsem volt ünnepi hangulatban. – Ó, ilyenkor a 
legszebb műtősruhámat veszem fel – mondta viccelődve. – 
Egyébként is szívesebben vagyok itt veled, mint hogy elmenjek 
valami ostoba buliba. 

– Jaj, Clarke! – nyögött fel Lilly színlelt ingerültséggel. – Valamit 
azért csinálnod kellene. Kezdesz unalmassá válni. Különben is, 
örülnék, ha mesélnél a szülinapi ruhádról. – Hirtelen megrándult az 
arca, és összegörnyedt a fájdalomtól. 

– Jól érzed magad? – Clarke a lány törékeny karjára tette a kezét. 
– Nagyon fáj – zihálta Lilly. 
– Hozhatok valamit? Esetleg egy pohár vizet? 
Lilly kinyitotta a szemét, és könyörögve nézett rá. – Clarke, te 

véget vethetnél ennek. – A saját nyögése szakította félbe. – Kérlek, 
vess véget neki! Az egész csak idő kérdése… 



Clarke elfordította a fejét, hogy Lilly ne lássa a könnyeit. – Nem 
lesz semmi baj – suttogta, és mosolyt erőltetett az arcára. – 
Megígérem. 

Lilly nyöszörgött, mielőtt ismét elhallgatott volna, majd hátradőlt, 
és lehunyta a szemét. 

Clarke feljebb húzta a takarót barátnője mellkasán, és próbált 
nem tudomást venni arról a gonosz szellemről, amely beférkőzött az 
elméjébe. Tudta, hogy mire kéri Lilly. És nem lett volna nehéz dolga. 
A lány szervezete már annyira legyengült, hogy elég lett volna 
beadni neki néhány helyesen összevegyített fájdalomcsillapítót, 
hogy kómába zuhanjon. Úgy aludna el, hogy semmit nem érezne. 

Mégis mit képzelsz? – kérdezte magától Clarke, és riadtan 
hátrahőkölt. A szülei kezéről már a sajátjára fröccsent a vér. őt is 
megfertőzte ez az egész rémálom, és szörnyeteget csinált belőle. De 
az is lehet, hogy ez nem a szülei hibája volt. Talán mindig is volt egy 
sötét énje, amely csak arra várt, hogy megmutassa magát. 

Már éppen indult volna, amikor Lilly még utánaszólt. – Kérlek! – 
könyörgött. – Ha szeretsz engem, kérlek, tedd meg! – Halkan 
beszélt, de a hangjából kétségbeesés csendült ki, ami megijesztette 
Clarke-ot. – Vess véget ennek az egésznek! 

Bellamy fát vágott a tisztás túloldalán. Bár hűvös volt a reggel, 
a trikóját már verejték áztatta át. Clarke igyekezett nem 
észrevenni, mennyire tapad a textil a fiú izmos mellkasához. 
Amikor a fiú észrevette a futva közeledő lányt, a baltát letette 
a földre, és vigyorogva odanézett. 

– Nahát, szia! – mondta a fiú, miközben a lány megállt, és 
kifújta magát. – Hiányoztam, ugye? – A fiú közelebb lépett 
hozzá, és a derekára tette a kezét, Clarke azonban lesodorta 
onnan. 



– Hol van a húgod? – kérdezte a lány. – Sehol sem találom. 
– Miért? – A sürgetés elűzte a játékosságot a fiú hangjából. – 

Mi a baj? 
– Eltűnt az összes gyógyszer, amit tegnap találtunk. – 

Clarke mély lélegzetet vett, hogy felkészítse magát a 
folytatásra. – Szerintem Octavia vitte el őket. 

– Micsoda? – A fiú szeme összeszűkült. 
– Tegnap este rajtam és Thalián kívül ő volt a sátorban, és 

úgy tűnt, hogy igencsak érdeklik a gyógyszerek… 
– Na, ne! – csattant fel Bellamy, félbeszakítva a lányt. – Ezen 

a rohadt bolygón mások sincsenek, mint bűnözők, és te mégis 
azt hiszed, hogy a húgom a tolvaj? – A lányra nézett, a szeme 
izzott a haragtól. De amikor újra megszólalt, a hangja halk 
volt. – Azt hittem, te más vagy, de tévedtem. Te is csak egy 
hülye főnixi ribanc vagy, aki azt hiszi, hogy mindent jobban 
tud a többieknél. 

Belerúgott a balta nyelébe, majd szó nélkül elviharzott a 
lány mellett. 

Clarke-nak egy pillanatra földbe gyökerezett a lába. 
Túlságosan megdöbbentették Bellamy szavai. De aztán érezte, 
hogy valami meghasad benne, és hirtelen futva a fák felé 
indult, majd tántorogva bevette magát a lombkorona 
takarásába. Kapart a torka, ahogy a földre huppant, és karját a 
térde köré fonta, nehogy a fájdalom kiszabaduljon a 
mellkasából. 

Az árnyak magányában Clarke újabb dolgot csinált első 
alkalommal a Földön. Sírva fakadt. 



19. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy megállt, hogy megigazítsa a vállán átvetett madarat. 
Annyira felzaklatta a Clarke-kal történt összetűzése, hogy 
utána rögtön felkapta az íjat, és gondolkodás nélkül 
beviharzott az erdőbe. Csak azután kezdett megnyugodni, 
hogy lelőtte ezt a madarat a patak közelében. Kiváló zsákmány 
volt – és az első madara, amit ráadásul sokkal nehezebb 
elejteni, mint egy szárazföldi állatot. A tollak tökéletesek 
voltak az új nyilakhoz, amelyeket akkor akart magával vinni a 
fiú, amikor Octaviával kettesben útnak indultak. A táborba 
visszaérve rájött, hogy reggel óta meg sem látogatta a húgát, és 
lelkifurdalása támadt. Rá kellett volna néznie, mielőtt elment. 

A többiek már megrakták a tüzet. Ahogy Bellamy 
közeledett feléjük, tucatnyi tekintet fordult felé, de egyikük 
sem mosolygott. Átvetette a madarat a másik vállán, hogy 
megvillantsa vadásztudományát. Mi az ördögért bámulták 
így? 



Dühös kiáltás irányította a figyelmét egy, a tisztás végében 
gyülekező csoportra, akik az űrkomp közelében körbeálltak 
egy földön fekvő alakot. Élesen felsóhajtott, amikor az alak 
megmozdult. 

Aztán meglátta a lányt, és az eddigi bizonytalanság helyébe 
olyan harag lépett, amelyet még sohasem érzett. 

Octavia volt az. 
Eldobta a madarat, és futásnak eredt. 
– El az útból! – üvöltötte, miközben átverekedte magát a 

tömegen. 
Octavia a földön feküdt, és patakokban folyt a könnye. 

Graham és néhány árkádiai állt fölötte tébolyult tekintettel. 
– Takarodjatok innen! – ordított magán kívül Bellamy. Ám 

mielőtt még odaérhetett volna, valaki a nyakánál fogva 
visszarántotta, és majdnem összeroppantotta a légcsövét. 
Bellamy zihálva, őrjöngve nézett körül. Wells állt előtte kimért, 
szigorú tekintettel. – Mi a francot képzelsz? – kérdezte levegő 
után kapkodva. – Takarodj az utamból! 

Wells nem mozdult, mire Bellamy rávetette volna magát, de 
valaki a gallérjánál fogva visszarántotta. – Eressz el! – csattant 
fel Bellamy, majd hátrakönyökölt, elég erősen ahhoz, hogy a 
mögötte álló fiú felnyögjön, és elengedje. 

Octavia még mindig a földön feküdt, és rémülettől 
elkerekedett szemmel nézett hol Bellamyra, hol Graham-re. – 
Jobb lesz, ha most azonnal elmondod, mi folyik itt! – sziszegte 
Bellamy a fogát csikorgatva. 

– Hallottam, amikor korábban Clarke-kal a hiányzó 
gyógyszerekről beszélgettetek – mondta idegesítő 



nyugalommal Wells. – Octavián kívül senki nem tudott róluk. 
Biztosan ő vitte el őket. 

– Nem vittem el semmit! – zokogta Octavia. A kezével 
megtörölte az arcát, és szipogott. – Ti mind megőrültetek. – 
Bizonytalanul felállt, és elindult Bellamy felé. 

– Nem mész te sehová! – csattant fel Graham, és a 
csuklójánál fogva visszahúzta a lányt. 

– Engedd el! – ordította Bellamy. Rárontott volna Grahamre, 
de Wells közéjük lépett, másvalaki pedig hátracsavarta a 
karját. – Eressz el! – Bellamy vadul rángatózott, próbált 
szabadulni a szorításból, ám ekkor már olyan sokan fogták, 
hogy mozdulni sem bírt. 

– Ide figyelj! – váltott hangnemet Bellamy. Igyekezett úgy 
beszélni, hogy ne remegjen a hangja, mégsem tudta leplezni a 
kétségbeesését. – A húgom a földet érés óta sérült. Szerinted 
arra készült, hogy gyógyszert lopjon, majd elvonszolja 
valahová a táboron túl? 

– Tegnap azt tervezte, hogy az erdőig követ engem – 
közölte nyugodtan Wells. – Egész sokáig bírta. 

Bellamy ismét megpróbált szabadulni a szorításból. Amikor 
felfogta Wells szavainak jelentőségét, képtelen volt uralkodni a 
haragján. Ha a fiú csak egy ujjal is hozzáért a húgához… 

– Nyugodj meg! – csillapította Wells. A fejével intett egy 
waldeni fiúnak, aki kötéllel a kezében előrelépett. 

– Akkor mondd meg annak a rohadéknak, hogy vegye le a 
kezét a húgomról! – sziszegte Bellamy. 

Clarke tűnt fel hirtelen, miután átverekedte magát a 
tömegen. – Mi folyik itt? – kérdezte. Elkerekedett a szeme, 



amikor meglátta Octaviát. – Minden rendben? – Octavia a fejét 
rázta, közben patakokban folyt a könnye. 

– Csak azt akarjuk, hogy Octavia árulja el, hol vannak a 
gyógyszerek – vázolta a helyzetet nyugodt hangon Wells –, 
aztán elrendezzük ezt az egészet. 

– Nincsenek nálam! – mondta remegő hangon Octavia. 
– Tudjuk, hogy hazudsz – sziszegte Graham. Octavia 

fájdalmasan felkiáltott, amikor a fiú még erősebben szorította a 
csuklóját, erre Bellamy újból megpróbált elszakadni az 
őrzőktől. – Csak rontasz a helyzeteden. 

– Na, és mit akartok csinálni? – mordult Bellamy Wellshez. 
– Mindkettőnket megkötöztök? 

– Pontosan – mondta Wells, és megfeszült az állkapcsa. – 
Addig tartjuk fogságban Octaviát, amíg el nem árulja, hová 
rejtette a gyógyszereket, vagy amíg nem találunk bizonyítékot 
arra, hogy más lopta el őket. 

– Fogságban tartani? – Bellamy színpadiasan körbenézett a 
tisztáson. – És mégis hogyan gondoltad ezt? 

Clarke közelebb lépett, az arca feszültségről árulkodott. – 
Szinte az egész napomat a gyengélkedőben töltöm – mondta 
kurtán. – Octavia maradhatna velem a sátorban. Majd rajta 
tartom a szememet, és gondoskodom róla, hogy ne szökjön 
meg. 

– Szórakozol? – horkant fel Graham. – Épp az orrod előtt 
lopta el a gyógyszert, erre azzal jössz, hogy majd rajta tartod a 
szemedet? 

Clarke megvetőn Grahamre nézett. – Ha ez neked nem elég 
jó, akkor állíts őrt a sátor elé. 



– Ez nevetséges. – Bellamy egész testében remegni kezdett, 
ahogy a haragja kimerültségbe fordult. – Nézzetek csak rá! – 
mondta gyengén. – Nyilvánvaló, hogy senkire nem jelent 
veszélyt. Oldozzátok el, én pedig megígérem, hogy vigyázok 
rá! – A köréjük gyűlt tömegei pásztázta, hátha talál köztük egy 
vele rokonszenvező arcot. Biztos volt benne, hogy más is látja, 
mekkora ostobaság ez az egész. De senki nem nézett a 
szemébe. 

– Nektek elment az eszetek! – Vicsorogva Graham-hez 
fordult. – Ezt az egészet csak rákented a hűgomra. Te loptad el 
a gyógyszereket. 

Graham felnevetett, és Asherre nézett. – Mondtam, hogy 
ezzel fog védekezni. 

Egyre sötétebb lett, a felhők szürke takarót alkottak az égen. 
Bellamy mély lélegzetet vett. – Hát jó. Azt hisztek, amit 
akartok. Csak oldozzátok el Octaviát, és engedjetek el minket. 
Örökre elmegyünk a táborból. Még a drágalátos készletetekből 
sem viszünk el semmit. – A húgára pillantott, aki 
szemlátomást nem rajongott az ötletért, és az arcán a teljes 
döbbenet tükröződött. – Többé még csak gondolnotok sem kell 
ránk. 

Clarke arcán fájdalom suhant át, mielőtt újra magára öltötte 
volna az acélos elszántság maszkját. Túl fogja élni, gondolta 
keserűen Bellamy. Majd talál valaki mást, akivel az erdőben 
kóborolhat. 

– Nem hiszem – mondta Graham, és gúnyosan 
elmosolyodott. – Addig biztosan nem, amíg vissza nem 
kaptuk a gyógyszereket. Nem hagyhatjuk, hogy valaki azért 
haljon meg, mert a húgod gyógyszerfüggő. 



A vádaskodásra Bellamy összes idegszála megfeszült, és 
viszketett a tenyere, hogy torkon ragadja Grahamet. 

– Elég legyen! – mondta Clarke. A fejét rázva Grahamre 
nézett, és felemelte a kezét. – Hidd el, mindenkinél jobban 
vissza akarom kapni a gyógyszereket, de ezzel nem segítesz. 

– Na, jó – adta be a derekát Bellamy. – De én viszem be a 
húgomat a sátorba. És még egyszer senki sem emelhet rá kezet. 

– Elszakadt az őrzőktől, majd Octaviához sietett, és 
megfogta a kezét, közben farkasszemet nézett Graham-mel. – 
Ezt még megkeserülöd! – fenyegette halk, vészjósló hangon. 
Karjába zárta remegő húgát, és elszántan megindult vele a 
gyengélkedő felé. 

Bármit megtett volna, hogy megóvja a lányt. Mindig is 
megvédte őt. 

Az elmúlt hónapokban harmadszorra jártak náluk az őrök. Abban az 
évben gyakrabban jöttek, Octavia pedig egyre nagyobb lett. Bellamy 
próbált nem gondolni arra, hogy mi lesz a következő alkalommal, de 
még ő is tudta, hogy nem rejthetik el a húgát örökre a kíváncsi 
szemek elől. 

– Nem hiszem el, hogy még a gardróbba is benéztek – mondta 
rekedtes hangon az anyja, és Octaviát figyelte, akit még Bellamy 
fektetett a kanapéra. – Hála istennek, hogy nem sírt. 

Bellamy elnézte a kishúgát. Mindene olyan parányi volt, a kis 
zokniba bújtatott lábától egészen a hihetetlenül apró ujjaiig. 
Mindene, kivéve a kerek orcája, valamint a hatalmas szeme, amely 
mindig könnytől csillogott, ám egy csepp sem csordult ki rajta. Vajon 
normális volt, hogy egy kétéves gyerek ennyire csendes? Vagy talán 
megérezte, hogy mi történne, ha megtalálnák? 



A kanapéhoz ment, és leült Octavia mellé, aki erre felé fordította 
a fejét, és ránézett sötétkék szemével. A fiú odanyúlt a húga fejéhez, 
hogy megsimogassa fényes, sötét haját. Pontosan úgy nézett ki, 
mint annak a játékbabának a feje, amit a raktárban, emléktárgyak 
után kutatva talált. Először arra gondolt, hogy hazahozza 
Octaviának, de végül belátta, hogy a vásárcsarnokban érte kapott 
fejadagpontok fontosabbak. Ráadásul abban sem volt biztos, hogy jó 
ötlet babafejet ajándékozni egy kisgyereknek, bármennyire jól 
nézett is ki. 

Vigyorgott, ahogy Octavia az apró kezével megfogta az ujját. – 
Hé, add csak vissza! – mondta színlelt fájdalommal. A kislány 
mosolygott, de nem kacagott. A fiú nem emlékezeti, hogy hallotta 
volna egyszer is nevetni. 

– Túl közel jártak hozzá – mormolta az anyja maga elé, miközben 
föl-alá járkált. – Túl közel… túl közel… túl közel. 

– Anya, minden rendben? – kérdezte Bellamy, és érezte, hogy 
ismét rémület fogja el. Az anyja a konyhai mosogatóhoz sétált, 
amely még mindig tele volt mosatlan edénnyel, pedig ma reggel járt 
nekik víz egy teljes óráig. A fiú nem tudott végezni a mosogatással az 
őrök látogatása előtt. Most várhattak öt napot, hogy elmoshassák 
őket. 

Csattanás hallatszott a folyosóról, amit nevetés követett. Bellamy 
anyjának egy pillanatra elállt a lélegzete, majd körbenézett a 
lakásban. – Vidd vissza a gardróbba! 

Bellamy Octavia elé tette a karját. – Semmi baj – mondta. – Most 
voltak itt az őrök. Egy ideig nem jönnek vissza. 

Az anyja közelebb lépett, a szeme tágra nyílt, és tele volt 
rettegéssel. – Akkor is vidd innen! 



– Nem! – ellenkezett Bellamy. Felkelt a kanapéról, és Octavia elé 
állt. – Még csak nem is őrök voltak. Valakik csak szórakoztak. 
Octaviának még nem kell visszamennie. 

Octavia nyöszörgött, de amint az anyja a vad tekintetével 
ránézett, abbahagyta. 

– Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! – mormolta az anyjuk, miközben 
zaklatottan felborzolta amúgy is kócos haját. Hátát a falnak vetette, 
majd tompa puffanás kíséretében a padlóra ereszkedett. 

Bellamy Octaviára pillantott, majd az anyjához ment, és vigyázva 
letérdelt mellé. – Anya? – Eddig ismeretlen félelem ébredt benne, 
amely más volt, mint amilyet az őrök látogatásakor érzett. Ez a 
félelem hideg volt, és úgy tűnt, mintha a gyomrából áradt volna 
szét, és jéggé dermesztette a vérét. 

– Hát nem érted? – mondta erőtlenül az anyja, és valami Bellamy 
mögötti tárgyat bámult. – Engem meg fognak ölni. Titeket elvisznek, 
engem pedig meg fognak ölni. 

– Hová visznek minket? – kérdezte remegő hangon Bellamy. 
– Nem kaphatod meg mindkettőt – suttogta az anyja, miközben 

még jobban elkerekedett a szeme. – Nem kaphatod meg mindkettőt 
– pislogott, és megint Bellamyra nézett. – Nem lehet húgod is, és 
anyád is. 



20. FEJEZET 
Glass 

Glass felszaladt az utolsó lépcsőfokokon, és kilépett az ismerős 
folyosóra. Nem félt attól, hogy őrök állítják meg, amiért 
megszegte a kijárási tilalmat. Úgy érezte, mintha lebegne, a 
lépései pehelykönnyűek voltak, miközben nesztelenül 
végigsuhant a folyosón. Elmosolyodott, amikor kezét az 
ajkához emelte, ahol még mindig érezte Luke csókját. 

Nem sokkal múlt hajnali három óra. Az űrhajó kihalt volt, a 
folyosón halványan világítottak a lámpák. Majdnem fizikai 
fájdalmat érzett, amikor el kellett szakadnia Luke-tól, mégsem 
akarta kockáztatni, hogy az anyja lebuktassa. Ha elég gyorsan 
álomba zuhan, talán még becsaphatja az elméjét, hogy 
továbbra is Luke-kal van, és a fiú meleg, alvó teste 
összegömbölyödve fekszik mellette. 

Hüvelykujját a szkennernek nyomta, mire az ajtó kinyílt, ő 
pedig besurrant a lakásba. 

– Szia, Glass! – Az anyja hangja a kanapé felől érkezett. 



Glass levegő után kapkodott, és hebegni kezdett. – Szia, én 
csak… én… – Kereste a szavakat, a hihető magyarázatot, hogy 
mit keresett odakint az éjszaka közepén. De nem tudott 
hazudni. Többé már nem, erről pedig Végképp nem. 

Egy hosszú pillanatig kínos csendben álltak. Glass a 
sötétben nem tudta kivenni anyja arcvonásait, de azt érezte, 
hogy zavar és düh áradt felé. – Ugye azzal a fiúval voltál? – 
kérdezte végül Sonja. 

– Igen – felelte Glass. Megkönnyebbült, hogy végre 
kimondhatta az igazságot. – Anya, én szeretem őt. 

Sonja közelebb lépett, Glass pedig rádöbbent, hogy az anyja 
még mindig a fekete estélyiben van, halvány parfümillatot 
áraszt, és az ajkán megkopott a rúzs. 

– Na, és te hol voltál ma este? – kérdezte bágyadtan Glass. 
Semmi nem változott a múlt évhez képest. Az anyja alig volt 
otthon azóta, hogy Glass apja elköltözött. Kimaradt éjszakára, 
és néha végigaludta az egész napot. Glassnak már nem maradt 
ereje, hogy szégyellje magát vagy éppen dühös legyen az anyja 
viselkedése miatt. Mindössze alig érzékelhető szomorúságot 
érzett. 

Sonja ajka hátborzongató mosolyfélére húzódott. – 
Fogalmad sincs, mit tettem azért, hogy megvédjetek – mondta 
végül. – Jobban tennéd, ha nem találkoznál azzal a fiúval. 

– Azzal a fiúval? – Glass elborzadt. – Tudom, hogy azt 
hiszed, ő csak egy… 

– Elég legyen! – csattant fel az anyja. – Hát nem érted, milyen 
szerencsés vagy, hogy egyáltalán itt lehetsz? Nem fogom 
hagyni, hogy meghalj valami waldeni senkiházi miatt, aki 
főnixi lányokat csábít el, aztán magukra hagyja őket. 



– Ő nem olyan! – fakadt ki éles hangon Glass. – Nem is 
ismered. 

– Neki nem vagy fontos. Te viszont kész voltál meghalni 
érte, hogy megmentsd őt. Valószínűleg már el is feledkezett 
rólad, míg te fogságban voltál. 

Glassnak megrándult az arca. Luke valóban összejött 
Camille-lal, míg ő fogságban volt. Mégsem hibáztathatta érte, 
főleg azok után nem, amiket a fiú fejéhez vágott, mikor 
kétségbeesésében szakított vele, hogy ne sodorja veszélybe. 

– Glass. – Sonja hangja remegett, ahogy próbált nyugodt 
maradni. – Sajnálom, hogy keményen fogalmaztam. De a 
kancellár még mindig az életéért küzd, úgyhogy óvatosnak 
kell lenned. Ha magához tér, és bármi, de tényleg bármi oka 
lesz arra, hogy visszavonja a kegyelmedet, akkor meg fogja 
tenni. – Felsóhajtott. – Nem hagyhatom, hogy megint kockára 
tedd az életedet. Vagy már elfelejtetted, hogy mi történt 
legutóbb? 

Glass természetesen nem felejtette el. Az emlék ugyanolyan 
maradandó volt, mint a karperec nyoma a csuklóján. Élete 
végéig hordozni fogja magával. 

Ráadásul az anyja nem is tudta a teljes igazságot. 

Glass tudomást sem vett az őrök furcsa pillantásáról, ahogy 
keresztülhaladt az átkelőhelyen, majd az összekötő hídon elindult a 
Walden felé. Hadd higgyék azt róla, hogy kábítószerért megy. Hiába 
büntették volna meg érte, valószínűleg fel sem ért volna annak 
fájdalmával, amire most készült. 

Késő délutánra járt, és a folyosók szerencsére kihaltak voltak. 
Luke már minden bizonnyal visszatért a reggeli váltásiból, Carter 
viszont még az elosztóközpontban kellett, hogy legyen, ahol 



élelmiszercsomagokat válogatott. Glass tudta, hogy butaság, de 
akkor sem tudott úgy szakítani Luke-kal, hogy Carter a másik 
szobában volt. Carter utálta őt, és amint megtudja, hogy a lány 
összetörte Luke szívét, még jobban fogja utálni. 

Megállt a lakás ajtajánál, és szórakozottan a hasára tette a kezét. 
Annyiszor elhalasztotta már ezt, hogy most mindenképpen meg 
kellett tennie. Többször összeszedte a bátorságát, hogy szakítson a 
fiúval, majd elbizonytalanodott, amikor meg kellett formáznia a 
borzalmas szavakat. Majd legközelebb, ígérte ilyenkor magának. 
Csak még egyszer találkoznom kell vele. 

Csakhogy a hasa észrevehetően kerekebb lett. Hiába felezte a 
napi fejadagokat, egyre nehezebb dolga volt, ha el akarta titkolni a 
súlygyarapodását. Cora már így is kinevette az ormótlan ruhák 
miatt. Hamarosan nem fogja tudni leplezni, és amint ez 
megtörténik, kérdésekkel fogják bombázni. A Tanács majd tudni 
akarja, hogy ki az apa. És ha együtt marad Luke-kal, a fiú tudomást 
szerezne róla, és belemenne valami meggondolatlanságba, aminek 
csak az lenne a vége, hogy mindketten meghalnak. 

Luke életét mented meg ezzel, győzködte magát Glass, ahogy 
bekopogott az ajtón. Akkor döbbent rá, hogy ez az utolsó alkalom, 
hogy ezen a helyen áll. Az utolsó alkalom, hogy Luke úgy mosolyog 
rá, mintha ő volna az egyetlen lány az egész világmindenségben. 
Még saját maga számára is üresen csengtek a bátorító szavak. 

