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Első könyv:Duane BarryElőszóPULASKI, VIRGINIA1985. június 3.A felhőbe burkolódzott virginiai hegyek mögött már ott ásított az éjszaka. A csillagfényben rozoga házak körvonala rajzolódott ki a félhomályból. De a puha álom nem takarta be az egész vidéket. A kertek alján izgatott kutyák csaholtak, vonyítottak. Hangjukban nyugtalanság remegett, mintha az állati ösztön megérezte volna azt is, ami az emberi érzékelés határain túl volt.A Carter Street 2238 udvarában egy 1963-as Chevrolet Malibu rozsdarágta roncsa körül suhogó gyomokba kapaszkodott a szél. Az autó kasznija egyelőre ellenállt a gyengéd lökéseknek. A ház valaha takaros, friss és ragyogó volt. Most azonban tetőcserepei úgy borzolódtak az ég felé, mint a forgók egy rosszul sikerült hajvágás után, a vakolat pedig leginkább kezeletlen bőrbetegségre emlékeztetett.Odabent fekete-fehér foltos, apró korcs álldogált, a fülét hegyezve hallgatta az éjszaka neszeit. Aztán a padlóra szegezte orrát és elindult a szedett-vedett linóleumon, amely egy valaha félbehagyott renoválás relikviája volt.Lassan ballagott a csupasz fal tövében, amelyet egyszerű, a hosszú évek alatt megsárgult tapéta borított. Az ablakon át süvített a szél, és belekapaszkodott a ruhaszárító-kötélre csíptetett alsóneműbe. A konyhában két olcsó műanyag kutyatál várta az állatot. Az egyikre sárga kiemelővel, késze-kusza nyomtatott betűkkel ráírta valaki a nevét: LUCKY.Beleszimatolt az alján sötétlő masszába. Hangyák masíroztak a megdermedt ételen. A maradványok bűze még a kutyát is eltántorította. Prüszkölt egyet, megfordult és elkullogott.Az előszoba végében tompa kékes fény szűrődött ki az egyetlen hálószoba ajtaján át. Lucky utat tört magának a farmerek, a mosott ingek és a levetett zoknik között. Árnyéka végigkúszott a falon, felpattant az ágyra és nagyot szusszanva elhelyezkedett.Az átizzadt lepedőbe csavarodva borostás férfi feküdt hanyatt, karjait mereven kinyújtotta a teste mellett. Ajka összeszorított, egyenes vonal. Mogulé néha apró horkantások törtek elő. A tévé fénye megvilágította a homlokán virító sebhelyet. A kidudorodó metszés szemöldökétől hajának sötét vonaláig húzódott.Lucky mellső mancsain nyugtatta fejét, és a tévé színes figuráit bámulta. Az “Óz, a csodák csodája" ment. Csillogó szemmel nézte Dorothyt, akinek épp az imént landolt egy ismeretlen város főterén az otthona. Fülét hegyezve hallgatta a vidám muzsikát.Hirtelen azonban eltűnt a kép, és a hang is elnémult, csak egy csillogó fehér fénypont villódzott a képernyő közepén, aztán az is kialudt. A hosszú előszoba végében lévő bejárati ajtó előtt árnyék suhant el.Lucky felpattant és halkan morgott. Gazdája messze járt az álmok mezején, meg sem mozdult. A kutya leugrott az ágyról. Négy újabb árnyék siklott végig a folyosón, mintha csak futó jelenések lettek volna: apró, karcsú, nem emberi alakok, mozgásuk gyors, mint a padlón szétguruló higanygömböké.Lucky megmerevedett, nyakán égnek állt a szőr. Vadul vicsorgott. Izgatottan szaglászta a levegőt, amikor megpillantotta a betolakodókat.A vákuum kiszippantotta a levegőt a ház belsejéből. A hatalmas erő sustorgó hang kíséretében letépte a falról az ócska tapétát. Fülsüketítő robbanás törte meg a csendet. Az árnyakat földöntúli világosság kergette szét.Az alvó férfi szeme tágra nyílt.– Nem kapok levegőt... – suttogta.Lucky szűkölt, füle a koponyájára lapult. Fejét leszegve, farkát a lába közé csapva kimenekült a szobából. Gazdája levegő után kapkodott, hunyorogva pislogott, megpróbált látni valamit. Az ütemes bugás szinte már elviselhetetlen volt.A tapétán át némán nézték a férfit, háromszög alakú koponyájuk jól látszott a fényben. A férfi jobbra-balra dobálta a fejét.– Nem! Nem! Nem akarom megint! – Hangjából sütött az iszonyat. Küzdött a ránehezedő mérhetetlen súly ellen. A lények, mint a kísértetek, átsiklottak a falon, egyre közelebb. Mintha csak megbabonázta volna őket a férfi sötéten tátongó szája, a sikolyai.Lucky az öreg Chevy mögött keresett menedéket. A környék kutyái őrjöngve csaholtak. A kis korcs minden ízében remegett. Tekintetét le nem vette a monstrumról, az óriási, kör alakú valamiről, amelyet fehér fény övezett. Az a félelmetes, földöntúli fény.Gazdája sikolyait hamarosan felváltotta a néma csend.
Első fejezet1.DAVIS ELMEGYÓGYINTÉZETMARION, VIRGINIA1994. augusztus 6.A napfény besütött a hosszú folyosó magas ablakain. A zöld kórházi pizsamába öltözött férfiak többsége a falnak támaszkodva, kifejezéstelen tekintettel meredt a levegőbe. Egy kisebb csoport az egyik ajtóban állva türelmesen várta a napi cigarettaadagot.Az őr szorosan markolta a férfi karját, így mentek végig a folyosón. Szeme nyugtalanul oda-vissza pásztázta a környéket, azzal a figyelemmel, amely minden őr sajátja, éppúgy, mint az egyenruha. Arca rezzenéstelen volt, bár sötét szeme kétségkívül élénkebb érdeklődést mutatott, mint azoké, akik teljes apátiával bámultak rá. A fogoly homlokán a sebhely már régen behegedt, de még így is figyelemre méltó volt. A férfi gyomra előtt tartotta mindkét kezét, a csuklóira erősített műanyag bilincs megakadályozta, hogy lejjebb engedje. A folyosó végén megálltak egy ajtó előtt, amelyen dr. Hakkie neve szerepelt. Az őr egyet kopogott, megvárta a visszajelzést odabentről, majd benyitott.Dr. Hakkie felállt az íróasztal mögött. Egy pillantást vetett a számítógép képernyőjén megjelenő anyagra. Az elején egy név állt: Duane Barry.– Hello, Duane! Örülök, hogy látom.– Hello.– Hogy érzi magát?– Remekül. – Duane mereven a földet bámulta. Az iroda, patinás könyveivel, a falon függő bekeretezett orvosi oklevelekkel és a pipadohány illatával, idegesítette. Itt még sohasem történt vele semmi jó.Dr. Hakkie intett az őrnek, hogy kimehet, aki engedelmesen behúzta maga után az ajtót. Az orvost valamiféle érdektelenség lengte körül, mintha ő már mindent látott volna a maga idejében, és mintha már semmi egyébben nem hinne, csak közelgő nyugdíjazásában. Egyenes barna haját őszes sávok tarkították, frizurája kuszán lógott magas homloka körül. Pofaszakálla molyrágtának tűnt. Sovány volt és lestrapált, és megbízatását már egyáltalán nem tartotta emberséges feladatnak. Nappal erős nyugtatóinjekciókkal szurkálta a betegeket, éjszakánként pedig pisztrángos patakokról álmodott. De tudta, hogyan kell megfelelnie az elvárásoknak. Almából felkeltve sem hibázott volna. Sőt, néha úgy érezte, hogy éppen ez az ami történik.– Miért nem ül le, Duane? Szeretnék megbeszélni magával néhány dolgot.– Rendben. – Duane mereven kinyújtott karral leült az íróasztal előtt álló székre. Az orvos felemelt egy iratot.– Ebben az áll, hogy visszautasította a gyógyszerek bevételét.Duane felpillantott, aztán megint lehajtotta a fejét. – Nem szeretem a hatásukat.Hakkie bólintott. – Értem, rendben. Beszéljünk erről! Mert oka van annak, hogy azt a gyógyszert kapja, Duane. Méghozzá a viselkedése.– Tudom. Tudom.– Nem akarjuk, hogy újra bántson valakit.Duane egyetértőén bólogatott, de a mozdulat fokozatosan rángatózássá alakult, s egyre erősebb lett, mintha a férfi megpróbálná legyőzni a belsejében elhatalmasodó démont. Hakkie doktor mozdulatlanul figyelte.– Még mindig hall hangokat?– Nem vagyok őrült, doki! Duane Barry nem olyan mint a többi fickó! – Úgy tűnt, nincs tudatában, hogy az arcát eltorzító grimasz abban a pillanatban is egyre rosszabbodott.– Tényleg nem – hagyta rá Hakkie. – Itt senki sem egyforma.Duane ránézett. A tekintete sütött.– Megint eljönnek. Érzem. Megint elviszik Duane Barryt arra a helyre.– Senki sem jön magáért, Duane.A férfi lehajtotta a fejét.– Senki sem állíthatja meg őket. – Hangjában szűkölő félelem és tompa belenyugvás keveredett. Előre-hátra himbálta testét, maga volt a fájdalom szobra.Dr. Hakkie csak nézte, de szemernyivel sem több érzelemmel, mint egy legyet nézett volna. Valóban, éppen arra gondolt: a légy lenne a legjobb csali a horgászáshoz. És arra, hogy vajon egy jókora adag Thorazine nem tenne-e jót Duane Barrynak és az ő képzelgéseinek? Úgy döntött, hogy kipróbálja. Talán ha sikerül Duane-t megnyugtatni, a délután hátralévő részét otthon töltheti, és kedvére babrálhat horgászorsójával.Felállt, és az asztal mögötti kisszekrény felé fordult.– Kap egy injekciót, Duane. Azt hiszem, ráfér magára egy kis pihenés. – Benyúlt a szekrénykébe, elővett egy injekciós tűt és egy átlátszó folyadékkal teli ampullát.– Ettől majd elalszik. – Ettől még egy rinocérosz is elaludna, gondolta közben. – Aztán ha felébredt, majd meglátja: senkinek sem engedtük meg, hogy bántsa magát. – Vagy hogy maga bántson valakit...Miközben az orvos a tű kibontásával és az ampulla feltörésével foglalatoskodott, Duane pillantása az asztalra siklott, pontosabban a tetején heverő töltőtoll éles hegyére. Mély lélegzetet vett, és érte nyúlt.– Rendben, Duane. – Hakkie doktor megfordult, de Duane már nem volt sehol. Épp csak a háta közepét pillanthatta meg, amint becsapódott mögötte az ajtó.2.Az őr meglehetősen tagbaszakadt férfi volt. Miközben előrehajolt, hogy papírpoharába vizet eresszen a folyosói csapból, pisztolytáskájának öve fájdalmasan a gyomrába vágott. Ismét elhatározta, hogy a jövőben visszafogja az elfogyasztott sült húsok és sör mennyiségét. Észre sem vette a felé tartó Duane Barryt, egészen addig, amíg az bele nem mélyesztett a hátába a görcsösen szorított töltőtoll vastag hegyét.A hirtelen a testébe hasító fájdalomtól a férfi felegyenesedett. Meglepetésében és zavarában ordítva eldobta a poharat. Valahonnan dr. Hakkie kiáltása hallatszott – Duane! –, aztán egy súlyos ököl csapott le a tarkójára, s az őr csillagokat látott miközben összerogyott.Duane vadul a pisztolya felé kapott. Pillanatokon belül üres tekintetű alakok gyűrűje vette őket körül, nehezen lehetett volna bármi emberit találni bennük.– Úgy van! – ordította az egyik. – Öld meg a bestiát!Duane-nak végül sikerült kirántania a pisztolyt, mindkét kezét szorosan a markolatra kulcsolta, és körbefordult. Dr. Hakkie rohant felé, szeme tágra nyílt.– Menjenek innen! Menjenek innen! Az orvos nagyot csúszva állt meg a folyosó kövén, aztán békítőén felemelte a kezét, és megpróbálta meggyőzni betegét.– Tegye le a fegyvert, Duane! – kezdte óvatos, remegő hangon.– Adja ide a kulcsokat!Dr. Hakkie rémültnek látszott. Duane kibiztosította az automata pisztolyt. A fémes hang élesen csattant.– Adja ide azokat a rohadt kulcsokat!Duane háta mögött egyre hangosabban morgott a többi beteg. Erőszakkal kábulatba süllyesztették őket, de most lassan ébredeztek.– Le vele! Tedd meg! – ordították.Duane megfordult, az őr, háta közepén kis vérfolttal, megpróbált feltápászkodni.Istennek hála, hogy nem tették rám a lábbilincseket is – gondolta, miközben a pánik összeszorította a mellkasát. – Akkor nem lettem volna képes kiszabadulni.Gyorsan visszafordult, hogy ne tévessze szem elől dr. Hakkiet. Az orvos felé csapott, az félreugrott, de nem elég gyorsan. Duane azt a kis puha pontot vette célba, amely az ingnyak felett helyezkedett el. Hakkie megroggyant, de Duane megragadta az ingét, és felrántotta a nyöszörögve könyörgő férfit. Halántékának nyomta a fegyver csövét, majd egészen közel hajolt a füléhez. Hangjában félelem remegett.– Bárhogy is legyen doki, de együtt megyünk el innen! Dr. Hakkie bólintott, s arra gondolt, hogy vajon valaha is hozzájut-e a rég áhított horgász-szákhoz. Talán már soha.– Induljon! – parancsolta Duane. – Menjen már, menjen!3.KORMÁNYZATI ALKALMAZOTTAK AQUA-PARKJAWASHINGTON, D.C.1994. augusztus 7.Fox Mulder egy kisebb parkolónyi medencében rótta a hosszokat. Egyenletes, szabályos, sportos mozdulatokkal szelte a zöld vizet, s ez a kép bizonyára meglepte volna azokat, akik eddig csak farmerben és pólóban, vagy gyűrött öltönyökben látták.Alex Krycek ügynök a medence felé tartott, cipőjének sarka élesen csattogott a kemény csempeburkolaton. Az uszoda párás melegében nem pusztán azért lógott ki a többiek közül, mert sötét öltönyt viselt, hanem nagy műgonddal belőtt frizurája miatt is. Nehéz lett volna elképzelni, hogy akár csak egyetlenegy hajszála kilógjon a többi közül. Az a fajta pasas volt, akit a férfiak, ugyan maguk sem nagyon értik, hogy miért, de nem szeretnek.Éppen akkor ért a medence szélére, amikor Mulder, egy fóka könnyedségével, bukófordulót hajtott végre.– Mulder ügynök!Mulder a felszínre emelkedett. Feje tetejére tolta úszószemüvegét. Nedves haja szépvonalú koponyájára tapadt. A víz sötétre festette az amúgy középbarna tincseket.– Krycek! – üdvözölte kedvesen – Mi a helyzet?– Valami történt. Téged akarnak, most azonnal.Mulder megragadta a króm korlátot, és a partra húzta magát. Kisimította csöpögő haját a homlokából.– Mi történt?– Túszejtés.Mulder felkapta a törülközőjét a padról, és hozzálátott, hogy megszárítsa a fejét. Aztán, mint akinek hirtelen szöget ütött valami az agyában, leeresztette a törülközőt, és összevonta a szemöldökét.– És ehhez miért pont engem akarnak?– Egy fickó megszökött az elmegyógyintézetből. Négy embert tart fogva egy irodában. Azt állítja, hogy idegenek figyelik.4.A MESTERLÖVÉSZ LESHELYE A HALLIDAY TÉR FELETTRICHMOMD BELVÁROSA, VIRGINIA1994. augusztus 7.A toronyház helikopter-leszállójának peremén a túszmentő akciócsoport mesterlövésze meg volt róla győződve, hogy ez az eset is csak olyan lesz mint a többi. Leshelyéről pompás kilátása nyílt a kis téren álló irodaházra. A földszinten, a bejárati ajtó felett nagy vörös betűk hirdették: “Travel Time" Utazási Iroda.A mesterlövésznek azok a petricsészék jutottak az eszébe, amelyekkel a biológia órákon kísérleteztek a gimnáziumban. Volt, amikor az antibiotikumban, a tálka közepén, nem élt meg semmi, csak a peremén. A kis tér is éppen így nézett ki: üres volt, mintha a félelem kipusztította volna az embereket. De körben ott álltak bámészkodók és a hivatalos személyek, hullámzó, élő gyűrű vette körbe a halott középpontot. Remington M40A1 puskáját lefelé irányította, és türelmesen várta, hogy történjen valami.Mozgolódásra lett figyelmes. A rendőrkordon mellett autó lassított. Megállt, és két sötét öltönyös férfi szállt ki belőle.Újabb ügynökök, gondolta. De ez a páros futva közeledett, mintha küldetésük igencsak sürgős lenne. Követte őket a tekintetével, míg el nem tűntek. Mivel más nem történt, ismét a célpont felé fordult.Hosszú napnak ígérkezett.5.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTA két ügynök belépett az FBI támaszpontjává kinevezett komor kis irodába. Mulder körülnézett: legalább egy tucat vagy még több, feszült arcú ügynök, asztalok, tele papírral, táblázatokkal, térképekkel. A férfiak testtartásából egy pillanat alatt megállapította, hogy mindannyian egy csinos, fekete nőre figyelnek, akinek még merev testtartása is felettébb parancsoló volt. Megérzése azonnal bebizonyosodott, amikor a nő áttörtetett a tömegen, és hozzá lépett.– Mulder ügynök? Lucy Kazdin vagyok, a tárgyalás vezetője. Köszönöm, hogy eljött. Megmutatom, hogy eddig mire mentünk.– Rendben. Ő Krycek ügynök. – Társa felé intett a fejével, aki várakozón állt jobb oldalán. Kazdin egyetlen pillantást vetett rá, de ez inkább lesújtó volt, mint érdeklődő. Más módon sem reagált Mulder bemutatására, inkább megfordult, és egy táblához vezette őket. Lépései határozottan koppantak a padlón. Mulder arra gondolt, hogy más körülmények között nagyon érdekes nőnek találná.Megállt a tábla előtt, és beszélni kezdett. Úgy mutogatott a felvázol t vonalakra, mintha azok minden kétséget kizáróan megerősítenék a szavait.– Duane Barrynak hívják. Van nála egy 9 milliméteres automata Smith and Wesson, tízes tárral. Úgy véljük, hogy használhatja a fegyverét, és nem fél a haláltól.– Mit akar? – kérdezte Mulder.– Szabad utat magának és első túszának, egy bizonyos Hakkie-nak.– Hová?Kazdin hitetlenkedve megrázta a fejét.– Azt mondja, hogy magával viszi az orvost egy helyre, ahonnan majd a földönkívüliek elrabolják. Csak nem emlékszik pontosan, hogy hol van az a hely, és ezért állt meg az utazási irodánál.Hangja kissé gunyorosan csengett, miközben vázolta a számára meglehetősen abszurd történetet, de Mulder valami többre várt. Krycek ügynök szája félmosolyra húzódott, amikor meglátta a férfi komoly ábrázatát.– Beszámítható? – kérdezte Mulder.Kazdin szeme megrebbent, mintha ezek a szavak meglepték volna.– Mivel egy elmegyógyintézetből szökött meg, inkább elmebetegnek nevezném. Valami jelekről beszélt a testén, és egyéb más sületlenségeket is összehordott.Mulder bólintott, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb dolog.– Mint például?Kazdin elképedt, egyszerűen kizártnak tartotta, hogy egy FBI ügynök komolyan vehet ennyi zagyvaságot.– Hát mint például ezt az egész földönkívüli emberrablási históriát. Amiről, úgy gondolom, maga tudhat valamit.Mulder érezte, hogy a nő nem igazán tudja, hova tegye, de már hozzászokott ehhez.– Igen – felelte. – De túszmentő tárgyalásokon még sosem vettem részt.Kazdin növekvő önbizalommal folytatta. – Majd mi eligazítjuk magát. Rich ügynök a tanácsadónk – egy húsos, felnyírt, ősz hajú férfira mutatott –, majd együtt segítünk magának.Rich fehér ingének hónaljában sötét izzadságfoltok terjengtek. Nyakkendőjét félárbocra engedte.– Barry úrnak barátra van szüksége – mondta fáradt, tompa hangon. – Valakire, aki megérti.– Tudunk valamit a földönkívüliekkel kapcsolatos élményeiről?Rich Mulderre sandított, majd Kazdinra nézett, aztán vissza.– Maga tényleg hisz ebben a marhaságban, Mulder ügynök? – érdeklődött Kazdin.Mulder szembefordult vele. – Miért, baj?A nő hosszú, lesújtó pillantást vetett rá, aztán elfordult, mintha későbbre hagyná az ítéletalkotást.– Azért vagyunk itt, hogy életeket mentsünk. Azonnal kezdje el a tárgyalást!Rich egyetértőn bólogatott mellette.– Minden harmadik órában megvitatjuk, hogy mennyit haladt, és taktikai parancsnokunk majd eldönti a továbbiakat, valamint azt, hogy szükség van-e erőszakos beavatkozásra.És ezzel Rich elsétált. De Mulder nem hagyta ennyiben. Kissé felemelte a hangját, ahhoz nem eléggé, hogy felhívja magára a távolabb állók figyelmét, de ahhoz igen, hogy nyilvánvalóvá tegye elégedetlenségét.– Ha ezt a férfit tényleg elrabolták a földönkívüliek, többet kell tudnom róla is és a történetéről is. Minden eset más és más.Kazdin, aki már éppen elindult volna, most visszafordult, és ingerülten összevonta a szemöldökét.– Nem kaptuk még meg az anyagát.– Senki sem hívta fel a kórházat a leleteiért?– Nézze, Mulder ügynök! Ez a fickó elmebeteg. A maga feladata az, hogy felhívja telefonon. Minél tovább tudja szóval tartani, annál valószínűbb, hogy nem öl meg senkit. Ha most hozzálátunk egy freudi analízishez, annak négy halott túsz lesz az eredménye. Szóval bármit is hisz az űremberkékről és az ufókról, csak tartsa a telefonnál a pasast...Ezzel hátat fordított és elment. Vissza sem nézett.Mulder követte a tekintetével. Azon töprengett, vajon mi a fenének hívták ide. Valószínűleg úgy gondolták, hogy éppen olyan őrült, mint Duane Barry. De ebben nagyot tévedtek...6.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODABob McConagheynek fájt a háta. Elkoptak már a csigolyái, és az a tény, hogy Gwen Hillson és Kimberly Rice mellett, a falnak támaszkodva kellett a földön ülnie, csak tovább rontott a helyzeten. Harminc éves, kopaszodó férfi volt, idétlen bajusszal és szemüveggel. Ó vezette az utazási irodát. Még sosem történt vele semmi ehhez hasonló. Összeszedte maradék bátorságát, felnézett Duane Barryra, és éppen olyan hangon, mint ahogy hirdetőtáblákat szokott rendelni az iroda előtti utcaszakaszra, azt kérdezte: – Egész éjjel itt kell ülnünk a földön?Duane megpördült a tengelye körül, és habozás nélkül meghúzta a 9 milliméteres Smith and Wesson automata ravaszát. A golyók a férfi állkapcsába fúródtak. McConaghey csak egy óriási ütést érzett, tarkója a falnak csapódott, aztán feje – már ami megmaradt belőle – előre billent a nyakán. Meglepő módon alig érzett fájdalmat, sokkot kapott. Felemelte jobb kezét, és csodálkozva megérintette az arcát. Bőre alatt valami nyúlós és ragacsos masszát tapintott.Duane dühösen tornyosult felette. Az izomkötegek kidagadtak a nyakán. Lehajolt és McConaghey fülébe sziszegett.– Megmondtam, hogy fogd be a pofád! Az igazgató lehunyta a szemét. Mellette Gwen a félelemtől eltorzult vonásokkal Duane-hoz fordult.– Mindannyiunknak családja van. Az isten szerelmére...Aztán egy férfi hangja, halk és rekedt az indulattól: – Kérem, ne bántson minket, Duane! Kérem...Duane a hang irányába fordult. Majd' szétvetette az indulat. Az iroda túlsó végében Hakkie doktor ült egy széken, gúzsba kötözve. Nyelt egy nagyot, megnyalta a szája szélét, és Duane-ra nézett. Valahogy összement, mintha a félelem lemarta volna a csontjairól a húst.Duane keresztülvágott a helyiségen. Természetellenesen tágra nyílt szemekkel Hakkie-hoz hajolt, és megragadta a gallérját. Szavainak ritmusára rázni kezdte a férfit.– Nem fogom bántani, doki! – Egy rázás. – Mert ezúttal eljön Duane Barryval! – Még egy rázás. – Majd meglátja, hogy milyen jó lesz! – Újabb rázás. Hangja hirtelen őrült vonyításba csapott át. – Majd meglátja, hogy valóság!Az orvos feje úgy ingott a nyakán, mint a tányér az egyensúlyozó művész pálcáján. Képtelen volt elfordítani a szemét pácienséről. Őrülete igen veszélyes volt. Duane határozott volt és erőszakos. Bármire képesnek mutatkozott. Bárcsak beadtam volna neki a Thorazine-t, gondolta Hakkie kétségbeesetten. Akkor ez az egész nem történhetett volna meg.Megpróbálta magára vonni Duane figyelmét. Szerette volna elterelni a szoba másik végében lévő ártatlan áldozatokról. És mint a veszettül dühös férfiak általában, ő is úgy bánt ellenfelével: farkasszemet nézett vele. Hakkie azon kapta magát, hogy tíz centi sem választja el az erőszak szobrától. A két férfi egy hosszú pillanatig mozdulatlan maradt.A közeli asztalon megcsörrent a telefon. Duane lassan elengedte Hakkie-t. A telefonra bámult. Végül, olyan óvatosan, mintha egy kibiztosított kézigránát lenne, odament és felvette.– Tessék...7.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTFox Mulder nyitott ingnyakkal, felgyűrt ingujjal ült az asztalon lévő hordozható telefon előtt. A szerkezetből előkígyózó vezeték a férfi fülén lévő hallgatóban folytatódott. A mikrofon néhány centire volt a szája sarkától.Az asztal mellett tábla állt, amelyre nyomtatott betűkkel ezt írták: ŐSZINTESÉG, KIEGYEZÉS, VISSZAFOGOTTSÁG, HATÁROZOTTSÁG.Alatta a túszok neve sorakozott. Mulder a táblát fixírozta, de közben fülében már visszhangzóit a telefon csöngése. Lepillantott a papírra, amire felvázolta a beszélgetés menetét. Ugyanaz a négy szó állt a lap tetején, mint a táblán. Aláhúzta őket.Kétoldalán Kazdin és Rich állt, mindketten fejhallgatót viseltek, készen arra, hogy nyomon kövessék az eseményeket, és tanácsot adjanak, ha szükség lenne rá. Feszülten figyelték Műidért. Mögöttük, ügynökök gyűrűjében, Krycek könyökölt az asztalon. Minden tekintet Mulderre szegeződött, aki úgy érezte magát, mint a magányos színész a színpadon, a reflektorok fényében. Még mindig nem tudta pontosan, hogy az őt körülvevők tulajdonképpen ellenségesen vagy barátságosan viszonyulnak hozzá. Nem mintha ez bármit is számított volna. Az igazi feladat az utca másik oldalán, a Travel Time utazási irodában várt rá.Izzadságcsepp csurgott végig a nyakán. Miért nem veszi fel a telefont Barry?Amikor már éppen feladta volna, a messzeségben megszólalt a hang.– Tessék.Mulder gyengén kezdett.– Duane?– Igen.Mulder szeme összeszűkült. A férfi hangja erős, rekedt és izgatott volt. Nem jó jel.– Fox Mulder különleges ügynök vagyok. Nézze, én segíteni szeretnék magának.A Mulder körül álló ügynökök egy kicsit előbbre hajoltak. A feszültség pattanásig fokozódott. Kazdin ügynök lehunyta a szemét. Teste megfeszült, minden porcikájával koncentrált.Mulder őrült vihogást hallott, a hátán is felállt a szőr tőle.– Mi csak ülünk itt, és az utazási ajánlatokat böngésszük.Mulder lepillantott a vázlatára.– Azt hiszem, tudom min ment keresztül, Duane.A táblán élesen megcsikordult a kréta, Mulder felkapta a fejét. Rich ügynök a túszok nevére mutogatott.– Csak szeretném, ha tudná, megkapja amit akar. Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy Bob, Gwen, Kimberly és dr. Hakkie sértetlen-e.Ha feltételezett elmebeteggel tárgyaltak, általában azt a módszert alkalmazták, hogy minél többször említették a túszok nevét. Az őrültek ugyanis gyakran nem tekintik emberi lénynek áldozataikat, így a nevek hangoztatása tulajdonképpen emlékeztető, jelzés az emberrablónak, hogy foglyait valódi embereknek lássa és akként is kezelje őket. Az FBI-nak dolgoztak a világ legjobb pszichiáterei. Ezt a technikát már több túszejtési ügyben kipróbálták.Miközben beszélt, Mulder látta, hogy Kazdin és Rich egyetértően bólogat. Lassacskán felengedett. Talán ez tényleg segít. Mióta belecsöppent ebbe az ügybe, szorítást érzett a gyomrában. A helyzet magán hordta mindazokat a jegyeket, amelyek arra utaltak, hogy bármely pillanatban kicsúszhat a kezük közül. A legrosszabb az egészben az volt, hogy akiknek a legtöbbet kellett volna tudniuk, akik a tárgyalócsapatot alkották, a megértés legcsekélyebb jelét sem mutatták a férfi iránt, akivel tárgyaltak.Mulder személyesen sosem találkozott Duane Barryval. De más, hozzá hasonló emberekkel már igen. És saját tapasztalatból tudta, hogy a földönkívüliekkel való találkozás milyen borzasztó bizonytalanságot, lelki terrort tud okozni. Az olyan emberek, mint Kazdin és Rich, úgy gondolták, hogy Duane Barry egyszerűen bolond. Az ő véleményük szerint mindenki, aki attól retteg, hogy idegen lények elrabolják, őrült. De Mulder másképp gondolta. Néha tényleg eljöttek valakiért. Néha a paranoia csak a tudat mélyére merült élmény hatására alakult ki.Két külön világ: azoké, akik megtapasztalták és azoké, akik nem. Ő ott egyensúlyozott közöttük, a Duane Barryk és a Lucy Kazdinok között, egy vékony kötélen. Normális körülmények között ez csak az ő idegeit tette próbára. Ezúttal azonban ártatlan emberek élete volt a tét. De talán sikerül megoldania. Egyre erősebben szorította a fejhallgatót a füléhez.8.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODAAz elsötétített iroda levegője telve volt a félelem fanyar szagával. Duane Barry arca izzadságtól fénylett. A homlokát elcsúfító sebhely kidagadt a környező hamuszürke bőrből. Dr. Hakkie le nem vette szemét a férfiról, aki nyugtalanul fel s alá járkált a szobában.Ebben a pillanatban az orvos gyűlölte önmagát. Ez az egész az ő hibája volt. Tudta, hogy milyen Duane valójában, de ennek ellenére felelőtlenül viselkedett. Kiküldte az őrt, és a horgászatról ábrándozott. Egy pillanat műve volt, annyi épp elégnek bizonyult. A szörnyeteg elszabadult, méghozzá azokból a bilincsekből, amelyek szorosan tartása az ő feladata lett volna. Hakkie szinte magánkívül volt a félelemtől. S halványan ugyan, de némi felelősségérzetet is felfedezett magában. Ebben a helyiségben ő volt az egyetlen ember, aki valamennyire tudott az őrültekkel bánni.Semmiféle segítséget sem várhatott a többi túsztól. Tekintete a szoba másik végében lévő menedzserre, Bobra, és a másik két nőre siklott. Bob még mindig kába volt, a falnak dőlve hevert a földön, véres arcát törölgette, aztán csodálkozva nézte a zsebkendőjét bemocskoló élénkvörös foltokat. A mellette ülő két nő néma döbbenettel figyelt, arcuk halálsápadt, szemük tágra nyílt a félelemtől.Hakkie számára egyértelmű volt, hogy segíteni akarnak a férfinak. Az is egyértelmű volt, hogy túlságosan rettegnek ahhoz, hogy megmozduljanak, mivel akkor fogvatartójuk figyelme ismét rájuk terelődne.Vajon mit csinálnak a zsaruk? Tudta, hogy odakint vannak. Látta a folyamatosan érkező mentőautók szabályos időközönként felvillanó vörös fényét. Duane ugyan elsötétítette a szobát, de ez azért beszűrődött a zsaluk résein át, és vöröses árnyalattal vonta be a szoba homályos sarkait.Hakkie megpróbálta áttekinteni a helyzetet. Mivel emberrablásról van szó, valószínűleg az FBI emberei is odakint vannak. Az FBI pedig jó, nem igaz? Ügynökei nagyon jól megtanulták, hogyan kell az ilyen helyzeteket kezelni. Itt vannak a pszichiátereik, a kézikönyveik és az akcióterveik, mindet körültekintően tesztelték a legjobb modelleken.De ők nem ismerik Duane Barryt. Talán ismernek hozzá hasonló embereket, de nem őt. Nem tudhatják, hogy mivé fajultak érzelmi kitörései a kórházi dunsztban eltöltött hosszú idő alatt. Duane sosem reagált jól a kezelésre. Az ördögbe is, ezt el kell ismerni. Senki sem próbálta igazán meggyógyítani Duane-t. Nem, a hozzá hasonlókat egyszerűen telenyomták bármilyen szerrel, ami elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy legyűrje őket. Thorazinnal, Compazinnal, Haldollal, vagy a többivel. Olyan gyógyszerekkel, amelyek képesek voltak megszakítani az izzó emberi áramköröket. Aztán vártak.Ha elég sokáig vártak, a Duane-hoz hasonló emberek túl öregek és túl fáradtak lettek ahhoz, hogy őrültségeket csináljanak, veszélyesek sem voltak többé, és így kiengedhették őket. És ha aztán az utcasarkon hadakoztak a láthatatlan lényekkel, senki sem törődött velük. Ilyen ez a kemény világ.Hakkie nem tudott elszakadni a gondolattól, hogy hibázott, talán végzetesen. Azt hitte, hogy Duane már elfáradt. De tévedett. Egyszerűen csak várt.– Tényleg azt hiszi, hogy tudja, min megyek keresztül? – ordított hirtelen a telefonkagylóba Duane. Olyan erővel szorította a készüléket, hogy Hakkie attól félt, bőre szétreped a csontok felett. – Tudja, hogy min megy keresztül Duane Barry? Hát nem tudja!Duane elvette a kagylót a szájától, és eltorzult arccal bámulta. Egy távoli hang elég eresen hallatszott ahhoz, hogy Hakkie értse, amit mond.– Tudom, min megy keresztül, Duane. És azt is tudom, hogy azt szeretné, ha jól végződne ez az egész.Igen, gondolta Hakkie, így kell. Hass a lelkére! Az isten szerelmére, ne bosszantsd fel még jobban...Duane ajka torz vigyorra húzódott.– Hát persze! Hogy visszavihessenek a bolondok házába... ahová való vagyok!Igaza van, gondolta Hakkie. Duane kurtán, keserűen felröhögött. Pontosan ahová tartozol, és ahol még mindig lennél, ha nem lettem volna ilyen barom.Duane az utcára nyíló ablak felé indult. Hakkie még mindig hallotta azt a távoli hangot, de fokozatosan elhalt, ahogy Duane távolodott.– Minket csak azt érdekel, hogy maga biztonságban van-e. És a többiek...Duane odaért az ablakhoz, és óvatosan széthúzta a műanyagredőny csíkjait. A villogó fények vörössel és kékkel vonták be miközben kilesett a résen.Hakkie kíváncsi volt, vajon mit láthat. Olyan lassan és óvatosan, ahogy csak tudta, elfordította a fejét, és kilesett Duane válla felett. A távolban egy másik kivilágított szobát látott. Magányos férfialak állt az ablakban. Vajon ez a férfi beszél Duane-nal?Egy pillanatra furcsa érzés kerítette hatalmába, mintha egyszerre két helyen lenne. Duane megszólalt. A hangja olyan volt mint egy gyereké – egy rossz gyereké. Tele bűntudattal, piszkos kis titkokat sejtetve.– Hé, mi is a neve? Muldoor? Tudom, hogy mit akar...Duane eleresztette a redőnyt. Szemében titkos győzelem fénye villant.– Őszinteség – mondta. – Kiegyezés, visszafogottság. Kihagytam valamit, Mulder ügynök?Mi az ördögről beszél? Hakkie egy szót sem értett az egészből.9.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTA fülsértő zaj hallatára Mulder felpattant. Valaki kihangosította a beszélgetést. A szobában lévők megigézve figyeltek. Legtöbbjük üres tekintettel bámulta a plafont, mintha a túszejtő ott rejtőzne valahol.A kép nagyon ismerős volt Muldernek. Aztán rájött, hogy hol is látta már ezt azelőtt. Emberek csoportja állt a sötét domboldalon, s az éjszakai égboltot kémlelte. Várakoztak...Duane Barry szavai lassan, magabiztosan kúsztak elő a mikrofonból.– Őszinteség. Kiegyezés, visszafogottság. Kihagytam valamit, Mulder ügynök?Kazdin felszisszent. Pillantása Mulderre siklott, elidőzött rajta egy pillanatig, aztán lehunyta a szemét. A férfinak összeszorult a gyomra. A döbbenet szinte letaglózta. És ami a legismerősebb érzés volt, az árulás, az elhagyatottság. Merőn bámulta Lucy Kazdint, de a nő kerülte a tekintetét. Mulder érezte, hogy nem szívesen adna választ kérdéseire.– Valakiben meg kell bíznia, Duane!A férfi harsányan felröhögött. Bizalom? Ezek még nekem is hazudnak, gondolta.– Több embert ismerek, akiknek hasonló tapasztalataik vannak...Duane félbeszakította, hangja szinte kirobbant a kagylóból, s mindannyiukat a helyükre szögezte.– Tenni akar értem valamit, Mulder ügynök? Akkor kösse meg a kutyáit! Ha ki akarnak füstölni innen vagy valami ehhez hasonló ostobaságon töri a fejét, akkor ezek itt mind meghalnak!Halk moraj futott végig a szobában.– Hallgasson ide, Duane...A férfi vinnyogva vágott közbe.– Ezúttal nem kapnak el! Most valaki mást visznek el! Duane Barry soha többet nem megy el!Zabolátlan hangjából sütött a meztelen őrület, olyan volt az egész, mint egy rémálom. Mulder megrettent a belőle sugárzó erőtől. Vajon mit érezhetnek azok az emberek, ott, a közvetlen közelében?– Senki sem akar semmi bolondságot csinálni...Apró kattanás szakította félbe, aztán már csak a tárcsahang búgott a mikrofonból. Mulder egyre erősebben szorított a fülhallgatót a koponyájához. Úgy fájtak az izmai, mintha alaposan helybenhagyták volna. Koncentrálnia kellette, hogy ne vacogjon a foga.A szoba másik végében álló Lucy Kazdinra pillantott.– Ki ez a fickó?Kazdin csak nézett maga elé. Mulder Rich-et kereste a tekintetével. Ezzel az érövei akár a faltól is kérhetett volna magyarázatot. Mi az ördög folyik itt? Nem vették még észre ezek az emberek, hogy ugyanabban a csapatban játszanak? Hogy ő is közéjük tartozik?– Ő is az FBI-nál dolgozik, igaz?De a választ már nem is kellett meghallgatnia. Tudta magától is.