Ám amikor kinyílt az ajtó, nem Luke állt előtte, hanem Carter, aki 
az egyszerű munkanadrágján kívül nem viselt mást. j 

– Nincs itt – morogta a fiú, és összeszűkült szemmel az elpiruló 
lányt méregette. 

– Jaj, bocsánat! – szabadkozott Glass, és önkéntelenül is 
visszalépett. – Majd később visszajövök. 



Carter azonban meglepte őt: utána nyúlt, megragadta a karját, és 
a kezét fájdalmasan a csuklójára kulcsolta. 

– Hová sietsz? – kérdezte hirtelen vigyorogva a fiú, amitől 
görcsbe rándult a lány gyomra. – Gyere csak be, és várd meg itt! 
Biztos, hogy csak megállították valahol. 

Glass arca megvonaglott fájdalmában. Megmasszírozta a 
csuklóját, és követte Cartert a lakásba. Már el is felejtette, milyen 
magas a fiú. 

– Voltál ma dolgozni? – kérdezte lehető legudvariasabb hangján 
Glass, ahogy annak a kanapénak a szélére telepedett, ahová 
általában Luke-kal szoktak ülni. Összeszorult a szíve, amikor 
ráébredt, hogy soha többé nem fog a fiú vállához bújni, vagy a fiú 
haját simogatni, amikor az ölébe hajtja a fejét. 

– Nem volt kedvem bemenni – vonta meg a vállát egykedvűen 
Carter. 

– Aha – dünnyögte Glass, és inkább nem szólt semmit. Ha Carter 
nem vigyáz, megint lefokozhatják, és az elosztási központból már 
csak köztisztaságinak mehet. – Sajnálom – tette hozzá, mivel 
fogalma sem volt, mi mást mondhatna. 

– Dehogy sajnálod – legyintett Carter, és meghúzott egy címke 
nélküli üveget. Glass elfintorodott. A fiú a feketepiacról származó 
whiskyt ivott. – Ugyanolyan vagy, mint a többi seggfej a Főnixen. 
Csak magadra tudsz gondolni. 

– A helyzet az, hogy mennem kell – szabadkozott Glass, és 
sietősen keresztülvágott a nappalin a bejáratig. – Mondd meg Luke-
nak, hogy később keresni fogom. 

– Várj csak! – szólt utána Carter. Glass úgy csinált, mintha meg 
sem hallotta volna. A kezét az ajtógombra tette, és elfordította, de 
mielőtt kinyithatta volna az ajtót, Carter átnyúlt a válla fölött, és 



előredőlve becsapta. – Engedj elmennem! – utasította Glass, ahogy 
szembefordult vele. 

Carter szélesebben vigyorgott, amitől a hideg futkosott Glass 
hátán. – Mi a gond? – kérdezte a fiú, és a kezét végighúzta a lány 
karján. – Mindketten tudjuk, mennyire szeretsz a Waldenen lógni. 
Ne add nekem a válogatóst. 

– Miről beszélsz? – mordult rá Glass, miközben fájdalmas arccal 
próbált sikertelenül szabadulni a fiú szorításából. 

A fiú a homlokát ráncolta, és fájdalmasan belevájta az ujjait a 
lány karjába. – Azt hiszed, attól, hogy Luke-kal nyomulsz, máris 
lázadó vagy. Sok olyan főnixi lányt ismertem, mint te. Mindannyian 
egyformák vagytok. – Amíg az egyik kezével Glass karját fogta, addig 
a másikkal a lány nadrágövénél kezdett matatni. 

– Állj le! – mondta Glass. Lassan úrrá lett rajta a rettegés, és 
megpróbálta eltolni magától a fiút. Aztán rákiáltott: – Állj le! Engedj 
el! 

– Nyugi – dünnyögte Carter. Közelebb húzta magához a lányt, és 
a karját a feje fölé rántotta. Glass igyekezett elmozdulni, de a fiú 
sokkal erősebb volt, mint ő, és nem tudott kibújni a szorításából. 
Vadul dobálni kezdte magát, a térdével megpróbálta gyomorszájon 
rúgni a fiút, de csapdába esett. 

– Ne aggódj! – suttogott a fülébe Carter whiskygőzös lehelettel. – 
Luke nem fog érte szólni. Azok után, amit érte tettem, tartozik 
nekem ennyivel. Egyébként is, mi mindenen osztozunk. 

Amikor Glass kiáltásra nyitotta a száját, Carter nekifeszült a 
mellkasának, és kiszorította a levegőt a tüdejéből. A lány fekete 
foltokat látott maga körül, és érezte, hogy kezdi elveszíteni az 
eszméletét. 

Aztán kinyílt az ajtó, mire Carter olyan gyorsan lépett hátra, hogy 
Glass elvesztette az egyensúlyát, és a padlóra zuhant. 



– Glass? – kérdezte Luke, ahogy belépett a lakásba. – Minden 
rendben? Mi folyik itt? 

Glass próbálta összeszedni magát, de mielőtt válaszolhatott 
volna, Carter odaszólt a kanapéról, ahová az előbb szándékos 
lezserséggel levetette magát. – A barátnőd épp megmutatta a 
legújabb főnixi táncot. – Felhorkantott. – Szerintem ráfér a 
gyakorlás. 

Luke igyekezett Glass szemébe nézni, de a lány elfordult, Glass 
szíve vadul vert a félelem táplálta adrenalintól és a haragtól. 

– Sajnálom, hogy késtem… elbeszélgettem az időt Bekah-val és 
Alival – magyarázta Luke, miközben a karját nyújtotta, hogy 
felsegítse Glasst a padlóról. Bekah és Ali a fiú két barátja volt a 
műszaki alakulatból, akik mindig rendesek voltak a lánnyal. – Hé, mi 
a baj? – kérdezte halkan a fiú, amikor a lány nem fogta meg a kezét. 

A történtek után legszívesebben Luke karjába vetette volna 
magát, hogy a fiú testének melege meggyőzze őt, minden rendben. 
Csakhogy Glass feltett szándékkal érkezett ide. Nem hagyhatta, hogy 
a fiú megvigasztalja. 

– Jól érzed magad? Akarod, hogy a szobámban beszélgessünk? 
Glass Carterre pillantott, hagyta, hogy a dühe és a gyűlölete a 

felszínre törjön, és feltüzelje a vérét, majd feltápászkodott. 
– Nem megyek be a szobádba – közölte. Alig ismert a hangjára, 

olyan éle lett. – Soha többé. 
– Micsoda? Mi a baj? – faggatta Luke. Finoman megfogta a lány 

kezét, de Glass elrántotta. – Glass? – A lány szíve már attól 
megdobbant, hogy nyugtalanságot hallott ki a fiú hangjából. 

– Vége – közölte a lány, és megdöbbent, milyen ridegen csengett 
a hangja. Furcsa dermedtség járta át testét, mintha leálltak volna az 
idegei, hogy megvédjék attól a szomorúságtól, ami bizonyára 



elpusztította volna őt. – Tényleg azt gondoltad, hogy ennek van 
jövője? 

– Glass. – Luke halkan beszélt, a hangja feszült volt. – Nem Igazán 
tudom, miről beszélsz, de nem folytathatnánk ezt a szobámban? – A 
fiú a kezét nyújtotta, hogy a lány karjára tegye, de a lány elhúzódott 
tőle. 

– Nem. – Glass úgy csinált, mintha megborzongott volna az 
irtózattól, közben elfordult, hogy a fiú ne láthassa a könnyeit. – Nem 
hiszem el, hogy egyáltalán hagytam, hogy oda bevigyél. 

Luke csendben maradt, Glass pedig nem állta meg, hogy ne 
nézzen rá. A fiú őt bámulta, a tekintete tele volt fájdalommal. Luke 
mindig is félt, hogy nem elég jó Glassnak, és megfosztja őt egy jobb 
főnixi élettől. És most itt volt a lány, és azokat a félelmeket 
ébresztette fel a fiúban, amelyeket korábban még elvetett. – 
Valóban így érzel irántam? – kérdezte végül a fiú. – Azt hittem, mi… 
Glass, én szeretlek – mondta tehetetlenül. 

– Soha nem szerettelek. – A lány olyan hevesen erőszakolta ki 
magából a szavakat, hogy úgy tűnt, a lelkét is kitépte velük együtt. – 
Hát nem érted? Ez az egész csak játék volt nekem. Kíváncsi voltam, 
meddig mehetek el, amíg le nem bukom. De most már vége. 
Meguntam. 

Luke a tenyerébe fogta az arcát, és megemelte, hogy a szemébe 
nézhessen. A lány érezte, hogy a fiú valami jelét keresi annak, hogy 
az igazi Glass még benne lakozik. – Ezt nem gondolod komolyan. – 
Megbicsaklott a fiú hangja. – Fogalmam sincs, mi van a háttérben, 
de ez nem te vagy. Glass, beszélj hozzám! Kérlek! 

Glass egy pillanatra meginogott. Talán elmondhatná neki az 
igazat. Biztos, hogy megértené, és megbocsátaná neki mindazt! a 
szörnyűséget, amit az előbb mondott. A fiú vállára hajtanál a fejét, 



és úgy tenne, mintha minden rendben volna. Kettesben 
nézhetnének szembe ezzel. 

De aztán felrémlett előtte, ahogy Luke-ot kivégzik – ahogy a 
halálos injekció leállítja a testét, amit aztán kilőnek a hideg, végtelen 
űrbe. 

Egyedül úgy menthette meg Luke-ot, ha összetörte a fiú szívét. 
– Nem is ismersz engem – vágta a fejéhez a lány. Ahogy elszakadt 

a fiútól, éles, izzó fájdalom hasított a mellkasába. Nesze! – mondta. 
A könnyeit visszafojtva a nyaka mögé nyúlt, és kikapcsolta a láncot, 
amelyen a medál lógott. – Nem akarom többé látni! 

Amikor Luke kezébe dobta az ékszert, a fiú szótlanul ránézett, a 
döbbenet és a bánat éles vonalakat vésett az arcába. 

Glass csak halványan érzékelte, ahogy kiviharzott az ajtón, és 
becsapta maga mögött, majd futva elindult a folyosón. Az összekötő 
hídon járva már a léptei zajára összpontosított. Bal, jobb, bal, jobb. 
Előbb érj haza, mondta magának. Előbb érj haza, utána sírhatsz. 

De amint befordult a sarkon, megtántorodott, és kezét a hasához 
szorítva a földre rogyott. – Sajnálom – suttogta Glass. Nem egészen 
tudta, hogy a magzathoz, Luke-hoz, vagy éppen saját, sebzett 
szívéhez beszélt-e. 



21. FEJEZET 
Clarke 

A gyengélkedőként szolgáló sátorban tapintani lehetett a 
feszültséget. Clarke szinte érezte, ahogy a mellkasára 
nehezedik, amikor levegőt vett. 

Szótlanul járkált Thalia mellett, és hiábavaló küzdelmet 
folytatott a fertőzéssel, amely már megtámadta a barátnője 
veséjét, és úgy tűnt, eltökélten követeli a máját is. Forrt benne 
a düh Octavia önzősége miatt. Hogy tehette ezt a lány? 
Végignézi, ahogy Thalia hol magánál van, hol nem, és mégsem 
adja vissza az ellopott gyógyszereket? 

Aztán Clarke a sarokba pillantott, ahol Octavia 
összegömbölyödve feküdt. Kerek orcájával és hosszú 
szempilláival nagyon fiatalnak látszott, mire Clarke haragját 
kétség és bűntudat váltotta fel. Talán mégsem Octavia tette. De 
ha nem ő, akkor kicsoda? 

Clarke szeme a csuklóján lévő karperecre tévedt. Ha Thalia 
legalább addig kitartana, amíg megérkeznek az újabb 
kolonisták, akkor meggyógyulhatna. De fogalmuk sem volt, 



hogy ez mikor lesz. A Tanács nem foglalkozott azzal, hogy mi 
folyik a Földön; csak arra várt, hogy meggyőző bizonyíték 
kerüljön elé a sugárzás szintjéről. 

Thalia halála annyira érdekelte volna őket, mint amennyire 
Lillyé. Az árvák és a bűnözők nem voltak fontosak. 

Clarke Thalia nehéz légzését figyelte, és féktelen düh lett 
úrrá rajta. Nem volt hajlandó tétlenül ülni, és megvárni, míg a 
barátnője meghal. Az emberek a penicillin feltalálása előtt is 
gyógyítottak évszázadokon át. Valami biztosan volt az erdőben 
a fertőzés ellen. Igyekezett felidézni azt a keveset, amit a 
növényekről tanult a földi-biológia-órán. Ki tudta, hogy 
léteztek-e még egyáltalán azok a növények? Úgy tűnt, hogy a 
kataklizma után minden furcsán fejlődött. De legalább meg 
kellett próbálnia. 

– Még visszajövök – suttogta alvó barátnőjének. Clarke 
kilépett a sátorból, és anélkül, hogy bármit is mondott volna az 
ott álló árkádiai őrnek, elindult az erdő felé. A raktárból sem 
hozott el semmit, nehogy magára vonja a kíváncsi tekinteteket. 
Még tíz métert sem sikerült megtennie, amikor ismerős hang 
ütötte meg a fülét. 

– Hová mész? – kérdezte Wells, és felzárkózott mellé. 
– Gyógynövényeket keresek. – Clarke túl fáradt volt ahhoz, 

hogy hazudjon, de egyébként sem ért volna vele sokat, a fiú 
ugyanis mindig átlátott rajta. Önelégültsége, amely miatt a 
nyilvánvaló igazságokat sem vette észre, valahogy nem 
akadályozta meg abban, hogy olvasson a lány szeméből. 

– Elkísérlek. 
– Egyedül is boldogulok, kösz – mondta Clarke, gyorsítva a 

tempóján, mintha ezzel elriaszthatta volna a fiút, aki csak érte 



szállt le a Földre. – Te maradj csak itt, hátha szükség lesz 
valakire, aki a feldühödött tömeg élére állhat. 

– Igazad van, tegnap este kissé elfajultak a dolgok – ismerte 
el a fiú a homlokát ráncolva. – Nem akartam, hogy bármi baja 
essen Octaviának. Csak segíteni szerettem volna. Tudom, hogy 
Thaliának szüksége lenne az orvosságra. 

– Te csak segíteni szerettél volna? Mintha ezt már hallottam 
volna. – Clarke megfordult, és Wells szemébe nézett. Sem 
ideje, sem energiája nem volt most arra, hogy a fiú 
bűnbocsánatával foglalkozzon. – És képzeld, Wells, valaki 
ezúttal is fogságban végezte. 

Wells megtorpant, Clarke pedig elfordította a fejét, mert 
képtelen volt a fiú fájdalommal teli szemébe nézni. Mégsem 
hagyta, hogy Wells bűntudatot ébresszen benne. Semmi olyat 
nem mondhatott a fiúnak, ami csak megközelítette volna a 
fájdalmat, amit Wells okozott neki. 

Aztán egyenesen előrenézett, és folytatta az útját az 
erdőhöz. Félig-meddig abban reménykedett, hogy hallja majd 
a lábdobogást maga mögött. De ezúttal néma csend volt. 

 

Mire Clarke elérte a patakot, a benne dúló haragot 
kétségbeesés váltotta fel. Tudós énje elszégyellte magát a saját 
naivitásától. Bolond volt, amikor azt hitte, hogy felismerne egy 
növényt, amelyről egy hat évvel ezelőtti órán tanult, ahogy azt 
sem gondolhatta komolyan, hogy a növény ennyi idő elteltével 
ugyanúgy néz ki. Mégsem fordulhatott vissza, részben a saját 
makacs büszkesége miatt, részben abbéli szándéka miatt, hogy 
ameddig csak tudta, kerüli Wellst. 



Túlságosan hideg volt ahhoz, hogy átgázoljon a vízen, ezért 
megmászott egy dombot, hogy átjusson a túloldalra. Most 
került a legtávolabb a tábortól, és idekint más érzés kerítette 
hatalmába. Még a levegő is más volt, mint a tisztáshoz közel. 
Behunyta a szemét, és azt remélte, hogy ez segít majd 
azonosítani a körülötte kavargó furcsa illatokat, amelyeket 
szavakkal nem tudott leírni. Mintha csak egy olyan emléket 
próbált volna előhívni, amely eredetileg nem az övé volt. 

A talaj itt simább volt, mint az erdő más részein. A fák 
között nagyobb távolság volt, és maguk a fák mindkét oldalon 
egyenes vonalba rendeződtek. Mintha megérezték volna a 
lány jelenlétét, és félrehúzódtak, hogy továbbengedjék. 

Clarke már majdnem leszakított egy csillag alakú levelet az 
egyik fáról, de megdermedt, amikor felvillanó fényre lett 
figyelmes. Valami megbújt két óriási fa között, és 
visszatükrözte az erőtlen napfényt. 

A szíve a torkában dobogott, ahogy közelebb lépett. 
Egy ablak volt az. 
Lassan elindult felé, közben úgy érezte, mintha 

megelevenedne az egyik álma. Az ablakot egy-egy fa 
keretezte; ezek valószínűleg az ismeretlen eredetű romokból 
nőttek ki. Az üveg azonban nem volt sima. Ahogy a lány 
közelebb ért, látta, hogy különböző színes darabokból 
készítették, bár túl sok repedés volt rajta ahhoz, hogy meg 
lehessen mondani, minek szánták eredetileg. 

Kinyújtotta a kezét, és az egyik ujját finoman nekinyomta az 
üvegnek, majd megborzongott, amikor a hideg beszivárgott a 
bőre alá. Mintha egy holttestet érintett volna meg. Egy 
pillanatra azt kívánta, bárcsak Wells is ott lenne vele. 



Bármennyire haragudott is rá, soha nem fosztotta volna meg 
annak lehetőségétől, hogy lásson egy olyan romot, amiről 
egész életében álmodozott. 

Clarke sarkon fordult, és megkerülte az egyik hatalmas fát. 
Volt még egy ablak, de ez be volt törve, és éles szilánkok 
csillogtak a talajon. A lány odalépett, leguggolt, és bekémlelt a 
törött üvegekkel csipkézett nyíláson. Majdnem elég széles volt 
ahhoz, hogy átférjen rajta. Úgy tűnt, hogy a lemenő Nap 
narancsszínű fénye éppen a résbe világított, és felfedett egy 
fapadlónak látszó részt. A lány ösztöne azt súgta, hogy 
maradjon távol tőle, de nem tudott megálljt parancsolni 
magának. 

Átdugta a kezét a nyíláson, és megérintette a padlót, 
vigyázva, nehogy az üveg megvágja a bőrét. Nem történt 
semmi. Amikor ökölbe szorított kézzel rácsapott, porfelhő 
szállt a levegőbe, mire a lány köhögni kezdett. Szilárdnak 
érezte a padlót. Megállt, és elgondolkodott. Az épület ennyi 
idő alatt sem omlott össze. A padló biztosan elbírta a súlyát. 

Óvatosan becsúsztatta előbb az egyik, majd a másik lábát a 
nyíláson. Visszatartotta a lélegzetét, de nem történt semmi. 

Aztán felpillantott, körbenézett, és mélyen magába szívta a 
levegőt. 

Minden oldalon falak emelkedtek, és méterekkel a feje fölött 
egy pontban összeértek, még a napmezők fölötti tetőnél is 
magasabban. Nem volt olyan sötét, mint amilyenre számított. 
Csak most vette észre, hogy a szemközti falon is ablakok 
vannak. Ezek tiszta üvegből készültek, de nem voltak betörve. 
Akadálytalanul ömlött be rajtuk a napfény, megvilágítva a 
levegőben táncoló milliónyi porszemet. 



Clarke lassan elindult. Előtte, a padlóval párhuzamosan 
korlát húzódott derékmagasságban. Bizonytalanul előre lépett, 
de a zihálásával újból megijesztette magát, amikor az jóval a 
feje fölött visszhangot vert. 

Egy erkélyen állt, ahonnan hatalmas térre nyílt kilátás. Már 
majdnem teljesen sötét volt, valószínűleg azért, mert az épület 
nagy része a föld alá került, de a padok körvonalát még így is 
ki lehetett venni. A lány ennél közelebb nem mert menni a 
korláthoz, de amint a szeme hozzászokott a félhomályhoz, 
újabb alakok rajzolódtak ki előtte. 

Emberi testek voltak azok. 
Először azt hitte, csak képzelődik, hogy az elméje az 

árnyékokat használva megtréfálja. Lehunyta a szemét, és 
győzködte magát, hogy ne legyen ekkora bolond. De amikor 
újra felnézett, az alakok ugyanolyanok voltak. 

Az egyik padon két csontváz hevert, és egy kisebb a 
lábuknál feküdt. Clarke nem tudta, hogy a csontokat 
elmozdították-e vagy sem, de annak alapján, amit látott, ez a 
két ember összebújva halt meg. Vajon megpróbálták melegen 
tartani egymást, amikor besötétedett az ég, és beköszöntött a 
nukleáris tél? Hány embert hagyhattak így hátra? 

Clarke újabb kis lépést tett előre, de ezúttal a fapadló 
veszélyesen nyikorgott. A lány megtorpant, majd megpróbált 
visszaaraszolni. Ám egy nagy reccsenés megtörte a csendet, és 
a padló hirtelen beszakadt a lába alatt. 

Zuhanás közben vadul kapálózott, és sikerült 
megkapaszkodnia az erkély szélében, miközben korlát- és 
padlódarabok hullottak alá. A lába a levegőben lógott a 



hatalmas tér fölött, mialatt odalent padlódarabok puffantak a 
kőre. 

Kiáltása a mennyezetig elhallatszott, majd elhalkult, 
csatlakozva a porban kavargó sikolyok szelleméhez. Az ujjai 
kezdtek lejjebb csúszni. 

– Segítség! – Minden erejével igyekezett felhúzni magát, a 
karja remegett az erőlködéstől, de a fogása egyre gyengült. 
Újból sikításra nyitotta a száját, de már nem maradt elég 
levegő a tüdejében, és a szó még azelőtt elhalt az ajkán, hogy 
felfoghatta volna, Wells neve az. 



22. FEJEZET 
Wells 

Wells sprintelni kezdett, amikor Clarke sikolya feltüzelte az 
összes idegsejtet a testében. Nehéz volt a lányt az erdőn át 
követni, főleg, mivel tartania kellett a távolságot. Clarke 
nagyon mérges lett volna, ha észreveszi őt. Ám Wells most 
szinte repült a füvön, a bakancsa alig érintette a földet. Éppen 
akkor ért a színes ablaküveghez, amikor egy második, 
hangosabb kiáltás töltötte be a levegőt. 

– Clarke! – üvöltötte, és átdugta a fejét a törött üvegen. Sötét 
volt a rom belsejében, de nem maradt idő előkeresni a 
zseblámpát. A távolban ki tudta venni, hogy valaki valamiféle 
perembe kapaszkodik. Lehajolt, és átbújt a résen, tompa 
puffanással érkezve a fapadlóra, majd a hasán fekve 
előrekúszott. A peremhez érve lenyúlt, hogy rákulcsolja kezét 
Clarke csuklójára, miközben ő maga megragadta a kőfalat, 
hogy lendületet szerezzen a lány felhúzásához. – Foglak! – 
mondta. 



Csakhogy korán mondta ezt. Clarke egyik kezével 
elengedte a peremet, és most már az egész súlyát Wells 
tartotta. A fiú érezte, ahogy egyre közelebb csúszik a 
peremhez. – Clarke! – kiáltotta megint. – Tarts ki! 

Nagyot nyögve ülő pozícióba húzta fel magát, majd az 
egyik lábát nekinyomta a falnak. A keze izzadt, és érezte, hogy 
gyengül a fogása. – Wells! – sikoltotta Clarke. A hangja úgy 
visszhangzott a tátongó mélységben, mintha száz Clarke lett 
volna veszélyben. 

A fiú összeszorította a fogát, és feljebb húzta a lányt. Vadul 
zihált a megkönnyebbüléstől és a kimerüléstől, amikor Clarke 
a másik kezével is megragadta a peremet. – Mindjárt sikerülni 
fog. Gyerünk! 

Clarke a fapadlóra könyökölt, Wells pedig megragadta a 
felkarjánál, és felhúzta a mélyből. Egymásnak dőlve 
nekitámaszkodtak a kőfalnak. 

A lány zokogott, miközben küzdött, hogy kifújja magát. – 
Semmi baj – nyugtatta a fiú, és átkarolta a lányt. – Túlélted. – 
Wells arra számított, hogy Clarke kibújik az öleléséből, 
ehelyett még jobban hozzábújt. Wells szorosabban magához 
ölelte. 

– Mit csinálsz te itt? – kérdezte tompa hangon a lány. – Azt 
hittem, hogy… Azt reméltem, hogy… 

– Követtelek… Aggódtam érted – mormolta a fiú a lány 
hajába. – Sohasem hagynám, hogy valami bajod essen. Bármi 
történjen is köztünk. – A szavait nem gondolta végig, de amint 
azok elhagyták a száját, tudta, hogy igazat beszélt. A lány 
mindig számíthat rá – akkor is, ha mást csókol, akkor is, ha 
mással akar lenni. 



Clarke nem mondott semmit, viszont mozdulni sem 
mozdult. 

A fiú továbbra is a karjában tartotta őt. Félt, nehogy egy 
újabb szót szóljon, és túl korán véget vessen a pillanatnak, 
amikor a megkönnyebbülése örömmé változott. Talán 
mégiscsak volt esélye rá, hogy visszaszerezze Clarke-ot. Talán 
itt, a régi világ romjain belekezdhettek valami újnak az 
építésébe. 