Második fejezet1.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTRICHMOMD BELVÁROSA, VIRGINIA1994. augusztus 7.Mulder ingerülten lerántotta a fejhallgatót, és elindult Lucy Kazdin felé. Szeméből sütött a düh. A nő vállat vont.– Régebben valóban az FBI-nak dolgozott – közölte. Muldernek nagyot kellett nyelnie, hogy egyáltalán meg tudjon szólalni.– És nem gondolják, hogy ezt említeniük kellett volna?Jól értette a testbeszédet, és Lucy Kazdin teste most látványosan beszélt. Ajka bárgyú, bocsánatkérő mosolyra húzódott. De a tekintete kemény és rezzenéstelen volt, mint a szétszórt kavics a jeges úton. Lassan lehajtotta a fejét, és leeresztette az egyik vállát. Ez a póz olyan valakié volt, aki meg akarja előzni a robbanást. De továbbra is szembefordult vele, a tartása egyenes volt. Mulder hirtelen szinte látta maga előtt, amint viaskodik benne a két én. Kicsit sajnálta is a nőt. Rossz érzés, ha az embert hazugságon kapják.Tényleg, micsoda hülye hazugság! Ha erre gondolt, a harag újra felbuzgott benne.– 1982 óta már nem dolgozik az FBI-nak – folytatta. – Már több mint egy évtizede leszerelt. – Ismét az a félig meghátráló, félig támadó beállás. – De ez egyébként is lényegtelen.Mulder kényszerítette magát, hogy háromig számoljon mielőtt megszólalt. – A lényeg az, hogy az FBI el akarja kerülni a zűrzavart, igaz? Majd mi magunk megoldjuk a magunk dolgát, igaz?Szinte tapintható volt a felháborodása. Már megint a jól ismert, régi FBI módszer. Jöjjön, aminek jönnie kell, de más ne avatkozzon be a cég ügyeibe. A kívülállókra semmi szükség. De vajon mit gondolnak? Ez többé már nem volt belső ügy. Ártatlan áldozatok élete forgott kockán. Mi van, ha nem a megfelelő szavakat használta, mert nem tudta, hogy jobbat is mondhatna?Kazdin felszegte az állat, úgy tűnt, belső harca véget ért. Mintha hirtelen rádöbbent volna, hogy felesleges izgatnia magát egy ilyen fickó miatt, hiába lapul a zsebében FBI-igazolvány.– Azt akarjuk, hogy az ügy a lehető legtisztábban és legegyszerűbben oldódjon meg – mondta a nő.Rendben, gondolta Mulder. Majd mi kimossuk a magunk szennyesét, s az sem számít, ha valaki közben belefullad a mosóvízbe.– Én sem vagyok már gyenge kezdő ebben a szakmában – szögezte le Mulder.Kazdin észrevette, hogy kis drámájukat egyre több érdeklődő szempár követi nyomon. Hátrébb lépett. Mosolya eltűnt, s helyette magasra húzott szemöldöke már újból a saját tudásába vetett megingathatatlan hitét jelezte.– A tárgyalás egy folyamat, Mulder ügynök. – Ezt Rich szúrta közbe, így kívánva alátámasztani Kazdin szavait.Ez a kioktatás nekem szól, gondolta Mulder. Bár ha valóban ilyen nyeretlen kétévesnek tartanak ebben a játékban, az felvet egy másik kérdést is. Megfordult, és farkasszemet nézett Rich-el.– Ha valaki olyat akartak, aki a maguk szabályai szerint játszik, nem engem kellett volna választaniuk.– A mi módszerünk eddig mindig nagyon eredményes volt a túszejtők bizalmának elnyerésében – mondta Rich.Milyen módszer? A hazugság? Még az én bizalmamat sem szereztétek meg, gondolta Mulder. Valahogy meg kellett győznie ezeket az embereket.– Nézze, ez az ember fél. Egyetlen módon férkőzhetünk a bizalmába, ha igyekszünk megérteni, hogy mitől retteg ennyire. – Ismét Kazdin felé fordult, közelebb lépett hozzá, mintha a fizikai közelséggel le tudná dönteni a nő fenntartásait és hitetlenkedését.– Beszélt már valakivel, akit földönkívüliek elraboltak, Kazdin ügynök?A nő szemöldöke megint a homloka közepéig szaladt.– Hallotta már a történeteiket arról, hogy kiszívták az agyukat az orrlyukaikon keresztül, és hogy ezalatt mindvégig ébren voltak? Szeretné tudni, hogy mit csinálnak a nők petesejtjeivel?Kazdin undorodva hallgatta.– Nem hinném – felelte.Mulder bólintott. – Akkor értse meg, hogy ezúttal egy kicsit felül kell bírálnia az eddigi módszereit!A nő legalább egy pillanatra elgondolkodott. Mulder úgy érezte, megnyerte az első csatát. De tévedett. Akár a falnak is beszélhetett volna, így inkább sarkon fordult és elsétált. Kazdin a férfi merev hátát nézte, aztán Rich ügynökhöz fordult, levette a fülhallgatóját és nagyot sóhajtott.Krycek ügynök feszülten figyelte az eseményeket. Készségesen Kazdinhoz lépett.– Van valami, amiben segíthetek?A nő ránézett, csendben felsóhajtott, mintha azt gondolta volna magában, vajon mit képzel ez a pasas?– Igen. – Hangja határozottan csengett. – Mi is a neve?– Krycek. – A férfi hangjában mohóság villant.A nő bólintott. – Rendben, Krycek. Kéznél van a notesza?Egy másik helyen, egy másik időben Krycek összevágta volna a sarkait. De itt és most az öltönye zsebébe nyúlt – rajta kívül mindenki más ingujjban volt, de nem Krycek –, és előhúzott egy apró spirálos jegyzetfüzetet. Aztán várakozó álláspontra helyezkedett, golyóstolla hegyét a papírhoz érintette.Kazdin a noteszra nézett, aztán a férfira, és rezzenéstelen arccal közölte:– Kérek egy capuccinót vaníliával. – Rich felé fordult. – Rich ügynök?Aztán faképnél hagyta Kryceket, akinek simára borotvált vonásain szinte lépésről-lépésre nyomon lehetett követni, amint leesik az a bizonyos tantusz.2.DANA SCULLY IRODÁJAA szobában nem égett a villany, hogy jobban látsszon a tévé képernyője. A nő haja a sejtelmes fényben bronzosan csillogott.Scully meredten nézte az eseményeket. A készüléket teljesen lehalkította. Az elmúlt néhány percben a bemondók úgyis csak ismételgették önmagukat. Tudta, hogy Mulder is ott van. Remélte, hogy láthatja egy pillanatra, de a kamerákat és a riportereket nem engedték be az FBI-irodába. Ez volt a szokásos eljárás.Korábban megpróbálta elérni a társát, de már a telefonközpontos is tudta, hogy Muldernek a túszejtés helyszínére kellett sietnie. El sem tudta képzelni, hogy mi a csodának van rá szükségük. Az egyetlen dolog, amit végül ki tudott sütni, az a férfi pszichológiai képzettsége volt, bár munkája nagyrészt más területekre szólította. Lehet ugyan némi hasonlóság a sorozatgyilkosok és az emberrablók között, de még ha így is van, az FBI egész csapat saját pszichológust foglalkoztat, s bármelyikük alkalmasabb és képzettebb Muldernél egy túszdráma megoldására.Az asztalon megcsörrent a telefon. A második csöngésre felemelte a kagylót.– Scully – szólt bele.– Scully, én vagyok az. Virginiában vagyok.Mulder hangja fáradtan csengett. És talán egy kicsit dühösen.– Tudom – válaszolta. – Láttam a tévében. Mi történik ott tulajdonképpen?– Mit mond a sajtó? – kérdezett vissza kis szünet után Mulder.Scully megpróbált visszaemlékezni mindenre, amit látott és hallott, hogy aztán a sok sületlenségből kihámozza a fontos dolgokat.– Azt, hogy egy szökött, ideggondozás alatt álló férfi négy túszt tart fogva az utazási irodában.– Amit pedig elhallgatnak az az, hogy ez a pasas FBI ügynök volt. Aki azt állítja, hogy elrabolták a földönkívüliek.A lány tekintete visszasiklott a tévére. A kamerák még mindig az üres teret mutatták. A bemondó is csak a teljesen érdektelen dolgokat ismételgette újra meg újra.– Komolyan?– Igen. Duane Barrynak hívják. Segítened kell, Scully. Automatikusan a tolla és a notesza után nyúlt.– Na, lássuk, kitalálod-e, hogy mi történt vele! Kell lenni róla valami anyagnak!Letette a tollat, és a számítógép klaviatúrája felé nyúlt. Egy pillanatra megállt, azon töprengett, hogy melyik adatbázis lehet a legmegfelelőbb a feladat megoldásához, aztán beütötte a kódokat. Az álla és a válla közé szorította a kagylót, miközben Mulder – hangjában egyre növekvő türelmetlenséggel – folytatta.– Tudnom kell valamit a nála alkalmazott terápiáról, hogy végeztek-e regresszív hipnózist vagy bármi jó lesz az elrablásával kapcsolatban...Scully várta, hogy folytassa, de a vonal másik végében néma csönd lett.– Mulder?– Itt kialudt minden lámpa.3.RICHMOND BELVÁROSAA MESTERLÖVÉSZ LESHELYE A HALLIDAY TÉR FELETT1994. augusztus 7.A mesterlövész már az első fényvillanásra felkapta a fejét. Valahol a teste bal oldalán észlelte. Még eresebben szorította a fegyver markolatát, állat a puskatusnak nyomta. Biztos, ami biztos. Megpróbált körbenézni, hogy kiderítse mi történik odalenn. Fülhallgatójában az elektromosság sistergésén kívül nem hallatszott semmi. Semmit sem látott. Semmi sem történt.Aztán egy újabb villanás, százszorta fényesebb az előzőnél. Még mindig nem sikerült azonosítania az eredetét, de ezúttal úgy világította be a teret, mint valami hatalmas gömbvillám. A jelenség azokra az oktatófilmekre emlékeztette, amelyek a Nevadában végrehajtott kísérleti atomrobbantásokat mutatták be. Végigfutott rajta a rémület.A világosság halványodott egy keveset, de még így is olyan vakító volt, hogy fényre sötétedő szemüveglencséjét szinte koromfeketére festette. A mesterlövésznek káprázott a szeme, és a helyzeten csak tovább rontott, amikor megpróbálta kitörölni belőle a fénypontokat.Odalent még mindig semmi. Tekintete végigsiklott a szemközt tornyosuló magas épület falán. És ekkor meglátta. A legfelső szintről indulva egymás után hunytak ki a fények az emeleteken.Egyre lejjebb terjedt a sötétség, és amikor elérte a földszintet, az utcai lámpák is kialudtak. Aztán az utazási iroda előtti neonreklám vörös fénye hunyt ki. Az utolsó a tér közepén pazarul kivilágított szökőkút volt. Amikor ez is elsötétedett, és a vízsugarak is ellankadtak, már csak a rendőrségi autók és a mentők villogó lámpái adtak némi kis világosságot. Néhány pillanat múlva több autóban is felkapcsolták a reflektorokat. A távolban emberek kiáltoztak.A mesterlövész bekapcsolta a mikrofonját.– Mi a fene történt?4.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODAA hirtelen áramszünet sötétséget borított a szobára. Dr. Hakkie nekifeszült kötelékeinek, szíve hevesen vert.Kintről csak igen halovány világosság szűrődött be, a villogok fénye. Ijesztő hörgés töltötte be a szobát, amely alig-alig volt emberinek nevezhető, aztán tompa villanások és éles dörrenések váltakoztak.– Ne! – lehelte Hakkie. Valaki erősen zihált.Villanás, dörrenés! Villanás, dörrenés!A lövések zaja majd beszakította az orvos dobhártyáját. Talpát a földnek szorította, és megpróbálta magát hátralökdösni, de hamar az asztalnak ütközött, és nem tudott tovább hátrálni.A lövések sűrűn követték egymást, a villanások stroboszkópos képet festettek a szobában tartózkodókról. Duane Barry az időben és a térben megfagyva, minden pillanatban más és más pozícióban állt, kezében a fegyver. Látta Duane arcát, szája néma sikolyra nyílt, látta a fényes fogain táncoló fényt, látta tágra nyílt szemét és a rettenettói megmerevedett tekintetét.Villanás és dörrenés!Aztán csend. Dr. Hakkie csak a füle csengését hallotta. Minden idegszálával testére összpontosított: rettegett, hogy valami melegséget vagy hidegséget, esetleg fájdalmat fog érezni. Rettegett, hogy saját haldoklásának kezdetét kell majd megtapasztalnia.– Ahnnng – nyögött Duane. – Ahnnng.5.A MESTERLÖVÉSZ LESHELYE A HALLIDAY TÉR FELETTA mesterlövész nem szolgált a hadseregben, így a Perzsa-öbölben sem járt. Még mindig a jogi egyetemen tanult. De lövéseket már hallott, így most is azonnal tudta, hogy mi történt.Vérében úgy áramlott szét az adrenalin, ahogy az csak a háborút megjárt katonákéban szokott. Előrehajolt, szeme az utazási iroda ablakára tapadt. Látta a felvillanásokat a redőny rései között.Az odabent lévő túszokra gondolt, és magában imádkozott.– Csak lenne egy jó helyzet! Csak egyetlen jó lövést szeretnék!6.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTMint a lemmingek, mindenki egyszerre rohant az utcai ablakokhoz, amikor kialudt a fény. A mentőautók villogója úgy vonzotta a tekinteteket, mint az éjjeli lepkéket. Mindannyian az üveg felé fordultak, mint valami élő organizmus, amelyet a reflex és a tapasztalás irányít.Kiáltások és futó lábak dobogása vegyült egyre erősödő hangzavarba. Kazdin és Mulder is a bejárathoz sietett, a nő vadul tekergette fejhallgatója gombját.Steve Barm ügynök mellett kötöttek ki – ő volt a taktikai csoport főnöke –, aki közvetlenül az ablak mellett állt, és izgatottan ordított fülhallgatója mikrofonjába.– Taktikai csoport, mi a fenét csináltok ott, fiúk? A válasz szinte azonnal megérkezett, s a kihangosított hangfalak azonnal tudatták is a helyiségben lévőkkel.– Semmit, uram. Abszolút semmit.A tartalék generátorok még nem kapcsoltak be, a szobában továbbra is sötét volt. Mulder gondolatai vadul kavarogtak, miközben megpróbált közelebb férkőzni az ablakhoz, hogy lásson valamit az odakint történtekbőlAz első fehér villanás elvakította. A másodiktól hátratántorodott. A különös fény egyre erősödött, a szobában tartózkodók alakját fekete kontúrral rajzolta körül, mintha maga az Isten akart volna röntgenfelvételt készíteni az ottlévőkről. Egy pillanatig mindenki megmerevedett, megpróbálták minél jobban elrejteni az arcukat. Aztán a fény elhalványodott, a tartalék generátorok is felbúgtak, és a mennyezeti lámpák pislogva újra működni kezdtek.Az első lövések őrült hangereje váratlanul ért mindenkit. Megint a reflexek kerekedtek felül, amikor minden ügynök a földre vetette magát. Mulder a jobb vállán landolt. A fogát csikorgatta a karjában végigkúszó fájdalomtól. Egy pillanatra még az ujjai is elzsibbadtak. De ügyet sem vetett rá.A háttérben Brem ordibált.– Tüzet nyitott! Határozza meg, hogy hol, és jelentse! Ismétlem jelentést kérek!Aztán egy újabb nyers és brutális sorozat harsogott bele az éjszakába. Mulder az ablak felé gördült, egyik kezével egy kicsit kinyomta magát, megpróbált kilesni. Honnan jön? Kintről? Az egyik lövész? Vagy Duane? Fogalma sem volt róla. Egyáltalán semmiről sem volt fogalma.7.HALLIDAY TÉRI IRODAHÁZSteve Hallsey jól érezte magát a második bevetésén. Egyenruhája ugyan szinte teljesen átnedvesedett, érezte izzadsága szagát, haja tiszta lucsok volt a sapka alatt. De mindezt nem bánta. Már négy órája itt volt, és vajon mennyi van még hátra?Egyik énje azt remélte, hogy a bolond az utazási irodában még kitart egy ideig, másik fele azonban aggódott a túszokért. Minél tovább tartja őket fogva az az őrült, annál nagyobb az esély arra, hogy valami rossz történjen. És ezt nem akarta.Az igaz, hogy az extra fizetés jól jön majd, mire megérkezik a kisbaba. Egyelőre nem is túl nehéz áron. Az volt az egyetlen feladata, hogy őrizze a rendőrségi kordont, amely távol tartotta a civileket és a sajtó egyre szaporodó képviselőit.Az is izgalmas volt, hogy eddig még sosem szerepelt a tévében, de most legalább egy tucatszor vették fel, és dugdostak mikrofont az orra alá. Csak annyit mondott, amennyit a parancsnok engedélyezett: nem nyilatkozom.És így közelről jól lehetett látni, hogy a Channel Six riportere tényleg parókát visel. Steve elvigyorodott a gondolatra, és az járt a fejében, vajon látta-e a felesége a hatórás hírekben? Mutatták-e?Amikor a fehér fény felvillant a téren, éppen úgy meglepődött, mint bárki más. A tömeg két irányba mozdult. A civilek szemük elé kapták a kezüket, és a földre vetették magukat, de az operatőrök vadul pásztázták a kamerákkal a környezetet. Ő maga is lehajolt, de talpon maradt. A sapkája ellenzője nyújtott némi védelmet a szemének, de még így is elvesztette a látását egy rövid időre. Az a fény rettenetes volt. Olyan érzése támadt tőle, mintha elégetné, ha túl sokáig marad alatta.De ez csak egy átsuhanó gondolat volt, és elhalványult a fénnyel együtt. Mély lélegzetet vett és felegyenesedett. Körülötte sorban tápászkodtak fel az emberek. A tér sötét volt, bár néhány zseblámpa fénye felvillant.Már éppen megnyugodott volna, amikor az első lövés eldörrent. Szíve nagyot dobbant, majd' kiugrott a torkán. Járt Kuvaitban, így nem volt szüksége semmiféle parancsra. Gyomra görcsbe rándult, állat előre szegte, és már mozdult is, mielőtt még egyáltalán észrevehette volna. A pillanat tört része alatt lehasalt. Maga is meglepődött, hogy pusztán a hangjáról sikerült azonosítania a fegyvert. Nem az a mély, ugató hang volt, mint amilyen az FBI mesterlövészeinek a puskáit jellemezte. Ez magasabb és élesebb volt – egy pisztolyé. Talán egy .38-as, vagy .39-es.Öt lövést számolt, aztán megint mindenre csend borult. Rezzenetlen maradt. Ha megmozdulsz, célponttá válhatsz. De néhány pillanata múlva úgy döntött, hogy valószínűleg elmúlt a veszély. Óvatosan felemelte a fejét, és körbepillantott. Semmi sem történt. Mély lélegzetet vett, és talpra pattant.A walkie-talkie-ja sisteregni kezdett. Felemelte, bekapcsolta és meghallotta parancsnoka távoli hangját.– Öt lövést számoltam – jelentette azonnal.– Mit mondott? – kérdezte parancsnoka.– Öt lövés volt!– Rendben.Más hangokat is hallott a háttérben, úgy tűnt, az FBI-osok bezavartak a vonalba.– Négyszer lőtt – szögezte le egy hang.Aztán egy pillanattal később: – Hat lövést hallottam.Hát persze, gondolta Hallsey. Négy lövés, öt vagy hat. Mit számít? Néhány lövés.Most már nem tűnt olyan vonzónak ez az extra fizetés. Már csak haza akart menni. És az sem lesz túl nagy baj, ha nem fog látszani a tévében. Manapság ugyanis főleg csúnya, végzetes módon lehet a tévébe bekerülni, és éppen az egyik ilyen jutott az eszébe.8.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTMulder feltápászkodott. A szobában nehéz volt a levegő, alig lehetett lélegezni, és a fény úgy vonta be a tárgyakat, mintha sötét méz csurgóit volna mindenen.Brem ügynök, fején a fülhallgatóval izgatottan magyarázott.– Négy vagy hat lövést hallottunk!A szoba hirtelen életre kelt, ahogy az ügynökök egy emberként nyúltak az asztali telefonokért, a mobilokért és a walkie-talkiekért. Bármiért, amivel megszerezhetik a legszükségesebbet – az információt. A hangok zümmögése puhán vette körül Műidért. Elindult Rich felé.Rich nem vette észre, hogy közeledik. Az FBI számára fenntartott asztal mellől éppen azt ordította: – Elvesztettük a vonalat!Remek, gondolta Mulder. Már csak ez hiányzott! Lekapta gyűrött zakóját, és gyorsan előkereste saját mobilját. Felkattintotta a tetejét, s közben odaért Rich ügynökhöz, aki meglehetősen reményvesztetten bámulta a használhatatlan készüléket.– Mi a számuk? – kérdezte Mulder.Rich olyan képpel fordult felé, mint aki még azon is csodálkozik, hogy egyáltalán itt találja.– Uh? Ja! 555-2804.Mulder ütemesen bólogatott, miközben bepötyögte a számot. Épp a füléhez emelte a kagylót, amikor feltűnt Kazdin ügynök. Magabiztosságának nyoma sem volt, eléggé megtépázták az események.– Az egyik elektromos alközpont elszállt – mondta. – Az egész tömbben nincs egyetlen használható elektromos kimenet sem!Szemében kérdés tükröződött, de Muldernek nem maradt ideje, hogy válaszoljon rá. A vonal másik végén abbamaradt a zizegés, valaki felvette a kagylót.Hosszú szünet. Mulder óvatosan szólalt meg.– Duane...?9.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODAAz émelygés izzó labdája szántotta végig Duane Barry gyomrát. Egy pillanatig azt hitte, hogy hányni fog. Valahogy minden olyan rosszul sikerült. Az egész elfuserált élete. Mindig minden elromlott körülötte.Döbbent megrázkódtatással nézett körbe a szobában, ahol csak a biztonsági lámpák halvány fénye adott némi világosságot. Néhány méterre tőle, félig az asztalra borulva, hátratekert karokkal és összekötözött csuklóval dr. Hakkie lógott a széken, alig pihegett. Duane értetlenül nézte. A mindig oly erős dr. Hakkie, azzal az idétlen kis szakállával! Dr. Hakkie az injekciós tűjével, amely úgy borította el sötétséggel az emberi agyat, mintha bomba robbant volna benne! Dr. Hakkie, akinek annyiszor könyörgött, akit annyit kérlelt! Dr. Hakkie, pihegve mint egy kisbaba, lehunyt szemmel, arcán könnyekkel!Rémült sikoly zökkentette vissza a valós világba. Gwen bámult rá, szemében egyszerre vadság és rémület. A menedzser teste fölé hajolt. Kimberly ugyanott ült, ahol addig, mozdulatlanul, mint valami kőszobor. Arca olyan volt, mint a sületlen kovász. Idegesen összefonta majd szétnyitotta ujjait. Minden alkalommal nagyot sóhajtott.Olyan közel állt a telefonhoz, hogy amikor az megcsörrent, automatikusan érte nyúlt. Pisztolya csöve felemelkedett, Gwen megrázkódott.Hogyan történhetett ez? Duane nem értette. Ezek az emberek mindannyian rettegnek tőle. Amikor megfordult, pillantása úgy vágott rajtuk végig, mint a korbácsütés. Mindnyájan hátrahőköltek. Mintha valami veszélyes állat vagy őrült lenne.A második csörrenés felriasztotta. Felvette a kagylót.– Megmondtam – szólt bele. Valahogy ettől jobban érezte magát. Ezt nem ő csinálta. Nem az ő hibája. Az ő hibájuk, azoké, ott kint. Mások tehetnek róla...Agya egy pillanat alatt elraktározta ezt a gondolatot. Ismerős hangot hallott a kagylóban. Mi is a neve? Mulder?