23. FEJEZET 
Bellamy 

Azzal kezdi majd, hogy hagyja éhezni a rohadékokat. Aztán 
ha már annyira legyengülnek az éhségtől, hogy kúszva 
könyörögnek neki megbocsátásért, talán hajlandó lesz 
elgondolkodni azon, hogy elmenjen vadászni. De akkor is be 
kell majd érniük egy mókussal vagy valami kisebb állattal. 
Kizárt, hogy még egy szarvast lőjön nekik. 

Bellamy képtelen volt elaludni éjszaka. A gyengélkedőként 
használt sátrat tartotta szemmel, hogy teljesen biztos legyen 
benne, senki még a közelébe sem megy a húgának. Most, hogy 
már reggel volt, inkább a tábor határát járja végig. Túlságosan 
feszült volt ahhoz, hogy egy helyben üljön. 

Amikor átlépte a fák vonalát, és betakarták az árnyak, 
érezte, ahogy a teste megnyugszik kicsit. Arra jött rá az elmúlt 
hetekben, hogy jobban élvezi a fák társaságát, mint az 
emberekét. Megborzongott, amikor szellő simogatta a nyakát, 
és felkapta a fejét. Az ágak közti réseken át látszott, hogy az 
égbolt fokozatosan elszürkül, én hirtelen megváltozott a 



levegő, majdhogynem nyirkon lett. A fiú lehajtotta a fejét, és 
ment tovább. Lehet, hogy a Földnek máris elege lett belőlük, és 
elindított egy második nukleáris telet. 

A patak felé igyekezett, ahol rendszerint talált állat-
nyomokat, amelyeket aztán követhetett. De pár méterre tőle 
valami megmozdult az egyik fán, és a fiú megtorpant. 

Élénkpiros színű valami lengedezett a szélben. Talán egy 
falevél, gondolta, csak a közelben semmi másnak nem volt 
ilyen színárnyalata. Bellamy hunyorogva odanézett, majd 
közelebb lépett, közben a tarkója furcsán megborzongott. 
Octavia hajszalagja volt az. Érthetetlen volt, hogy került ide, 
hiszen a húga napok óta nem járt az erőben, de a fiú akkor is 
felismerte. Vannak dolgok, amiket az ember sohasem felejt el. 

Kihaltak voltak a folyosók, miközben Bellamy felfelé igyekezett a 
lépcsőn a lakásukhoz. Érdemes volt megszegni a kijárási tilalmat, 
persze csak akkor, ha az embert nem kapták el. Egy régi, gyerekekre 
méretezett szellőzőaknán keresztül bekúszott egy elhagyatott, a C 
fedélzeten található raktárba, amelyről még korábban hallott. A 
helyiség tele volt mindenféle kinccsel: volt ott karimás kalap 
érdekesen kinéző madárral a tetején, egy NAPI 8 PERC AZ 
ÁLOMHASÉRT feliratú doboz, valamint egy piros szalag, amelyet egy 
furcsa kerekes táska fogantyúján talált. Bellamy a többi zsákmányt 
fejadagokra cserélte, de a szalagot megtartotta magának, pedig 
azért egy ¡hónapig ehettek volna. Azt mindenképpen oda akarta 
adni Octaviának. 

Hüvelykujját a szkennernek nyomta, és óvatosan kinyitotta az 
ajtót, de aztán földbe gyökerezett a lába. Valaki mozgott a lakásban. 
Az anyja ilyenkor már aludni szokott. A fiú Nesztelenül előrelépett, 
épp csak annyira, hogy jobban halljon, majd megnyugodott, amikor 



ismerős hangok ütötték meg a fülét. Az anyja Octavia kedvenc 
altatódalát énekelte. Mindig ezt csinálta; magukra zárta a gardrób 
ajtaját; és a földön ülve énekelt, míg Octavia el nem aludt. Bellamy 
megkönnyebbülten felsóhajtott. A hangja alapján az anyja nem volt 
kiabálós kedvében vagy – ami rosszabb lett volna – örökké tartó 
zokogós hangulatban, amitől Bellamy legszívesebben elbújt volna a 
gardróbban a húgával. 

Bellamy elmosolyodott, amikor belépett a szobába, és meglátta, 
hogy az anyja a földön térdel. – „Tente, baba, tente, itt van már az 
este. Köszönnek szépen, csillagok az égen. Tente, baba, aludjál, 
anyukáról álmodjál.” – Halk, sípolásszerű hang hallatszott a 
sötétben. Megint gond volt a szellőzőrendszerrel? A fiú közelebb 
lépett. – „Tente, baba, tente, este van már, este. A szemedet hunyd 
le…” 

Bellamy ismét hallotta a hangot, bár ez alkalommal inkább 
zihálásnak tűnt. 

– Anya? – A fiú még közelebb lépett. Az anyja a földön lévő 
valami fölé görnyedt. – Anya! – kiáltott fel, és hirtelen előrelendült. 

Az anyja Octaviát fojtogatta, és Bellamy még a sötétben is látta, 
hogy a húga arca elkékül. A fiú odébb lökte az anyját, és a karjába 
vette a lányt. Volt egy ijesztő pillanat, amikor azt hitte, hogy a húga 
meghalt, de aztán Octavia megrándult, és köhögni kezdett. Bellamy 
megkönnyebbülten felsóhajtott, a szíve pedig a torkában dobogott. 

– Mi csak játszottunk – mondta halkan az anyja. – Nem tudott 
elaludni, úgyhogy játszottunk… 

Bellamy szorosan magához ölelte Octaviát, és igyekezett 
megnyugtatni a hangjával. Ahogy a falat bámulta, furcsa érzés lett 
úrrá rajta. Nem igazán tudta, hogy az előbb mit csinált az anyja, de 
abban biztos volt, hogy újra meg fogja próbálni. 



Bellamy lábujjhegyre állt, és a kezét nyújtotta a szalag felé. 
Ujjait az ismerős szaténanyag köré tekerte, de amikor próbálta 
lehúzni onnan, rájött, hogy a szalagot nem a szél sodorta az 
ágra, hanem odakötötték. 

Lehet, hogy valaki megtalálta a szalagot, és az ághoz 
erősítette, hogy ne repüljön el? De akkor miért nem hozta 
vissza inkább a táborba? Szórakozottan végigsimított az ágon, 
és azt sem bánta, hogy a durva kéreg a bőrébe mélyedt. 
Egészen a fa törzséig követte az ágat, de ott mozdulatlanná 
dermedt. Ujjai egy üreg széle fölött lebegtek, ahonnan 
kihasítottak egy nagyobb darabot a fatörzsből. Ráadásul 
valami kilógott onnan, talán egy madárfészek. 

Bellamy belekapaszkodott az üreg szélébe, és megrántotta. 
Döbbenten tapasztalta, hogy azok a gyógyszerek hullottak ki, 
amiket még Clarke-kal találtak. Most a lábánál hevertek 
szétszórva a tabletták, a fecskendők, az üvegek. Az agya 
lázasan kutatott valamiféle magyarázat után, ami 
megállíthatta volna a mellkasából feltörő pánikot. 

Aztán nyögve a fűre rogyott, és lehunyta a szemét. 
Tehát mégiscsak igaz volt. Octavia vette el a gyógyszereket. 

Elrejtette őket a fa törzsébe, és a szalagot az ágra kötötte, hogy 
megtalálhassa. A fiú akkor sem értette, miért csinálta ezt a 
húga. Netán amiatt aggódott, hogy mi lenne velük, ha 
valamelyikük megbetegedne? Lehet, hogy csak magával 
akarta vinni őket, amikor kettesben nekivágtak a bolygónak. 

De aztán eszébe jutottak Graham szavai: Nem hagyhatjuk, 
hogy valaki azért haljon meg, mert a húgod gyógyszerfüggő. 

 



A gyengélkedő őrzésével megbízott fiút elnyomta az álom. 
Mire feltápászkodott, és elmotyogta, hogy: – Hé, oda nem 
mehetsz be! –, Bellamy már a sátorlapot félresöpörve 
beviharzott. Körbenézett, és megállapította, hogy Clarke alvó 
barátnőjén kívül nincs más idegen a sátorban, majd 
Octaviához robogott, aki az ágyán gubbasztott törökülésben, 
és a haját fonta. 

– Mégis mi a francot képzelsz, mit csinálsz? – sziszegte neki 
a fiú. 

– Miről beszélsz? – A lány hangjában az unalom és az 
ingerültség keveredett, mintha a bátyja a lecke miatt nyaggatta 
volna, mint régen a nevelőotthonban, amikor benézett hozzá. 

Bellamy az ágyra dobta a hajszalagot, és összerezzent, 
amikor látta az Octavia arcára kiülő rémületet. – Én nem… – 
hebegte a húga. – Ez nem az… 

– Hagyd a baromságot, O! – csattant fel a fiú. – Nyugodtan 
fejezd csak be a hajad befonását, miközben egy lány a szemed 
előtt haldoklik. 

Octavia Thaliára pillantott, majd lesütötte a szemét. – Nem 
hittem, hogy ennyire beteg – ismerte el halkan. – És Clarke 
már beadott neki valami gyógyszert. Mire rájöttem, hogy ez 
nem elég neki, már késő volt. Most már nem vallhatom be. 
Láttad, hogy viselkedtek. Fogalmam sem volt, mit tennének 
velem. – Amikor felnézett, sötétkék szeme már megtelt 
könnyel. – Még te is utálsz, pedig a bátyám vagy. 

Bellamy nagyot sóhajtott, és leült a húga mellé. – Dehogy 
utállak. – Megfogta a lány kezét, és megszorította. – Csak nem 
értem. Miért csináltad? És ha lehet, most az igazat szeretném 
hallani. 



Octavia nem szólt semmit, Bellamy pedig érezte, hogy a 
húga egész testében remeg, és a bőre egyre nyirkosabb. – Nos, 
O? – Elengedte a kezét. 

– Mert szükségem volt rájuk – felelte alig hallhatóan a lány. 
– Nem tudok nélkülük aludni. – Szünetet tartott, és lehunyta a 
szemét. – Először csak éjszakánként nem tudtam aludni. 
Rémálmaim voltak, úgyhogy a nevelőotthonos nővér adott 
valami gyógyszert, hogy elaludhassak, de csak rosszabb lett. 
Voltak időszakok, amikor nem kaptam levegőt, és úgy 
éreztem, hogy az egész világegyetem összenyom engem. A 
nővér nem adott több gyógyszert, pedig könyörögtem neki, 
úgyhogy lopni kezdtem a tablettákat. Egyedül ez segített, 
hogy jobban érezzem magam. 

Bellamy hitetlenkedve bámult rá. – Szóval gyógyszert loptál, 
amikor elkaptak? – kérdezte lassan, amikor ráeszmélt az 
igazságra. – Nem ennivalót a nevelőotthonos kisebbeknek, 
hanem tablettákat. 

Octavia nem szólt semmit, csak könnyes szemmel bólintott. 
– Ó! – sóhajtott Bellamy. – Miért nem mondtad el nekem? 
– Tudom, hogy mennyit aggódsz miattam. – A lány nagyot 

sóhajtott. – Tudom, hogy mindig meg akarsz védeni. Nem 
akartam, hogy úgy érezd, cserbenhagytál engem. 

Bellamy érezte, hogy valahonnan a szíve mögül fájdalom 
sugárzik szét a testében. Nem tudta, mi fájt jobban: az, hogy 
Octavia gyógyszerfüggő, vagy az, hogy a húga nem mondta el 
neki az igazat, miközben őt elvakította a megszállottsága, 
hogy megvédje a húgát. A hangja rekedtes volt, amikor végül 
megszólalt. – Na, és most mit csináljunk? – tette fel a kérdést. 



Életében először fogalma sem volt, hogyan segíthetne a húgán. 
– Mi lesz, ha visszaadjuk a gyógyszereket? 

– Ne félts engem. Csak meg kell tanulnom, hogyan éljek 
nélkülük. Idelent már könnyebben megy. – Octavia a bátyja 
kezéért nyúlt, és furcsa, szinte könyörgő pillantást vetett rá. – 
Megfordult a fejedben, hogy bárcsak ne jöttél volna értem? 

– Nem – felelte határozottan Bellamy, és megrázta a fejét. – 
Csak kell egy kis idő, hogy ezt az egészet feldolgozzam. – 
Felállt, majd visszanézett a húgára. – De arról gondoskodnod 
kell, hogy Clarke megkapja a gyógyszereket. Neked kell 
elmondanod neki. Komolyan beszélek, O. 

– Tudom. – Octavia bólintott, de amikor Thaliára pillantott, 
mintha kissé lelohadt volna. – Ma este megcsinálom. 

– Hát jó. – Bellamy sóhajtva kiment a sátorból, és nekivágott 
a tisztásnak. Amikor elérte a fák vonalát, mély lélegzetet vett, 
és hagyta, hogy a nyirkos levegő a tüdején keresztül átjárja 
sajgó mellkasát. Hátradöntötte a fejét, és hagyta, hogy a szél 
hűtse kicsit felhevült bőrét. Most, hogy az égboltot semmi nem 
takarta előle, látta, hogy sötétebb lett, majdnem fekete. 
Hirtelen fénycsík cikázott végig az égen, majd az ezt követő 
heves, visszhangzó csattanásba még a föld is beleremegett. 
Bellamy összerezzent, a tisztást pedig sikolyok töltötték meg. 
Ám hamar elnyomta őket egy újabb, az előzőnél is hangosabb 
dörgés, és mindannyian úgy érezhették, hogy az égbolt 
mindjárt a Földre omlik. 

És aztán valami elkezdett esni. Folyadékcseppek csorogtak 
végig a fiú bőrén, csöpögtek a hajából, és lassan beszivárogtak 
a ruhájába. Eső, döbbent rá Bellamy, igazi eső. Az égnek emelte 
a fejét, és egy rövid időre az álmélkodás minden egyebet 



elnyomott benne – a Graham, Wells és Clarke iránt érzett 
dühét, a húgáért való aggódást, azoknak az idiótáknak a 
sikolyát, akik nem tudták, hogy az eső ártalmatlan. Lehunyta a 
szemét, és hagyta, hogy a víz lemossa az arcára száradt 
piszkot és verejtéket. Egy pillanatra elhitette magával, hogy az 
eső mindent el tud mosni: a vért, a könnyeket, azt, hogy 
Octaviával cserbenhagyták egymást. De talán újra 
megpróbálhatnák, tiszta lappal újrakezdhetnék. 

Bellamy végül kinyitotta a szemét. Tudta, hogy 
nevetségesen gondolkodik. Az eső csak víz volt, és tiszta lap 
sem létezett. A titkok hátulütője az, hogy az ember élete 
végéig cipeli őket, és nem számít, milyen áron. 



24. FEJEZET 
Glass 

Miközben az összekötő hídon igyekezett keresztül, súlyként 
nehezedett Glass szívére a borzalmas felismerés, hogy az 
anyjának igaza volt. Egyetlen rossz lépést sem kockáztathatott 
– nem önmagáért, persze, hanem Lukeért. Mi lenne ugyanis, 
ha magához térne a kancellár, és valóban visszavonná a 
kegyelmet? Lehet, hogy Luke valami őrültséget csinálna, és 
bevallaná, hogy Glass tőle terhes. A lánynak olyan érzése 
támadt, mintha megismétlődne a történelem, mégis tudta, 
hogy mindig ugyanúgy döntene. Mindig azt választaná, hogy 
megvédi a szeretett fiút. 

Napok óta kerülte Luke-ot, bár a fiút mostanában annyiszor 
hívták be rendkívüli szolgálatra, hogy a lány szerint talán fel 
sem tűnt neki. Végül ma estére megbeszéltek egy találkozót a 
fiú lakásán, és már annak a gondolatától fájdalom hasított a 
mellkasába, hogy a l m mosolyogva fogadja majd. Legalább ez 
alkalommal nem lesznek átverések, sem hazugságok. 
Bármilyen nehéz is, Glass egyszerűen megmondja neki az 



igazságot. Lehel, hogy a fiú újra Camille karjában keres majd 
vigaszt, és akkor szépen visszakanyarodnak oda, ahonnan 
elindultak. A gondolat éles fájdalommal támadott, de a lány 
nem vett tudomást róla, inkább ment tovább. 

Ahogy közeledett az összekötő híd végéhez, az 
átkelőhelynél gyülekező kisebb csoportra lett figyelmes. 
Néhány őr körben állva beszélgetett egymással, míg a civilek 
suttogva mutogattak valamire az átjárót határoló hosszú, 
csillagokkal teli ablakon túl. Glass hirtelen felismerte az őrök 
egy részét – Luke társai voltak azok, a műszaki alakulat tagjai. 
Bekah volt az az őszülő hajú nő, aki az előtte lévő 
holodiagramot irányította gyors mozdulatokkal. Mellette állt a 
sötét bőrű, ragyogó zöld szemű Ali, aki mereven bámulta a 
Bekah által létrehozott képet. 

– Glass! – kiáltott fel barátságosan Ali, amikor észrevette a 
közeledő lányt. Odaszaladt, és megfogta a lány kezét. – 
Örülök, hogy látlak. Hogy vagy? 

– Tulajdonképpen… jól – hebegte zavartan a lány. Vajon mit 
tudhattak róla? Úgy üdvözölték, mint Luke volt barátnőjét, a 
beképzelt főnixi lányt, aki összetörte a társuk szívét, vagy mint 
Luke szökött fegyenc barátnőjét? Bárhogy is, Ali sokkal 
kedvesebb volt vele, mint megérdemelte volna. 

Bekah gyors mosollyal nyugtázta a lány felbukkanását, 
majd visszafordult a diagramokhoz. A homlokát ráncolva 
forgatta a bonyolultnak látszó háromdimenziós tervet. – Hol 
van Luke? – érdeklődött Glass, ahogy körbenézett. Otthon 
még nem lehetett, ha mindannyian szolgálatban voltak. 

– Nézz csak ki! – Glass lassan odafordult, és testének 
minden porcikája jéggé fagyott. Már tudta, hogy mi vár rá. Két 



szkafanderes alak lebegett odakint, mindegyiket vékony kábel 
kapcsolta az űrhajóhoz. A hátukra szerszámkészlet volt 
erősítve, és kesztyűs kezükkel haladtak az összekötő híd 
mentén. 

Glass úgy viselkedett, mintha transzban lett volna. Lassan 
előreindult, majd az arcát nekinyomta az üvegnek. Rettegve 
figyelte, ahogy a két szkafanderes bólint egymásnak, és eltűnik 
az összekötő híd alatt. Luke alakulata felelt a fontosabb 
javításokért, de múlt évben, amikor randevúztak, a fiú még 
kezdőnek számított. A lány tudta, hogy előléptették, de arról 
fogalma sem volt, hogy ilyen hamar űrsétára küldik. 

Beleszédült a gondolatba, hogy a fiú odakint lebeg – és csak 
egy nevetségesen vékony kábel és egy túlnyomásos 
szkafander választja el a hideg, végtelen űrtől. 
Belekapaszkodott a korlátba, nehogy elessen, és magában a 
csillagokhoz fohászkodott, hogy vigyázzanak a fiúra. 

Glass két hete ki sem tette a lábát a lakásból. Már az igazán bő ruhái 
sem tudták leplezni a rémisztő hirtelenséggel kikerekedett hasát. 
Fogalma sem volt, hogy az anyja meddig tudja még kimenteni őt. 
Glass nem válaszolt a barátok üzeneteire, akik végül már nem is 
keresték. A kivételt Wells jelentette, aki minden áldott nap 
jelentkezett nála. 

Glass maga elé vetítette az üzeneteket, és újra elolvasta a fiú ma 
reggeli levelét. 

„Tudom, hogy valami nincs rendben. Remélem, tudom hogy 
bármiről legyen is szó, rám mindig számíthatsz. De akkor sem 
menekülsz az ostoba szövegeim elől, ha nem fogsz vagy nem 
tudsz válaszolni, mert bármi történt Is, még mindig te vagy a 



legjobb barátom, és amíg élek, , azt fogom kívánni, bárcsak itt 
lennél velem.” 

Az üzenet további részében Wells a tiszti képzésre panaszkodott, 
majd a végén rejtélyes célzásokat tett valami Clarke-kal kapcsolatos 
dologra. Glass remélte, hogy nincs nagy baj, Clarke-nak észre kellett 
volna vennie, milyen jó dolga van, Soha nem talált volna Wellsnél 
kedvesebb és okosabb fiút a Főnixen, jóllehet a „Kolónia 
legkedvesebb és legokosabb fiúja” címet Luke érdemelte ki. Az a 
Luke, aki már nem volt része Glass életének. 

Glass egyedül a benne növekvő magzatnak köszönhette, hogy 
nem vesztette el a józan eszét. A hasára tette a kezét, és suttogva 
beszélni kezdett a kisfiúhoz – valamiért ugyanis biztos volt benne, 
hogy kisfiú lesz. Ismét elmondta neki, hogy mennyire szereti. 

Hirtelen kopogás hallatszott a bejárat felől, mire Glass sietve 
felkelt, és megpróbált a hálószobájába szaladni, és magára zárni az 
ajtót. A három őr azonban megelőzte, és benyomult a lakásba. 

– Glass Sorenson! – vakkantotta egyikük, miközben a tekintete a 
lány nyilvánvalóan kerekedő hasára tévedt. – Ezennel letartóztatom 
a Gaia-doktrína megsértéséért. 

– Kérem, hadd magyarázzam meg! – Glass pánikba esett, és 
levegő után kapkodott. Úgy érezte, mindjárt megfullad. Forgott vele 
a szoba, és nehezen tudta eldönteni, hogy mely szavak hagyták el a 
száját, és melyek száguldottak keresztül a koponyáján őrült 
tempóban. 

Az egyik őr egy szempillantás alatt megragadta a karját, és a 
hátracsavarta a csuklóját, miközben egy másik megbilincselte. – Ne! 
– nyöszörgött a lány. – Kérem! Csak egy baleset Volt. – Hiába 
vetette meg a lábát a padlón, az őrök erőszakkal végigvonszolták a 
szobán. 



Aztán a lányt megszállta valami eszelős ösztön, és nekiment az őt 
fogva tartó őrnek. Vadul belerúgott a sípcsontjába, és belekönyökölt 
a torkába. Az őr erre keményebben ¡megfogta a vállát, és kirángatta 
a folyosóra, majd be a lépcsőházba. 

Zokogás szakadt ki Glassból, amikor egy kalapácsütés erejével 
belehasított a gondolat, hogy soha többé nem látja Luke-ot. Hirtelen 
elgyengült a lába, az őr pedig hátratántorodott, ahogy próbálta 
megtartani a lefelé csúszó lányt. 

Meg tudod csinálni, biztatta magát Glass, amikor kihasználva az 
őr pillanatnyi egyensúlyvesztését, vadul előrelendült. Egy rövid, 
ragyogó pillanatig úgy érezte, hogy a remény izgalma elnyomja 
benne a rettegést. Ez volt az egyetlen esélye, hogy megszökjön 
előlük. 

De aztán az egyik őr utánakapott, és Glass lába alól kicsúszott a 
talaj. A válla nekiütődött a lépcsőfordulónak, majd hirtelen lezuhant 
a meredek, szűk, félhomályos lépcsőn. 

Aztán minden elsötétült előtte. 
Amikor Glass ismét kinyitotta a szemét, az egész teste fájt. A 

térde, a válla, a hasa… 
A hasa. Glass megpróbált odanyúlni, hogy kitapogassa, de 

lekötözték. Pontosabban lebilincselték, döbbent rá erősödő 
rémülettel. Persze, végül is bűnözőnek tartották. 

– Ó, drágaságom, hát felébredtél! – üdvözölte egy meleg hang. 
Glass homályosan látott, és csak annyit érzékelt, hogy valaki 

közeledik az ágyához. Egy nővér volt az. 
– Kérem! – szólalt meg rekedtes hangon Glass. – Jól van a 

kisfiam? A kezembe foghatom? 
A nővér megállt, és Glass még azelőtt tudta, mit fog válaszolni, 

hogy a nő megszólalt volna. Máris érezte, ahogy a testét kitölti a 
borzalmas, fájó üresség. 



– Sajnálom – felelte halkan a nővér. Glass alig látta a száját, és 
ettől olyan érzése támadt, mintha a hang egész máshonnan 
érkezne. – Nem tudtuk megmenteni. 

Glass elfordult, és az sem zavarta, hogy a hideg fémbilincs 
fájdalmasan belehasított a bőrébe. Ennél a szívfájdalomnál 
bármilyen más fájdalom jobb lett volna, ez ugyanis örökké vele 
marad. 

Végül újra felbukkant a két szkafanderes az összekötő híd alól. 
Glass hangosan kifújta a levegőt, és tenyerét az üveghez 
tapasztotta. Vajon meddig tarthatta magában a lélegzetét? 

– Minden rendben? – kérdezte egy hang, és Glass egy 
pillanatra rettegve azt hitte, hogy visszakerült abba a kórházi 
terembe, azzal a nővérrel. De csak Bekah, Luke barátja 
érdeklődött, és aggódva nézte őt. 

Glass rádöbbent, hogy nedves az arca. Egészen idáig sírt. 
Még arra sem tudta rábírni magát, hogy szégyenkezzen 
emiatt, annyira megkönnyebbült, hogy Luke biztonságban 
visszatért. 

– Köszönöm – préselte ki magából Glass, amikor elfogadta a 
Bekah által felkínált zsebkendőt, és letörölte vele a könnyeit. 
Luke közben egyik kezét a másik után téve húzta egyre 
közelebb magát a kábelen a légkamrához. 

Glass körül tapsolva és pacsizva ünnepeltek a 
bámészkodók, a lány mégis az ablaknál maradt, és mereven 
bámulta azt a helyet, ahol legutóbb még Luke-ot látta. Régen 
elfeledett, távoli álomnak tűnt mindaz a gondolat, amit Glass 
magával cipelt az összekötő hídra. Képtelen volt elszakadni 
tőlük, ahogyan azt a kábelt sem tudta volna eltépni, ami a fiút 



az űrhajóhoz kapcsolta. Luke nélkül olyan rideg és üres lett 
volna az élete, mint az űr maga. 

– Szia! – hallotta Luke hangját maga mögül, mire 
megfordult, és a fiú karjába vetette magát. Luke polártrikója 
csuromvizes volt, a haja nedves és piszkos, Glasst azonban ez 
sem érdekelte. 

– Aggódtam miattad. – A lány hangja tompán szólt, mert a 
fiú trikójába beszélt. 

A fiú csak nevetett, és még szorosabban magához ölelte a 
lányt, majd csókot nyomott a feje búbjára. – Kellemesen 
megleptél. 

Glass felnézett, és az sem érdekelte, hogy sírástól duzzadt a 
szeme, és folyik az orra. – Ne aggódj! – mondta Luke, és 
szórakozottan Alira pillantott, mielőtt visszafordult volna 
Glasshoz. – Ez is a munkám része. 

A hevesen dobogó szíve miatt Glass képtelen volt 
megszólalni, úgyhogy csak bólintott, majd zavartan Bekah-ra, 
Alira és a többiekre mosolygott. – Gyere, menjünk! – javasolta 
Luke. Megfogta a lány kezét, és kettesben elindultak az 
összekötő hídon. 

Glass légzése csak azután lett újra normális, hogy 
megérkeztek a Waldenre. – Nem hiszem el, hogy ilyen 
munkára osztanak be – jegyezte meg halkan a lány. – Kicsit 
sem félsz? 

– Ijesztő, de egyben izgalmas is. Odakint minden olyan… 
végtelen. Tudom, hogy ez most hülyén hangzik. – A fiú 
szünetet tartott, de Glass a fejét rázta. Mindketten tudtak volna 
mesélni a zárt terekről, hogy még egy hatalmas űrhajóban is 
érezhette magát az ember bezárnak. 



– Nekem az is elég, hogy minden rendben volt – mondta a 
lány. 

– Igen, nos, majdnem minden. – Luke engedett a lány 
kezének szorításán, és a hangja kissé feszültté váll. Volt egy kis 
gond a légkamránál. Valószínűleg meglazult az egyik szelep, 
mert oxigén szökött ki az űrhajóból. 

– De ti megcsináltátok, ugye? 
– Hát persze. Erre képeznek ki minket. – Luke 

megszorította a lány kezét. 
Glass hirtelen megtorpant, Luke felé fordult, és 

lábujjhegyen állva, a folyosón összeverődött tömeg kellős 
közepén megcsókolta a fiút. Már nem érdekelte, hogy ki látja 
őket. Miközben szinte kétségbeesett vágyakozással csókolta a 
fiút, egyre csak az járt a fejében, hogy mindegy, mi történt, 
soha többé nem hagyja, hogy bármi kettejük közé álljon. 



25. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy a pislákoló lángokat bámulta, miközben a tűzifa 
ropogásába belevegyült a körülötte zajló beszélgetések moraja. 
Órák teltek el azóta, hogy összeveszett Octaviával, és azóta 
sem látta. Remélte, hogy a húga mielőbb vissza fogja adni a 
gyógyszereket. Tudta, hogy erőszakkal nem kényszerítheti rá, 
azt ugyanis a kapcsolatuk örökre megsínylette volna. Inkább 
arról kellett volna meggyőznie, hogy ha helyesen cselekszik, 
visszanyerheti a korábbi bizalmát. 

Már nem esett az eső, de a talaj még vizes volt. A tábortűz 
közelében lévő, legjobb helyeknek számító sziklákért néha 
közelharc dűlt, ám az esetek többségében látszólag mindenki 
hajlandó volt elviselni a nedves füvet, hogy közel ülhessen a 
tűz melegéhez. Néhány lány egy harmadik megoldást 
választott: ők önteltnek látszó fiúk ölébe kéredzkedtek be. 

Bellamy Clarke-ot keresve körbejárta a tábortüzei, 
Valószínűleg a nedves tűzifa miatt sokkal nagyobb volt a füst, 
mint máskor, így aztán beletelt egy kis időbe, mire észrevette a 



lány ismerős, aranyló vörös haját. Amikor hunyorogva 
odanézett, meglepődve látta, hogy a lány Wells mellett ül. 
Nem értek egymáshoz, még csak nem is beszélgettek, de 
valami megváltozott közöttük. Már nyoma sem volt annak a 
feszültségnek, ami Clarke testét kínozta, valahányszor feltűnt 
a közelében Wells. Amikor Clarke végül odafordult Wellshez, 
a fiú békésen, elégedett arckifejezéssel bámulta a tüzet, 
ahelyett, hogy sértetten, lopva pillantott volna a lányra. 

Keserűség kavarta fel Bellamy gyomrát. Sejtenie kellett 
volna, hogy csak idő kérdése, mikor talál vissza Clarke 
Wellshez. Nem kellett volna megcsókolnia a lányi az erdőben. 
Előtte csak egy lány volt fontos az életében – és a fiút akkor is 
megbántották. 

A felhőréteg elég vastag volt ahhoz, hogy eltakarja a 
csillagok többségét, Bellamy mégis hátrahajtotta a fejét, és az 
eget kémlelve azon gondolkodott, kapnak-e majd 
figyelmeztetést a következő űrkomp érkezéséről. Vajon látják-
e majd, ahogy az űrkomp feléjük száguld – jelzőrakétaként 
figyelmeztetve őket az égből? 

Aztán a szeme megakadt egy homályos körvonalú alakon, 
aki a sötétségből igyekezett a fény felé. Alacsony lány volt, és 
magasan hordta az orrát. Octavia lépett be a táncoló lángok 
vetette fényfoltba, mire Bellamy felállt, míg körben suttogások 
moraja hallatszott. 

– Ó, az isten szerelmére! – nyögött fel Graham Bellamy füle 
hallatára. – Ki a francnak kellett volna ma este vigyáznia rá? 

Wells Clarke-ra pillantott, majd felállt, és Grahamre nézett. 
– Semmi gond – mondta. – Nyugodtan csatlakozhat hozzánk. 



Octavia tekintete Wellsről Grahamre siklott, miközben a két 
fiú egymást méregette. De mielőtt bármelyikük 
megszólalhatott volna, a lány mély lélegzetet vett, és közelebb 
lépett a tűzhöz. – Valamit mondani szeretnék nektek – 
jelentette be. Bár egész testében remegett, a hangja határozott 
volt. 

Lassan alábbhagyott az izgatott suttogás és zavarodott 
mormogás, ahogy majdnem száz szempár fordult Octavia felé. 
Bellamy a pislákoló fényben látta a húga arcára kiülő 
rémületet, és legszívesebben odaszaladt volna, hogy megfogja 
a kezét. Mégis erőt vett magán, és egy tapodtat sem mozdult. 
Élete nagy részében igyekezett gondoskodni a fejében élő 
kislányról, és közben észre sem vette azt az embert, akivé a 
húga cseperedett. Ráadásul most olyasmire készült, amit 
egyedül kellett végigcsinálnia. 

– Én vettem el a gyógyszereket – kezdett bele Octavia. 
Hagyta, hogy a szavai leülepedjenek, majd nagyot sóhajtott, és 
miközben mennydörgésként erősítették egymást a „tudtam”-
ok és a „megmondtam”-ok, folytatta vallomását. Hasonló 
történetet mondott el a csoportnak, mint amit aznap 
Bellamynak. Elmesélte, milyen nehéz volt felnőni egy 
nevelőotthonban, és hogyan alakult ki a gyógyszerfüggősége. 

A mormolás is abbamaradt, amikor megtört Octavia hangja. 
– A Kolóniában meg sem fordult a fejemben, hogy ezzel 
bárkinek rosszat teszek. A lopás csak egy módja volt annak, 
hogy megszerezzem, ami járt nekem. Úgy voltam vele, hogy 
mindenkinek jár egy kis alvás éjszakánként. Hogy az ember 
anélkül ébredjen föl, hogy a rémálmok mély sebeket ejtettek 
rajta. – Nagyot sóhajtott, és lehunyta a szemét. Amikor 



kinyitotta, Bellamy látta, hogy fátyolos a tekintete. – Nagyon 
önző voltam, és nagyon féltem. Soha nem akartam fájdalmat 
okozni Thaliának, vagy bárki másnak. – Clarke felé fordult, és 
nagyot nyelt, hogy eltűnjön a torkát fojtogató gombóc. – 
Nagyon sajnálom. Tudom, nem érdemlem meg, hogy 
megbocsássatok nekem, de annyit hadd kérjek, hogy adjatok 
nekem egy esélyt az újrakezdésre. – Felemelte a fejét, és 
végignézett a többieken. Amikor megpillantotta Bellamyt, 
halványan a bátyjára mosolygott. – Itt mindenki ugyanerre 
vágyik. Tudom, hogy sokan csináltunk olyasmit, amire nem 
vagyunk büszkék, de most esélyt kaptunk az újrakezdésre. 
Azt is tudom, hogy sokak számára majdnem tönkretettem ezt 
a lehetőséget, de szeretném újrakezdeni… hogy jobb ember 
lehessek, hogy segítsek olyanná tenni a Földet, amilyenné mi 
akarjuk. 

Bellamy szívét majdnem szétfeszítette a büszkeség. 
Könnyek homályosították el a látását, bár ha ezt valaki szóvá 
tette volna, biztosan a füstre fogja. A húgának a születése óta 
szenvedéssel és nehézségekkel telt az élete. Követett el hibákat 
– mindketten követtek el hibákat –, ennek ellenére bátor és 
erős lány maradt. 

Rövid ideig senki nem szólt semmit. Még a tűz ropogása is 
alábbhagyott, mintha a Föld is visszatartotta volna a lélegzetét. 
De aztán Graham hangja megtörte a csendet. – Ez baromság! 

Bellamy éktelen haragra gerjedt, de a fogát csikorgatva 
igyekezett uralkodni magán. Tudta, hogy Graham szemét 
módon fog viselkedni, de ez nem jelentette azt, hogy a 
többieket ne érintette volna meg Octavia vallomása. Graham 
szavait azonban nem gúnyolódó megjegyzések és rosszalló 



suttogások követték, hanem egyetértő' morajlás, amely idővel 
kiabálássá erősödött. Graham végignézett a tábortűz körül 
ülőkön, és így folytatta: – Ugyan minek gályázzunk egész nap, 
vágjunk fát, hozzunk vizet, tegyünk meg bármit, hogy életben 
maradjunk, ha hagyjuk, hogy valami hazug drogos semmibe 
vegyen minket? Pontosan úgy van, ahogy… 

– Na jó, ezt most hagyd abba! – vágott a szavába Bellamy. 
Octaviára pillantott; a húga ajka remegni kezdett, ahogy 
végignézett a tűz körül ülőkön. – Megértettük, hogy mit 
akarsz mondani. De rajtad kívül van itt még másik 
kilencvennégy ember, és semmi szükségük arra, hogy valaki 
megmondja nekik, mit gondoljanak. 

– Egyetértek Grahammel – szólalt meg az egyik lány. 
Bellamy odafordult, és látta, hogy egy rövid hajú waldeni lány 
méregeti Octaviát. – Közülünk mindenkinek szar élete volt a 
Kolóniában, de emiatt senki nem lopott. – A szeme 
összeszűkült. – Ki tudja, mit vesz el a lány legközelebb. 

– Mindenki nyugodjon meg! – állt fel a helyéről Clarke. – 
Octavia bocsánatot kért. Adnunk kellene neki egy újabb esélyt. 
– Bellamy meglepetten a lányra nézett, és várta, hogy előtörjön 
belőle a felháborodás. Végül is a lány vádolta meg a húgát 
azzal, hogy ellopta a gyógyszereket. De ahogy most Clarke-ra 
nézett, kizárólag hálát érzett iránta. 

– Szó sem lehet róla. – Graham hangja keményen csengett, 
és amikor végignézett a többieken, a szemében nem csupán a 
lángok tükröződtek. Wellshez fordult, aki Clarke mellett állt. – 
Pontosan úgy van, ahogy mondtad. Kell, hogy legyen 
valamiféle rend, különben nincs az az isten, hogy túléljük ezt. 



– Na, és mit javasolsz? – kérdezte Wells. Amikor Graham 
elmosolyodott, Bellamy úgy érezte, mintha jeges vizet öntöttek 
volna végig a hátán. Szúrós pillantást vetett Grahamre, aztán 
Octaviához sietett, és átölelte a húgát. 

– Nem lesz semmi baj – súgta oda. 
– Sajnálom, de nincs más választásunk – mondta Graham, 

ahogy Bellamyhoz és Octaviához fordult. – A lány Thalia 
életét veszélyeztette. Semmit nem kockáztathatunk. 
Octaviának meg kell halnia. 

– Micsoda?! – mordult fel Bellamy. – Neked elment az eszed? 
– Ide-oda kapkodta a fejét, és arra számított, hogy mindenütt 
hasonlóan felháborodott arcokat fog látni. De hiába néztek 
többen is megbotránkozva Grahamre, sokan helyeslőn 
bólogattak. 

Bellamy védelmezőn a vadul remegő Octavia elé lépett. A 
fiú előbb égette volna porig ezt az átkozott bolygót, minthogy 
hagyja, hogy bárki kezet emeljen a húgára. 

– Szavaztassuk meg a kérdést! – Graham felemelte a fejét, és 
Wells felé intett. – Te voltál az, aki annyira vissza akartad 
hozni a demokráciát a Földre. Úgy tűnik, így lenne csak 
igazságos. 

– Nem erre gondoltam! – csattant fel Wells. Az arca már 
nem egy politikus önmérsékletét tükrözte, hanem düh 
torzította el a vonásait. – Nem fogjuk szavazásra bocsátani, 
hogy megöljünk-e valakit vagy sem. 

– Tényleg? – Graham felvonta a szemöldökét. – Szóval amit 
szabad az apádnak, azt nekünk nem. 

Bellamy összerezzent, és lehunyta a szemét, ahogy 
egyetértő morajlás futott végig a tömegen. Hasonló helyzetben 



ő is ugyanezt mondta volna Wellsnek, azt leszámítva, hogy ő 
csak szurkálódásnak szánta volna. Sohasem vetette volna fel 
komolyan, hogy megöljenek valakit. 

– A Tanács nem jókedvében végeztet ki embereket. – Wells 
hangja remegett a dühtől. – Rendkívüli lépések szükségesek 
ahhoz, hogy az emberiség életben maradjon az űrben. Néha 
rendkívül kegyetlen lépések. – Wells szünetet tartott. – De mi 
esélyt kaptunk arra, hogy jobbak legyünk ennél. 

– Na és? – mordult fel Graham. – Azt akarod, hogy a lány 
megússza valami nevetséges büntetéssel, és aztán mindenki 
tegye le a nagy esküt, hogy nem fogja megszegni a 
szabályokat? – Innen-onnan nevetés hallatszott a tömegből. 

– Dehogyis. – Wells a fejét rázta. – Igazad van, emellett nem 
mehetünk el szó nélkül. – Mély levegőt vett. – Ki fogjuk tiltani 
őket a táborból. – A hangja keményen csengett, de amikor 
Bellamyra nézett, a szeme a szorongás és a megkönnyebbülés 
furcsa keverékéről árulkodott. 

– Kitiltani? – ismételte Graham. – Hogy aztán 
visszaszökhessen a táborba, hogy még több mindent lopjanak 
tőlünk? Ez baromság. – Bellamy szólásra nyitotta a száját, de a 
felerősödő zajongás elnyomta a hangját. – Végül felállt az 
egyik lány, akit Bellamy még a Waldenről ismert. – Szerintem 
ez igazságosnak hangzik – kiabálta túl a tömeget, amely 
azonnal elhallgatott, és egy emberként felé fordult. – Egészen 
addig, amíg megígérik, hogy soha többé nem térnek vissza. 

Bellamy szorosabban ölelte Octaviát, akit teljesen elhagyott 
az ereje. A fiú bólintott. – Napkeltekor elhagyjuk a tábort. – 
Mosolyogva Octaviára nézett – végül is az elejétől fogva ezt 



tervezték. De akkor miért érzett mégis nyugtalanságot a 
megkönnyebbülés helyett? 

 

Amint kialudt a tűz, a sötétség fátyolként terült a táborra, 
tompítva a lépések zaját és csendesítve a beszédhangokat. 
Homályos alakok tűntek el a sátrakban, vagy igyekeztek 
takaróval a kezükben a tisztás széléhez. 

Bellamy a tisztás rövidebb végében, az űrkomp roncsaihoz 
közel alakított ki ideiglenes ágyat Octaviának. Nem mondták 
ki, de mindketten tudták, hogy ma este egyikük sem akar a 
sátorban aludni. 

Octavia összegömbölyödve feküdt a takarón, és lehunyta a 
szemét, mégis nyilvánvaló volt, hogy nem alszik. 
Feszültségben telt az út, amikor Clarke-kal hármasban 
visszamentek az erdőbe a gyógyszerekért. Egy szót sem 
szóltak egymáshoz, bár Bellamy végig magán érezte Clarke 
tekintetét, ahogy előttük haladt. 

A fiú most Octavia mellett ült, a hátát nekivetette egy fának, 
és a sötétséget bámulta. Nehezen akart belenyugodni, hogy 
holnap örökre maguk mögött kell hagyniuk a tábort. 

A sötétségen keresztül valaki közeledett feléjük. Wells volt 
az, Bellamy íjával a vállán átvetve. 

– Szia! – mondta csendesen Wells, amikor Bellamy 
feltápászkodott. – Sajnálom, ami a tábortűznél történt. 

Elismerem, a kitiltás durván hangzik, de nem igazán 
tudtam, mi mást tehetnék. – Felsóhajtott. – Tényleg azt hittem, 
hogy Graham meggyőzi a többieket arról, hogy… – Elnémult, 



ahogy Octaviára nézett. – Nem mintha engedtem volna, hogy 
az megtörténjen, de azért ketten vagyunk, ők meg sokan. 

Bellamy érezte, hogy viccesnek szánt megjegyzés 
formálódik a szájában, de inkább lenyelte. A körülményekhez 
képest Wells a lehető legtöbbet tette értük. – Köszönöm. 

Egy ideig szótlanul bámulták egymást, aztán Bellamy 
megköszörülte a torkát. – Nézd, nekem igazából… – Elharapta 
a mondatot. – Sajnálom, ami az apáddal történt. – Bellamy 
mély lélegzetet vett, és erőt véve magán, Wells szemébe nézett. 
– Remélem, jobban van már. 

– Köszönöm – mondta halkan Wells. – Én is remélem. – Egy 
pillanatra elcsöndesedett, de amikor ismét megszólalt, a 
hangja határozott lett. – Tudom, hogy csak a húgodat akartad 
megvédeni. Ugyanezt tettem volna a helyedben. – 
Elmosolyodott. – És azt hiszem, valahogy azt is tettem. – Wells 
kinyújtotta a kezét. – Remélem, nem esik bántódásotok az 
erdőben Octaviával. 

Bellamy megrázta Wells kezét, és szomorúan rámosolygott. 
– Kötve hiszem, hogy Grahamnél rosszabbal találkoznánk az 
erdőben. Tartsd szemmel azt a gyereket! 

– Meglesz. – Wells bólintott, majd sarkon fordult, és elindult 
visszafelé a sötétségben. 

Bellamy a takaróra ereszkedett, és elnézte a tisztást. A 
távolban csak a körvonalait látta a gyengélkedőnek, ahol 
Clarke minden bizonnyal már beadta a régóta hiányolt 
gyógyszert Thaliának. A gyomra furcsán össze-ugrott, amikor 
visszagondolt a tábortűznél történtekre, ahogy a lángok Clarke 
eltökélt arcán vibráltak. Még sohasem találkozott olyan 
lánnyal, aki ennyire szép és szenvedélyes lett volna egyszerre. 



Bellamy nagyot sóhajtva hátradőlt, és azon morfondírozott, 
meddig alszik még el úgy, hogy a lány az utolsó ember, akire 
gondol. 



26. FEJEZET 
Clarke 

Használt az antibiotikum. Clarke csupán pár órával ezelőtt 
viharzott be a sátorba, hóna alatt a gyógyszerekkel, de Thalia 
láza máris lement, és a barátnője élénkebb volt, mint bármikor 
az elmúlt napokban. 

Clarke leült Thalia tábori ágyának szélére, és figyelte, ahogy 
a barátnője rebegve kinyitja a szemét. – Isten hozott! – mondta 
vigyorogva Clarke. – Hogy érzed magad? 

Thalia körbepillantott az üres sátorban, majd felnézett, 
egyenesen Clarke szemébe. – Ez nem a mennyország, ugye? 

Clarke megrázta fejét. – Isten ments. 
– Helyes. Mindig is úgy képzeltem, hogy ott fiúk fognak 

várni. Fiúk, akik nem fogják a korlátozott vízmennyiségre a 
fürdés elmaradását. – Thalia már mosolyogni is tudott. – Nem 
építette meg valaki az első földi zuhanyzót, amíg én nem 
voltam magamnál? 

– Nem. És nem sok mindenről maradtál le. 



– Valahogy ezt nehezen tudom elhinni. – Thalia a vállát 
felvonva megpróbált felülni, de aztán nyögve 
visszaereszkedett az ágyra. Clarke finoman becsúsztatolt egy 
összehajtott takarót a feje mögé. – Kösz – dünnyögte Thalia, és 
egy pillanatra Clarke-ot méregette, mielőtt ismét megszólalt 
volna. – Na jó, mi a baj? 

Clarke zavartan rámosolygott. – Semmit! Csak örülök, hogy 
jobban vagy. 

– Ugyan már! Előlem úgysem rejtheted el. Tudod, hogy 
mindig kiszedem belőled a titkaidat – mondta pléhpofával 
Thalia. – Kezdheted azzal, hogy elárulod, hol találtátok meg a 
gyógyszereket. 

– Octavia rejtette el őket. – Clarke röviden elmesélte 
Thaliának, hogy mi történt. – Bellamyval holnap elmennek a 
táborból – ért a végére. – Wells ebben állapodott meg a 
többiekkel. Tudom, hogy hülyén hangzik, de tényleg úgy 
éreztem, hogy meg fogják támadni őket. – Megrázta a fejét. – 
Fogalmam sincs, mi történt volna, ha Wells nem lép közbe. 

Thalia furcsa arckifejezéssel nézett Clarke-ra. 
– Mi van? – kérdezte Clarke. 
– Semmi, csak… először ejted ki úgy a nevét előttem, hogy 

nem az látszik rajtad, legszívesebben lyukat ütnél egy falba. 
– Igazad van – ismerte el mosolyogva Clarke. Úgy tűnt, 

hogy változtak a fiú iránti érzései… vagy legalábbis kezdtek 
változni. 

– Igen, és? 
Clarke babrálni kezdte az egyik gyógyszeresüveget. Nem 

akarta elmondani Thaliának, hogy mi történt az erdőben, 
nehogy a barátnőjének bűntudata támadjon… végül is miatta 



ment az erdőbe, hogy neki keressen gyógynövényeket, és 
aztán majdnem otthagyta a fogát. – Valamit még nem 
meséltem el neked. Amikor még beteg voltál, nem tartottam 
fontosnak, de most… – Nagyot sóhajtott, és röviden beszámolt 
arról, hogyan mentette meg Wells az életét az erdei romnál. 

– Egészen odáig követett? 
Clarke bólintott. – Az a furcsa, hogy amíg ott kapaszkodtam 

a perembe, és biztosra vettem, hogy meg fogok halni, ő volt az 
egyetlen, akire gondolni tudtam. És amikor felbukkant, 
egyáltalán nem voltam rá dühös, amiért követett. Csak 
megkönnyebbültem, hogy törődött velem annyira, hogy 
utánam jöjjön. Pedig borzalmas dolgokat vágtam a fejéhez. 

– Wells szeret téged. Semmi olyat nem tudsz tenni vagy 
mondani, ami ezen változtatna. 

– Tudom. – Clarke lehunyta a szemét, bár félt azoktól a 
képektől, amelyekről tudta, hogy elő fognak bukkanni a 
sötétségből. – Emlékszem, az énem egy része még akkor is 
szerette őt, amikor a fogságban azt mondtam neked, hogy 
bárcsak szétrobbannának a belső szervei az űrben. És attól az 
egész csak még jobban fájt. 

Thalia szánalommal vegyes megértéssel nézett rá. – Clarke, 
ideje lenne leállnod azzal, hogy magadat bünteted. 

– Úgy érted, őt büntetem. 
– Nem. Úgy értem, ideje lenne leállnod azzal, hogy magadat 

bünteted, amiért szereted őt. Ezzel még nem árulod el a 
szüléidét. 

Clarke megmerevedett. – Nem is ismerted őket. Fogalmad 
sincs, mit gondolnának. 



– Tudom, hogy a legjobbat akarták neked. Olyasmit tettek, 
amiről tudták, hogy rossz, csak hogy vigyázzanak rád. – 
Szünetet tartott. – Csakúgy, mint Wells. 

Clarke felsóhajtott, és maga alá húzta a lábát. Pontosan úgy 
ült Thalia ágyán, mint régen, a cellában. – Lehet, hogy igazad 
van. Nem tudom, hogy még meddig küzdhetek ellene. 
Kimerítő, hogy állandóan utálom őt. 

– Akkor beszélj vele! 
Clarke bólintott. – Fogok. 
– Nem, úgy értem, most. – Thalia szeme csillogott az 

izgalomtól. – Menj, és beszélj vele! 
– Mi? Már késő van ehhez. 
– Biztos vagyok benne, hogy ébren fekszik az ágyában, és 

csak rád gondol… 
Clarke kihúzta a lábát maga alól, és felállt. – Hát jó – 

mondta. – Megteszem, ha csak ezzel vehetlek rá, hogy 
csöndben pihenjél. 