– Mindenki jól van, Duane?Az ő hibája is. FBI! Mindent tudott az FBI-ról, amit csak lehetett.– Nem hisz nekem, igaz? – Valami furcsa magabiztosságot érzett miközben beszélt. Nem hittek neki, így megmutatta. Most talán majd elhiszik, amit mond. Erről az egészről. És másról is...– És hiszek magának – mondta Mulder. – De tudnom kell, hogy megsérült-e valaki.Megsérülni? Duane eltöprengett. Talán lelőttem valakit? A kezében tartott pisztolyra pillantott, aztán felkapta a fejét. Dr. Hakkie-ra figyelnie kellett. Nyögött és nyáladzott, de a szeme nyitva volt, és Duane-t nézte. Tehát semmi jóvátehetetlen nem történt vele.Duane lassan körbefordult. Gwen egy kicsit hátrébb húzódott, így most már Bob igazgatót is látta. A férfi álla a mellére billent. A fény megvilágította kopaszodó feje tetejét. Szeme csukva volt, de halkan nyögdécselt, óvatosan kapkodta a levegőt. A melle alatt, gyomra magasságában, vörös folt terjengett. Fehér ingét teljesen átitatta. Gwen mintha megérezte volna, hogy Duane kit figyel. Felkapta a fejét, és feltartott kezekkel megfordult. Ujjai véresek voltak.Segélykérőn nézett Duane-ra, aztán visszafordult Bob felé.– Törülközők kellenének, Kimberly. Kimberly...De Kimberly nem hallotta, talán nem is volt közöttük, elsüllyedt a rémület feneketlen világában. Szája széle remegett, arcán könnyek szántottak keresztül. De nem mozdult. Semmi jelét nem adta annak, hogy hallaná Gwent.Duane hirtelen felszisszent. Gwen erre megint felé fordult, vadul, védelmezőn. Szeme összeszűkült.– El fog vérezni...Óvatosan fel akart kelni. De a férfi arca olyan volt, mint a szikla. Meglátta, hogy a fegyver még mindig a kezében lóg, súlyosan és halálosan. Inkább visszaereszkedett hát, véres keze úgy mozgott, mint valami egzotikus madár.Duane felemelte a telefonkagylót, és úgy bámulta, mintha még nem látta volna soha azelőtt. Lassan az arcához emelte. Hangja hűvös és tárgyilagos volt. És olyan élettelen, mint a Hold sötét oldala.– Azt hiszem, szükségünk lesz egy orvosra.10.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTA futár, lófarkas, több fülbevalót viselő fiú, akinek alaposan megfigyelt mindent, miközben átvágta magát az izzadó ügynökök között, letette a csomagot.– Azt mondták, ez magának lesz – mondta.Mulder letépte a barna csomagolópapírt, és egy világoskék mentős inggel találta szembe magát. A gallérján jelvény, rajta ez állt: sürgősségi ellátás. Az ing alatt sötét nadrág lapult.Mulder bólintott. Meglazította a nyakkendőjét, és elkezdte kigombolni fehér ingét, de a futár nem mozdult. Le nem vette volna a szemét róla egy pillanatra sem.– Tényleg meg kell tennie? – kérdezte végül a fiú.– Mit?– Elkapni a pasast. Lelőni. Tudja, bang, bang! Mulder megvonta a vállát. Eközben Lucy Kazdin lépett elő a futár háta mögül, és a vállára tette a kezét.– Te! – szólt rá ridegen. – Kifelé!A fiú a nő felé fordult, mintha mondani akart volna valamit. Aztán meglátta az arcát, és jobbnak látta felszívódni.– Igenis, asszonyom! – mormolta az orra alatt, és elment.– Remélem, jó lesz – nézett Kazdin Mulderre. – Ki kellett találnom a méretet...Mulder felhúzta a nadrágot. – Ez jónak látszik – válaszolta.– És az ing?– Ha túl nagy, legfeljebb betűröm.– Direkt kicsit nagyobbat hozatta. Természetesen lesz magán golyóálló mellény.– Óh, természetesen lesz.– Ha átöltözött, néhány dolgot meg kell beszélnünk. A taktikai parancsnok, Brem ügynök, majd felkészíti.Mulder bólintott, miközben összehajtotta nadrágját.– Most ne nézzen ide! – mondta vigyorogva.A nő ezúttal nem tudott ellenállni. Visszamosolygott.– Ne feledje, nem ez lesz élete legjobb napja, Mulder ügynök! Mulder még nem gombolta be az egyenruha inget. Brem is megérkezett közben, és alaposan végigmérte.– Jól áll magának! – állapította meg. – Emelje fel az inget, majd segítek becsatolni a mellényt.A golyóálló mellény Kevlar II. típusú volt, világoskék bevonat borította. Mulder most is ugyanazt gondolta, amit mindig, ha meglátta ezt a darabot. Furcsán hatott ez a vidám, mosolygós szín egy olyan dolgon, ami arra volt hivatott, hogy megakadályozza az ember beleinek a kifolyását. A mellény eltakarta a mellét, a hasát és a hátát. Alsó nyúlványa óvta a nadrágban helyet foglaló lágyrészeket, így csak a karom, a lábam és a fejem marad Duane-nak, gondolta Mulder, ezeket kell eltalálnia kevesebb mint két méterről. Egy volt FBI ügynöknek... Hát, ami azt illeti, nem kell különösebben jó mesterlövésznek lennie... Egy fejlövés lenne a legtökéletesebb.Közben Brem végzett a csatokkal. Újból végigmérte Műidért.– Nem rejthetjük el teljesen, de úgyis számít rá. Bárkire mellényt adnánk, aki odamegy, és ezt ő is pontosan tudja. Mulder bólintott– És most? – kérdezte.Brem felvett az asztalról egy kis dobozt, kinyitotta és kivett belőle valamit. Mulder egy apró arany csecsebecsét látott, akkora sem volt talán, mint egy bolha.– Ez egy implantátum. Az InterAudio legújabb találmánya. – Brem átnyújtotta a szerkentyűt tartalmazó tokot egy technikusnak, aki csipesszel emelte ki a miniatűr adóvevőt.– Most maradjon nyugodtan – mondta a technikus, és Mulder bal füléhez hajolt. – Nem fog fájni, legfeljebb egy pillanatra hideget érezhet. – Igen erős ékszerész-nagyítót emelt a szeméhez, és még közelebbről tanulmányozta Mulder fülét.– Ezzel a fülével szinte egyáltalán semmit sem fog hallani a külvilág zajából – tudatta Brem. – És lehet, hogy az egyensúlyérzete is felborul egy kicsit.Mulder felszisszent, amikor a technikus mélyen a fülébe nyomta a szerkezetet.– Mindjárt kész – biztatta a férfi.– Ha csapdába esik, ha elfogja vagy ha bármilyen más okból nem tud kijönni az épületből, mi figyelmeztetni tudjuk egy esetleges taktikai támadásról – Brem közelebb hajolt, és lehalkította a hangját.– Ne feledje, még van négy vagy hat golyója.Mulder bólintott, és leküzdötte a késztetést, hogy megkérdezze: egészen biztosak-e abban, hogy nem öt lövése van Duane Barrynak? A dolgok mindig így alakultak a feszült helyzetekben. A mindennél fontosabb precizitásra való törekvés... Négy vagy hat golyó, és semmi esetre sem öt. Mintha egyetlenegy nem lenne éppen elég, hogy azonnal eltegyen láb alól, gondolta Mulder. És ha Duane-nak valóban négy vagy hat lövete maradt, ez az egész helyzet totális katasztrófába torkollhat.Brem a gallérjára mutatott.– Vezeték nélküli mikrofont rejtettünk el a ruhájában. Ha normál hangon beszél, száz méteren belül meghalljuk.Ez jó, gondolta Mulder. És ha arra kerül a sor, azonnal tudják majd, hogy Duane-nak négy vagy hat tölténye volt-e...– Tegyen meg mindent, hogy elrejtse a szerkezeteket – mondta Brem ismét fennhangon. – Ha a telefonkagylót ehhez a füléhez teszi – és ezzel arra a fülére mutatott, amelyen a technikus még mindig dolgozott –, összegerjedhetnek a készülékek, és akkor azonnal lebukunk.Mulder elfintorodott, mert valahol mélyen a fülében éles csavarást érzett.– Bent van – állapította meg a technikus, és kihúzta a csipeszt. Vigyorogva megveregette Mulder vállát, és otthagyta őket.Mulder közben azon gondolkodott, hogy Brem az érzelemnek egyetlen szikráját sem mutatta a beszélgetés alatt. Akár az akadémián is oktathatták volna ezt a fapofát.Lucy Kazdin tűnt fel. Vonásait sikerült rendeznie és hangja komolyan csengett.– Biztos benne, hogy meg akarja csinálni?– Igen – felelte Mulder. És közben arra gondolt, vajon ki más csinálhatná? Egyikük sem sejti, hogy mivel állnak szemben, de ő igen. Legalábbis ezt remélte...A nő bólintott, és rávillantott egy mosolyt.– Akkor rendben van, erre jöjjön. – A szoba bejárata felé vezette, ahol egy férfi várakozott türelmesen, éppen olyan egyenruhában, mint Mulder. Nagy fekete orvosi táska volt nála. Abból ahogy tartotta, nehéznek tűnt.– A maguk dolga – kezdte Kazdin –, hogy elsősegélyt nyújtsanak a túszoknak. Ha bármi mást sikerül csinálni, tiszta haszon. Bemennek és kijönnek. Nem kockáztathatják a saját életüket. És bármi legyen is a meggyőződésük...Ezt már legalább egy tucatszor hallotta. Mulder akaratlanul is befejezte a nő mondatát.–... ne dőljenek be neki. Nem lehet sikeresen tárgyalni, ha úgy érzi, hogy hisznek neki.Ezúttal Kazdin mosolya őszintébbnek tűnt. Jutalom a jól megtanult leckéért.– Ezt már szeretem. – A másik egyenruhás férfi felé fordult. – Hadd mutassam be Janus ügynököt.Janus alacsonyabb és szélesebb volt Muldernél. Sötét vonásai komolyak voltak, az arcára volt írva, hogy mit érez. Nagyon fiatalnak tűnt. Biccentett egyet, amikor Mulder ránézett, de nem mosolyodott el.– Tanult elsősegélynyújtást, majd ő kezelésbe veszi a túszokat. Maga beszéljen Duane Barryval. – Kazdin szünetet tartott, aztán folytatta, lassabban, érzelmesebben. – Mint már mondtam, ha beszél, akkor nem lő le senkit. Magát sem.Mulder bólintott. Bár nem tudott túl sokat a túsztárgyalásokról, ez jó tanácsnak tűnt. Pszichológiai tanulmányai során mintha már hallott volna ilyesmiről. Persze Kazdin is azok közé tartozott, akik feleslegesnek tartották, hogy közöljék Mulderrel: Duane Barry volt FBI ügynök... Kazdin még utoljára végigmérte, bólintott egyet, megfordult és elment. Eljött az idő. Mulder mélyet lélegzett, ellazította a vállait, és az ajtó felé indult. Janus ügynök csatlakozott hozzá. Nem néztek egymásra.Amikor már épp a kilincs felé nyúlt, valaki megragadta Mulder karját. Brem volt az, közelebb húzta magához.– Három mesterlövészem van odakint. Ha valahogy az ajtó közelébe tudná csalni... egyetlen lövés elég lenne.Egy pontra mutatott Mulder koponyáján. – A nyúltagy...Mulder bólintott. Lövés a nyúltagyba. Kétségtelenül jobban hangzik, mint az, hogy szétloccsantjuk a fejét. Enyhe szellő simogatta a fejét, éppen ott, ahol Brem megérintette. Hirtelen egész testén borzongás futott végig. Janus már a nyitott ajtóban állt.Janus. A kapuk római őrzője. A kétarcú isten...Hát itt tartunk, gondolta Mulder.11.HALLIDAY CENTER IRODAHÁZAz éjszaka lehelete hűvös volt, egy távoli folyó illatát hozta, és a téren álló fákét. Megsimogatta Mulder arcát, belopózott az orrába, tiszta és jószagú volt, és elűzte a fejéből a sötét gondolatokat.Janus-szal egymásra néztek, és aztán, még mindig egyetlen szó nélkül, megfordultak és gyors léptekkel az utazási iroda felé indultak.Mulder szeme hamar alkalmazkodott a megváltozott fényviszonyokhoz. Gyors számvetést végzett, hogy ráhangolódjon a rá váró feladatra. Nem sok figyelmet fordított az útra.Valahonnan a sötétségből hangokat hallott. Fekete alakok lepték el a teret. Furcsa tárgyakat cipeltek a vállukon. Aztán az egyik kamera lencséje megvillant. Vajon hogy filmeznek? Infravörös fénnyel?Néhány rendőr biztosította a kordont, távol tartva az újságírókat és a kíváncsiskodókat. A tér e része teljesen kihalt volt. Lépéseik zaja hátborzongatón visszhangzóit a betonon.Mulder hirtelen késztetést érzett, hogy felemelje a tekintetét. A hold halvány fénye, és a város – csillagok közé vegyülő – távoli lámpái egy alakra hulltak, aki éppen kihajolt a tető korlátja mögül.Mesterlövész, állapította meg Mulder, miközben egyre közeledtek a Travel Time utazási iroda bezárt és elsötétített ajtaja felé.Valahogy csalja az ajtóhoz vagy az ablakhoz, és akkor elég lesz egyetlen lövés...Egy pont, mértani pontossággal Mulder vállai között, nyilallni kezdett. Az FBI túszmentő akciócsoportjának mesterlövészei ugyan legendás hírűek voltak, de most nagyon sötét volt. Az utcai világítás még mindig nem működött. Csak néhány zseblámpa és a rágógumi-automaták kivilágítása szolgáltatott némi fényt. Nem túl ideális körülmények a lövöldözésre.És ott, a kiszögellés alatt, az árnyak mintha megmozdultak volna. Mulder megrázkódott. Mintha fémes csattanást hallott volna... mintha egy fegyvert biztosítottak volna ki...A francba az egésszel! Mély levegőt vett, és lassan kifújta. Az utazási iroda ajtaja előtt állt. Felemelte a kezét, ökölbe szorította, és bekopogott.Semmi.Megint kopogott. Vajon ki nyitja ki? Válaszol egyáltalán valaki?Majdnem hátraugrott, amikor ujjak tűntek fel az ajtót elsötétítő zsaluk között. Az ujjak szélesebbre tárták a redőny csíkjait. Egy szem villant felé a sötétben. Halk fémes hang, a retesz, aztán erősebb, amint elfordult a kulcs a zárban.Klikk... Klikk...Az ajtó nyikorogva kinyílt, Mulder minden izma megfeszült. A pillanat az örökkévalóságig tartott...Egy nő hosszú haja csillant meg a félhomályban. Mulder érezte, hogy a szíve kihagyott egy ritmust. Rámosolygott a nőre. Az hátralépett, szélesebbre tárta az ajtót.Mulder a szemébe nézett, de ott semmi mást sem látott, mint a puszta rettenetet. A szája kinyílt, aztán becsukódott.Mulder óvatosan belépett.– Duane?
Harmadik fejezet1.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODAA szobában csak elmosódott körvonalak látszottak. Mulder megállt a küszöbön, és nézte, ahogy a nő mereven, mint a fabábu eltűnik a sötétben. Érezte, hogy Janus közvetlenül mögötte áll, beljebb lépett, és szemét erőltetve megpróbálta kifürkészni, hogy mit takar a félhomály.– Kezeket fel! Tegye le azt a táskát! Lassan...A hang élesen csattant, és nagyon ismerős volt. Mulder feje fölé emelte a kezét, mire Duane, profira valló mozdulattal mindkét kezével szorosan markolva a 9 milliméteres automata fegyvert, előlépett az egyik asztal mögül. Tekintete üres volt és hideg. Óvatosan mozgott. Mulder ezt azonnal észrevette. Bármi is történt Duane-nal az elmúlt évtizedben, még nem felejtette el, amit az FBI-nál tanult. A pisztoly szinte kezének meghosszabbítása volt. Muldernek egy szemernyi kétsége sem volt afelől, hogy használni is fogja, ha kell, és ráadásul eredményesen.– Nincs nálunk fegyver, Duane! – szögezte le gyorsan. – Csak segíteni akarunk a sérülteknek.Beszélj hozzá, ezt parancsolták. Ne hagyd, hogy elragadja a fantáziája! Ne erősítsd meg benne a téveszméket! De Duane egyáltalán nem úgy festett, mint aki elveszett a fantázia birodalmában. Éppen arra koncentrált, amire kellett – Mulder homlokának kellős közepére.Hát azt nézte ki magának, gondolta Mulder. Tud a mellényről.Duane közelebb araszolt, de éppen elég távolt állt meg ahhoz, hogy semmiféle kéziharcos trükk ne foghasson ki rajta. Mulder egy kis csiklandozást érzett, ahogy gerincén vékonyka izzadságpatak csurgott végig. Bármi legyen is Duane, nem hülye. Semmiféle hibát nem követ el. Nem lesz könnyű elbánni vele, még akkor sem, ha véletlenül adódik egy helyzet.– Ide jöjjenek! – Mulder a női hang irányába fordította a fejét. Egyet lépett arra.– Forduljon az ajtó felé! – mordult rá Duane. Az ügynök megmerevedett. A pisztoly csöve valahogy hatalmasabbnak tűnt ebben a pillanatban. Duane nagyot nyelt. Lassan felhúzta széles vállait. Mulder pontosan tudta, hogy igen közel áll a halálhoz. Megfordult, hosszú hátizmai kegyetlenül sajogtak a félelemtől. Erezte, hogy Janus is hozzá hasonló mozdulatokat végez. Előrehajolt és két kezét a falnak támasztotta. A redőny egy kissé még mindig szét volt húzva. Sajnos ahhoz nem eléggé, hogy a mesterlövészek lássák Duane-t.– Így jó lesz – szólalt meg Duane valahol a háta mögött. Mulder hallotta közelgő lépteinek puha zaját. Aztán durva ökölcsapást erezett a bordái között. Ez is csak a szokásos eljárás. Hirtelen Mulder nagyon hálás lett az új technológiáért, amelyet a fülébe rejtettek. Duane nem fogja megtalálni, legalábbis a hagyományos motozással nem. Valószínűleg az apró adóvevőre sem fog ráakadni az egyenruha gallérjában. Ezek már új trükkök voltak, Duane nem ismerhette őket.A férfi keze végigcsúszott a testén, a fenekén, a combjain, a lábszárán. Aztán eltűnt. Mulder hallotta, ahogy Janus felnyögött, amikor Duane a földre nyomta.– Nincs maguknál fegyver, igaz? FBI ügynökök mindketten, igaz? Van puska az orvosi táskában?Mulder lelki szemei előtt látta, hogy milyen képet vághatnak a parancsnokságon. Bizonyára mindannyian tágra nyílt szemmel hegyezik a fülüket, hogy el ne mulasszanak egyetlen szót vagy zajt se. Duane-t hallgatják. És őt.– Van valahol adóvevő?– Nincs. Csak segíteni szeretnénk – vágta rá Mulder.– Akkor jó – felelte Duane.– Senki sem akar semmit megpróbálni, Duane. Csak abban szeretnénk biztosak lenni, hogy senki másnak nem esik baja.Lucy Kazdin hangját hallotta a bal fülében, meglepően hangosan és tisztán.– Ez az! Jól van!Hirtelen félelmet érzett. Olyan hangos volt! Talán még Duane is meghallja.De a férfi nem szólt semmit. Befejezte Janus ügynök motozását, és hátralépett. Behúzta a rolettát, de egy pillanatra sem hagyta magát fedezék nélkül. Mulder válla megereszkedett, amint szétáradt benne a megkönnyebbülés.Lassan megfordult és látta, hogy Duane tovább hátrál, utat engedve Janus-nak a sérült nőhöz.– Tegyék a dolgukat, aztán tűnjenek el! – morogta Duane.Janus, egyik kezét a magasba emelve, a másikban az orvosi táskát tartva elhaladt Mulder mellett. Odalépett a két nőhöz, akik a földön mozdulatlanul fekvő férfi fölé hajoltak. Mulder hallotta a sérült lélegzését. Éles, sípoló hang volt. Vörös folt csúfította el az ingét. Feje tónustalanul a mellére lógott. Janus elé térdelt, kinyitotta az orvosi táskát, és munkához látott.– Hogy van? – kérdezte csendben a két nőtől.– Rosszul... – felelte Gwen.Mulder igyekezett Duane mozgását is szemmel tartani. Már a szoba másik végében állt, vékony, szakállas ember előtt, akinek a kezét hátrakötözte. A szájából valami konyharuha vagy kéztörlő lógott ki.Dr. Hakkie, azonosította be Mulder. És korábbi betege. Duane kezében egy cseppet sem remegett a pisztoly, és Mulder még mindig szinte érezte azt a bizonyos kis pontot a homloka közepén. Biztos volt benne, hogy Duane akár nagyobb távolságról is pontosan a kellős közepébe találna.Megpróbált a lehető legsemlegesebb hangon megszólalni. Pszichológiai képzettsége azt súgta, hogy az ismétlés jó dolog. Ezt még a hirdetők is tudták. Ha valakinek háromszor elmondod ugyanazt a dolgot, negyedszerre már el is hiszi.– Senki sem akar semmit megpróbálni – mondta tehát. Duane lepillantott Hakkie feje tetejére. Már nem két kézzel fogta a pisztolyt, de még mindig egyenes Mulderre irányította a csövét. Nem válaszolt. Néhány pillanat múlva elsétált Hakkie mellől, arca rezzenéstelen.