Keresztülvágott a gyengélkedőn, majd amikor felhajtotta a 
sátorlapot, még visszanézett a barátnőjére, és viccesen a 
szemét forgatta. Aztán kilépett a tisztásra, és megállt. Azon 
gondolkodott, hogy hibát követ-e el ezzel. 

De már nem fordulhatott vissza. A szíve olyan szaporán 
vert, mintha önálló életre kelt volna, és a sötétben 
kétségbeesett üzenetet morzézott Wellsnek. Megyek hozzád. 



27. FEJEZET 
Wells 

Wells az égboltot bámulta. Sohasem érezte otthon magát a 
túlzsúfolt sátrakban, a ma este történtek után pedig 
elviselhetetlennek találta a gondolatot, hogy ugyanazokkal az 
emberekkel legyen egy helyen, akik készek voltak megölni 
Octaviát. A hideg ellenére szívesen aludt el úgy, hogy azokat a 
csillagokat bámulta, amelyeket otthon az ágyából látott. 
Imádta azokat a pillanatokat, amikor a Hold eltűnt a felhők 
mögött, és olyan sötét lett, hogy még a fák körvonalai sem 
látszottak. Ilyenkor úgy tűnt, hogy ég és föld összeér, és a 
fiúnak olyan benyomása támadt, mintha nem is a Földön 
lennének, hanem visszakerültek volna a csillagok közé. 
Mindig kisebb fájdalmat érzett, amikor reggelente arra nyitotta 
ki a szemét, hogy a csillagok eltűntek az égről. 

Ma este azonban még az égboltnak sem sikerült 
megnyugtatnia Wells elméjét. A fiú felült, és megrándult az 
arca, ahogy felrántotta a takarót az elszórt kövekről és ágakról. 
Hirtelen suhogást hallott az egyik fa felől, mire felállt, és a 



nyakát nyújtogatta, hogy jobban szemügyre vegye a hang 
forrását. 

Ámulattal figyelte a fát, amely a földet érésük óta egyszer 
sem hozott virágot, most pedig teljes virágjában pompázott. 
Korábban észre sem vette azokat a bimbókat, amelyekből most 
csillogó rózsaszín szirmok bújtak elő, mintha csak ujjhegyek 
nyúltak volna felfelé a sötétben. Gyönyörűek voltak. Wells 
lábujjhegyre állt, a feje fölé nyújtotta a karját, és megfogott egy 
virágszárat. 

– Wells? 
A fiú sarkon fordult, és látta, hogy Clarke áll tőle pár 

méterre. 
– Mit csinálsz te itt? 
Wells ugyanezt kérdezte volna tőle, ehelyett szó nélkül 

odament hozzá, és a kezébe csúsztatta a virágot. A lány 
megbámulta az ajándékot, és a fiú egy pillanatra azt hitte, 
hogy vissza fogja dobni. De meglepődött és egyben 
megkönnyebbült, amikor a lány felnézett, és rámosolygott. – 
Köszönöm. 

– Igazán nincs mit. – Egy pillanatig szótlanul nézték 
egymást. – Te sem tudtál aludni? – kérdezte a fiú, mire a lány 
megrázta a fejét. 

Wells egy fa kiálló gyökerére telepedett, amely elég helyet 
biztosított két embernek, és intett a lánynak, hogy üljön le 
mellé. 

A lány pillanatnyi gondolkodás után leült, szűk helyet 
hagyva kettejük között. – Hogy van Thalia? – kérdezte Wells. 



– Már sokkal jobban. Nagyon örülök, hogy Octavia mindent 
bevallott. – Lesütötte a szemét, és a virágot simogatta. – Nem 
akarom elhinni, hogy holnap örökre elmennek innen. 

Sajnálkozás csendült ki a lány hangjából, mire Wells 
gyomra összerándult. – Azt hittem, azok után, amit Octavia 
veled csinált, örülni fogsz, hogy elmegy. 

Clarke egy ideig nem szólt semmit. – Jó emberek is 
követhetnek el hibákat – mondta lassan. Felnézett, egyenesen 
Wells szemébe. – És ez nem jelenti azt, hogy az ember ezután 
már nem törődik velük. 

Sokáig csak a levelek suhogását hallgatták a szélben, és a 
csend pótolta a ki nem mondott szavakat – az elmaradt 
bocsánatkéréseket, amelyek sohasem tüntethették el a fiú 
bánatát. 

Az év eseménye lett a Főnix két leghíresebb tudósának 
tárgyalásából. A Tanács gyűléstermében több ember gyűlt össze, 
mint amennyi valaha eljött egy előadásra, vagy bármely más 
eseményre, leszámítva az Emlékezés-ünnepélyt. 

Wells azonban csak homályosan figyelt a közönségre. Az emberek 
olyanok voltak, akár a Colosseumban vérszagra gyűlt ókori rómaiak. 
A bizarr kíváncsiságuk miatt érzett undora abban a pillanatban 
elhalványult, hogy a tekintete megakadt az első sorban ülő lányon. 
Az óta az este óta nem találkozott Clarke-kal, hogy a lány bizalmasan 
beszámolt neki a szülei kutatásáról. A fiú mindezt elmondta az 
apjának, aki megfontoltan mérlegelte a hallottakat. Ahogyan arra 
Wells számított, a kancellár semmit nem tudott a kísérletekről, és 
azonnal vizsgálatot kezdeményezett. Arra viszont a fiú nem 
számított, hogy a nyomozás szörnyű fordulatot vesz, és Clarke 
szüleinek most bűncselekményért kellett felelniük a Tanács előtt. A 



megrémült, bűntudattól szenvedő Wells mást sem csinált az elmúlt 
héten, mint kétségbeesetten kereste Clarke-ot. A lány azonban nem 
válaszolt a tengernyi üzenetére, és amikor felkereste őt a lakásán, 
őrök állták útját. 

A lány rezzenéstelen arccal figyelte, ahogy a Tanács tagjai 
elfoglalják a helyüket. De aztán elfordult, és észrevette Wellst. 
Amikor találkozott a tekintetük, olyan heves gyűlölet volt a 
szemében, hogy attól felkavarodott a fiú gyomra. 

Wells összehúzta magát a harmadik sorban lévő székén. Ő csak 
azt akarta, hogy az apja állítsa le a Clarke szülei által végzett 
kutatást, és hogy véget érjen Clarke szenvedése. Soha meg sem 
fordult a fejében, hogy a szülők a Tanács elé kerülnek, és az 
életükről fognak dönteni. 

Clarke anyját két őr kísérte az elöl lévő padhoz. A nő felemelt 
fejjel végignézett a Tanács tagjain, de amikor a szeme megakadt a 
lányán, leesett az álla. 

Clarke talpra ugrott, és mondott valamit, amit Wells nem hallott. 
De ennek úgysem volt jelentősége. A Clarke anyjának arcán 
megjelenő szomorú mosolytól kettéhasadt Wells szíve. 

Két másik őr bekísérte a lány apját a terembe, és megkezdődött a 
tárgyalás. 

A Tanács egyik nő tagja nyitotta meg az ülést, amikor áttekintést 
adott a nyomozás eredményéről. Úgy fogalmazott, hogy Griffinék 
szerint Rhodes alkancellár utasította őket az embereken végzett 
sugárkísérletekre, amit viszont Rhodes hevesen tagadott. 

Szokatlan dermedtség kerítette hatalmába Wellst, amikor az 
alkancellár szólásra emelkedett. Rhodes komor arccal elmagyarázta, 
hogy bár jóváhagyta Griffinék új laboratóriumba vonatkozó 
kérelmét, ő soha egy szóval sem mondta, hogy (gyermekeken 
kísérletezhetnek. 



Úgy tűnt, hogy az emberek hangja nagyon messziről szól – a 
tanácstagok kérdéseinek foszlányai, vagy éppen Griffinék válaszai, 
amelyek torzítva jutottak el a füléig, mintha a hanghullámok egy 
távoli galaxisból érkeztek volna. Wells előbb hallotta meg a 
közönség felhördülését, mint hogy az agya felfogta volna, mire 
reagálnak így. 

Aztán a Tanács hirtelen szavazni kezdett az ítéletről. 
Akkor oszlott fel a Wells elméjét elhomályosító köd, amikor 

elhangzott az első „bűnös” szavazat. Odanézett Clarke-ra, aki 
mereven ült a helyén. – Bűnös. 

Ne!, gondolta Wells. Kérem, ne! 
– Bűnös – visszhangzott a szó az asztalnál, míg aztán Wells apján 

volt a sor. A kancellár megköszörülte a torkát, és Wells egy rövid 
időre azt hitte, hogy van esély. Hogy az apja kitalál majd valamit, 
hogy megfordítsa a dolgok menetét. 

– Bűnös. 
– Nem! – Clarke fájdalmas kiáltása túlharsogta a döbbent 

suttogásokat és elégedett morajokat. A lány felpattant a helyéről. – 
Ezt nem tehetik meg! Ez nem az ő hibájuk volt. – Az arca eltorzult a 
dühtől, ahogy az alkancellárra mutatott. – Maga! Maga 
kényszerítette bele őket ebbe, maga gonosz, hazug szemétláda. – 
Azonnal őrök vették körbe, amikor tett egy lépést előre. 

Rhodes alkancellár nagyot sóhajtott. – Miss Griffin, attól tartok, 
hogy maga sokkal ügyesebben kísérletezik ártatlan gyermekeken, 
mint hazudik. – Wells apjához fordult. – A biztonsági naplóból 
tudjuk, hogy Miss Griffin rendszeresen megfordult a 
laboratóriumban. Tudott a szülei által elkövetett szörnyűségekről, 
mégsem tett ellenük semmit. Lehet, hogy aktívan segítette őket. 

Wells olyan élesen szívta magába a levegőt, hogy szinte érezte, 
ahogy a gyomra súrolja a bordáit. Arra számított, hogy az apja majd 



megvetőn Rhodesra pillant, de a fiú elborzadva látta, hogy a 
kancellár Clarke-ot nézte szigorúan. Egy hosszú pillanattal később 
megfeszült az állkapcsa, aztán visszafordult a többi tanácstaghoz. 

– Ezennel javaslatot teszek arra, hogy Clarke Griffint 
hazaárulásban való bűnrészességért állítsák a Tanács elé. 

Ne! Apja szavai akadálytalanul hatoltak a fiú testébe, és egy 
pillanatra megállították a szívét. 

Wells látta, hogy a Tanács tagjai mondanak egymásnak valamit, 
de a szavak nem jutottak el hozzá. Minden porcikájával az 
imádkozásra összpontosított, hátha meghallja valamelyik elfeledett 
isten. Engedjék el a lányt! – könyörögött. Bármit megteszek érte. Ezt 
komolyan is gondolta. Készen állt arra, hogy feláldozza a saját életét 
a lányért. 

Inkább engem végezzenek ki! 
Az alkancellár odahajolt Wells apjához, és súgott neki valamit. 
Az sem érdekel, ha fájdalmas. 
A kancellár arca annál is komorabb lett, mint az előbb volt. 
Engem lőjenek ki az indítókapunál, hogy azután szétrobbanjon a 

testem. 
A Wells mellett ülő néző megborzongott, amikor a kancellár 

bejelentett valamit. 
Csak engedjék el őt. 
Amikor többen is felhördültek a közönség soraiban, Wells 

kellemetlenül tapasztalta, hogy visszatért a hallása. Közben két őr 
megragadta Clarke-ot, és kihurcolta a teremből. 

Nemsokára halálra ítélik azt a lányt, akiért bármit megtett volna. 
És a lánynak minden oka meglesz arra, hogy a halála pillanatában is 
őt gyűlölje. 

Az egész ugyanis az ő hibája volt. 



– Sajnálom – suttogta Wells, mintha ezzel valahogy jobbá 
tehette volna a dolgot. 

– Tudom – mondta halkan a lány. 
Wells megdermedt, és egy darabig túlságosan félt attól, 

hogy a lányra nézzen, hogy lássa a soha be nem gyógyuló 
sebből fakadó bánatot. De amikor végül odafordult, látta, hogy 
a lány mosolyog, bár a szemében könnyek csillogtak. 

– Itt közelebb érzem magamat hozzájuk – mondta a lány, 
ahogy felnézett a fákra. – Az egész életüket arra tették fel, 
hogy kitalálják, hogyan költözhetne haza az emberiség. 

Wellsnek fogalma sem volt, hogy mit mondhatna erre 
anélkül, hogy megtörné a varázst, úgyhogy inkább a lányhoz 
hajolt, és megcsókolta. A lélegzetét is visszatartotta, míg azt 
nem látta, hogy a lány könnyes szeme rebegve becsukódik. 

Eleinte csak lágyan csókolta, az ajka finoman simogatta a 
lányét, de aztán minden porcikája életre kelt, amikor érezte, 
hogy a lány viszonozza a csókot. A lány ismerős érintése, 
csókjának otthonos íze felszabadított benne valamit, és 
közelebb húzta magához. 

Clarke szinte teljesen elmerült Wellsben. Az ajkuk 
összeforrt, a bőre beleolvadt a fiúéba, a leheletük elkeveredett. 
Megszűnt körülöttük a világ, a Földből csak a kavargó 
illatokat és a nyirkos levegőt érzékelték, ami miatt a fiú 
közelebb húzódott a lányhoz. A puha talaj ágyként kínálta fel 
magát, amikor lecsúsztak a gyökérről. A fiú annyit mindent el 
akart mondani a lánynak, de a szavak cserbenhagyták, ahogy 
az ajka végigsimított a lány bőrén, a szájától egészen a 
nyakáig. 



Abban a pillanatban minden más megszűnt létezni. Ők 
ketten voltak az egyedüli emberek a Földön. Pontosan úgy, 
ahogyan az a fiú képzeletében élt. 



28. FEJEZET 
Glass 

Abban az évben kétszer is zenéltek a Főnixen. A Tanács 
előzetesen jóváhagyta a kivételes alkalmat, és emberemlékezet 
óta most először vették elő a Földön készült hangszereket az 
oxigénmentes védőkamrákból, és vitték őket vigyázva a 
megfigyelőfedélzeten tartott üstökösnéző partira. 

Glass életének egyik legvarázslatosabb estéje kellett volna, 
hogy legyen. A Főnix minden lakója a megfigyelőfedélzeten 
gyülekezett teljes pompájában, és az elegánsan öltözött tömeg 
izgatottan morajlott. A lány körül mindenki beszélgetett és 
nevetgélt, miközben kezükben egy-egy pohár pezsgőborral a 
hatalmas ablakokhoz igyekeztek. 

Glass az élénken társalgó Huxley és Cora mellett állt. De 
hiába látta mozogni a barátai száját, a szavak el sem jutottak a 
füléhez. Testének minden porcikájával a zenészekre 
összpontosított, akik a megfigyelőfedélzet távolabbi végében 
csendben elfoglalták a helyüket. 



Ám amint a zenészek játszani kezdtek, Glassnak eszébe 
jutott Luke, és egyre nyugtalanabbul állt egyik lábáról a 
másikra. A fiú nélkül a zene, amely rendszerint varázslatként 
ölelte körül, furcsán üresnek hatott. Most sem voltak kevésbé 
szebbek azok a dallamok, amelyek valaha a lelkének 
legmélyebb titkait fejezték ki, de fájdalom szorította össze a 
mellkasát, mivel tudta, hogy az egyedüli ember, akivel 
szívesen megosztotta volna ezeket, valahol máshol jár. 

Glass körbenézett, és hamar észrevette az anyját, aki hosszú 
szürke ruhát, valamint a család büszkeségét, egy kecskebőr 
kesztyűt viselt, amelyből ez volt az egyetlen pár az egész 
űrhajón. Hiába hagyta rajta a kor a nyomát, még mindig 
értékesnek számított. Anyja beszélgetőpartnere kancellári 
egyenruhát viselt, de nem a kancellár volt az, hanem Rhodes 
alkancellár, állapította meg riadtan Glass. Noha csak pár 
alkalommal látta a férfit, rögtön felismerte sasorráról és 
gúnyos mosolyáról. 

Glass tisztában volt vele, hogy oda kellene mennie, hogy 
bemutatkozzon, mosolyt villantson az alkancellárra, és emelje 
poharát az egészségére. Meg kellene köszönnie, hogy 
visszakapta a szabadságát, valamint hálásnak és végtelenül 
boldognak kellene látszania, miközben az elegánsan öltözött 
főnixiek egy csoportja őket bámulná sugdolózva. Ezt várta el 
tőle az anyja, és a lány tudta, hogy ha fontos az élete, akkor ezt 
kellene tennie. De ahogy belenézett a férfi gyűlöletes, sötét 
szemébe, képtelen volt rávenni magát, hogy odamenjen. 

– Fogd meg, kérlek! Megyek, levegőzöm egyet – mondta 
Glass, és Cora kezébe nyomta még mindig teli poharát. Cora 
felvonta a szemöldökét, de nem állt le vitatkozni vele. 



Mindannyian csak egy pohár pezsgőbort ihattak az este 
folyamán. Glass még egyszer az anyjára pillantott, hogy 
meggyőződjön róla, nem őt figyeli, majd keresztülvágott a 
tömegen, és visszament a folyosóra. Egy lélekkel sem 
találkozott, ahogy a lakásukhoz igyekezett, ahol előbb kibújt 
az estélyi ruhából, majd felvett egy jellegtelen nadrágot, a haját 
pedig egy sapka alá tornyozta. 

A Waldenen nem volt kijelölt megfigyelőfedélzet, viszont 
néhány folyosónak a kis ablakai a jobb oldalra néztek, ahol a 
számítások szerint az üstökös elhaladt. Már kora reggel 
gyülekezni kezdtek azok a waldeniek, akiknek aznap nem 
kellett dolgozniuk, hogy minél jobb helyük legyen. Mire Glass 
megérkezett, a folyosók már megteltek, és az emberek a kis 
ablakoknál csoportosulva izgatottan beszélgettek. A 
gyermekek egy része nekinyomta arcát a kvarcablaknak, vagy 
felkéredzkedett az apja nyakába. 

Ahogy Glass befordult egy sarkon, a szeme megakadt egy 
három nőből és négy gyermekből álló csoporton, akik tőle pár 
méterre az ablaknál várakoztak. A lány elgondolkodott, hogy 
a negyedik gyermek az egyik szomszédé-e, akire csak 
vigyáznak, vagy egy árva, akit befogadtak. 

A legkisebb gyermek odatotyogott Glasshoz, és félénken 
mosolyogva rápislogott. – Szia! – mondta neki Glass, és 
lehajolt, hogy szemmagasságba kerüljön a kislánnyal. – Várod 
már az üstököst? – A kislány nem szólt semmit. Nagy sötét 
szemével mereven bámulta Glass fejét. 

Glass önkéntelenül is a fejéhez emelte a kezét, és zavartan 
grimaszolt, amikor rájött, hogy a haja kiszabadult a sapkája 



alól. Amint elkezdte visszarendezni a sapka alá, a kislány 
felnyúlt, és meghúzta az egyik kósza hajtincset. 

– Posy, hagyd békén a hölgyet! – Glass felnézett, és látta, 
hogy az egyik nő elindult feléjük. – Ne haragudjon rá! – 
szabadkozott nevetve a nő, és Glassra nézett. – Csak tetszik 
neki a haja. 

Glass mosolygott, de nem mondott semmit. Megtanulta 
ügyesen titkolni főnixi akcentusát, mégis jobban tette, ha minél 
kevesebbet beszélt. – Gyere, Posy! – mondta a nő, majd a 
kislány vállára tette a kezét, és visszakísérte a többiekhez. 

Elmúlt este kilenc óra, és az üstökös bármelyik percben 
felbukkanhatott. A főnixi megfigyelőfedélzeten ilyenkor már 
csend honolt, ahogy mindenki néma áhítattal várakozott. 
Ezzel szemben a Waldenen a gyermekek nevetgélve 
ugrándoztak, pár tinédzser pedig megkezdte a hangos 
visszaszámlálást. 

Glass végigpillantott a folyosón, de sehol sem látta a fiút. 
– Nézzétek! – kiáltotta egy kislány. A hold körvonala fölött 

fehér csík emelkedett. A üstökösök többségével szemben ez 
nem halványult el, hanem egyre nagyobbra nőtt. A csóvája is 
kiszélesedett, ahogy ragyogva keresztülhasított az űrben. E 
mellett az üstökös mellett még a csillagok is elhomályosultak. 

Glass szinte öntudatlanul előrelépett, mire a legközelebbi 
ablaknál támaszkodó házaspár félreállt, hogy elférjen a lány. 
Annyira gyönyörű, gondolta ámulattal Glass. És annyira ijesztő 
is. Egyre nagyobb és nagyobb lett, szinte betöltötte az egész 
kerek ablakot, mintha csak egyenesen feléjük tartott volna. 

Lehet, hogy elszámították az üstökös pályáját? Glass olyan 
erősen kapaszkodott a párkányba, hogy érezte, ahogy az 



belevág a tenyerébe. Körülötte halk moraj és ijedt kiáltások 
kíséretében hátrálni kezdtek az emberek. 

Glass becsukta a szemét. Nem mert odanézni. 
Ekkor valaki átölelte, és a lánynak oda sem kellett néznie, 

hogy tudja, Luke az. Úgy ismerte a fiú illatát, az érintését, mint 
a sajátját. 

– Téged kerestelek – pillantott hátra Glass. A szemük előtt 
zajlott életük legfontosabb csillagászati eseménye, de a fiú csak 
a lányt nézte. 

– Reméltem, hogy eljössz – suttogta a fiú a lány fülébe. 
A tömeg nyugtalan moraját az álmélkodás kiáltásai 

váltották fel, amikor az üstökös szikrázva elsuhant az űrhajó 
fölött. Luke még szorosabban fogta a lányt, mire Glass a 
mellkasára hajtotta a fejét. – El sem tudtam képzelni, hogy 
nélküled nézzem végig – árulta el. 

– Nem volt semmi baj, hogy eljöttél? 
– Nem, nem igazán. – Glass gyomra görcsbe rándult, 

amikor belegondolt abba, hogy az anyja az alkancellár mellett 
áll. – De nem bánnám, ha nem így kellene találkoznunk. – 
Felnyúlt, és megcirógatta a fiú arcát. 

Luke megfogta a lány kezét, és az ajkához emelte. – Esetleg 
meg tudnám győzni édesanyádat – mondta komolyan. – Talán 
beszélhetnék vele. Bebizonyíthatnám, hogy nem valami barbár 
vagyok. Hogy komolyan veszem a jövőmet… a mi kettőnk 
jövőjét. Hogy komolyan veszlek téged. 

Glass erőtlenül rámosolygott. – Bárcsak ilyen egyszerű 
volna. 

– Nem, ezt komolyan gondolom. – A fiú megfogta a lány 
kezét. – Azt hiszi, hogy valami waldeni bunkó vagyok, aki 



csak kihasznál téged. Pedig tudnia kell, hogy ez nem csak egy 
futó kapcsolat. Ez annál sokkal komolyabb. 

– Tudom. – Glass megszorította a kezét. – Tudom. 
– Nem, szerintem nem tudod – mondta Luke, és előhúzott 

valamit a zsebéből, majd rezzenéstelen arccal a lányra nézett. – 
Glass! – folytatta csillogó szemmel a fiú. – Nem szeretnék még 
egy napot nélküled tölteni. Azt szeretném, ha minden este 
hozzád bújva alhatnék el, és minden reggel melletted 
ébredhetnék. Semmi más! nem szeretnék, csak téged, hogy a 
hátralévő életemben veled lehessek. 

Luke kinyújtotta a kezét, és kisebb aranytárgyat tartott a 
tenyerében. A lány medálját. 

– Tudom, hogy ez nem éppen egy gyűrű, de… 
– Igen! – vágott a szavába a lány. Mást úgysem mondhatott, 

és mást úgysem tehetett, mint felvette a láncot a medállal. 
Aztán megcsókolta a fiút, akit annyira szeretett, hogy az már 
fájt, miközben mögöttük az üstökös aranyszínű csíkot húzott 
az égen. 



29. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy nem tudott elaludni. A fejében egymással viaskodtak 
a gondolatok a figyelméért, és nehéz volt eldönteni, hogy hol 
kezdődtek és hol értek véget. 

A csillagokat bámulta, és próbálta elképzelni, hogy mi lehet 
az űrhajón. Furcsa volt belegondolni, hogy sok száz 
kilométerrel odébb minden ugyanúgy zajlik, mint korábban, 
vagyis a waldeniek és az árkádiaiak húzták az igát, míg a 
főnixiek egymás ruháját dicsérték a megfigyelőfedélzeten, és 
hátat fordítottak a csillagoknak. Egyedül a panoráma miatt 
hiányzott neki a Kolónia. Még az induláskor hallotta, hogy a 
közelben fog elhaladni egy üstökös, és az elég látványos 
lehetett az űrhajóról végignézve. 

Hunyorogva bámulta a sötétséget, és próbálta kitalálni, 
hogy hány napja lehettek a Földön. Ha pontosan számolt, 
akkor az üstökös ma este haladt el az égen. Biz tos volt benne, 
hogy az eseményt elegáns üstökösnéző partival ünnepük a 
Főnixen, és kevésbé elegáns bulival a Waldenen és az 



Árkádián. A tisztásról nem sok mindent látott, a fák ugyanis 
nagyrészt eltakarták az eget, de a dombtetőről jobb kilátás 
nyílt. 

Octavia békésen aludt mellette, ragyogó haja 
legyezőszerűen terült szét alatta, a piros hajszalag a csuklójára 
volt kötve. – Mindjárt visszajövök – suttogta neki a fiú, és 
keresztülkocogott a tisztáson. 

Habár a zárt lombozat eltakarta előle a holdfényt, a 
számtalan vadászat után már jól ismerte az erdőnek ezt a 
részét, és tudta, mikor jönnek az emelkedők, a kanyarok és az 
alig észrevehető farönkök. Amikor végül felkapaszkodott a 
dombtetőre, megállt, hogy kifújja magát. A hűvös levegő 
segített abban, hogy kitisztuljon a feje, a sajgó lábszára pedig 
remekül elterelte a figyelmét. 

A csillagokkal teli égbolt látszólag úgy nézett ki, mint 
minden éjszaka, amióta megérkeztek a Földre. De a ma este 
mégis más volt. A csillagok feszülten lüktettek, mintha valami 
nagy eseményre vártak volna. És akkor az üstökös hirtelen 
keresztülhasított az égbolton. Aranyszínű csík húzódott a 
csillogó ezüstös háttér előtt, és mindent beragyogott maga 
körül, még a földet is. 

Sistergett a bőre, mintha a szikrák egy része az ő testébe is 
beszivárgott volna, és nem csupán energiával, de reménnyel is 
feltöltötte volna a sejtjeit. Holnap örökre maguk mögött 
hagyják Octaviával ezt a helyet. Holnap örökre 
megszabadulnak a Kolóniától, és senki nem fogja 
megmondani nekik, hogy mit csináljanak vagy hogy miként 
éljenek. 



Lehunyta a szemét, és megpróbálta elképzelni, hogy ez 
milyen érzés lehet. Elszakadás mindenkitől és mindentől – 
még a múltjától is. És talán azoktól az emlékektől, amelyek 
egész életében kísértették. 

Bellamy végigszaladt a gyalogátjárón, nem törődve a szomszédok 
zúgolódásával és azoknak az őröknek az üres fenyegetésével, akik 
túlságosan lusták voltak ahhoz, hogy a bámulatosan gyors 
kilencéves fiú nyomába eredjenek, és megrovásban részesítsék. De 
amint a fiú közelebb ért a lakásukhoz, az izgatottsága alábbhagyott. 
Az óta a borzalmas este óta, amikor az anyja kezet emelt Octaviára, 
mindig idegesen érkezett haza. 

Kinyitotta az ajtót, és berontott a lakásba. – Anya? – kiáltotta. 
Mielőtt újra megszólalt volna, óvatosan becsukta maga mögött az 
ajtót. – Octavia? – Várt, de nem érkezett válasz. – Anya? – mondta 
megint. Keresztülment a nagyszobán, és a szeme elkerekedett a 
feldöntött bútorok láttán. Úgy tűnt, az anyjának megint rosszkedve 
volt. A konyha felé lopódzott, a gyomra úgy izgett-mozgott, mintha 
ki akart volna szökni a köldökén keresztül. 

Valaki felnyögött, mire a fiú beszaladt, és látta, hogy az anyja a 
földön fekszik, egy ragacsos vértócsában. Mellette kés hevert. 

Elállt a lélegzete, majd odaszaladt, és kétségbeesetten rángatni 
kezdte az anyja vállát. – Anya! – kiabálta. – Kelj fel! Anya! – Az anyja 
azonban csak a szempilláját rebegtette, és erőtlenül felnyögött. 
Bellamy talpra szökkent, és felhördült, amikor látta, hogy a nadrágja 
térdrészét máris átitatta a vér. Keresnie kell valakit. Segítséget kell 
hívnia. 

Visszasietett a nagyszobába, és már szaladt volna tovább, hogy 
szóljon egy őrnek, amikor hangot hallott, és csúszva megállt. 
Tekintete a résnyire nyitva hagyott gardróbra siklott, ahol az ajtó és 



a fal közötti résen kicsiny árny kúszott ki. Amikor meglátta a 
kikandikáló, könnyáztatta kis arcot, habozás nélkül elindult felé. 

– Nem esett bántódásod? – kérdezte suttogva a kishúgától, és 
megfogta a kezét. – Gyere, menjünk! – A kislány azonban remegve 
visszahúzódott a sötétbe. Bellamy nézte a kishúgát, aki rettegett 
attól, hogy kilépjen a fényre, és már nem félt az anyjától. – Gyere, 
Octavia! – bátorította, mire a kislány lassan, óvatosan ismét kidugta 
a fejét az ajtón. 

Octavia végül kitotyogott a gardróbból, és tágra nyílt szemmel 
körbenézett a szobában. – Tessék! – mondta neki Bellamy. A fiú a 
gardrób padlójáról felvette a húgának adott piros szalagot, és 
igyekezett a legjobb tudása szerint masniba kötni annak sötét 
hajában. – Csodálatosan nézel ki. – Aztán megfogta a húga kezét, és 
a szívét büszkeség töltötte el, amikor a kis ujjak az ő keze köré 
fonódtak. Bekísérte Octaviát az anyja hálószobájába, felsegítette az 
ágyra, majd mellé kuporodott. Imádkozott, hogy ne halljon újabb 
hangokat a konyhából. 

Az ágyon ültek, és csendben megvárták, míg az anyjuk nyögése 
abbamaradt, és a szoba elcsendesedett. 

– Semmi baj, O! – mondta, és szorosan a mellkasához ölelte a 
kishúgát. – Semmi baj! Soha többé nem kell elbújnod előle. 

Amint a sötétség elnyelte az üstökös csóváját, Bellamy sietve 
elindult lefelé a domboldalon, hogy még azelőtt visszaérjen, 
hogy Octavia felkelt. Nem akarta, hogy a húga ne találja ott. 
De amikor már elég közel járt, az ismerős sátrak helyett csak 
lángokat látott. 

Az egész tábor lángokban állt. 
Bellamy csúszkálva megállt, és zihálni kezdett, miután 

füsttel teli levegő került a tüdejébe. Először csak lángokat és 



árnyakat látott, de aztán alakok öltöttek formát. Emberek 
szaladtak minden irányba; volt, aki az égő sátrakat locsolta, 
mások az erdő felé szaladtak. 

Egyetlen gondolat foglalkoztatta, amikor a takarókhoz 
futott, és a sötétben az alvó húgát kereste. A gyomrát görcsbe 
rándító rettegés már csak megerősítette, amit eddig is tudott. 
Octaviának nyoma veszett. 

A nevét szólította, ide-oda tekintgetett, és imádkozott, hogy 
a húga a tisztás széléről, egy biztonságos helyről jelezzen neki. 

– Octavia! – kiabálta ismét, és a füstfelhőben hunyorogva 
vadul körbenézett. Ne ess pánikba!, nyugtatta magát, de 
mindhiába. A lángok belehasítottak a sötétségbe, és Octavia 
sehol sem volt. 

Bellamy nemrég még az égboltot kémlelte, hogy azután a 
pokol bugyraiban találja magát. 



30. FEJEZET 
Clarke 

Egy ideig – percekig, órákig, Clarke nem tudta volna 
megmondani – semmi mást nem hallottak, csak a 
szívverésüket és összekeveredő lélegzetük hangját. De aztán a 
tisztás felől hallatszó sikoly elszakította őket egymástól. Clarke 
és Wells talpra ugrott, és a lány a fiúba kapaszkodott, hogy ne 
veszítse el az egyensúlyát, miközben a körülöttük lévő világ 
újra élesen kirajzolódott a szemük előtt. 

Wells megragadta Clarke kezét, és visszafutottak a tisztásra. 
A lány még több sikolyt hallott, de egyik sem volt olyan 
félelmetes, mint a morajló recsegés-ropogás, amitől minden 
szőrszála égnek állt. 

Lángok csaptak fel a sátrakból. Néhány már gomolygó 
kupaccá roskadt össze, mint hajdan a holttestek a csatatéren. 
Homályos alakok menekültek az erdő biztonságába, a 
nyomukban nyaldosó lángcsóvákkal. 



Thalia! – gondolta rémülten Clarke, és rohanni kezdett. A 
barátnője túl gyenge volt ahhoz, hogy egyedül kimeneküljön a 
gyengélkedőből. 

– Ne! – üvöltötte Wells, a hangja elnyomta a sikolyokat. – 
Clarke, ez ne csináld! 

A szavai azonban lepergett a lányról, akár egy marék hamu. 
Clarke egyenesen a sátor felé rohant, a tüdejét füst töltötte 
meg, és hunyorított, hogy lásson a gomolygó füstben. 

Wells karja acélkapocsként szorította a derekát, és 
erőszakkal húzta vissza őt a menedéket nyújtó erdőbe. 

– Engedj el! – sikoltotta a minden erejével küzdő Clarke. 
Wells azonban szorosan fogta, és arra kényszerítette, hogy 
tehetetlenül végignézze, amint az alig száz méterre lévő sátor 
a lángok martalékává válik. A sátor teljes oldala lángokban 
állt, a tetején lévő ponyva megolvadt, és a sátorlapok közül 
füst áradt ki. 

– Vedd le rólam a kezed! – zokogta a lány, és tekergőzve 
próbált szabadulni a szorításból. 

Wells a lány karja alá csúsztatta a kezét, és elkezdte 
visszahúzni. 

– Nem! – ordította Clarke, és érezte, ahogy elszorult a torka, 
majd öklével kétségbeesetten ütötte-verte Wellst. – Ki kell 
hoznom onnan. – Sarkát a talajba vájta, de nem tudta 
megtartani magát, mert Wells erősebb volt nála. – Thalia! 

– Clarke, annyira sajnálom – súgta Wells a fülébe. A lány 
érezte, hogy a fiú sír, de nem érdekelte. – Ha odamész, 
meghalsz. És ezt nem hagyhatom. 

A meghalsz szó olyan tartalék energiákat szabadított fel 
benne, amelyek újult erőt kölcsönöztek neki, Clarke a fogát 



csikorgatva előrelendült, és egy pillanatra kiszabadult Wells 
szorításából. Egész lénye egyetlen elkeseredett gondolattá vált 
– meg kellett mentenie egyetlen barátnőjét, aki még 
megmaradt neki ezen a világon. 

Visított, ahogy Wells hátracsavarta a karját. – Engedj el! – Ez 
most inkább kérés volt, semmint utasítás. – Könyörgöm! 
Engedj el! 

– Nem tehetem – mondta Wells, és szorosan tartotta a lányt. 
Remegett a hangja. – Nem tehetem. 

A tisztás kihalt volt. Mindenkinek sikerült eljutnia az 
erdőig, és amit csak tudtak, magukkal vittek. Arra viszont 
senki sem gondolt, hogy megfogja a beteg lányt, aki most 
néhány méterre tőle elevenen elégett. 

– Segítség! – sírt Clarke. – Valaki, kérem, segítsen! – De senki 
nem felelt, csak a tűz pattogott tovább. 

A gyengélkedő tetején a lángok még magasabbra csaptak, a 
sátor oldalai egymás felé dőltek be, mintha csak a tűz 
beszippantotta volna a sátrat és mindent, ami benne volt. – Ne! 

Recsegés hallatszott, és a lángok még magasabbra szöktek. 
Clarke rémülten sikítozott, ahogy az összeomló sátorból 
tűzvihar lett, majd lassan hamuvá porladt. 

Ennyi volt. 

Ahogy Clarke távolodott az egészségügyi központtól, szinte úgy 
érezte, hogy lüktet a zsebében lapuló ampulla, mint a szív abban a 
régi mesében, amit Wells fedezett fel a könyvtárban a minap. A fiú 
felajánlotta, hogy felolvassa neki, de a lány határozottan 
elutasította. Más sem hiányzott neki, mint hogy végighallgasson egy 
hátborzongató, kataklizma előtti mesét. Az ő életében is akadt 
éppen elég izgalom. 



Clarke persze tudta, hogy a zsebében lévő ampulla sohasem 
tudna dobogni; épp ellenkezőleg. A benne lévő mérgező 
gyógyszerkoktélt úgy tervezték, hogy örökre megállítsa a szívet. 

Amikor hazaért, a szülei nem voltak otthon. Bár az idejük nagy 
részét mindketten a laborban töltötték, az elmúlt hetekben mindig 
találtak ürügyet arra, hogy éppen azelőtt menjenek el otthonról, 
amikor Clarke hazaért a gyakorlatról, és ritkán jöttek vissza azelőtt, 
hogy a lány lefeküdt volna. Valószínűleg mindenkinek így volt a 
legjobb. Lilly egyre rosszabbul lett, és Clarke egyre kevésbé bírt a 
szüleire nézni anélkül, hogy ne érezzen haragot irántuk. Tudta, hogy 
igazságtalanul viselkedik velük. Abban a pillanatban, hogy 
bármelyikük panaszkodni kezdett volna, az alkancellár kivégeztetné 
őket, és Clarke-ot napokon belül fogságba vetné. A lánynak azonban 
ettől még nem volt könnyebb dolga, ha a szemükbe akart nézni. 

A laboratórium kihalt volt. Ahogy Clarke átverekedte magát az 
üres ágyak útvesztőjén, csak a szellőzőberendezés zúgását hallotta. 
A beszélgetések halk zsongása megszűnt, ahogy egyre több 
holttestet tüntettek el. 

Lilly még annál is soványabbnak tűnt, mint amilyen előző nap 
volt. Clarke az ágyához lopózott, és gyengéden megsimogatta 
barátnője karját. Iszonyat töltötte el, amikor bőrdarabok maradtak a 
kezében. A másik kezét a zsebébe dugta, és ujjait az ampulla köré 
fonta. Olyan egyszerű lett volna. Soha senki nem tudná meg. 

Lilly halvány szempillái megrebbentek, és a lány kinyitotta a 
szemét. Clarke megmerevedett. Ahogy Lilly szemébe nézett, 
rettegés és undor töltötte el. Mégis mit képzelt? Ellenállhatatlan 
erővel tört rá a vágy, hogy elpusztítsa az ampullát, és mélyeket 
kellett lélegeznie, hogy megállja, nehogy a falhoz vágja. 

Lilly ajka szavakat formált, de hang nem hagyta el a torkát. Clarke 
közelebb hajolt, és rámosolygott. – Bocsánat, ezt nem értettem, Lil. 



– Odahajtotta a fejét, hogy a füle közelebb legyen Lilly szájához. – 
Mit mondtál? 

Clarke eleinte csak a hangtalan leheletet érezte a bőrén, mintha 
nem lett volna elég erő Lilly tüdejében, hogy kilökje a szavakat a 
száján. De aztán halk nyögés szakadt ki cserepes ajkán: – Elhoztad? 

Clarke felemelte a fejét, hogy barátnője félelemmel teli, barna 
szemébe nézzen. Lassan bólintott. 

– Most! – A szót éppen csak hallani lehetett. 
– Nem! – tiltakozott remegő hangon Clarke. – Még nincs itt az 

ideje. – Visszapislogta a szemébe toluló könnyeket. – Még 
meggyógyulhatsz – mondta, de a hazugság még neki is üresen 
csengett. 

Lilly arca eltorzult a fájdalomtól, és Clarke a kezéért nyúlt. – 
Kérlek! – A lány hangja rekedtes volt. 

– Sajnálom. – Clarke gyengéden megszorította Lilly törékeny 
kezét, miközben könnyek csorogtak végig az arcán. – Képtelen 
vagyok rá. 

Lilly szeme tágra nyílt, és Clarke zihálni kezdett. – Lil? – Lilly 
azonban csendben maradt. Olyasvalamit nézett, amit csak ő 
láthatott. Valamit, amitől rettegett. Clarke tudta, hogy borzalmas 
volt a Lilly testét gyötrő fizikai fájdalom, de a hallucinációk, a 
minden pillanatban vele lévő, az ágya körül lebegő démonok még 
rosszabbak voltak. 

– Elég volt! 
Clarke behunyta a szemét. A bűntudatot és a lelkifurdalást, amit 

ő érzett volna, nem lehetett Lilly fájdalmához mérni. Önzőség lett 
volna a részéről, ha hagyja, hogy a saját félelme megakadályozza 
abban, hogy megadja a barátnőjének az áhított nyugalmat – a 
fájdalomtól való szabadulást, amit megérdemelt. 



Annyira remegett, hogy alig tudta előhúzni az ampullát a 
zsebéből, hát még megtölteni a fecskendőt. Közelebb állt az ágyhoz, 
és az egyik kezével elszorította Lilly karját, míg a másikkal a tűt a 
vénája fölé helyezte. – Aludj jól, Lili – suttogta. 

Lilly bólintott, és Clarke-ra mosolygott, aki tudta, hogy ezt a 
mosolyt sohasem fogja elfelejteni. – Köszönöm. 

Clarke abban a néhány percben végig fogta Lilly kezét, ami ahhoz 
kellett, hogy barátnője örökre elaludjon. Aztán felállt, és kezét Lilly 
még meleg nyakára tette, hogy kitapogassa a pulzusát. 

Lilly már nem élt. 

Clarke fulladozva a nedves földre rogyott, ahogy a tüdeje 
kétségbeesetten vágyta a hideg levegőt, majd a lány az 
oldalára fordult. A látását elhomályosító könnyeken át 
érzékelte, hogy emberek vannak körülötte, sötét, elmosódott 
alakok néma csendben. 

A legjobb barátnője volt, az egyetlen ember, aki igazán 
ismerte őt, aki tudta, hogy mit tett Lillyvel, és mégis szerette. 
Thalia mondta neki, hogy ma este tegye rendbe a dolgokat 
Wellsszel – és aztán Wells volt az, aki visszatartotta őt, 
miközben végignézték, ahogy Thalia odaveszik a tűzben. 

– Annyira sajnálom, Clarke – mondta Wells, és a kezét 
nyújtotta felé. Clarke azonban ellökte magától. 

– Nem hiszek neked – mondta a lány, halk hangja ridegen 
csengett. Tombolt a harag a mellkasában, mintha csak düh és 
gyász kellett volna ahhoz, hogy a belső lángokból pokoli 
tűzvész kerekedjen. 

– Nem tudtad volna megmenteni – hebegte Wells. – Én 
csak… Nem engedhettelek oda. Meghaltál volna. 



– Ezért inkább hagytad, hogy Thalia haljon meg helyettem. 
Mintha te volnál élet és halál ura. – Wells tiltakozni kezdett, de 
Clarke folytatta, a hangja remegett a haragtól. – Ma este hibát 
követtem el. Te mindent elpusztítasz magad körül. 

– Clarke, kérlek, én csak… 
De a lány már felállt, lerázta a hamut a ruhájáról, és anélkül 

sétált be az erdőbe, hogy visszanézett volna. 
Mindannyiuknak hamu került a tüdejébe, és könny gyűlt a 

szemében. Wellsnek viszont vér is tapadt a kezéhez. 



31. FEJEZET 
Glass 

– Gyűrű is lesz, amint találok egyet a vásárcsarnokban – ígérte 
Luke Glassnak, kezét a lány derekán tartva, ahogy a zsúfolt 
folyosókon a Főnix felé kísérte. Az üstökös miatt összegyűlt 
tömeg jó része már elindult vissza az alsó fedélzeteken lévő 
lakóhelyek felé, ezért nehéz volt a összekötő híd irányába 
haladni. Glassnak azonban fogalma sem volt, merre mennek. 
A szíve még mindig vadul kalapált örömében, és reszketett, 
szorosan fogva Luke kezét. 

– Nincs szükségem gyűrűre. – Felnyúlt, hogy megérintse a 
medált, amely mintha melegséget sugárzott volna a mellkasán 
keresztül. Tudta, hogy semmi nem történhetett azonnal. Noha 
pár héten belül tizennyolc éves lesz, nem kockáztathatták meg, 
hogy összeházasodnak, mielőtt a kancellár magához tér, és 
megerősíti a kegyelmét – már ha egyáltalán magához tér. Az 
anyja nyilván megértené, ha látná, hogy Luke mennyire szereti 
őt. Egy nap majd összeházasodnak, és engedélyt kérnek a 



családalapításra. De jelenleg a közös jövő ígérete is elég volt 
számára. – Ez tökéletes. 

Kifordultak a lépcsőházból, és beléptek az összekötő hídhoz 
vezető folyosóra. Luke hirtelen megállt, és magához húzta 
Glasst, ahogy egy tucatnyi őr elkocogott mellettük. Olyan 
közel kerültek, hogy néhányuk ruhaujja Glass karjához ért, bár 
a tekintetüket egyenesen előre szegezték. Glass 
megborzongott, és Luke-nak dőlt, aki különös arckifejezéssel 
figyelte őket. 

– Nem tudod, mi történt? – kérdezte Glass. 
– Biztos, hogy semmi fontos – vágta rá Luke, és a szavait 

meghazudtolta megfeszített állkapcsa. Aztán összekulcsolt 
ujjaikat az ajkához emelte, és megcsókolta a lány kezét. – 
Menjünk! 

Glass mosolygott, ahogy továbbsétáltak. Az őrök lábának 
dobogása már elhalkult, és az egész előcsarnok az övék volt. 
Luke egyszer csak megállt, és magasra emelte a lány kezét. 
Mielőtt Glass megkérdezhette volna, hogy mit csinál, 
megpörgette, majd mintha csak táncoltak volna, hátradöntötte. 

Glass kacagott, ahogy Luke a derekánál fogva a kihalt 
folyosón táncolt vele. – Mi ütött beléd? 

Luke megállt, és még szorosabban ölelte a lány, majd a 
fülébe suttogott. – Amikor veled vagyok, olyan, mintha zenét 
hallgatnék. – Glass mosolygott, és a folyosó közepén lehunyta 
a szemét, miközben ide-oda hajladoztak. 

Végül Luke hátralépett, és az összekötő híd felé intett. – 
Mindjárt kezdődik a kijárási tilalom – mondta. 

– Igazad van – sóhajtott Glass. Kéz a kézben elsétáltak az 
összekötő hídhoz, közben sokatmondóan egymásra 



mosolyogtak, amitől Glassnak minden porcikája bizsergett. 
Aztán megálltak a Főnix bejáratánál, és nemigen akarózott 
elbúcsúzniuk egymástól. Luke végighúzta az ujját a medált 
tartó láncon. 

– Szeretlek – mondta a fiú, és megszorította a lány kezét, 
mielőtt útnak indította. – Üzenj, ha hazaértél! Holnap átjövök, 
és beszélek az édesanyáddal. 

– Rendben – válaszolta Glass –, akkor holnap. 
Végül hátat fordított Luke-nak, és elindult a hídon. Félúton 

járt, amikor éles sípolás töltötte be az üres teret. Ijedten 
körbenézett. A híd Főnix felőli végén az őrök szétszéledtek, és 
hallotta, ahogy valaki parancsokat osztogatott. Glass kővé 
dermedt, ahogy a hang egyre erősebbé és sürgetőbbé vált. 
Megfordult, hogy Luke-ra nézzen, aki habozva elindult felé. 

– A híd lezárásra kerül! – mondta egy személytelen női 
hang a hangszórókon keresztül. – Kérem, hagyják el a 
területet! – Rövid szünet után az üzenet megismétlődött. – A 
híd lezárásra kerül! Kérem, hagyják el a területet! – Glassnak 
elállt a lélegzete, ahogy a sorompó elkezdett leereszkedni a 
főnixi átkelőhelynél. Nekiiramodott, és látta, hogy Luke is 
futni kezd, de mindketten túl messze voltak. 

Glass akkor érte el a válaszfalat, amikor az a padlónak 
csapódva bezárult, és egy nagyot ráütött. Luke csúszkálva 
megállt a túloldalon. Mondott valamit, s bár Glass látta, hogy 
mozog a fiú szája, egy hangot sem hallott. 

Könnyek gyűltek a szemében, ahogy nézte, amint Luke 
dühösen a falat csapkodja az öklével. Semmit nem értett. Az 
első században kitört járvány óta nem zárták le az összekötő 



hidat. Tudta, ha most lezárják, lehet, hogy soha nem fogják 
újra megnyitni. 

– Luke! – kiáltotta, de a szó feleslegesen hagyta el ajkát. A 
válaszfalnak szorította a kezét, és találkozott a tekintetük. – 
Szeretlek – mondta. 

Luke a falra tette a kezét, és Glass egy rövid ideig szinte 
érezte testének melegét. „Én is szeretlek”, olvasta le a fiú 
szájáról. Szomorúan rámosolygott, majd intett, hogy induljon. 
Glass habozott; addig nem akart elmenni, amíg nem derült ki, 
hogy mi történik, és mikor láthatja újra Luke-ot. A riasztást 
még mindig hallotta, csengett tőle a füle. 

„Menj!”, mondta némán Luke komoly arccal. 
Glass bólintott, és elindult. Magára parancsolt, hogy nézzen 

előre. De mielőtt ráfordult volna a folyosóra, ahonnan már 
látni lehetett az összekötő hidat, válla fölött még 
hátrapillantott. Luke nem mozdult. Még mindig ott állt, és a 
kezét a falnak nyomta. 

 

Glass átfurakodott a pánikba esett civilek és a faarcú őrök 
tömegén, és hazaszaladt. 

– Ó, hála istennek! – fogadta Sonja, amikor Glass belépett a 
lakásba. – Annyira aggódtam. – Glass kezébe nyomott egy 
vizeskancsót. – Töltsd meg a fürdőszobában! Nem tudom, 
mennyi ideig lesz még vizünk. 

– Mi folyik itt? – kérdezte Glass. – Lezárták az összekötő 
hidat. 

– Mit kerestél te a hídnál? – kérdezte az anyja, majd 
pislogott, ahogy végignézett azokon a ruhákon, amelyekbe 



Glass öltözött át az üstökösnéző buli után. – Vagy úgy… – 
mondta egyszerűen, és megértés ült ki az arcára. – Szóval ott 
voltál. 

– Mi folyik itt? – ismételte a kérdést Glass, figyelmen kívül 
hagyva anyja rosszalló tekintetét. 