– A kintiek együtt akarnak működni magával, de magának is együtt kell működnie velük.Duane nem reagált. Mulder egyre idegesebb lett. Mi lesz, ha a férfi nem hallgat rá? Mi lesz, ha már túl messze jár a normális világtól ahhoz, hogy visszahozzák?– Miért nem engedi el a többieket, Duane?A férfi kissé elmélázva válaszolt. – A doki velem jön.– Akkor legalább a nőket engedje el!Duane semmi jelét nem adta, hogy hallotta volna a kérést. Most ismét Hakkie-t bámulta. Az orvos felemelte a fejét. Tekintete üres és merev volt. Mulder korábban már találkozott hasonlóval. Ezt a kifejezést azoknak az embereknek a szemében látta, akik ott álltak a halál kapujában.Ha Hakkie egyáltalán túléli ezt az egészet, gondolta Mulder, soha többet nem lesz képes praktizálni. Szembetalálkozott az őrülettel, amitől mindig is rettegett, s az élve falta fel.Az orvos tekintete volt az, ami végül döntésre késztette, aminek hatására a jól bevált FBI-módszerek helyett Duane Barry ismeretlen világát választotta. Duane lelke már mesze járt, egyre gyorsabban távolodott, és egyetlen FBI trükk sem hozta volna vissza, hacsak nem egy kisebb vérfürdő árán.De volt más lehetőség is. Például az igazság...– Itt jártak, Duane? A fény. Ők voltak azok?Duane megmerevedett. Lassan felemelte a fejét, mintha furcsa, de ismerős hangot hallott volna. Megfordult, és Mulder most először érezte úgy, hogy Duane tényleg látja őt.Valami mintha átsuhant volna a férfi arcán, elgyötört vonásai egy pillanatra felragyogtak, aztán az egész elillant.– Ne próbálkozzon ezzel a szarsággal Duane Barrynál! – kiáltott az ügynökre.A Mulderben élő pszichológus azonnal felfigyelt a különös, egyes szám harmadik személyre. A sportolóknál ez csak ostoba és idegesítő hülye szokás volt, de az őrültek esetében valami sokkalta rémisztőbb és veszélyesebb. Azt jelezte, hogy az ember elszakadt önmagától, elvesztette identitását és egóját. Duane Barry valószínűleg nem tekinti teljesen emberi lényeknek a többieket. De talán már magát sem. Mit tehettek vele?– Ugye elveszett az idő, Duane? – kérdezte lágyan Mulder. Felemelte a jobb karját, hogy megmutassa az óráját. – Nem ez történt? Megállt az idő?Megáll az idő...Duane ezt már meghallotta. A szavak elkúsztak hozzá, áthatoltak a külvilágtól elválasztó hártyán, amelynek egyik oldalán ember volt, Duane Barry. A másikon pedig...valami más.A jelenség a szokásos ismerős érzéssel robbant be az agyába. Annak az ördögi fénynek a kalapácsütései, a fény, ami a szívverése ritmusára villog, a fény, amely megdermesztette, mint csótányt a falon. Csak dübörgőit az agyában, leszaggatta a hártyát közötte és másik között, és...Megrázta a fejét, és Mulderre nézett.– Úgysem tehet semmit. – Mulder egyre jobban belelendült. – Nem ezt mondták ők is? Hogy úgysem tehet semmit?Duane lepillantott Hakkie-re. Mintha csak azt mondta volna: látod, valaki legalább megérti, ha nem is te, a fecskendőiddel, a rémes kis szakálladdal és a hitetlenkedéseddel. De valaki.– Mind ezt szajkózzák a fejemben! – Duane erőltetetten beszívta a levegőt. – Mind csak egyre több gyógyszert akarnak belém tömni! – Elfordította a fejét Hakkie elgyötört vonásairól, és ismét Mulderre szegezte a tekintetét. – De úgysincs olyan gyógyszerük, ami elvehetne tőlem, amit átéltem.Mulder egyet lépett előre. Duane teljesen leeresztette a fegyvert. Arcán megfeszült a bőr, és a lámpafényben szinte lángolt.– Hallgatom, Duane!A férfi ránézett, aztán a kezében lógó fegyverre.– Csak azért hallgat, mert pisztoly van nálam.– Nem. És hiszek magának.Lucy Kazdin hangja hasított a fülébe, olyan frekvencián, hogy még a dobhártyája is beleremegett.– Ne tegye! Ezzel csak erősíti a képzelgéseit!Nem, gondolta Mulder, az igazát erősítem. Ügyet sem vetett Kazdinra, folytatta.– Tudom, hogy fél Duane. Jól ismerem a fájdalmat és a félelmet, amit érez.– Hallgasson ide Mulder! Ne próbálkozzon ezzel!Nem, Lucy, nem játszom tovább a te szabályaid szerint! Én értem ezt a játékot, te nem. Most márt a magam módján játszom.Janus felé pillantott, aki még mindig Bobon dolgozott. Kazdin módszere egyet jelentene annak az embernek a halálával. Mulder ebben biztos volt.Ismét Duane felé fordult.– Beszéltem emberekkel, akik éppen olyanok, mint maga. Olyanokkal, akiknek senki sem akart hinni.– Hé! – kiáltott fel Janus ügynök. – Ez az ember meg fog halni, ha nem jut kórházba idejében. Mulder bólintott.– Hadd menjen, Duane!A férfi lehajtotta a fejét, a melle úgy zihált, mintha hosszú és kimerítő futás után lenne. Haja a homlokába hullott, sötét és piszkos volt. Úgy tűnt, észre sem veszi, hogy rajta kívül más is van a szobában, de Mulder még mindig biztos volt benne, hogy sikerülhet a terve. Duane közben feszülten figyelt valami számukra nem hallható zajt.– Semmi értelme sem lenne, ha ez az ember meghalna. Ugyan már, Duane. Maga az erősebb, engedje elmenni!Ahogy a nagykönyvben meg van írva. A pszichopaták, az emberrablók, a sorozatgyilkosok, mind az erő hatalmában hisznek. Dominancia és legyőzés, megtorlás és bosszú, szeretet és elvesztés. De mindenekelőtt a hatalom, az erő. El kell ismerni az erejüket. És ha ezt megteszi az ember, ha ki is mondja, akkor talán marad némi esélye.Mulder várt. A percek csigalassúsággal vánszorogtak. Végül...– Rendben – mondta Duane.Ne hagyj időt, hogy meggondolja magát!– Jól van. Helyesen döntött. Óvatosan az ajtóhoz visszük.– Nem.Mulder csodálkozva felvonta a szemöldökét.– Elengedem a kopaszt. – Duane szemében vidámság csillant. – De maga itt marad velem! Kicserélem a kopaszért!A fülében furcsa zaj. Egy kis időbe telt, amíg rájött, Kazdin ügynök kapta le a fejéről a fülhallgatót csalódottan. Hallotta távolodó hangját: – A francba! Igen, gondolta Mulder. A francba...2.A MESTERLÖVÉSZ LESHELYE A HALLIDAY TÉR FELETTA mesterlövész addig nyújtogatta előre a nyakát, míg sikerült kikémlelnie a párkány felett, s jól átlátta a teret. A szavak csak néhány pillanattal azelőtt hangzottak fel fülhallgatójában: sérült túsz érkezik.Azon tűnődött, honnan tudhatnák biztosan. Eddig még semmi sem történt odalent. Valószínűleg az egyik ügynökön adóvevő van. Vagy az orvosi táskában.A pulzusa megemelkedett kissé, megvillant az ajtó üvege. Valaki megmozdította, így visszaverte a ráhulló fényt.A fegyver csövét ismét a tér felé irányította, állat megpihentette a fényesre polírozott puskatuson. Olyan gyengéden ért hozzá, mintha csak barátnője arcát cirógatná. Ujja a ravaszon nyugodott. Tudta, hogy ebből a távolságból bármikor képes golyót repíteni egy ember két szeme közé, sőt még azt is megmondja, hogy melyik szemöldökéhez esett közelebb.Az ajtó kinyílt. A mesterlövész visszafojtotta a lélegzetét. Az idő is megállt számára, miközben ujja finoman a ravaszra feszült. Mivel a célpont olyan közel volt, a teleszkópot levette. Az ajtó pontosan a célkereszt vékony vonalkáinak metszéspontjában helyezkedett el.Lehajtott fejjel kilépett egy alak. Kék ing, sötét nadrág. Fekete ember. Automatikusan lazított a ravaszon. Az őrült fehér volt. Így biztosan nem próbálkozott azzal, hogy az egyik ügynöknek kiadva magát megpróbáljon meglépni.Összegörnyedve, félig a saját lábán, félig a másikra támaszkodva, elgyötört emberi torzó tűnt fel, kis szakállkával. Feje erőtlenül billegett előre-hátra, egyik kezét a hasára szorította. Valami fekete és fényes terjengett a tenyere alatt, nagy folt.A mesterlövész azonnal tudta – hiába volt éjszaka, és hiába volt sötét –, hogy az a feketeség vér. Méghozzá sok vér. Az ügynök óvatosan araszolt előre, megpróbálta egyensúlyban tartani a sérült testet, miközben a másik kezében az ormótlan orvosi táskát cipelte.De hol lehet a másik ügynök?A mesterlövész ismét a bejáratot figyelte. Még mindig volt egy esélye. A nyitott ajtó sötétlett, mint egy látott száj. Talán-hibát követ el ez az őrült, és megmutatja magát legalább egy pillanatra, amikor a másik ügynök kilép.De a nyitott ajtó sötétje lassan keskenyedett: óvatosan bezárták.A másik ügynöknek se híre, se hamva.– Az istenit! – suttogta a mesterlövész. – Az istenit!Odalent a különleges alakulat néhány tagja körülvette a két tántorgó figurát, és gyorsan biztonságosabb helyre támogatták őket.3.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODALehet, hogy Duane őrült, de azt még mindig nagyon jól tudja, hogy miként menedzselje a saját ügyét, gondolta Mulder. Olyan jól levezényelte a túsz kijutását, hogy ő maga sem tudta volna jobban.Janus ott akarta hagyni az orvosi táskát, mivel Bob alig tudott járni, és egyértelmű volt, hogy segítségre lesz szüksége, de Duane nem engedte meg.– Lehet, hogy abban az orvosi táskában van az adóvevő, de tudom, apró darabokra szedhetném, nagy valószínűséggel akkor sem találnám meg a szerkezetet – mondta. – Úgyhogy amikor a kopaszt kiviszi, akkor vigye ezt is magával, legalább emiatt ne kelljen izgatnom magam, rendben?Mulder felé lökött egy széket.– Maga ott, üljön le! Meg ne mozduljon, mert akkor lelövök valakit! Egy perc múlva odamegyek.Aztán visszafordult Janus felé. – Menjen már, vigye azt a férfit!Duane megvárta, amíg Janus fél térdre ereszkedett Bob mellett, és a nyaka köré fonta a férfi egyik karját. Aztán felállt, és nagy erősfeszítések árán a sérültet is felemelte. Bob halkan felnyögött. Szemhéja megremegett. A térde olyan volt, mint a spagetti, kis híján összecsuklott alatta, de valahogy mégiscsak elbírta a súlyát.Duane Gwen felé intett a puska csövével.– Maga, hölgyem! Maga, ha szólok, menjen az ajtóhoz, és nyissa ki! Arra! De vigyázzon, ne takarjon el előlem senkit!Megvárta amíg Gwen célba ért, aztán ismét Janus-hoz fordult.– Oké ügynökkém, vegye fel az orvosi táskát, aztán menjen!Janus szeme egy kicsit tágabbra nyílt, mint általában. Mulder tudta, hogy óriási nyomás nehezedik rá. Bob ismét felnyögött, és Janus-nak csak az utolsó pillanatban sikerült elkapnia. Még jobban megszorította a férfi karját, és elindult az ajtó felé.– Gyorsabban! – kiáltott utánuk Duane. Követte őket, de arra vigyázott, hogy se Janus-hoz, se Mulderhez ne kerüljön közel. Amikor Janus elérte az ajtót, megtorpant.– Nem tudom kinyitni, csak ha letehetek valamit – közölte.– Menjen oda, édesem! – parancsolta Duane Gwennek. – Nyissa ki nekik!A kinti fény széles sávban ömlött a szobába a kitárt ajtón keresztül. Duane mindvégig takarásban maradt, nehogy a mesterlövész meglássa.Janus egy pillanatra megállt.– Mire vár? Menjen, vigye ki innen!Mindvégig az ajtóra szegezte a pisztolyt, amíg Janus keresztül nem vergődött rajta. Mulder látta, hogy Gwen remegő ajkakkal nézi a szabadulás útját. Tudta, hogy mire gondol. Arra, hogy vajon mi történne, ha kirohanna rajta. Ne tegye, imádkozott magában Mulder. Ne tegye! Megöli magát.A nő Duane szemébe nézett.– Csukja be azt az ajtót, édes! – mondta a férfi szelíden. – Csak csukja be, és fordítsa rá a kulcsot, aztán menjen vissza a helyére, és üljön le!Gwen csak egy másodpercig habozott, aztán pontosan azt tette, amit a férfi parancsolt neki. Mulder hangtalanul felsóhajtott megkönnyebbülésében.Duane az ajtóhoz sétált, hogy ellenőrizze, tényleg bezárták-e. Megrántotta a roletta zsinórját, és a mozdulattal vízszintesre fordította a műanyag lapocskákat. Aztán éles kiáltással kitépte az egyik húzózsineget. A redőny erre megint kinyílt, de Duane ezt már nem vette észre. Egyik kezében a pisztollyal, a másikban a kötél darabjával Mulderhez sétált, és megállt mögötte.– Mennyi mindent tudnék ezzel csinálni! – sóhajtott fel. – Például addig tudom üthetném a fejét ezzel a pisztollyal, amíg olyan hideg nem lenne a teste, mint a jég. De hátra is teheti a kezét, és nyugton is maradhat.– Jól van, Duane. Ne aggódjon. Nem próbálkozom semmivel.Mulder óvatosan leeresztette maga mögött a karjait, és úgy is tartotta, összefonva. Érezte Duane mozgását. A kötél belehasított a húsába. Ez volt a megfelelő pillanat, ha volt egyáltalán ilyen. Duane nem tudja egyszerre megkötözni, és a fegyvert is tartani, így a pisztoly vagy a földön van, vagy Duane övében, de egy biztos: a kezében nincsen. Ebben a pillanatban nem lehet ott.– Ne! – súgta Duane halkan.Mulder elernyedt. A zsinór mélyen belevágott a csuklójába. Duane kétszer körbetekerte, jó erősen meghúzta, és a pillanat ezzel elszállt örökre...Nagy kár, gondolta Mulder.Duane az ügynök elé állt. Egészen közel hajolt hozzá, és mélyen a szemébe nézett.– Na, most lássuk, hogy milyen tehetséges hazudozó.– Az igazat mondom, Duane.– Honnan tudhatná, hogy min megy keresztül Duane Barry? Hogy is tudhatná azt bárki is?Hangja metsző és dühös volt, de Mulder arra gondolt, olyan, mint az elveszett gyermek sírása. Ez az ember veszélyes volt, talán őrült, potenciális gyilkos, de Mulder lelkét most mégis elöntötte a sajnálat. Duane olyan dolgokon ment keresztül, amelyekről mások nem is álmodtak. És a legrosszabb az volt az egészben, hogy megvolt róla győződve, senki sincs a nagyvilágon, aki megérthetné.– A húgommal is ez történt – mondta csendben Mulder.Duane már éppen elsétált volna mellőle, de erre visszafordult. Olyan közel dugta izzadságtól csillogó arcát, hogy Mulder szinte érezte az őrület szagát.– Ne higgye, hogy a hazugságaival megmentheti őket! Őszinteséget akarok! És tiszteletet akarok!Az utolsó szót inkább állati mint emberi hangon üvöltötte. Mulder dr. Hakkie-ra pillantott. Az orvos úgy nézett ki, mint aki lefogyott 20-30 kilót.– Belefáradtam már ebbe a szarakodásba – közölte Duane egy fokkal már normálisabb hangon. Hakkie felé intett a fegyverrel. A férfi lehunyta a szemét és elfordult.Rám kell figyelnie, összpontosított Mulder. Gyorsan megszólalt.– Hogy történt, Duane? Autót vezetett? Egyedül feküdt az ágyában? Mikor jönnek magához?A férfi nem válaszolt, de legalább elfordult Hakkie-tól. Mulder halk mormogást hallott a fülében. Ügyet sem vetett rá, folytatta.– Szinte megbénult, igaz? Képtelen volt mozdulni, néha még lélegezni sem tudott?A zörej először recsegésbe, majd Lucy Kazdin hangjába váltott.– Mulder ügynök...– Úgy érzi, hogy elektromos áram szántja fel a testét. És aztán hirtelen ott vannak.– Ezzel éppen az őrületbe kergeti! – figyelmeztette Kazdin. Meglehetősen parancsolón folytatta. – Tudni akarom, hogy mi folyik ott.Mulder nem tudta mire vélni a dolgot. Úgy vélte, ez a felszólítás nem neki szólt. De a következő szavakat már minden bizonnyal neki címezték.– Veszélyes utat választott, Mulder ügynök. Na és akkor mi van? Mulder eltöprengett. Duane-ra pillantott, úgy tűnt, már megint elragadta az őrület. Mozdulatlanul állt, arca rezzenéstelen, a nyakában himbálódzott a zsinór maradéka. Bármit is látott, gondolta Mulder, az nem ebben a szobában van.– Idegen lények is vannak ott, igaz? Magasak? Vagy kicsik? Duane?Duane lassan megfordult, és ránézett. Mulder szavai visszhangzottak a fülében. Magasak vagy alacsonyak, magasak vagy alacsonyak...Agyában vakító fehér tűz lobban fel. Magasak vagy alacsonyak... Az idő elveszett, és ismét a kezdeteknél járt. Abban az öreg házban, ahol először jöttek el érte. Ismét az ágyon feküdt hanyatt, egy ismeretlen erőtói letaglózva.Magasak vagy alacsonyak?A vákuum leszívta a sárga tapétát a falról, és összegyűrte. A fény erősebb lett, még erősebb, amíg csak a szemében szét nem égtek a látóidegek és pályák.Magasak vagy alacsonyak...És látta őket, látta az alakokat, látta az ijesztő kíváncsiságot az arcukon. Ót nézték.A fény elvitte magával, és ő sikoltva eggyé olvad vele, ez a hang töltötte ki agyának minden celláját.Kicsik voltak, persze. Nem magasak.Alacsonyak.4.Valami történt, de Mulder nem volt benne biztos, hogy mi. Duane hátrahajtotta a fejét, és lehunyta a szemét. A háta ívben meghajolt, mintha valaki magasfeszültségű vezetékre akasztotta volna fel. Nem sikoltott hangosan, de Mulder látta, hogy legbelül rettenetesen szenved.Aztán ahogy jött, el is múlt a roham. A rémes emlék elszállt, és csak egy megtört, izzadó, nehezen lélegző alakot hagyott maga után.– Elviszik magát, igaz? Elviszik, az akarata ellenére.Duane Mulder felé fordult, arca sápadt volt.– Meg fog minket ölni – suttogta a fal mellől Gwen, és szorosan átkarolta Kimberlyt. Duane semmi jelét nem adta, hogy hallotta volna.Mulder könyörtelenül folytatta.– Minden ereje elhagyja. Néha még beszélni sem tud. Mindig ugyanúgy történik. Senki sem segíthet magán.Duane megrázta a fejét.– Hová viszik, Duane? Egy űrhajóra? Egy űrhajóra viszik? Duane megint megrázta a fejét.– Hol van az a hely, Duane? Hogy viszik oda? Egyáltalán biztos benne, hogy elrabolják?A férfi szenvedő arccal lassan előre-hátra ingatta a fejét. A bőr szorosan ráfeszült az arccsontjára, olyan volt, mintha a kihegyezett csontra hússzínű festékkel foltokat pingáltak volna. A szeme kifordult, és nem volt már ott más, csak a fehér üresség.5.VALAHOLDuane Barry agyában az emlék úgy robbant be, mint egy láda dinamit. Mindennek tudatában volt: hideg fémasztalon feküdt, leszíj ázva.Meztelen volt, karja mereven kinyújtva a fémhez rögzítve. Az asztal körül alakok mozogtak. Elméje észlelte őket, és a rémülettől inkább az őrületbe menekült.Az alakok lassan mozogtak, de érezhető volt, hogy figyelik. Méghozzá nagy érdeklődéssel. Olyan érzés volt, mintha a helyiségben minden élő és élettelen az asztalon fekvő embert figyelte volna.Duane Barry fejét fényes fémketrec vette körül. Fémrudakkal kipeckelték a száját, tágabbra, mint az természetes módon lehetséges volt. Foga fehéren villogott a fénybe.Az egyik apró alak közelebb hajolt. Duane hatalmas, érdeklődő, fekete szemeket látott. A lényt nem az ember érdekelte, hanem az, hogy mit lehet vele kezdeni.Duane torkából rövid, szaggatott kiáltások törtek fel, a rémület kiáltásai.A kis alak megmozdult. Valami nagy és sötét szerkezet tűnt fel az asztal felett, és egyre lejjebb ereszkedett.Duane szeme tágra nyílt. A gép közeledett felé, és közben különféle eszközök bújtak elő belőle. Aztán halk dobbanással a főszerkezet a fejétől néhány centire megállt. Fény-nyalábok szakaszokra osztották Duane testét, olyan volt, mint egy térkép.Az első szerkentyűt, amely olyan volt, mint egy ember ökle, egy második követte, amely tömpe ujjhoz hasonlított. Aztán a harmadikban aranytű csillogott. Duane torka kiszáradt. Háta lüktetett, de már ez sem érdekelte. A kegyetlen ketrec, amely a fejét szorosan tartotta, mozdulatlan maradt.Apró csípéseket érzett teste egész felületén, mintha elektromos darazsak támadták volna meg. A tű óvatosan leereszkedett, megjelölt egy pontot a jobb felső metszőfogán. Kis vörös pont jelent meg ott.A lézerfúró felvijjogott. A fogzománc égett szaga betöltötte a helyiséget, lepattanó darabkái finom füstként szálltak ki Duane szájából.Duane ordított és ordított.Az alakok érdeklődve közelebb léptek.