– Nem vagyok biztos benne, de olyan érzésem van, hogy… 
– Az anyja fel-alá járkált, és összeszorította az ajkát. – Azt 
hiszem, eljött a nap, amiről mindnyájan tudtuk, hogy egyszer 
majd bekövetkezik. 

– Miről beszélsz? 
Az anyja visszavette tőle a vizeskorsót, és a mosogatóhoz 

lépett. – Az űrhajót nem úgy építették meg, hogy ilyen sokáig 
megmaradjon. Csak idő kérdése volt, hogy előjöjjön az egyik 
hiba a másik után. 

A korsó már megtelt vízzel, túlcsordult a mosogatóba, de 
Sonja csak állt ott. 

– Anya? 
Az anyja végül elzárta a csapot, és megfordult, hogy Glass 

szemébe nézzen. – Meghibásodott a légkamra – mondta 
halkan. – Rés támadt rajta. – Kiabálás hallatszott a folyosóról. 
Az anyja az ajtó felé pillantott, mielőtt kényszeredetten 
mosolyogva folytatta volna. – De ne aggódj! A Főnixen van 
tartalék oxigén. Nem lesz semmi baj. Majd csak kitalálják, 
hogyan hozzák rendbe. Esküszöm, Glass, hogy nem lesz 
semmi baj. 

Glass érezte, hogy kezd megvilágosodni benne valami, és 
félelem rántotta görcsbe a gyomrát. – Mi köze van ennek az 
összekötő hídhoz? – kérdezte szinte suttogva. 



– Az Árkádián és a Waldenen már fogyóban van az oxigén. 
Kénytelenek voltunk bizonyos óvintézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy… 

– Az nem lehet! – dünnyögte a lány. – A Tanács hagyja, 
hogy mindnyájan meghaljanak? 

Sonja közelebb lépett hozzá, és megszorította a karját. – 
Muszáj volt tenniük valamit, különben senki nem maradna 
életben – magyarázta, de a szavai nem értek el Glasshoz. – Ez 
az egyetlen módja annak, hogy megvédjük a Kolóniát. 

– Meg kell találnom őt – mondta remegve Glass, és 
bizonytalanul hátralépett. A fejében kavarogtak a szavak és a 
képek, összefüggéstelenül váltották egymást, bár túl sok 
értelmük nem volt, inkább csak pánikot keltettek. 

– Glass! – mondta az anyja majdhogynem szánakozva. – 
Igazán sajnálom, de nem lehet. Nincs rá mód. Minden kijáratot 
lezártak. – Magához szorította a lányt. Glass próbált 
szabadulni az ölelésből, de az anyja egyre szorosabban vonta 
magához. 

– Semmit nem tehetünk. 
– Szeretem őt – zokogta Glass, és egész testében reszketett. 
– Tudom. – Sonja megfogta Glass kezét. – És biztos vagyok 

benne, hogy ő is szeret téged. De talán így lesz a legjobb. – 
Szomorúan a lányra mosolygott, amitől Glass hátán a hideg 
futkosott. – így legalább nem kell fájdalmas búcsút venned 
tőle. 



32. FEJEZET 
Wells 

Wells nézte, ahogy Clarke nagy léptekkel bevonul az erdőbe, 
és úgy érezte, mintha a lány szegycsonton vágta volna, és 
kitépte volna a szíve egy darabját. Alig érzékelte a körülötte 
vígan táncoló lángok moraját, amint éppen felemésztették a 
raktárkészletüket, a sátraikat… és mindenkit, aki sajnálatos 
módon a sátrakban ragadt. Körülötte néhányan a földre 
zuhantak, és levegőért kapkodtak, vagy reszkettek a 
félelemtől. De a többség vállvetve állt, és mozdulatlanul, 
némán bámulta a földi poklot. 

– Mindenki jól van? – kérdezte rekedten Wells. – Ki 
hiányzik? – A dermedtség, amit Clarke szavai okoztak, kezdett 
elmúlni, és helyette dühödt energia járta át a fiút. 
Előremerészkedett a fák alkotta menedék széléig, és a szemét 
védve próbált átnézni a tűzfalon. Amikor senki nem felelt, 
mély lélegzetet vett, és elkiáltotta magát. – Mindenki ki tudott 
menekülni? – Néhány bizonytalan bólogatás érkezett 
válaszként. 



– Tovább kell mennünk? – kérdezte egy waldeni kislány, a 
hangja remegett, ahogy egy lépéssel mélyebbre került az 
erdőben. 

– Úgy tűnik, hogy a lángok nem terjednek a fákig – mondta 
rekedtesen egy árkádiai fiú. Néhány megrongálódott 
vizeskanna és megfeketedett tartály mellett állt, amelyeket a 
táborból hozott ki. 

A fiúnak igaza volt. A tisztást földsáv vette körül, amely 
elég széles volt ahhoz, hogy a sátrakat elnyelő lángok a legalsó 
ágaktól kellő távolságra pislákoljanak. 

Wells megfordult, és Clarke nyomait kereste a sötétben. 
Csakhogy a lányt már elnyelte az erdő. A fiú szinte érezte, 
ahogy a lány fájdalma lüktet a sötétben. Minden porcikája arra 
ösztökélte, hogy utána menjen, de tudta, hogy reménytelen. 

Clarke-nak igaza volt. Mindent elpusztított maga körül. 

– Fáradtnak tűnsz – jegyezte meg a kancellár, ahogy az étkezőasztal 
túloldalán ülő Wellst fürkészte. 

Wells felnézett a tányérról, amit addig bámult, és kurtán 
bólintott. – Jól vagyok. – Igazság szerint napok óta nem aludt. Clarke 
dühös tekintete beleégett az elméjébe, és valahányszor behunyta a 
szemét, maga előtt látta a rettegést a lány arcán, amikor az őrök 
elhurcolták. A lány rémült sikolya betöltötte a fiú szívdobbanásai 
közti csendet. 

Wells a tárgyalás után könyörgött az apjának, hogy ejtsék a 
vádakat. Megesküdött, hogy Clarke-nak semmi köze nem volt a 
kutatáshoz, és a bűntudat majdnem a halálát okozta. De a kancellár 
egyszerűen közölte, hogy nem tehet semmit. 

Wells kényelmetlenül fészkelődött a székén. Nehezen viselte, 
hogy ugyanazon az űrhajón kellett tartózkodnia az apjával, és azt 



még nehezebben, hogy egy asztalnál kellett vacsoráznia vele, de 
fenn kellett tartania az udvariasság látszatát. Ha szabad utat 
engedett volna a haragjának, az apja azzal vádolta volna meg, hogy 
nem gondolkodik reálisan, és nem elég érett ahhoz, hogy megértse 
a törvényt. 

– Tudom, hogy mérges vagy rám – mondta a kancellár, mielőtt 
ivott egy korty vizet. – De nem bírálhatom felül a szavazást. 
Pontosan azért van a Tanács, hogy megakadályozza, hogy 
egyvalakinek túl nagy hatalma legyen. – Az órájában villogó csipre 
pillantott, majd visszanézett Wellsre. – A Gaiadoktrína önmagában is 
elég kemény. Ragaszkodnunk kell ahhoz a kevés szabadsághoz, ami 
még megmaradt. 

– Vagyis azt mondod, hiába ártatlan Clarke, érdemes lenne 
hagyni meghalni őt, csak hogy életben tartsuk a demokráciát? 

A kancellár olyan pillantást vetett Wellsre, amitől a fiú pár nappal 
ezelőtt még a székébe süllyedt volna. – Azt gondolom, hogy jelen 
esetben az ártatlan viszonylagos. Tagadhatatlan, hogy tudott a 
kísérletekről. 

– Rhodes kényszerítette őket a kísérletek végrehajtására. Őt 
kellene megbüntetni! 

– Elég legyen! – A kancellár olyan rideg hangon mondta ezt, hogy 
szinte elfojtotta vele Wells haragját. – Nem vagyok hajlandó ilyen 
eretnekséget hallgatni a saját otthonomban. 

Wells már éppen egy csípős visszavágásra készült, amikor 
megszólalt a csengő. Az apja a puszta tekintetével elnémította a fiát, 
majd ajtót nyitott, és betessékelte magát az alkancellárt. 

Wellsnek nehezére esett visszafojtani a gyűlöletét, amikor 
Rhodes üdvözlésképpen kurtán bólintott. Az alkancellár arca a 
szokásos önteltségét mutatta, ahogy követte a kancellárt a 
dolgozószobába. Amint becsukták maguk mögött az ajtót, Wells 



felállt az asztaltól. Tudta, hogy be kellene mennie a saját szobájába, 
és magára csuknia az ajtót, ahogy azt mindig is tette, amikor az apja 
otthonra szervezte a találkozóit. 

Néhány napja még ezt tette volna. Néhány napja még nem mert 
volna kihallgatni egy magánbeszélgetést. De most nem törődött 
ezzel. Az ajtóhoz osont, és szorosan a falhoz simult. 

– Az űrkompok készen állnak – kezdte Rhodes. – Semmi okunk 
arra, hogy tovább várjunk. 

– Rengeteg oka van annak, hogy várjunk. – A kancellár hangjába 
ingerültség vegyült, mintha már sokszor lefolytatták volna ezt a 
beszélgetést. – Még mindig nem tudjuk, hogy a sugárzás a 
biztonságos szintre csökkent-e, vagy sem. 

Wells mély lélegzetet vett, majd megdermedt, nehogy a levegő 
kifújásával megzavarja a dolgozószoba ajtaja előtti csendet. 

– Ezért ürítjük ki a fiatalkorúak börtönét. Miért ne 
használhatnánk az elítélteket a jó ügy érdekében? 

– Mert még az elítélt fiatalkorúaknak is van joguk az élethez, 
Rhodes. Ezért biztosítjuk nekik az újratárgyalás jogát a 
tizennyolcadik születésnapjukon. 

Az alkancellár gúnyosan felmordult. – Pontosan tudod, hogy 
egyiküknek sem fogunk megkegyelmezni. Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy rájuk pazaroljuk az erőforrásainkat. Már így is 
kifutunk az időből. 

Vajon mire gondolt azzal, hogy „kifutunk az időből”? Wells ezen 
töprengett, de nem volt ideje végiggondolni, mert az apja válasza 
megzavarta. 

– Azok a jelentések erősen túloznak. Jó pár évre elegendő 
oxigénünk van. 

– És aztán? Az egész Kolóniát az űrkompokra parancsolod, és 
reméled a legjobbakat? 



– Ahogy azt javasoltad, fogságban lévő fiatalkorúakat fogunk 
odaküldeni. De nem most. Addig biztosan nem, amíg van más 
megoldás is. Amíg nem lesz nagyobb a C14-es szektorban lévő rés, 
addig marad egy kis időnk. Az első börtönlakókat egy év múlva 
küldhetjük oda. 

– Tegyünk így, ha úgy gondolod, hogy ez a legjobb megoldás. 
Wells hallotta, hogy az alkancellár feláll a helyéről, mire a fiú a 

szobájába sietett, és ledőlt az ágyára. A mennyezetet bámulta, és 
próbálta megérteni, hogy mit jelenthet az, amit az imént hallott. A 
Kolónia a végnapjait élte. Már csak néhány évig maradhattak az 
űrben. 

Hirtelen minden a helyére került, hogy miért találtak mindenkit 
bűnösnek: már nem volt elég tartalék az űrhajón, hogy eltartsa a 
teljes népességet. Rémisztő gondolat volt, de egy még ijesztőbb 
felismerés kezdett körvonalazódni benne. Clarke születésnapja hat 
hónap múlva volt. Wells belátta, hogy sohasem tudja rábeszélni az 
apját, hogy megkegyelmezzen a lánynak. Ám ha Clarke-ot 
leküldenék a Földre, akkor kaphatna egy újabb esélyt. A küldetésre 
azonban még egy évet kellett várni. Ha nem csinál valamit, Clarke 
meg fog halni. 

Az egyetlen esélye az maradt, ha fel tudja gyorsítani a küldetést, 
ha mihamarabb elküldik az első csoportot. 

Szörnyű terv kezdett körvonalazódni az elméjében. A mellkasa 
összeszorult a félelemtől, ahogy rádöbbent, mit kellene tennie. De 
Wells tudta, hogy nincs más lehetősége. Ha meg akarja menteni a 
szerelmét, az egész emberiséget kell veszélybe sodornia. 



33. FEJEZET 
Bellamy 

Bellamy lecsúszott a fa törzsén, és a földre ereszkedett. Olyan 
üresnek érezte magát, mint az űrkomp kiégett roncsa. Órákon 
át kereste Octaviát az erdőben, a nevét szólongatta, míg meg 
nem fájdult a torka, de a fák csak őrjítő csenddel válaszoltak. 

– Szia! – Elcsigázott hang szakította meg a merengését. 
Bellamy megfordult, és látta, hogy Wells közelít lassan felé. 
Korom mocskolta be az arcát, és bal alkarjának bőre csúnyán 
lehorzsolódott. – Szerencsével jártál? 

Bellamy megrázta a fejét. – Nagyon sajnálom. – Wells 
összeszorította az ajkát, és egy hosszú pillanatig egy pontot 
bámult Bellamy mögött a földön. – Ha ez jelent bármi vigaszt, 
nem hiszem, hogy itt járt. Alaposan átfésültük a tisztást. 
Mindenkinek sikerült időben kijutnia, kivéve… – A hangja 
elcsuklott. 

– Tudom – felelte csendesen Bellamy. – Őszintén sajnálom, 
haver. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettél érte. 



Wells összerezzent. – Már azt sem tudom, hogy ez mit 
jelent. – Bellamy zavarodottan nézett rá, de mielőtt bármit 
mondhatott volna, Wells rámosolygott. – Ne aggódj, Octavia 
hamarosan elő fog kerülni. – Megfordult, és lassan 
visszaballagott a tisztásra, ahol néhányan épp a hamut 
rostálták át, hátha találnak valami használhatót, ami túlélte a 
lángokat. 

A rózsaszínű hajnali fényben Bellamy már-már elhitette 
magával, hogy az elmúlt órák borzalmai csak egy rémálom 
részei voltak. A lángok rég kihunytak, és míg a fű nagy része 
kiégett, a talpa alatt nedves volt a talaj. A tűz nem érte el a 
fákat, a virágok továbbra is a fény felé nyújtóztak, mintha nem 
is tudnának az alattuk lejátszódott tragédiáról – vagy nem is 
törődnének vele. Bellamy azonban tudta, hogy ilyen a bánat 
természete. Senki sem várhatta el, hogy mások osztozzanak a 
szenvedésében. Egyedül kellett megküzdeni a fájdalommal. 

Hallotta, ahogy néhány gyerek arról vitatkozott, hogy mi 
okozhatta a tüzet. Vajon a szél kapott fel egy szikrát a 
tábortűzből, ami aztán felégette a sátrakat, vagy valaki 
butaságot csinált? 

Bellamy egyáltalán nem törődött azzal, hogy mi okozta a 
tüzet. Egyedül csak Octavia érdekelte. Vajon a húga eltévedt 
volna, amikor megpróbált biztonságos helyre menekülni, vagy 
már a tűz előtt elhagyta a tábort? És ha igen, miért? 

Bizonytalanul felegyenesedett, és a fának támaszkodott, 
hogy ne veszítse el az egyensúlyát. Nem állhatott meg pihenni, 
most nem, amikor minden múló óra azt jelentette, hogy 
Octavia bajba került. Most, amikor kivilágosodott, és 
újrakezdhette a keresést. Ezúttal messzebb mehetett. Az sem 



számított, hogy mennyi ideig tart. Addig nem akarta 
abbahagyni, amíg meg nem találja a húgát. 

Ahogy Bellamy egyre beljebb hatolt az árnyat adó erdőben, 
megkönnyebbülve felsóhajtott, hogy távol került a bántóan 
vakító napfénytől. Megkönnyebbült, hogy egyedül lehetett. De 
ekkor a tekintete megakadt egy felé közeledő alakon. 
Megtorpant, és hunyorogva a zöldes félhomályt fürkészte. 
Clarke volt az. 

– Szia! – üdvözölte a fiú rekedtes hangon. Összeszűkült a 
gyomra, ahogy a lány sápadt, nyúzott arcát fürkészte. – 
Minden rendben? 

– Thalia halott? – A mondat inkább kérdésnek hatott, 
mintha a lány még abban reménykedne, hogy a fiú majd 
megnyugtatja, hogy ez nem így van. 

Bellamy lassan bólintott. – Sajnálom. – Clarke remegni 
kezdett, mire a fiú ösztönösen átkarolta. Egy hosszú pillanatig 
szótlanul álltak ott, ahogy Bellamy szorosan magához ölelte 
Clarke reszkető testét. – Annyira sajnálom – suttogta a lány 
hajába. 

Clarke végül kiegyenesedett, és sóhajtva hátralépett. Bár 
könnyek folytak végig az arcán, a szemébe visszatért a 
csillogás, és az arca is kapott némi színt. 

– Hol van a húgod? – kérdezte a lány, miközben a 
kézfejével megtörölte az orrát. 

– Nincs itt. Órákon át kerestem, de aztán besötétedett. Most 
megyek, és folytatom a keresést. 

– Várj! – Clarke a zsebébe nyúlt. – Ezt találtam az erdőben. 
A patakon túl, közel ahhoz a hatalmas sziklához. – Valamit 
Bellamy kezébe csúsztatott. A fiú hangosan felsóhajtott, 



amikor az ujjai rákulcsolódtak az ismerős szaténdarabra. 
Octavia piros hajszalagja volt az. 

– Egy fára kötve találtad? – kérdezte erőtlenül a fiú. Nem 
igazán tudta, hogy milyen válaszban reménykedjen. 

– Nem. – Clarke kosztól csíkos arca ellágyult. – A földön 
találtam. Valahol kieshetett a hajából. Ugye, tegnap este is rajta 
volt? 

– Azt hiszem – felelte Bellamy, miközben kétségbeesetten 
kutatott emlékekért az elméjében. – Igen. Rajta volt, amikor 
lefeküdt aludni. 

– Értem – mondta Clark váratlan határozottsággal. – Akkor 
ez azt jelenti, hogy még a tűz előtt elhagyta a tábort. – Nézd, 
nincs rajta hamu! – tette hozzá válaszképpen Bellamy kérdő 
arcát látva. – Semmi jele annak, hogy a tűz közelébe járt volna. 

– Igazad lehet – mondta gyengéden Bellamy, miközben az 
ujjai között morzsolgatta a szalagot. – De akkor sem értem, 
miért ment el még a tűz előtt. – Ismét Clarke-ra nézett. – Nem 
jártál a gyengélkedőn kívül tegnap este? Esetleg nem láttál 
valamit? 

Clarke a fejét rázta, az arca váratlanul kifejezéstelenné vált. 
– Elmentem levegőzni – mondta feszült hangon. – Sajnálom. 

– Nem érdekes – mondta Bellamy, és a zsebébe csúsztatta a 
szalagot. – Eddig nem volt alkalmam bocsánatot kérni. Végig 
igazad volt O-val kapcsolatban. Sajnálom. – Clarke bólintással 
jelezte, hogy elfogadja a bocsánatkérést. – És köszönöm, hogy 
szóltál a szalagról. Megyek, tovább keresem Octaviát. 

Már indult volna, amikor Clarke a csuklójára tette a kezét. – 
Veled megyek. 



– Kedves tőled, de fogalmam sincs, meddig leszek távol. Ez 
most nem olyan, mint amikor a gyógyszereket kerestük. Ez 
hosszú ideig is eltarthat. 

– Veled megyek – ismételte meg a lány. A hangja határozott 
volt, a szemében tűz lobogott, és emiatt Bellamy 
elbizonytalanodott, hogy ellentmondjon-e neki. 

– Biztos vagy benne? – A fiú felvonta a szemöldökét. – 
Kétlem, hogy Wells örülni fog, ha megtudja. 

– Tőlem biztosan nem fogja hallani. Szakítottunk. 
Bellamy fejében egymást kergették a kérdések, de egyiket 

sem tette fel a lánynak. – Hát jó. – Megindult előre, aztán intett 
Clarke-nak, hogy kövesse. – De figyelmeztetlek, hogy… egy 
idő után valószínűleg le fogom venni a trikómat. – Amikor 
visszanézett a válla fölött, látta, hogy halvány mosoly suhan át 
a lány arcán. Mindez olyan gyorsan történt, hogy akár a sűrű 
lombon átszűrődő fényjáték is lehetett volna. 



34. FEJEZET 
Glass 

A Kolóniában még ahhoz képest is kísérteties csend honolt, 
hogy hajnali egyre járt az idő. Glass senkit sem látott, ahogy 
végighaladt a sötét folyosókon, amelyeket csak a padlóba 
szerelt kék vészlámpák gyenge fénye világított meg. 

Azután jött el otthonról, hogy az anyja végre lefeküdt 
aludni. Most próbálta elhessegetni magától a gondolatot, hogy 
az anyja felkel, és rájön, hogy nincs otthon a lánya. Maga előtt 
látta, ahogy a fájdalom és az aggodalom eltorzítja anyja finom 
vonásait – miként ez az elmúlt két évben számtalanszor 
megtörtént. Glass sohasem fogja megbocsátani magának, hogy 
ennyi fájdalmat okozott neki, de nem volt más választása. 

El kellett jutnia Luke-hoz a Waldenre. 
Megállt az F fedélzetre vezető lépcsőfordulóban, és léptek 

zaját keresve feszülten figyelt, de a saját zihálásán kívül 
semmit nem hallott. Az őrök vagy a Főnix másik részén 
járőröztek, vagy már visszavonultak a Waldenre vagy az 



Árkádiára, hogy ne használják tovább a főnixi tüdőkbe szánt 
értékes levegőt. 

Glass szaporán nekivágott az ismeretlen folyosónak, és a 
szemét meresztve kereste a szellőzőnyílások árulkodó ezüstös 
csillogását. Az űrhajó fenekéhez közeli F fedélzetet leginkább 
rakodótérként használták. Az a szellőző, ahová azután 
menekült, hogy megszökött az űrkompról, a Walden F 
fedélzetére vezetett. A lány remélte, hogy a Főnixet ugyanígy 
építették. Lassított a tempóján, hogy megvizsgálhassa a falat, 
hogy találjon rajta egy nyílást, miközben érezte, hogy minden 
egyes lépéssel jobban eluralkodik rajta a rettegés. Mi van, ha 
tévedett a tervrajzot illetően? Vagy ha azt a szellőzőcsövet, 
amely sok évvel ezelőtt összekötötte a Főnixet és a Waldent, 
már rég befalazták? 

Egyszer csak fémes csillogásra lett figyelmes, és a mellkasát 
addig szorító feszültséget megkönnyebbülés és izgatottság 
váltotta fel. Lábujjhegyre állt, és megpróbálta elérni a rács 
szélét, de az túl magasan volt. Csalódottan felsóhajtott, majd 
megfordult, hogy végignézzen a folyosón. Az ajtókon 
semmilyen jelzés nem volt, de úgy tűnt, nem védi őket 
retinaszkenner. Megragadta a legközelebbi kilincset, és 
elfordította. Az ajtó csikorogva kinyílt, és feltárult egy sötét 
rakodóhelyiség. 

Glass tekintete megállapodott egy kis hordón, és kigurította 
a folyosóra. Fellépett rá, elmozdította a szellőzőrácsot, és 
felhúzódzkodott a sötét térbe. 

Egy pillanatra felrémlett benne a legutóbbi alkalom, amikor 
egy hasonló szellőzőaknában kellett kúsznia. Minden oldalon 
fémfalak voltak, és szinte agyonnyomták. Beleremegett a 



gondolatba, és a zsebébe nyúlt. Most legalább hozott magával 
zseblámpát. Előreirányította a lámpa gyenge fényét, de a 
végeérhetetlen szellőzőaknán kívül semmit nem látott. 

Glass azonban tudta, hogy egyszer ez az akna is véget ér. 
Bízott benne, hogy nem fogy el a levegő, mielőtt odaér. Ha 
már meg kell halnia, Luke karjában akar örökre elaludni. 

 

A Waldenen egészen más kép fogadta, mint amire számított. 
A lámpák rendesen működtek, és ahogy Luke lakása felé 
sietett, egyetlen őrt sem látott. Egy pillanatra feltámadt benne 
a remény. Talán az anyja téved, és a Főnixen uralkodó pánik 
csak tévedés volt. De ahogy felfelé haladt a lépcsőn, a 
mellkasában furcsa nyomást érzett, és ez csak rosszabbodott, 
amikor megállt, hogy kifújja magát, és újból normálisan tudjon 
lélegezni. Szapora pulzusát okozhatta a sürgető vágy, hogy 
találkozzon Luke-kal, de nem csaphatta be magát. A 
Waldenen fogyóban volt az oxigén. 

Magára parancsolt, hogy amint felért Luke emeletére, lassan 
mozogjon, és tudatosan kicsiket lélegezzen, hogy a szíve 
normálisan verjen. A folyosó megtelt halkan beszélgető 
felnőttekkel, akik időnként aggódó pillantásokat vetettek a 
szaladgáló gyermekekre, akik annyira élvezték, hogy fent 
lehetnek e késői órán, hogy nemigen vették észre, milyen 
nehezen veszik a levegőt. Glass figyelmeztetni akarta a 
szülőket, hogy szóljanak a gyermekekre, ne rohangáljanak, 
hanem maradjanak nyugton, hogy ne használjanak el annyi 
oxigént, de ezzel csak pánikot keltett volna, és amúgy sem 
tehettek ellene semmit. 



Éppen csak bekopogott Luke lakásának ajtaján, amikor a fiú 
máris behúzta, és magához ölelte. Egy pillanatra mindenről 
elfeledkezett, csak a fiú testének melegét érezte, és ölelő karját 
maga körül. Aztán amikor Luke hátralépett, Glass látta a 
szemén, hogy harag és aggódás vegyül az örömébe. 