Negyedik fejezet1.A TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODÁVAL SZOMSZÉDOS RAKTÁRMiközben Duane Barry pusztító gondolataiban a kínok kínját állta ki a fúró miatt, az utazási irodát a szomszédos piszkos kis raktártól elválasztó falban is egy hasonló szerkezet dolgozott. Ezt a nem túl bonyolult modellt kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy szinte hang nélkül lehessen vele dolgozni.A falon piros ceruzával jelölték meg a kívánatos pontot. Az ügynök kihúzta a fúró fejét a falból, ellenőrizte az eredményt. Kielégítőnek találta, feljebb lépett egy fokkal a kis létrán, és folytatta a csendes munkát.A helyiségben lévő többi ügynök hozzá hasonlóan csendben tevékenykedett, csak bólintásokkal, gesztusokkal és egyezményes kézjelekkel kommunikáltak. Az őket Duane Barrytól elválasztó viszonylag vékony fal műanyagból és szigetelőanyagból állt. Egyetlen apró hiba a túszok kivégzéséhez vezethet, beleértve kollégájukat is. Az asztal, amelyet körülálltak, dugig volt tervrajzokkal. A zsúfolt szoba melegében homlokuk izzadságtól fénylett.2.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTA hosszú éjszaka lassan véget ért. Rich ügynök izgatottan ugrott fel, amikor asztalán hirtelen megszólalt a külső telefon. Felvette a kagylót.– Igen? – Egy pillanatig hallgatott, aztán a többiek felé fordult. – Ki akar beszélni egy bizonyos Scully ügynökkel?A szoba másik végében Alex Krycek a név hallatán felkapta a fejét, intett és odasietett. Rich átadta neki a kagylót.– Scully ügynök? Alex Krycek vagyok.– Hol van Mulder?– Ott maradt az egyik túszért cserébe.– Micsoda?– Duane Barry foglya.– Ki kell hozniuk onnan!Krycek segélykérőn nézett körül.– Éppen azon dolgozunk.– Nem, most azonnal ki kell hozniuk onnan! Ha nem teszik, megölik Muldert!– Miért gondolja? – értetlenkedett Krycek. Izgatottan ráncolta a homlokát– Mert Duane Barry nem az, akinek Mulder gondolja!3.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODADuane Barry a falnak dőlve ült a földön, karjával átfonta a térdét, a pisztoly ott himbálózott jobb kezében. A másik oldalon Gwen Rice és Kimberly Hillson, fáradta és dermedten a rémülettől támaszkodott egymásnak. Mulder és dr. Hakkie egy-egy irodai széknek kötözve. Az orvos pocsékul nézett ki. Feje oldalra billent.Duane felemelte a fejét, és alsókarjai között kilesett Mulderre. Hangja fáradt volt– Hány éves volt a húga, amikor elvitték?– Nyolc – felelte Mulder. Hirtelen mérhetetlen feszültség és izgalom uralkodott el rajta. Jeges adrenalin löketek áramlottak szét testében, pillanatok alatt ellensúlyozva azokat a méreganyagokat, amelyeket a feszültség és az állandó félelem termelt.Duane bólintott.– Néha láttam gyerekeket. Főleg fiatal lányokat.Mulder felszisszent. Fiatal lányokat, gondolta. Mint a húgom.– Mit... mit csinálnak velük?Duane közömbösen megrántotta a vállát. A mozdulat olyan emberé volt, aki már túl sok borzalmat látott ahhoz, hogy bármi is megrázza.– Tudja, tesztelik őket. Kísérleteket végeznek rajtuk.Mulder lehunyta a szemét. Hirtelen felülkerekedett levertsége. Olyan mérhetetlenül fáradt volt! Nem csak ettől, belefáradt az életbe. Tudta, hogy beszéltetnie kell Duane-t, de mi van, ha Duane tényleg látott valamit?Például a húgomat, gondolta Mulder.Kinyitotta a szemét. Úgy két méterrel Duane megereszkedett válla és lehajtott feje fölött a fúró apró fémhegye áttörte a tapétát. Fehér porcsík szállt alá Duane háta mögé.Mi az fene történik?De pontosan tudta, hogy mi. Valami újabb trükk, valami az FBI nagy fekete varázscilinderjéből. Persze senki sem tartotta fontosnak, hogy a fülébe suttogja, mire készülnek. Lucy Kazdin csak osztogatta a tanácsait, hogy miképp beszélgessen Duane-nal, de ezt nem mondta el, pedig igazán szükséges lenne ahhoz, hogy megmenthesse mindnyájuk életét. A fúró folyamatosan dolgozott, még több por hullott le a földre.Mulder bágyadtsága egy szemvillanás alatt a múlté volt. Ha Duane abban a pillanatban felnézett volna...De nem tette. Beszélni hozzá!– Folytassa, Duane!– Azt mondják nekik, hogy ne sírjanak.– Bántják őket?– Néha fájnak a kísérletek. Néha jobb lenne meghalni. Tudja?Mulder arca megrendült. Duane észrevette, és felsóhajtott.– Tudja milyen ez, uram? Mint a fejének szegezett puskával élni. Az ember sosem tudhatja, hogy mikor sül el.Mulder kényszerítette magát, hogy ne bámulja folyton azt a kis lyukat a falon Duane feje felett.– Engedje el a többieket, Duane! Elengedheti őket, és engem itt tarthat.Duane ránézett, aztán szomorúan elmosolyodott. Ez annak a kisfiúnak a mosolya volt, aki valaha réges-régen lehetett. Szelíd és sebezhető.– Tudja – szólalt meg –, ha a főnökei hallanák, hogy így beszél velem, jól seggbe rúgnák!– Nincs veszteni valója, Duane. Az én seggemet pedig mindenképpen szétrúgják.De Duane megrázta a fejét.– Nem, nem. Nem teszem meg magának, ember. – Megint elmosolyodott, de ezúttal már nem olyan kedvesen. – Aztán meg nekem és a dokinak randevúnk van. Nem igaz, doki?Fox Mulder Hakkie-re pillantott, aki magához tért, és most Duane-t bámulta kiújult rémülettel.4.A TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODÁVAL SZOMSZÉDOS RAKTÁRA létra tetején Grossinger ügynök éppen egy vékony üvegszálas csövet dugott át a lyukon, amelynek az imént fejezte be a fúrását. Az asztalon, a tervrajzok tetején most egy monitor volt, zölden villogott a képernyője.– Ez az! – mormolta elégedetten King ügynök. Grossinger még utoljára ellenőrizte a kábelt, hogy stabilan a helyén marad-e. Úgy gondolta, elég profi szerkezet. A kábel végébe miniatürizált kamerát építettek. Éppen ilyen helyzetekre tervezték. Lehetett vele akár álló-, akár mozgóképet adni. Nagyon hasznosnak bizonyult az úgynevezett ajtóbetörős akciókban. Be lehetett dugni a küszöb alatt, hogy felmérhessék, mi vár rájuk a túloldalon. Grossinger lemászott a létráról, és csatlakozott a többiekhez. King tekergette egy kicsit a gombokat, míg a monitoron elég éles nem lett a kép. Mindannyian némán bámulták Mulder ügynököt, akinek a kezét a háta mögé kötözték, egy irodai széken ült, és a kamerába nézett. Egyenes rájuk.5.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTBár a lámpák újra világítottak, valahogy mégis olyan volt az egész szoba, mint egy hatalmas akvárium. Az ügynökök lassan, fáradtan mozogtak. Lucy Kazdin egy asztalnál ült, előtte gépek, ezekhez csatlakozott az az elektromos kábel, amelynek másik vége a fülén elhelyezkedő hallgatóhoz kapcsolódott.Szemét mély, sötét árkok keretezték. Felpillantott, amikor a taktikai parancsnok, Brem ügynök feltűnt a közelében. A férfi papírlapot tartott a kezében.– Van már képünk – tudatta. S bár hangjában feszültség vibrált, azért ott csengett benne az apró győzelmi mámor is. Az emberei szétdolgozták magukat, hogy ezt a darab papírt produkálni tudják.Kazdin bólintott, aztán felállt, és levette a fülhallgatót. A hosszú virrasztás őt is kimerítette, s ez elgémberedett mozgásában is megmutatkozott. Brem átnyújtotta neki a lapot. A papíron elnagyoltan felvázolt tervrajz volt.A Travel Time utazási iroda beosztását mutatta. Piros körök és keresztek jelölték a szobában lévőit tartózkodási helyét. Illetve csak majdnem mindenkiét. Nyomban kiderült, hogy a legfontosabb ember helyzetének megítélésében némi bizonytalanság mutatkozott. Brem az ujjával mutogatott.– Mulder itt ül, szemben az orvossal. A nők ott vannak, az északi oldalon. Nem látjuk a déli falat, úgyhogy Duane Barrynak ott kell lennie. – Az ujja folyamatosan mozgott.Ott kell lennie, gondolta Kazdin. Sok múlhat azon, hogy tényleg ott van-e, és lehet, hogy tévednek. A hiba végzetes lehet. Ez nem volt túl felemelő gondolat, és megpróbálta elhessegetni, amikor a nagy szoba másik feléből éles szóváltásra lett figyelmes. Felnézett, hogy kiderítse, mi a vita oka.Rich ügynök az ajtóban állt, és teljes testével elzárta az utat egy – Kazdin számára ismeretlen – nő elől. Többen is érdeklődve közelebb léptek. Krycek ügynök is közöttük volt. Kazdin azon gondolkodott, vajon mit mondhattak a férfiak, hogy a nő így kiborult. Kíváncsian odasietett.Rich széttárta a két karját. A nő hosszú, barna kabátot viselt, amely vadul lobogott, miközben gesztikulált. Amúgy finom vonásai most kemények voltak. Bronzszínű haja a vállát söpörte.– Nem hinném, hogy sikerült felfogniuk, amit mondok! – dühöngött a nő. – Azért repültem ide Washingtonból... Rich ügynök türelmetlenül felemelte az egyik kezét.– Az események még javában zajlanak...– Rendben, akkor hadd beszéljek egy kompetens személlyel!Rich gőgösen vágott vissza. – Éppen azt teszi!Kazdin látta, hogy Krycek ügynök a két ember közé lép.– Higgadj le, Scully! – csillapította a nőt.Az megfordult, és gyilkos pillantást vetett Krycekre, olyanformát, amilyet az ember a cipőtalpára tapadt kutyapiszokra szokott.– Ne mondd nekem azt, hogy higgadjak le! Nem higgadok le addig, amíg nem beszélhetek valakivel, aki meg is hallgat! Kazdin, háta mögött Brem ügynökkel Scullyhoz lépett.– Mi történik itt?– Scully ügynök vagyok. Olyan információ birtokába jutottam, amely életbevágóan fontos a tárgyalások szempontjából.Kazdin hűvösen bólintott. – Milyen információ?Scully a szemébe nézett. Nagy erőfeszítések árán megpróbált lecsillapodni, de hangjában még mindig ott remegett az idegesség.– Azt hiszem, végzetes félreértés történt. Ennek az embernek, aki azt állítja, hogy idegenek ellenőrzése alatt áll, az egészségügyi múltjában van valami igen érdekes.Kazdin az asztalához vezette Scullyt, ahol az a számítógépen kinyomtatott egy újabb papírt, bár az iratok már így is ellepték az asztalt. Kazdin intett neki, hogy üljön le, aztán ő is letelepedett vele szemben. Scully a papírhalmaz tetejére mutatott. Amint magyarázni kezdett, hangjából azonnal eltűnt a türelmetlenség, helyébe hideg precizitás lépett.– Amint azt láthatja, Duane Barryt szolgálatteljesítés közben találat érte, a golyó a homloklebenybe fúródott.Kazdin áttanulmányozta az egészségügyi jelentést, majd helyeslőn bólintott.– 1982 óta – folytatta Scully – a sérülés szinte lehetetlenné tette, hogy a férfi beilleszkedjék a társadalomba. A lövedék agyának éppen azt a részét roncsolta szét, amelyik a morális dolgokért felelős. Száz évvel ezelőtt volt egy hasonló eset, azt a férfit Gage-nek hívták, neki egy husángdarab fúródott agyának ugyanabba a részébe.– És mi volt a hatása? – érdeklődött Kazdin.– Kóros hazudozó lett, és állandóan képzelődött. Viselkedése bizarr és erőszakos volt, fantáziálásait valóra is váltotta.Csodás, gondolta Kazdin. Más se kell. Megint a jelentésre pillantott, hátha valami jó is kiolvasható belőle, de az semmit sem változott. Duane Barrynak csúnyán összeroncsolódott a frontális lebenye. Scully felkeltette az érdeklődését.– Tulajdonképpen hogy került ide?– Mulder hívott. Együtt dolgozunk.Kazdin azonnal felmérte a Scully szemében villanó érzelem erejét. Szimpátiát érzett a nő iránt. Ebben a szakmában a legtöbb partnerkapcsolat igen mély. Ő is ugyanígy tett és érzett volna, ha az ő partnerét kötözték volna egy székhez az irodában. Felsóhajtott.– Hát, az a véleményem, hogy Duane Barry teljesén hülyét csinált a maga partneréből.Scully előrehajolt. – El tudnám juttatni neki valahogy ezt az információt?Kazdin elmosolyodott.6.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODADuane egy széket húzott Mulder mellé, és most lágy, meggyőző hangon beszélt hozzá. Szemét lehunyta. Sokat megélt embernek tűnt ebben a pillanatban, olyannak, akinek minden emlék felidézése újabb és újabb tőrdöfést jelent.– A kormány tud erről. Néha még benne is vannak a dologban. Még egy szobában is vannak az idegenekkel, amikor eljönnek. Együtt dolgoznak, titkos szövetségben.Duane agyában ismét felvillant a kép: látta a vakító fényt, látta őket, az apró élőlényeket, látta a saját őrjöngését. De látta őket is, a két férfit fekete öltönyben, akik úgy bámultak rá, mintha egy különleges bogár lenne a rovargyűjteményükben. Mintha csak egy tárgy lenne.A rémisztő kép lassan szétoszlott. Valahonnan messziről ismét meghallotta Mulder hangját.– Kit ért kormányon?Duane kinyitotta a szemét.– Férfiakat. A hadsereget. Mind benne vannak. A kormány tudja, hogy miért vannak itt, de nem engedhetik meg, hogy napvilágra kerüljön az igazság, így inkább... együttműködnek.Mulder feszülten figyelt, s a férfi megtört hangjából mintha valóban kihallotta volna az őszinteséget.– Amit a kormány elhallgat... amit nem mondanak el az embereknek... – Duane megállt. Képtelen volt folytatni.– Ezen úgyis túl kell esnie, Duane. Előbb vagy utóbb, de meg kell oldanunk ezt a szituációt.– Fáradt vagyok – mondta a férfi.– Másképp nem juthat ki innen. Meg kell mondania nekik, hogy mit akar tenni.Mulder úgy érezte, hogy Duane az idegösszeomlás szélén áll, a nyugalma törékeny, mint a tojáshéj, félelem és feszültség remegett hangjában.– Én csak arra a helyre akarok elmenni.– Milyen helyre, Duane?– Ahol az egész elkezdődött. Ahol először értem jöttek.– Az hol van?Duane hangja megremegett az erőfeszítéstől, amellyel megbirkózott a szörnyű emlékekkel.– Van ott egy hegy. Csak mentünk egyre feljebb és feljebb. Felemelkedtünk egészen a csillagokig. – Hirtelen levegő után kapott, arcán szétáradt az agónia. – Nem megyek el, soha többet! Soha többet nem vihetik el Duane Barryt! Elvihetik a dokit, de engem nem!Mulder Hakkie-ra pillantott. Talán most egy kicsit több élet csillant az orvos szemében, de semmi esetre sem több boldogság. Mulder ismét valami kis recsegést hallott, aztán egy ismerős hangot.– Mulder, én vagyok – szólalt meg Scully.Az ügynöknek minden erejét össze kellett szednie, hogy arca rezzenéstelen maradjon. Talán ez volt a legnehezebb tennivalója az eddigiek közül.– Figyelj ide! – folytatta Scully. – Ne higgy Duane Barrynak! Agysérült pszichopata, akinek egy golyó van a fejében. Nem az, aminek gondolod.Duane hirtelen felkapta a fejét, szeme elkerekedett. Mintha meghallott volna valamit...– Micsoda?Mulder testében és agyában szétáradt az adrenalin.– Csak azt kérdeztem, hogyan találják meg minden alkalommal?Duane Mulder arcát fürkészte, szeme végigsiklott a férfi ártatlan vonásain, az igazságot kereste, aztán bólintott.– Implantátumok segítségével. A fogamban van. Itt – mutatta –, és itt is, a gyomromban.Felemelte az ingét. Mulder csillag alakú sebhelyet látott, közel a köldökéhez. Akár vakbélműtét helye is lehetett. Vagy valami másé...Mulder ismét Scully hangját hallotta.– Bármikor kitörhet, Mulder! Irracionális megnyilvánulásai vannak és erőszakos. Arra figyelj, hogy ne provokáld! Elnyerted a bizalmát. Meg kell próbálnod tárgyalni vele!Rendben, gondolta Mulder. Elnyertem egy agysérült pszichopata bizalmát. Akkor, egyetlen kis gikszer, és...Megpróbált másra koncentrálni, a rossz gondolatok nem segítenek.– Duane.A férfi ránézett.– Engedje el a nőket. Tárgyalni fognak magával, ha őket elengedi.Duane elfordította a fejét, és némán bámulta Gwent és Kimberlyt. A két nő félve nézett vissza.– Jól van! – biztatta Scully. – Beszéltesd! Az akciócsoport már készülődik. Ha nem tudod rávenni, hogy szabadon engedje a túszokat, támadnak.Mulder gondolatban elfintorodott. Támadás. Az FBI univerzális megoldása a váratlan helyzetekben, jó sok robbantással, sérültekkel, golyózáporral a levegőben.– A nők nem számítanak magának, Duane. Engedje el őket! Ez lenne a legjobb döntés.Duane még mindig a két rettegő nőt bámulta. Aztán hirtelen rávágta:– Rendben.Mulder úgy érezte, mintha hideg fuvallat simította volna végig a gerincét.,– Rendben – folytatta Duane –, de a doki mindenképpen velem jön!Mulder bólintott. Üdvözült mozdulat volt, a pap mozdulata a gyóntatószéken, feloldozást adva. Duane látta, felsóhajtott és felállt.– Menjenek! Tűnjenek el innen!Gwen és Kimberly felugrott. Úgy kapaszkodtak egymásba, mintha erős szélben próbálnának előre jutni. Ahogy az ajtó felé tartottak, el kellett menniük Mulder és Duane között. Mozgásuk olyan volt, mint a megrettent állatoké, ugrásra kész, tekintetükben rettegés. És a remény első sugara.Gwen leszegett fejjel ment, de Kimberly egyenesen Duane szemébe nézett. Egyetlen röpke pillanatra megállt.– Csak azt akarom mondani, hogy... hiszek magának – suttogta.Gwen visszafordult, megragadta Kimberly karját, és az ajtó felé húzta. A kulccsal bajlódott, aztán sikerült elfordítania, és kinyitni az ajtót. Duane utánuk nézett, aztán fel-alá járkál a szobában.Olyan, mint egy halott ember, gondolta Mulder.7.A MESTERLÖVÉSZ LESHELYE A HALLIDAY TÉR FELETTA szinte vég nélküli les lassan kifogott a mesterlövészen. Az utazási iroda bejáratát lankadatlanul figyelte, de bizonyos időszakonként egy-egy pillanatra azt vette észre, hogy a kép széle elmosódik. Akkor addig pislogott, amíg minden újra éles nem lett. És néha lazítania kellett a szorításon, a fegyver súlyos volt, ilyenkor kicsit megfeszítette és megcsavargatta az ujjait, amíg azok újra működőképesek nem lettek.Őt is bekapcsolták a központi adóvevő hálózatba, így tudta, hogy valahogy egy kamerát juttattak a szobába. Amikor az utazási iroda ajtaja nyikorogva kinyílt, hirtelen olyan éber lett, mintha tíz eszpresszó kávét gurított volna le egyszerre a torkán. Kihajolt a párkányon, a puskatus hűvösen simult az arcához, és várt...Kitárult az ajtó. Ujja a ravaszra fonódott. Két nő lépett ki, egymásba kapaszkodva, egymást támogatva. A térre vánszorogtak, és azonnal sötét figurák vették őket körül.– Tiszták! – szólt bele a szája elé kanyarodó kis mikrofonba a mesterlövész.Figyelte, hogy milyen szédületes gyorsasággal menekítik a túszokat biztos helyre. Aztán újabb alakok a félhomályban megközelítették az utazási iroda bejáratát.Csak két túsz maradt bent, és a rosszfiú, számolt a mesterlövész magában. De az egyik a mi emberünk. Közben az ajtó becsukódott.Most sem volt esélye. A fenébe.8.