– Mit keresel itt? – kérdezte Luke, közben megsimogatta 
Glass állát, mintha csak meg akart volna győződni róla, hogy a 
lány valóban ott van vele. Az ajtó felé pillantott, és lehalkította 
hangját. – Itt nem vagy biztonságban. 

– Tudom – felelte csendesen Glass, és megfogta a fiú kezét. 
– Nem tudom, hogy jutottál el ide, de vissza kell menned. – 

Luke a fejét csóválta. – Sokkal jobb esélyed van a túlélésre a 
Főnixen. 

– Nélküled nem megyek vissza. 
Luke nagyot sóhajtva a kanapéhoz kísérte, majd leült, és az 

ölébe húzta a lányt. – Nézd – kezdett bele, miközben a lány 
egyik hajtincsét az ujjára tekerte –, ha az őrök észrevesznek 
minket, ahogy megpróbálunk feljutni a Főnixre, először engem 
lőnek le, aztán valószínűleg téged is. – Behunyta a szemét, és 
összerezzent. – Minket erre képeztek ki, Glass. Sohasem 
mondták ki nyíltan, de… mindannyian éreztük, hogy valami 
fontos esemény vár ránk, és minket arra képeztek ki, hogy egy 
ilyen helyzetben mit kell tennünk. – Amikor a fiú ismét 
kinyitotta a szemét, olyan jeges düh tükröződött benne, 
amilyet a lány még sohasem látott tőle. Luke bizonyára 
észrevette, hogy a lány megijedt, mert az arca ellágyult. – De 
emiatt nem kell aggódnod. Veled minden rendben lesz. És 
nekem csak ez a fontos. 



– Nem! – ellenkezett Glass, és maga is meglepődött heves 
reakcióján. – Velem nem lesz minden rendben. 

Luke a homlokát ráncolta, és már kinyitotta a száját, hogy 
válaszoljon, de Glass nem engedte szóhoz jutni. – 
Belepusztulnék abba, hogy tudom, egyedül vagy itt. 
Belepusztulnék – ismételte meg dühösen a lány, és levegőért 
kapkodott. – És ha már meg kell halnom, akkor itt akarok 
meghalni, veled. 

– Pszt! – mormogta Luke, és Glass haját simogatta. – Semmi 
baj, semmi baj – mosolygott szomorúan. – Még csak az 
hiányzik, hogy veszekedés közben elfogyjon az oxigénünk. 

– Félsz? – kérdezte Glass rövid hallgatás után. 
Luke ránézett, és megrázta a fejét. – Nem. – Mutatóujját a 

lány álla alá csúsztatta, és maga felé döntötte a fejét, hogy a 
szemébe nézhessen. – Ha veled vagyok, sohasem félek. – 
Előrehajolt, és lágyan megcsókolta. Glass beleborzongott, 
amikor a fiú lehelete a bőrét csiklandozta. 

Aztán Glass mosolyogva arrébb húzódott. – Nem 
pazaroljuk el így az oxigént? 

– Épp ellenkezőleg! – suttogta Luke és magához húzta a 
lányt. – Épp hogy spórolunk vele. – Ajka a lányéra tapadt, és a 
csókjuk egyre hevesebb lett. 

Glass végigsimított Luke karján, és mosolygott, amikor a fiú 
beleremegett a mozdulatba. Aztán ahelyett, hogy elhúzódott 
volna, elkezdte kigombolni Luke ingét, és arról győzködte 
magát, hogy a fiú heves szívdobogását az ő érintése okozza. 
Ajka a fiú állára siklott, onnan pedig a nyakára. A mellkasánál 
hirtelen megmerevedett, a bordáira ugyanis számokat 
tetováltak. Két dátum, amitől felkavarodott Glass gyomra. 



– Mi a baj? – kérdezte Luke, és felült. 
Glass az ujjaival a tetoválások felé közelített, majd elkapta 

őket onnan, mintha félt volna megérinteni a tintát. 
– Mi ez? 
– Ó! – A fiú zavartan odapillantott. – Azt hittem, már 

meséltem. Akartam valamit Carter emlékére. – A hangja 
távolinak tűnt. – A születésnapja és a kivégzése dátuma. 

Glass nehezen tudta leplezni iszonyatát, ahogy a második 
számsorra pillantott. Nem volt szüksége tetoválásra ahhoz, 
hogy felidézze a napot, amikor Carter meghalt. A dátum 
éppúgy beleégett az elméjébe, ahogy az Luke mellkasába. 

Glass felnyögött, amikor a térdét a mellkasához húzta. A priccsen 
lévő lepedők gyűröttek voltak, és izzadtságtól nedvesek. A lány 
nagyon szomjas volt, de még órákig kellett várnia, hogy egy tálcán 
behozzák a vacsoráját és az esti vízadagját. Vágyakozva gondolt 
azokra az évekre, amelyeket még boldog tudatlanságban töltött – 
amikor még nem tudta, hogy a Kolónia több részén adagolják a 
vizet. 

Halk sípolás hallatszott, amit léptek zaja követett. Glass 
összerándult, amikor lüktető fejét felemelte a párnáról, és látta, 
hogy valaki áll az ajtóban. Nem egy őr volt az, hanem maga a 
kancellár. 

Glass nehézkesen felült, és félresöpört egy izzadt hajtincset az 
arcából. Arra számított, hogy haragra lobban, ahogy annak az 
embernek a szemébe néz, aki elrendelte a letartóztatását, de a 
fájdalom és kimerültség ködfátylán át nem a Tanács vezetőjét látta, 
hanem csak a legjobb barátja aggódó apját. 

– Szervusz, Glass! – A kancellár az ágy szabad felére mutatott. – 
Leülhetek? 



Glass erőtlenül bólintott. 
A kancellár sóhajtva leült. – Sajnálom, ami történt. – Glass még 

soha nem látta őt ennyire nyúzottnak, még akkor sem, amikor a 
felesége haldoklott. – Sosem akartam, hogy bántódásod essen. 

Glass gondolkodás nélkül a hasához kapta a kezét. – Nem nekem 
esett bántódásom. 

A kancellár behunyta a szemét, és a tarkóját dörzsölte. A nép 
előtt sohasem mutatta magát fáradtnak vagy csalódottnak, de Glass 
ismerte ezt az arcát, hiszen néhányszor már látta őt az otthonában, 
a dolgozószobájában. – Remélem, megérted, hogy nem volt más 
választásom. – A férfi hangja egyre keményebb lett. – 
Megesküdtem, hogy megvédem a Kolónia törvényeit. Nem 
engedhetem meg magamnak, hogy szemet hunyjak egy bűntett 
fölött, csak mert az elkövető a fiam legjobb barátja. 

– Megértem, hogy ezt kell hinnie – jegyezte meg tompán Glass. 
A férfi arca megkeményedett. – Elárulod végre a gyermek 

apjának nevét? 
– Miért kellene elárulnom? Hogy őt is bezárathassa ide? 
– Mert a törvény ezt írja elő. – A kancellár felállt, és közelebb 

lépett a lányhoz. – Mert nem igazságos, hogy az apát nem büntetik 
meg ugyanezért. És mert a retinaszkennerek felvételeinek 
segítségével úgysem tartana sokáig kideríteni, hogy hol töltöttél 
hosszabb időt. Így is, úgy is megtaláljuk őt. De ha segítesz nekünk, 
nagyobb az esélyed arra, hogy az újratárgyalásnál kegyelmet kapsz. 

Találkozott a tekintetük, mire Glass elfordította a fejét. 
Beleborzongott, amikor maga elé képzelte, hogy Luke-ot az éjszaka 
közepén elhurcolják. Látta a rémületet a fiú arcán, amint könyörög 
az őröknek, hogy árulják el, miről van szó. Vajon elmondanák neki az 
igazságot, és hagynának neki annyi időt, hogy átjárja a fájdalom, 



mielőtt beledöfik a tűt a mellkasába? Vagy úgy halna meg, hogy azt 
hinné, egy szörnyű tévedés áldozata? 

Nem hagyhatta, hogy ez megtörténjen. 
A kancellárnak igaza volt. A Tanács addig nem nyugodott, amíg ki 

nem derítették, hogy ki volt a bűntársa. Előbb-utóbb az egyik őr 
felfedezte volna, hogy Glass merre járt a Waldenen, és annak 
alapján eljutottak volna Luke emeletére – talán még a fiú lakásához 
is. 

Glass lassan visszafordult a kancellárhoz, és már tudta, hogy mit 
kell tennie. Amikor végül megszólalt, a hangja olyan fagyos volt, 
mintha halálos ítéletet mondana. 

– Carter Jace a gyermek apja. 

Hangos nyikorgást hallottak a folyosóról. Glass felült, és a 
fülét hegyezte a sötétben. Rettegés tekeredett a mellkasára, és 
szorította össze. Majdnem úgy hangzott, mintha az űrhajó 
nyögött volna. 

– Édes istenem! – suttogta Luke, s gyorsan talpra állt. Újra 
hallották a hangot, majd erős morajlás következett, amibe a 
falak is beleremegtek. – Menjünk! 

A folyosó még mindig tele volt emberekkel, de most már a 
gyermekek is elhallgattak. A lámpák villódzni kezdtek. Luke 
szorosan megfogta Glass kezét, miközben a szomszédba 
igyekeztek a tömegen keresztül. A szomszéd lány arca komor 
volt, ahogy súgott valamit Luke fülébe. Glass nem hallotta, bár 
a lány arckifejezését látva biztosra vette, hogy semmi jóra nem 
számíthat. Aztán észrevett egy másik alakot is mellette, és 
elakadt a lélegzete. 

Camille volt az. A lány szeme összeszűkült, amikor 
felismerte Glasst. 



Glass elfordult; most képtelen lett volna Camille szemébe 
nézni. Bűntudatot érzett amiatt, ami történt. Nem hibáztatta 
volna a lányt, ha gyűlöli őt. 

Néhány gyermek a padlón kucorgott a szülők közelében. A 
felnőttek halk, aggodalmas hangon beszélgettek. Az egyik 
kislány ajka kékes árnyalatban játszott, az a fiú pedig, akinek a 
kezét szorongatta, levegőért kapkodott. 

A lámpák még egyet villantak, majd kihunytak. Sóhajtás 
morajlott végig a tömegen a sűrű, váratlan sötétségben. A 
Főnixszel ellentétben a Waldenen nem voltak vészlámpák. 

Luke átkarolta Glass derekát, és közelebb húzta magához. 
– Minden rendben lesz – súgta a fülébe. 
De ekkor egy másik hang is felerősödött a sötétben. Camille 

lopakodott oda, és megállt Glass másik oldalán. 
– Elmondod neki, vagy nekem kell megtennem? – kérdezte 

Glasstól elég halkan ahhoz, hogy Luke ne hallja meg. 
Glass ijedten odafordult, de Camille arckifejezéséből 

semmit nem tudott kiolvasni. 
– Miről beszélsz? 
– Megérdemli, hogy megtudja az igazat. Hogy a barátja 

miattad halt meg. 
Glass megremegett, s bár nem látta Camille arcát, a hangján 

hallotta, hogy mosolyog. 
– Ismerem a titkodat. Tudom, hogy mit tettél Carterrel. 



35. FEJEZET 
Clarke 

Órákon át sétáltak, egyre nagyobb köröket írva le az erdőben. 
A terület minden négyzetcentiméterét igyekeztek átfésülni. 
Már sajgott Clarke vádlija, de a lány ezt csöppet sem bánta. A 
fizikai fájdalom szerencsére elterelte a figyelmét. Addig sem 
gondolt arra, ahogy a lángok elnyelték a gyengélkedőt… vagy 
ahogy Wells bilincsként szorította őt… vagy ahogy a falak 
émelyítő recsegés-ropogás közepette leomlottak. 

– Hé, nézd csak! – Clarke megfordult, és látta, hogy Bellamy 
a földön térdel, nem messze attól a helytől, ahol megtalálta 
Octavia szalagját. Elszántan nézett valamit, ami a sárban 
lábnyomnak tűnt. Clarke nem volt nyomolvasó, de a 
küzdelem nyomait nem volt nehéz felismerni. Bárki hagyta is 
ezeket a nyomokat, az nem éppen egy kellemes sétát tett az 
erdőben. 

– Úgy néz ki, mintha valaki futott volna vagy küzdött volna 
valamiért – jegyezte meg halkan Clarke. Azt már csak 
magában tette hozzá: „vagy mintha valakit elvonszoltak volna.” 



Eddig azt feltételezték, hogy Octavia elszökött… de mi van, ha 
elrabolták? 

Bellamy összevont szemöldöke elárulta, hogy hasonló 
gondolatok nyomasztják, mint Clarke-ot, így hát a lány 
letérdelt mellé: 

– Octavia nem lehet messze – mondta, és így is gondolta. – 
Meg fogjuk találni. 

– Köszönöm. – Bellamy biccentett, ahogy felállt, majd 
továbbindultak. – Én… nagyon örülök, hogy itt vagy velem. 

Úgy tűnt, órákig gyalogoltak így, közben a nap tovább 
emelkedett az égen, majd kezdett alábukni. Ahogy a körök 
egyre nagyobbak lettek, Clarke tudta, hogy közelednek az 
erdő széléhez. Megtorpant, amikor a fák között tisztásra lett 
figyelmes. Ott is voltak fák, de nem olyanok, mint amilyeneket 
eddig láttak. Vaskos, bütykös törzsük volt, valamint zöld 
lombozattal borított vastag ágaik, amelyek meghajoltak a 
gömbölyű piros gyümölcsök súlyától. Almafák voltak. 

Bellamyval a nyomában Clarke odasétált. 
– Különös – dünnyögte. – A fák között ugyanakkora a 

távolság. Majdnem olyan, mint egy gyümölcsöskert. – 
Odalépett a legközelebbi fához. – De ezek tényleg túlélték az 
elmúlt évszázadokat? 

Bár a fa ágai nagyrészt az ég felé nyúltak, a legalsó 
meglehetősen közel került a talajhoz. Clarke lábujjhegyre állt, 
és könnyedén leszakított egy almát. Megfordult, és odadobta 
Bellamynak, majd leszedett egy másikat. 

Clarke maga elé tartotta az almát, ők is termesztettek 
gyümölcsöt a napmezőkön, de azok egyáltalán nem 
hasonlítottak erre. Ennek a héja nemcsak piros volt, hanem 



rózsaszín és fehér is, és olyan illatot árasztott, amilyet a lány 
addig még soha nem érzett. Amikor beleharapott, elállt a 
lélegzete, és a gyümölcs leve végigcsurgott az állán. Hogy 
lehetett valami egyszerre édes és savanykás? Clarke egy 
pillanatra elfeledkezett mindenről, ami a Földön történt, és 
hagyta, hogy hatalmába kerítse az érzés. 

– Te is arra gondolsz, amire én? – kérdezte Bellamy, mire 
Clarke ránézett. Amíg a lány evett, a fiú egy lehullott ág 
segítségével elkezdte megmérni a fák közötti távolságot. 

– Őszintén szólva, eddig csak arra tudtam gondolni, hogy 
mennyire finom ez az alma – vallotta be Clarke, és érezte, 
hogy az ajka mosolyra görbül. Bellamy azonban nem nevetett, 
és nem is ugratta őt. Folyamatosan az egyenletes távolságra 
álló fákat méregette. 

– Ezek nem élték túl a kataklizmát, és nem is egyszerűen 
csak így nőttek – mondta lassan a fiú, és a hangja egyszerre 
árulkodott csodálatról és rettegésről. Mielőtt befejezte volna, 
Clarke már tudta, hogy mit fog mondani, és a mellkasát 
félelem járta át. – Ezeket valaki szándékosan ültette. 



36. FEJEZET 
Wells 

– Ez így jobb? 
Wells megfordult, és látta, hogy Asher, az árkádiai fiú arra a 

farönkre mutat, amin addig dolgozott. A füvet faforgácsok és 
félredobott, rosszul sikerült fadarabok borították. Ez viszont 
elég ígéretesnek látszott. 

– Határozottan jobb – bólintott Wells, majd a rönkhöz 
guggolt, és ujjait végighúzta a vágatokon, amelyeket Asher 
vésett bele. – Csak vigyázz, hogy mindegyik nagyjából 
ugyanolyan mély legyen, különben a rönkök nem fognak 
illeszkedni. – Wells felállt, közben Graham sétált el mellette. 
Megolvadt ponyvát vitt a megmaradt felszerelésekből emelt 
nagyobb kupachoz a tisztás közepén. Wells egy gúnyos vagy 
rosszindulatú megjegyzésre számítva kissé kihúzta magát, de 
Graham egyenesen előre nézett, és szó nélkül elment mellette. 

Bár a tűz elpusztította a sátrakat, a felszerelés jó része 
megmaradt, a gyógyszerekkel egyetemben. Wells ötlete volt, 
hogy próbáljanak meg tartós faépületeket emelni. A munka 



sokkal nehezebb volt a valóságban, mint ahogy azt a 
könyvekben leírták, de lassan kitalálták, hogyan csinálják. 

– Wells! – szaladt oda egy waldeni lány. – Hogyan fogjuk 
felakasztani a függőágyakat? Eliza azt mondja, hogy a 
tetőgerendákról fognak lelógni, de azok még napokig nem 
lesznek kész, igaz? Én arra gondoltam, hogy… 

– Pár perc múlva odamegyek, jó? – vágott közbe Wells. 
Megbántottság suhant át a lány kerek arcán. – Biztos vagyok 
benne, hogy Elizával remek munkát végeztek – folytatta a fiú, 
és a lányra mosolygott. – Nemsokára jövök. 

A lány bólintott, és elrobogott, közben megkerült egy kupac 
megolvadt sátortartó rudat, amelyek még túl forróak voltak 
ahhoz, hogy hozzányúljanak. 

Wells a válla fölött hátrapillantott, majd elindult a fák 
vonalához. Szüksége volt egy kis magányra, hogy 
gondolkodni tudjon. Lassan mozgott, a mellkasára nehezedő 
súlyos teher a végtagjait is húzni kezdte, ezért minden lépés 
keserves és fájdalmas volt. Megállt az erdő szélén, mélyen 
magába szívta a hűvösebb levegőt, és behunyta a szemét. Itt 
csókolta meg Clarke-ot a Földet érésük után először – és 
minden bizonnyal életében utoljára. 

Azt hitte, már átélte az elképzelhető legborzalmasabb 
fájdalmat – tudván, hogy Clarke gyűlöli őt, sőt, még a 
látványát sem bírja elviselni. De tévedett. Majdnem 
belepusztult, amikor végig kellett néznie, hogy a lány 
Bellamyval együtt távozik. Clarke még csak rá sem hederített, 
amikor jött, hogy összeszedje a megmaradt holmiját. Szótlanul 
biccentett a többieknek, majd követte Bellamyt az erdőbe. 



Bárcsak tudná a lány, hogy Wells mit tett érte csak azért, 
hogy vele lehessen a Földön. Mindent kockára tett. És mindezt 
a semmiért. 

Az őrök csak futó pillantást vetettek Wellsre, amikor a fiú a 
retinaszkennerhez lépett, majd benyitott az ajtón. A C14-es 
szektorba szigorúan tilos volt a belépés, de Wells egyenruhája, 
céltudatos mozgása és jól ismert arca garanciát jelentett arra, hogy 
gyakorlatilag oda mehetett a Kolónián belül, ahová csak akart. Ebből 
eddig még sohasem kovácsolt előnyt, de miután kihallgatta apja és 
az alkancellár beszélgetését, valami elpattant benne. 

Terve vakmerő volt, ostoba és elképesztően önző, de nem 
érdekelte. Biztosra akart menni, hogy Clarke-ot a Földre küldjék, ne 
a kivégzőkamrába. 

Wells végigkocogott a kihalt, keskeny lépcsőházban, amit csak 
halványan világítottak meg a vészfények. Senkinek nem volt oka 
arra, hogy felkeresse a légkamrát, kivéve a karbantartókat a 
rendszeres ellenőrzésekkor. Wells előzőleg feltörte a karbantartási 
fájlokat, hogy megnézze a beosztást. Tudta, hogy teljesen egyedül 
lesz. 

A C14-es légkamrája még az eredeti volt. Habár a mérnökök 
mindent megtettek, hogy megőrizzék az állagát, az mégis romlani 
kezdett, mivel az űrben háromszáz éve szélsőséges hőmérsékletnek 
és UV-sugárzásnak volt kitéve. A szélénél vékony repedések 
keletkeztek, és fényes foltok is látszottak, ahol nyilvánvalóan javítani 
kellett a légkamrát. 

Wells a háta mögé nyúlt, hogy elővegye a nadrágja övrészébe 
dugott fogókat. Minden rendben lesz, hajtogatta magában, noha 
remegett a keze. Azzal nyugtatta magát, hogy hamarosan úgyis 
mindnyájukat evakuálnák. Ő csak felgyorsítja ezt a folyamatot. 



Valahol mélyen azonban tudta, hogy nincs elég űrkomp mindenki 
számára. Fogalma sem volt arról, hogy mi történne, ha eljönne az 
ideje, hogy használják őket. 

Emiatt viszont az apjának kell aggódnia, nem neki. 
Odanyúlt, és elkezdte felfeszíteni a légkamra repedezett szélét, 

majd összerándult, amikor meghallotta a gyenge sziszegést. Aztán 
sarkon fordult, és visszasietett a lépcsőhöz, közben igyekezett nem 
tudomást venni a gyomrából feltörő rettegésről. Alig mert 
belegondolni abba, amit művelt, de ahogy leviharzott a lépcsőn, azt 
mondogatta magában, hogy csak azt tette, amit kellett. 

Wells fáradtan talpra állt. Kezdett besötétedni, és még 
rengeteg munka várt rájuk az új kunyhókkal. A következő 
vihar előtt néhány szükségszállást mindenképpen be kellett 
fejezniük. Miközben a tábor felé igyekezett, és azon tűnődött, 
Clarke elég takarót vitt-e magával, hogy ne fázzon a hidegben, 
Asher zárkózott fel mellé, és kérdésekkel bombázta. Az egyik 
megmunkált farönköt tartotta a kezében, és úgy tűnt, csak arra 
várt, hogy Wells mondjon véleményt annak méretéről és 
formájáról. 

Wells azonban túlságosan elmerült a gondolataiban, hogy 
hallja, mit mond Asher. Ahogy egymás mellett sétáltak a 
sátrak felé, látta, hogy mozog a fiú szája, de a szavai már nem 
jutottak el a tudatáig. 

– Nézd! – kezdte Wells, hogy megmondja neki, ezzel 
várhatnak reggelig. De ekkor valami elsuhant az arca előtt, 
majd ijesztő puffanást hallatszott, és Asher hátra tántorodott. 
A szájából vér buggyant, majd a földre zuhant. 

Wells térde esett mellette. 



– Asher! – kiáltotta, miközben próbálta értelmezni a szeme 
elé táruló látványt. Nyílvessző állt ki a fiú torkából. 

Őrült módon Wells először csak Bellamyra tudott gondolni. 
Közülük ő volt az egyetlen, aki így tudott lőni. 

Ordítva megpördült, de nem Bellamy állt mögötte. A domb 
alján homályos alakokat látott a lemenő nap fényében. 
Sóbálvánnyá dermedt, ahogy a döbbenet és az iszonyat 
szétáradt a testében. Hirtelen megértette, hogy kik okozták a 
tüzet… és kik rabolták el Octaviát. Nem a kolonisták közül 
kerültek ki. 

Bár valószínűleg a százak voltak az elsők, akik az elmúlt 
háromszáz évben a Földre érkeztek, nem voltak egyedül. 

Néhány ember sohasem hagyta el a bolygót. 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mérhetetlen hálával tartozom Joelle Hobeikának, aki nem 
csupán megálmodta a 100 alaptörténetét, de képzelőereje, 
szerkesztői érzéke és kitartása révén nélkülözhetetlen volt 
ahhoz, hogy a regény megszülessen. Ugyanez vonatkozik 
Katié McGeere, Elizabeth Bewleyre és Farrin Jacobsra, akik 
lényeglátó kérdéseikkel és bölcs javaslataikkal a munka 
minden fázisában segítették a regény megírását. Ugyancsak 
hálás vagyok az Alloy félelmetesen okos munkatársainak, 
különösen Sara Shandlernek, Josh Banknek és Lanie Davisnek, 
valamint az odaadó csapatoknak a Little, Brownnál és a 
Hodder & Stoughtonnál. 

Köszönöm az East River, a Gowanus-csatorna, a Mississippi 
és az Atlanti-óceán mindkét partján élő nagyszerű 
barátaimnak a támogatásukat és bátorításukat. Különleges 
„hurrá” jár bizalmasaimnak és társösszeesküvőimnek az 557 
Broadway mindkét végéből; a Crossroads csapatának, akik 



bevezettek a tudományos-fantasztikus irodalom rejtelmeibe; 
illetve Rachel Griffithsnek, aki a kötelezőnél sokkal többet 
áldozott azért, hogy segítsen jobb íróvá és szerkesztővé 
válnom. 

Legfőképpen a családomnak tartozom hálával: édesapám-
nak, Sam Henry Kassnek, akinek írásaiban túlárad a kivételes 
szellemesség és a páratlan érzelmesség; édesanyámnak, 
Marcia Bloomnak, akinek művészete ragyogóan egyesíti egy 
filozófus bölcsességét és egy esztéta lelkét; zseniális bátyám-
nak, Petey Kassnek, aki mellett annyit nevetek, hogy levegőt 
nem kapok; lelkesítő nagyszüleimnek, Nance-nek, Peternek, 
Nickynek és Davidnek; továbbá a Kass, a Bloom és a 
Greenfield rokonságnak, akiknek köszönhetően számtalan 
helyen érzem magam otthon. 