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTScully a központi adóvevő előtt ült, fülén fejhallgató. A vonal Mulderrel kötötte össze. Háta mögött a kihangosított mikrofonokból recsegés kísérte a pattogó megállapításokat: megvan, most áll, most megy....Ez valószínűleg a kamerás csapat. Talán végre meghatározták Duane Barry helyzetét. Scully szinte látta maga előtt, ahogy odakint a kommandósok körülveszik az épületet. Mindannyiukat az FBI quanticói központjában képezték ki, ők a legjobbak a világon. Egyre közelebb kerülnek az épülethez, ugrásra készen várnak...Beleszólt mikrofonjába.– Visszaszámlálás, Mulder! Már mennek érted...Közben hallotta, a kintiek visszajelzéseit: egyes pozíció készen, kettes pozíció rendben, és így továbbScully megborzongott, pedig a szobában olyan meleg volt, mint egy gőzfürdőben. Olyan sokat veszíthet. Műidért...9.TRAVEL TIME UTAZÁSI IRODAMulder egy pillanatra sem vette le a szemét Duane-ról, aki merev arccal állt a kétszárnyas ajtó előtt. De nem volt a tűzvonalban. Mulder az ajtóra pillantott. A redőny szélesre tárult, ott, ahonnan Duane letépte a zsinórt, hogy őt megkötözze. A téren most erősebbek voltak a fények, harsányan belopóztak a réseken. Ha a kommandósok közel vannak, akár még be is láthatnak...És lelőhetik.Duane megpördült, mintha valami belemart volna. Mulderre meredt.– Járműre is szükségünk lesz.– Mi legyen, Duane? Autó?– Nem tudom.– És azt tudja, Duane, hogy hova megy?Zavarodott, álmodozó kifejezés ömlött szét lassan Duane vonásain. Felpillantott, mintha valahol a távolban, a tető felett, hallana valamit. Megállt és aztán halkan azt mondta: – Majd ők megmondják nekem.– Az nem lehet, hogy nem tudja, hová megy, Duane.Duane elgyötört arcán még mindig ott volt az a tétova mosoly. Lassan Mulder felé lépett. És ezzel pontosan a bejárati ajtóval került egy vonalba. Fényes, vörös pont kúszott felfelé a nyakán, keresve a koponyáján a megfelelő helyet.Muldernek azonnal eszébe jutott: a nyúltagy...– Duane! – kiáltott rá élesen.A férfi megrándult, mozdulatai az ijedségtől élesebbek, sokkal koncentráltabbak lettek.– Mi az?A vörös pont eltűnt. Mulder magában megkönnyebbülten felsóhajtott, de az érzést egy kissé beárnyékolta bűntudata. Éppen az imént mentette meg Duane Barry életét. De vajon milyen áron? Ő úgy gondolja, hogy érdemes volt. De vajon mi lenne erről a véleménye dr. Hakkie-nak?Tudta, hogy mi vezérelte. Nem a könyörületesség. Kizárólag saját mélységes, legyűrhetetlen vágya. Tudnia kellett.– Tudnom kell, Duane – mondta ki fennhangon is.– Mit? – Duane közelebb lépett, óvatosan ringatózva.– Maga nem hisz nekem. El kell nyernem a bizalmát. Tudnom kell... tudnom kell, hogy igazat mond-e.Duane szemhéja lassan leereszkedett. A szoba hirtelen megtelt valami állati szaggal, a visszafojtott indulatok szagával. Mulderhez hajolt, forró lehelete az arcába csapott.– Micsoda? Maga hazugnak nevezi Duane Barryt? Csak egy lépés választ el a haláltól, gondolta Mulder. Megrázta a fejét.– Nem. – Olyan nyugodtan beszélt, ahogy csak tudott. De minden hiábavaló volt. Ezzel az erővel, akár azzal is próbálkozhatott volna, hogy egy átszakadt gátat a hüvelykujjával dugaszol el. Duane kitört.– Azt hiszi, hogy ezt az egészet csak kitalálom?– Nem. Nem hiszem azt. Bocsásson meg!Duane hangja úgy sivított, mint a túlpörgetett motor, egyre magasabban, egyre ijesztőbben.– Bocsánatot kér?– Duane, figyeljen rám...– Maga is olyan, mint a többiek, igaz? Azt mondta, hogy hisz nekem! De hazudott, ahogy a többiek is!Hátrarántotta Mulder székét, óriási erővel a falnak csapta. Az ügynök feje hátracsapódott. Érezte, hogy valami kicsi és kemény kiesik a füléből, és azonnal tudta, hogy többet már nem fogja hallani a parancsnoki szobát.– Bíztam magában! – ordította Duane artikulálatlan hangon. Sütött belőle a hosszú évek meg nem értettsége és mellőzöttsége.Mulder látta, hogy a férfi lassan felemeli a kezét. Látta, amint célba vette az automata fegyverrel. Látta a cső végén a tátongó lyukat.A kocka el volt vetve.– Duane, mondhatok valamit? Tudom, hogy fáradt... Duane szeme villogott. Egyáltalán nem tűnt fáradtnak.– Valamiről megfeledkezett.– Miről?– Amikor kiengedte a nőket, azok nem zárták kulcsra az ajtót.Duane zavarodottan forgatta körbe a fejét.– Duane, menjen és zárja be az ajtót – mondta Mulder. Ez inkább imának, mint parancsnak hangzott, de Duane még szorosabban markolta a pisztolyát, és elindult az ajtó felé. A fény felé. A puskák célkeresztje felé.– Menjen, Duane, zárja be...Az a kis vörös pont ismét Duane mellén táncolt.Mulder látta, de ezúttal Duane is. Fejét felvetette, nyakán megfeszültek az inak. Szája sikolyra nyílt. Az ajtó üvege mennydörögve robbant a szobába.10.FBI TÚSZMENTŐ AKCIÓCSOPORTScully lekapta a fejhallgatóját, és csak bámulta az óriási hangfalakat. Maga a káosz zúdult ki rajtuk, testek zuhanása, üvegcsörömpölés, kiáltások.– Eltaláltuk, eltaláltuk!Scully lehunyta a szemét. Hallotta a lövést.Kit találtak el?11.HALLIDAY TÉRDuane Barry mozdulatlanul feküdt a hátán. Valami hidegség telepedett a mellére. Nyugtatót kapott. Mint azelőtt. Mindenki körülötte állt, fények villogtak, szeme lassan elvakult. Mint azelőtt. És a fények mögött alakok figyelték. Mint azelőtt.Bár azért volt valami szokatlan is. Két új arc. Az egyik az a Mulder gyerek. És egy nő, egy csinos vöröses hajú nő. Ahogy megpillantotta őket, vonásaik mindörökre beleégtek emlékezetébe. Sosem felejti el őket.12.Scully és Mulder szótlanul nézte, ahogy Duane-t a hordágyra emelték, és betolták a mentőautó hátuljába. A villogó piros-kék fényben Mulder úgy nézett ki, mint akit kicsavartak, mint akinek egy csepp vére sem maradt. Százévesnek tűnt.A mentőnek felbőgött a motorja, szirénájának hangja belehasított az éjszakába, és elvitte Duane Barryt.– Jól vagy, Mulder? – kérdezte Scully.Az ügynök úgy nézett a lányra, mintha most látná életében először.– Igen.– Bármit is érzel most...helyesen cselekedtél.– Tudom. Csak... én tényleg hittem neki. Scully leszegte a fejét. Csak ne látná a férfi arcát! Ott ült rajta a fájdalom.– Néha, amikor ember nagyon akar hinni valamiben...Mulder arca kisimult. Úgy hallgatta Scully szavait, mintha megoldást nyújthatnának bármire. Várta a választ kérdéseire, amit csak ő tudhatott.– Ne ítélkezz magad felett túl szigorúan. Mulder bólintott. De arca sápadt volt, és Scully tudta, hogy a férfi nem ezt a folytatást akarta hallani.13.JEFFERSON MEMORIAL KÓRHÁZRICHMOND, VIRGINIAMulder végigsietett a folyosón. A végén Lucy Kazdint látta beszélgetni egy egyenruhás férfival.A nő látványa felébresztette benne a lelkiismeretfurdalást. Pedig már jobban érezte magát. Az álmok elmúltak egy-két nap alatt, és legalább egy kicsit jobban megértette önmagát. Sok mindent megtanult abban a pillanatban, amikor mindent kockáztatott, hogy feltehessen még egy kérdést Duane Barrynak. De Lucy Kazdin látványa a felszínre hozta azokat a dolgokat, amelyeket legszívesebben elfeledett volna.Odalépett a nőhöz. Az kézfogásra nyújtotta a kezét, és azt mondta:– Mulder ügynök, köszönöm, hogy eljött.– Meglepett a hívása.– Hát igen, ahogy a dolgok alakultak... Bármit is gondol az ott történtekről, szeretném megköszönni, hogy bement és sínre tette az ügyet.Mulder először csak elmosolyodott, aztán hangosan felnevetett.– Mi az? – nézte Kazdin értetlenül.– Nem is tudom. Azt hittem, azért hív ide, hogy jól leszúrjon.Most Kazdin nevette el magát, de valahogy az ő kacagása kissé baljósán csengett. Mulder pontosan emlékezett arra, hogy milyennek látta először, s hogy akkor arra gondolt: ez egy büszke nő. De mégis van valami...valami bűnbánat benne. És ez nem nagyon illik hozzá.Kazdin megfordult, és a kórterem felé indult. Mulder követte. Az egyágyas helyiség meglehetősen nagy volt. Duane Barry egy szabványos kórházi ágyon feküdt, körülvették a szokványos szuszogó kórházi gépek. A/ok a gépek, amelyek a világon mindenütt egyformán mozdulatlanul állnak őrt a kórházi ágyak mellett.Duane orrlyukából a gyomorszonda vége lógott ki. Karjába áttetsző és életet adó folyadék csurgóit az infúziós állványról. Mulder arra gondolt, hogy Duane arcán is ott ül az a jellegzetes, összetört vonás, amely azoknak a sajátja, akik ott álltak a halál kapujában, de valamiért visszafordultak.Mulder és Kazdin egy ideig szótlanul nézte a férfit. Mulder megérezte, hogy a nő emészti magát valami miatt.– Leellenőriztem az adatait – szólalt meg Kazdin. – Tanulságos volt. A balesete sosem tisztázott körülmények között következett be. A saját fegyverével lőtték meg egy drogriadón, aztán ott hagyták az erdőben meghalni. Utána már soha többé nem volt a régi. Elvesztett mindent. A feleségét, a gyerekeit, az otthonát.Mulder megcsóválta a fejét. – Ahogy az lenni szokott.Kazdin megborzongott. Mulder ismét érezte azt a bizonyos légkört.– Tulajdonképpen nem ezért hívattam ide, Mulder ügynök. A röntgenezés során több fémdarabot találtak Duane Barry testében: a fogaiban, a homloküregében és a gyomrában.Mulder döbbenten hallgatta, az izgatottságtól égett a füle. A nő megérezte, hogy darázsfészekbe nyúlt, és gyorsan folytatta.– Én magam ellenőriztem, mert éreztem, hogy magának is ez lenne az első dolga, és valóban: apró lyukakat fúrtak a bal és a jobb mellső metszőfogaiba. Egy fogorvos megvizsgálta, és azt mondta, hogy egyetlen manapság használatos műszer sem lenne alkalmas ilyesmi elvégzésére. Legalábbis nem anélkül, hogy megsértené a fogzománcot.Mulder szerette volna elkapni Kazdin vállát, és jó alaposan megrázni. Megértetni vele, hogy az az ember, aki az ágyon fekszik, látta őket. Hogy Duane Barry ismeri őket. Hogy...– Gondoltam, jobb ha tudja-mondta a nő rezzenéstelen arccal. És Mulder megértette, hogy Lucy Kazdinnak éppen elég, amit tud, annál egy fikarcnyival sem kíváncsi többre.14.FBI TÖRVÉNYSZÉKI LABORATÓRIUMADana Scully elvette Muldertől a kis üvegfiolát, és a fény felé tartotta. Benne megcsavarodott ezüstös fémdarabka hevert. Mulder arcán őrült kíváncsiság.– Lehet, hogy csak egy kis lövedék darab – mondta Scully. – Duane Barry Vietnamban is járt. – Hangja nyugodt, megfontolt és átgondolt volt.– Éppen ott volt, ahol elmondta. A metszőfogaiban. Scully óvatosan megfordította az üveget. A fémdarab tompán csillogott a fényben. Megrázta a fejét.– Azt hiszed, hogy ezt beültették?Mulder felállt. Összezavarodott. Mintha magában kereste volna a választ.– Ha úgy van, Duane Barry igazat mondott, vagy legalábbis valamiféle igazságot.Mulder bólintott. Egyértelmű volt, hogy ő mit gondol. Látta Duane hasán a sebhelyet. A sebhelyet, amely akár egy vakbélműtét nyoma is lehet. De ez a kis fémdarab az üvegcsében onnan származott. Mulder tudta, hogy amire ő gondol, az maga az igazság.– Nézd, hadd vigyem le a ballisztikára, egy pillanat alatt kiderítik – ajánlotta fel Scully.Mulder az üvegre nézett, aztán a nőre. Bólintott, megfordult és kiment a laborból.15.BALLISZTIKAI LABORATÓRIUM FBI PARANCSNOKSÁGJim Comox óvatosan elfordította a masszív ballisztikai analizáló műszerek előtt tárcsát.– Csak egy kicsit igazítok rajta – mormolta.Befejezte a műveletet, elégedetten bólintott, és visszament az asztalához, ahol Scully már javában tanulmányozta a számítógép monitorját.– Mit gondol? – kérdezte izgatottan.– Lehet akár egy lövedékdarab, vagy gránátszilánk is. A peremei tompák, de amikor a testbe hatoltak, valószínűleg még élesek lehettek.Scully bólintott, mintha pontosan valami ilyesmire számított volna.– Ez logikusnak látszik.Comox egy kicsit még igazított a készüléken. A fémdarab képe hirtelen óriásira nőtt a képernyőn. Comox a felnagyított változatra bökött.– De nézze ezt!– Mit?– Ezeket a jeleket. Látja, itt! – Ceruzájával egy sor vékonyka kis jelzésre mutatott.– Olyan, mint valami bélyegző. – Scully hangja bizonytalanul csengett.Comox elmosolyodott.– Mintha megmunkálták volna. Szép munka. Ez a parányi kör, amit éppen csodálunk, mindössze tíz mikron átmérőjű... Miközben ezt mondta, már egyáltalán nem mosolygott.– Hm. Furcsa.Scully nem szólt egy szót sem, de arckifejezése elárulta, hogy sok mindenre számított, de erre nem.16.BARENEY ÉJJEL-NAPPALI BOLTJAScully összekotorta maradék apróját, hogy lecsatolhasson egy bevásárlókocsit a láncról. Későre járt. A nagy szupermarket kihalt volt. Scully kissé kába volt, kész lett volna azonnal az ágyba zuhanni, és 24 órán keresztül csak aludni. Tekintete céltalanul vándorolt, aztán megállapodott a pénztáros kezén, amely éppen a zöldségeket húzta át a lézerleolvasó felett. Scully látta a vörös fényt a sötét üveg alatt.A pénztáros most a fánkokat húzta át a fény felett, de semmi sem történt. Felvette a zacskót, megfordította, és leolvasta a kódot. Scully meredten bámulta. Valami ott motoszkált a fejében. A pénztáros végzett, és bepakolta a szatyorba az árukat. Scully felé lendítette a csomagot, és közölte az árát.– Huszonhárom harminchét.Scully átnyújtotta a hitelkártyáját, mire a pénztáros mentegetőzve elvitte, mondván, csak a másik leolvasó működik. Scully követte a tekintetével, amint távolodott. Aztán kabátja zsebéből előhúzott egy kis üvegfiolát. Körülnézett, senki sem figyelte, előrehajolt, és áthúzta a lézerleolvasó fölött az üvegcsét.A regiszter őrült sípolásba kezdett. Scully riadtan hátrahúzódott. Visszatette a fiolát a zsebébe. Az árat mutató kijelzőn számok és jelek futottak gyors egymásutánban. A sípolásnak nem akart vége szakadni.A pénztáros azonnal visszasietett, a kijelzőre meredt, aztán a sípoló leolvasóra.– Mit csinált vele? – kérdezte ingerülten.– Semmit. Nem tudom mi történhetett. – Scully vállára akasztotta a táskáját, és gyorsan kisétált. A pénztáros egy ideig nézett utána, aztán megcsóválta a fejét. Az éjszakai műszakban olykor történtek furcsa dolgok.17.JEFFERSON MEMORIAL KÓRHÁZDuane Barry csendben és moccanás nélkül feküdt, a gépek felügyelték életfunkcióit. Szeme zárva volt. A fehér függönyöket behúzták az ágya körül.A kórteremben felvillanó fényben volt valami nem evilági tisztaság. Egyre erősebb lett, és Duane alvó alakja úgy festett, mint egy fotó negatívja.A férfi szeme felpattant. Agyában végigsöpört az ismerős szél, s felkavart emlékek közül előbukkant a letépett tapéta és a puszta falak képe. Képtelen volt megmozdulni. Az ősi pánik szétáradt a csontjaiban.Abban a pillanatban már ott is voltak, egyre közelebb jöttek. A hosszúkás fejű alakok. Őt nézték. Őt hallgatták. Őt figyelték.Duane-on eluralkodott az őrület. Levegőért kapkodott, és a matrachoz csapdosta a testét. Ordítva kitépte az orrából a gyomorszondát, karjából az infúziót. A hátul nyitott kórházi hálóing alól kivillant meztelen teste.Az ajtó felé rohant, szája néma sikolyra nyílt. Odakint a rendőr éppen elfordult, telefonon beszélt valakivel.Duane egyetlen pillanatig sem habozott. Magasra emelte az infúziós állványt, és lesújtott vele. A rendőr egyetlen hang nélkül összerogyott. Duane hálóingét friss vérfolt színezte, sebe felszakadt, de rá sem hederített. Átlépte a rendőr testét, kirohant a folyosóra, és eltűnt.18.DANA SCULLY LAKÁSAWASHINGTON D.C.Scully az ablaknál állt. Hirtelen vihar támadt. Szél tépázta a sötét fákat és bokrokat. Az ablakon hangosan dobolt az eső.Scully egyik kezével telefont tartott a füléhez, a másikban apró üvegcse volt. Hallgatta, amint a másik készülék megcsörren, egyszer, kétszer, háromszor. Az ötödikre Fox Mulder üzenetrögzítője vette fel.– Ez Fox Mulder vonala. Nem vagyok itthon. Hagyjon üzenetet.– Mulder, én vagyok. – Scully hangja izgatott volt, zavarodott. – Valami nagyon furcsa történt. Az a kis fémdarab, amit kivettek Duane Barryból... van rajta valami kód...Az ablak felé fordult, amikor egy újabb erős széllökés alaposan megdöngette.– Átfuttattam egy lézerleolvasó felett, és valamilyen számsor jött ki. Mi a fene ez az egész, Mulder? Olyan mintha... mintha valaki katalogizálni akarta volna Duane Barryt. Olyan...Valami nekicsapódott az ablaknak, de túl sötét volt, hogy lássa, mi az. Scully leengedte a telefont, és közelebb lépett, a sötétséget fürkészte. Meghúzta a roletta zsinórját, az felszaladt. És ott volt...Duane Barry, az arcán esőcseppek folytak lefelé, mint a végtelen könnyek.19.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON D.C.Mulder üzenetrögzítője az asztalon feküdt a sötétben. Kazettája szorgalmasan pörgött, és felvett mindent.Felvette Scully sikolyát. Felvette az ablaküveg csörömpölését. Felvette a műanyag tompa puffanását, amint Scully telefonja a földre esett.Tökéletesen felvette Duane Barry ordítását is.– Gyere, te kurva!Felvette Scully utolsó könyörgését.– Mulder! Segítségre van szükségem! A magnó kikapcsolt, és néma maradt. A kazetta már nem forgott. A gép türelmesen, békésen várta a következő üzenetet.
Második könyv:FelemelkedésÖtödik fejezet1.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON D. C. 23:23Fox Mulder belépett lakása ajtaján, megrázta a fejét vízpermettel terítve be a környező bútorokat. Villámfény világította meg zsúfolt asztalát és fáradt vonásait. Az ablakon esőcseppek kopogtak.Zakóját a pamlag felé hajította, megdörzsölte nedves arcát, és az üzenetrögzítőre pillantott. A piros gomb villogott.Leült a telefon mellé, és megnyomta a visszajátszó gombot. A kazetta már elég öregecske volt, a hangminősége így nem volt olyan fényes, mint újkorában. De Dana Scully hangját azonnal felismerte.– Mulder, én vagyok. Valami nagyon furcsa történt. Az a kis fémdarab, amit kivettek Duane Barryból... van rajta valami kód... Mulder izgatottan előrehajolt.– Átfuttattam egy lézerleolvasó felett, és valamilyen számsor jött ki. Mi a fene ez az egész, Mulder? Olyan mintha... mintha valaki katalogizálni akarta volna Duane Barryt. Olyan...Scully hangja elnémult, egyértelmű volt, hogy valami megzavarta. Mulder döbbenten figyelte a csendet. Aztán hirtelen zaj. Scully sikolya. A háttérben üvegcsörömpölés. Műanyag csattanása. Mulder saját telefonjára pillantott, és már látta is maga előtt, ahogy valamilyen hirtelen erő hatására a földre zuhan.– Gyere, te kurva!Most már félig felemelkedett a székéből Bár kissé torz volt, Mulder ezt a hangot is felismerte. De amikor tulajdonosát legutóbb látta, az mozdulatlanul, kómában feküdt egy kórteremben, s a folyosón fegyveres őr felügyelte.– Mulder, segítségre van szükségem!Aztán éles csattanás következett, mintha valami súlyos tárgy eltalálta volna a kagylót. De Mulder ezt már alig hallotta. Scully segélykérése csengett a fülében, s a zakójáért nyúlt. Egy pillanattal később becsapódott mögötte a lakás ajtaja.2.23:46Az utcák felületét sötétre festette az éjszakai eső. A járdákat juhar- és fűzfák szegélyezték, lombjuk sejtelmes árnyakat vetett az aszfaltra. A lámpák sápadt fénye csak még kísértetiesebbé tette az összhatást.Mulder gyorsan hajtott. Keze remegett, olyan erővel szorította a kormánykereket Az autó reflektora messzire világított előre, és váratlan akadályokat tett láthatóvá az úton: egy kitört szélvédőt, egy kukát, egy zölden villogó szemű macskát, aki megdermedt a pániktól a száguldó kocsi láttán. A kerekek alól vízsugár fröccsent, amikor az egyik éles kanyarban kifarolt. Mulder majdnem elvesztette az uralmát az autó felett, de aztán sikerült ismét egyenesbe hoznia, és megint felbőgette a motort.Fáradt agyából az adrenalin száguldása pillantok alatt kisöpörte a kialvatlanság nyomait.Ha ők voltak...ha Duane Barry...Nem engedte meg magának, hogy befejezze a gondolatot. Nem tehette. Jobb, ha ez az éjféli autózás nyugtatóul szolgál, mint ha félelmét éli ki a sebességben.Egy sarok, aztán egy másik. A távolban már meglátta a vörösen és kéken villogó lámpákat, amelyek mindig balesetet, szerencsétlenséget jeleznek...Majdnem beleszaladt a hirtelen előbukkanó rendőrségi kordonba, kifarolva, csikorgó fékkel tudott csak megállni.Előkapta FBI-igazolványát, ezt a mágikus kulcsot, amely minden ajtót kinyit, minden barikádon áthaladást biztosít, amely elővarázsolja a szükséges iratokat, és kezes báránnyá varázsolja az ideges hivatalnokokat.Rettenetes, őrült vágta volt az üzenetrögzítőtől a lány lakásának bejáratáig, de most megállt. Az ajtó melletti ablak kitört, az üvegszilánkok úgy meredeztek elő a keretből, mint egy foghíjas szájból a fogak. Közelebb hajolt. Az egyik szilánk végére vér tapadt. Óvatosan megérintette a mutatóujjával.Még mindig nedves és kissé sikamlós. Még friss.Felegyenesedett, és belépett a szobába. Minden lámpa égett, mégis valahogy homályos volt az összhatás, ha mástól nem, talán a saját balsejtelmétől. A helyszín éppen olyan volt, mint máskor. Egyenruhás rendőrök siettek el mellette, az FBI bűnügyi technikusai gyűjtögették műanyag zsákjaikba a bűnjeleket, amelyek lehet, hogy nyomra vezetnek, de lehet, hogy semmit sem jelentenek.A földön megpillantotta a barna válltáskát, nem messze az összetört telefonkagylótól. Üres volt és szakadozott. Mellette a parkettán sötét folt terjengett, megrázó látvány volt a tiszta, fényes felületen. Letérdelt és közelről szemügyre vette. Néhány szál bronzosan csillogó hajszál tapadt a vérbe. Aztán még több vérnyom, egészen az üvegasztal tetejéig.Odalépett, és a vörös csíkokat bámulta. Elképzelte, ahogy Scully véres ujjai megpihentek ott egy pillanatra, kétségbeesetten kapaszkodót keresve, aztán lassan lecsúsztak, miközben a testét elhagyta az erő. Ujját óvatosan végighúzta a vérnyomokon, majd a fény felé emelte a kezét, és döbbenten nézte a vörös jeleket.Szinte még mindig nem fogta fel. Zsaruk, technikusok, nyomozók, sápadt arcok, vér. Már százszor látta ezt a képet. Ezek az dolgok mindig éjjel történnek – de mindig valaki mással.De ezúttal Scully volt az áldozat...– Be akarok menni! Eresszenek be!Mulder felkapta a fejét. Egy női hang. Nem tudta azonosítani, de valahogy mégis ismerős volt.– Ne haragudjon, asszonyom, de senki sem zavarhatja a helyszíni szemlét!Ezt a hangot jól ismerte. Alex Krycek. Mi a fenét csinál itt Krycek?– Hiszen ez a lányom lakása! Kérem!Mulder az előszobába sietett, ahol Krycek egy teljesen összetört asszonyt tartóztatott fel. Középkorú volt, a haja egyenes, sötét, még éppen csak őszülő. Szép ráncok futottak kissé lószerű arcán, az a fajta ránc, amely csodálatos mosolyba futhat, ha jól alakulnak a dolgok.Most azonban nem alakultak jól. Az asszony Krycek karját taszigálta, szeme tágra nyílt, és ott ült benne a rettenet.– Ha várna egy kicsit, én... – próbálkozott Krycek.– Kérem, be kell mennem! Mulder hozzájuk lépett.– Mrs. Scully? Margaret Scully?Margaret Scully neve hallatára egy pillanatra feladta a küzdelmet, és Mulderre pillantott. A férfi intett Kryceknek, hogy engedje be. Krycek leengedte a karját, és Margaret Scully besietett. Aztán megállt, sötét szemében borzalom.Mulder először nem értette. Aztán észrevette, hogy mit néz a nő: az ő jobb kezét, amelyet kézfogásra emelt. Az ujjai végén csillogó friss, vörös vérfoltokat bámulta. A nappali felé fordult.– Nincs ott – nyugtatta meg gyengéden. Margaret nagyot nyelt. Szája sarka megremegett.– Hol van?Nem tudom, gondolta Mulder. Talán nem is akarom tudni...3.DANA SCULLY LAKÁSA0:13Mulder a hálószobában a takarosán megvetett ágy felé terelgette Margaret Scullyt, leültette a szélére, itt legalább nem uralkodott el annyira a ház többi részére jellemző zűrzavar. Leült mellé, és átkarolta.– Úgy hisszük, hogy egy szökevény rabolta el, akinek Duane Barry a neve.Margaret úgy nézett rá, mintha valami idegen nyelven beszélne. Aztán vonásai lassan felengedtek és sírni kezdett. Gyomorszorító volt látni, ahogy halkan szipogott. Mulder gyengéden magához ölelte.– Ő volt... aki fogva tartotta azokat a túszokat – állapította meg inkább csak magának a nő. – Igaz, hogy korábban FBI ügynök volt?Mulder bólintott. Ülőhelyükről éppen kiláttak a kitört ablakra. Az asszony arcán lassan peregtek a könnycseppek.– Tudtam, hogy ez fog történni.Mulder meglepetten nézett rá. A nő kiolvasta a kérdést a tekintetéből, és válaszolt is rá.– Azt álmodtam, hogy valaki elviszi.Úgy nézett körül Scully hálószobájában, mintha még sosem járt volna ott.– Furcsa, igaz? – szólalt meg aztán.– Megtaláljuk – vigasztalta Mulder. Mindketten elmerültek saját emlékeikben, saját reményeikben. És saját félelmeikben.– Szerettem volna elmesélni Danának, de nem akartam megijeszteni.Margaret szipogva húzta össze magát. Mulder csak hallgatott. A nő felé fordult. Egyenesen a szemébe nézett, és most látta, milyen lenne, ha mosolyogna. És valóban, egy pillanat múlva az asszony elmosolyodott, bár még mindig könnyek áztatták az arcát.– Kinevetett volna. Nem hisz az ilyen dolgokban.Mulder viszonozta a mosolyt. Megosztották ezt a kis melegséget. Nem, Scully tényleg nem hitt az ilyesféle dolgokban. De a melegség és a közösség érzése hamar szétoszlott, s a sötét igazság közéjük telepedett.Scully hálószobájában ültek, az ő ágyán, de a lány nem volt ott. És ki tudja merre járhat.4.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON D. C.8:03Mulder a hosszú konferenciaasztal mellett ült, és azon töprengett, vajon varázsporral hintették-e be, és láthatatlanná vált-e. A megbeszélés ugyanis már tartott egy ideje, ráadásul a témák nagy része őt is érintette, ennek ellenére mintha ott sem lett volna, egyszerűen nem vettek tudomást a jelenlétéről.Skinner igazgató-helyettes, a közvetlen főnöke, állt, visszafogott tónusa és kimért mozgása jól ellensúlyozta a bürokraták idegeskedését. Most is ezen a hangon szólalt meg.– Scully ügynök jelentésében az áll, hogy Duane Barry erőszakos magatartásáért, deviáns viselkedéséért egy golyó felelős az agyában. Ez a hivatalos álláspont?Az asztal körül ülő ügynökök mind tapasztalt, súlyos, vörös fejű nehézfiúk voltak, vagy vékony, veszélyes férfiak, akik az FBI politikai szárnyát képviselték.Hivatalos álláspont, gondolta Mulder gúnyosan. Szép kifejezés – udvarias, értelmetlen és arctalan. Tudta, hogy Skinner hozzá intézte a kérdést, de nem volt kedve válaszolni. Nem volt kedve részt venni ebben a játékban.Skinner egy pillanatra szünetet tartott, várt. Krycek törte meg a csendet.– Igen, uram – mondta.Skinner ránézett. – Van valami más?Most mindannyian Krycekre pillantottak. Rá mindig lehetett számítani. Ő aztán ismerte ennek a játéknak a szabályait.Egyetlen furcsa pillanatra Muldernek az az érzése támadt, hogy mindenki maszkot hord a szobában. Rajta kívül, saját meztelensége viszont idegesítette.Krycek válaszolt.– Duane Barry meg van győződve arról, hogy elrabolják a földönkívüliek. Azt hiszi, hogy ha valaki mást visz el cserébe, akkor ő maradhat.Az asztal körül ülők zavartan feszengtek. Csak egyetlen ember látszott nyugodtnak, vagy azért, mert nem hitte el amit hallott, vagy azért, mert elhitte, de ő nem az asztalnál ült. A fal melletti repedezett bőrszéken ült. A szemhéját félig leeresztette. Nikotintól sárga ujjai között most is egy Morley cigarettát tartott. A metronóm rendszerességével szívott belőle egyet-egyet. A füst lusta felhőkben gomolygott elő orrlyukából. Ő megmaradt a színfalak mögött, onnan nézte a többieket. Mulder nem tudta a nevét. Csak a Cigarettás Férfinak hívta magában, és valahol mélyen a zsigereiben, megmagyarázhatatlan módon érezte, hogy félnie kell tőle.A Cigarettás Férfi tekintete Mulderen pihent, és egyáltalán nem érdekelte a hivatalos álláspont.Skinner kopasz feje teteje izzadságtól fénylett a lámpák melegében. Jól megtermett férfi volt, olyan sűrű, izmos fajta. Feltűnően rendszerető, aki folyamatosan zavaros, rendetlen szituációkkal küzdött. A legjobb tudása szerint tette a dolgát, de nem túl lelkesen. Közelebb hajolt Krycekhez.– Szóval idegenek parancsait követi?– Igen.Skinner bólintott. Ezzel is megbirkózik, mint ahogy eddig minden útját keresztező őrülettel megbirkózott. Nyugodtan, érzelmektől mentesen és éles eszűen. Ez utóbbi jellemének legmeglepőbb eleme volt – olyannyira, hogy ezek az emberek talán sosem érezték meg, hogy mennyire veszélyes.Skinner visszafordult Mulder felé.– Mulder, melyik magyarázattal ért egyet?A férfi felpillantott, egészen meglepetten, hogy végül mégiscsak észrevették. Tudta, hogy minek tartják őt ezek az emberek. Bajkeverőnek, aki csak zaklatja őket a kérdéseivel, amelyeket nem akarnak hallani. Remek. Hát akkor itt van nekik még egy.– Az a kérdés, hogy hogyan jutott el Scullyhoz. Egy húsos képű ügynök ingerülten közbevágott.– Azt hiszi, hogy a földönkívüliek árulták el neki a címét? – Hangján érezhető volt, hogy nehezére esik elviselni a földönkívüliek létezésében való hitet, talán Duane Barryt, de még magát Muldert is.De Muldert egyáltalán nem érdekelte, hogy az ügynökök miben hittek és miben nem. A tények magukért beszéltek. Az igazságról itt senki sem akart tudomást venni.– Scully ügynöknél volt egy darab fém, amelyet Duane Barry testéből operáltak ki. Egy implantátum, amelyet ő maga nyomkövetőnek nevezett.Mulder végignézett az asztal körül ülőkön, és látta, hogy alig tudják visszatartani a röhögést. Mind, kivéve azt a férfi, a füstbe burkolózva. A Cigarettás Férfi feszülten figyelt, és egyáltalán nem vigyorgott.Mulder folytatta.– Scully ügynök azt is mondta, hogy végzetes hibát követtek el Duane Barry állapotának megítélésekor. De ez még mindig nem magyarázza meg, honnan tudta a lakcímét.Skinner megérezte, hogy Mulder kérdés felvetése kellemetlenül érinti a jelenlévőket, így gyorsan közbelépett.– És vajon hová vitte?– Nem tudom. Egy hegyről beszélt, de nem tudta pontosan, hogy hol van.Skinner bólintott, a tudomásulvétel gyors mozdulata volt ez, és nem az egyetértésé. Egyáltalán nem szerette ezt az egészet. Semmi szokványos nem volt, amiben megkapaszkodhatott volna, mint a bulldog, amelyen eligazodhatott volna. Az egyetlen dolog amiben biztos volt, hogy Dana Scully eltűnt. Ezzel meg kell birkózni.– Bárhogy is jutott el hozzá, és bármi is volt az indoka, elvitte Scully ügynök fegyverét és kocsiját. Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az ügy nagyon fontos, és minden lehetséges eszközzel azon kell lennünk, hogy minél előbb megoldjuk.Szünetet tartott, elégedett volt azzal, amit elmondott. Ne vedd figyelembe az őrületet! Dolgozz az ismert elemekkel, a megfoghatóval! Érezte a többiek rokonszenvét, és tudta, hogy ők is hasonlóan gondolkodnak. Mulderre pillantott.– Szeretném, ha átadná az iratait a túszmentő akciócsoportnak. Mulder felállt. – Szeretném magam összefoglalni, ha... Skinner egészen közel hajolt az ügynökhöz.– Menjen haza, Mulder ügynök! Egész éjjel ébren volt. Aludnia kell egy kicsit.Menjek el, és ne zavarjam őket, gondolta Mulder. De még ahhoz is túl fásult volt, hogy megmozduljon. Többet tudott Duane Barryról – és Dana Scullyról –, mint bárki a szobában, és mégis ki akarják zárni? Ennek nem volt túl sok értelme, úgyhogy nehezen vette tudomásul, hogy mégis ez a helyzet.– Ismerem Duane Barryt. Beleláttam a fejébe. Tudom, hogyan gondolkodik.Skinner megrázta a fejét. Látszott rajta, hogy aggódik, de megingathatatlan.– Nem! Túl közel állt magához ez az ügy. Ha hasznunkra lehet, majd szólunk.Túl közel? Micsoda őrültség ez?– Uram...– Ez parancs, Mulder ügynök!Skinner Krycekre pillantott, aki – micsoda meglepetés! – már éppen izgatottan felállni készült. A tökéletes kiscserkész.– Bizonyosodjon meg róla, hogy rendben hazaért! – utasította Skinner.Mulder érezte, hogy minden szempár rá szegeződik, érezte bürokratikus érdektelenségük súlyát. Egy pillanatra valami sötét és meleg emelkedett a gyomrában, szerette volna letépni maszkjukat, leszaggatni, amit alatta talál, és meglelni az igazságot. Ha van ilyen egyáltalán...Ehelyett Alex Krycek szemébe nézett, miközben az segítőkészen vigyorgott, s már az ajtó felé indult. A melegség szétoszlott. Mi értelme is lenne?Hagyta, hogy Krycek elkísérje.5.RIXEYVILLE-HEZ KÖZEL11:23Duane Barry nem igazán figyelt a rádióból harsogva feldübörgő zenére, de a szöveg eljutott agyának maradékába, sőt úgy érezte, hogy az énekes egyenesen neki énekel. Ezt egyáltalán nem találta különösnek. Amúgy is állandóan hangokat hallott. Miért éppen ez lett volna furcsa?– Látni fogod a rémálmaidban, látni fogod az álmaidban – búgta a mély, titokzatos hang dermesztőén. A basszgitár dörmögött, és a gitár vijjogott a háttérben. – A semmiből fog előtűnni, de nem az, aminek látszik.Nem, gondolta Duane, sosem az, aminek látszik. Ijesztő monotóniával vezetett, szeme kiszáradt, és szája sarkában ideges rángás indult.Nem volt benne biztos, hogy hol jár, de ez nem is volt baj. Már hosszú ideje nem volt biztos az ilyen dolgokban. Vegyük például ezt az autót. Azé a Scully ügynöké volt. És mit csinált vele?Óh, igen. A csomagtartó.Ez jó érzéssel töltötte el. Valahogy – nem emlékezett pontosan, miképp, csak a vörös pontra a mellén, a robbanásra, aztán a sötétségre –, valahogy elvették tőle Hakkie dokit. Elvették a cseredarabot.De ő okos volt. Talált egy másik helyettesítőt. Őket nem érdekli, hogy kit visznek el, a lényeg, hogy legyen valaki.A lány autója jól ment. Kényelmes úgy élni, ha az embernek jó dolgai vannak, olyanok, amelyek működnek. Mint például az a puska a lába alatt. A lány fegyvere. FBI-os darab. Remek állapotban lehet. Az FBI ügynökök mindig nagy gondot fordítanak a fegyverükre. Ez is a kiképzés része volt, de már nem nagyon emlékezett rá...Az út hegycsúcsok közé kanyarodott. A levegő érezhetően hűvösebb lett, és erdeifenyők illatától terhes. Úgy érezte, hogy ez így van jól, neki emelkednie kell. Egészen a csillagokig.Négyszögletes, zöld útjelző tábla tűnt fel. Rixeyville. A név valamit felszikráztatott gondolatai kuszaságában. Még mindig Virginia. De már közelebb jár. Nemsokára vége lesz az egésznek. Nemsokára szabad lesz – örökre.Duane-on fehér, University of Maryland feliratú póló volt. A lógót lassan eltakarta az egyre terjedő vérfolt. Rápillantott, és rettenetes látomás rontott rá: nyitott mellkasában feküdt a szíve, kifelé pumpálta a vérét.Nem vette észre viszont a véres kórházi műanyag pántot a bal csuklója körül, és a sebet a kézfején, amelyet akkor szerzett, amikor betörte Dana Scully ablakát. Pontosabban Duane Barry úgyszólván semmiről sem vett tudomást, így arról se kormányát jobbra fordította, amikor feltűnt a Egyszerűen csak tudta, hogy arra kell mennie.Feje ismét a zene ritmusára mozgott, teste úgy ringott, mint csónak a folyón, a zene folyóján.Duane Barry csak hajtott, úgy zümmögött magában, mint egy méhraj. A sebességmérő – amelyről szintén nem vett tudomást – ezúttal a 85 és a 90 mérföld közötti vörös sávban mozgott.6.Dana Scully a saját autójának csomagtartójában hevert gúzsba kötve, és a zenét hallgatta. Olyan hangosan bömbölt, hogy a basszus megremegtette a kocsi egész kaszniját.– Csak egy mikroszkopikus fogaskerék vagy a katasztrofális tervben. Az ő vörös jobb keze irányít... – süvítette az énekesVörös jobb kéz, gondolta Scully, óh, édes istenem...7.Roger McCammon a virginiai autópálya-rendőrség alkalmazottja egy keskeny mellékúton parkolt a 229. út elágazásától alig egyórányira. A mai fogás nem volt túl rossz. Hat sebességtúllépés, és egy ittas vezetés. Még három kell, és meglesz a mai napi adagja, és akkor már legalább gondolhat arra, hogy eszik egy almás sutit, és iszik egy kávét Julie-val, a csinos pincérlánnyal a 12. út kamionparkolójában.Hitetlenkedve nézett az autó után, amelyik ebben a pillanatban száguldott el előtte, de olyan őrült tempóval, hogy még a rendszámát sem tudta leolvasni. Magasságos ég, az az őrült legalább kilencven mérfölddel hajtott!Egyszerre indította be a szirénát és a villogót, és tövig nyomva a gázpedált kihajtott az útra. Ennek ellenére, mire sikerült megfordulnia, az üldözött már szinte eltűnt a messzeségben.– Szemét! – mormolta az orra alatt, és felbőgette a 375 lóerős motort. Egy pillanat múlva lehiggadt. A 110 mérföldes sebességnél az autó vibrált, ugyan, de a rendőr tudta, hogy szépen fekszik az úton. A távolság egyre csökkent kettejük között, pedig a fickó nem lassított.Lássuk csak... gyorshajtás, meggondolatlan vezetés, talán egy hivatalos személy megsértése, még esetleg egy ellenszegülés is kijöhet belőle. Jó fogás. Ez a fickó biztosan őrült. Ezt az utat nem ilyen sebességre tervezték.De az is lehet, hogy részeg.8.Egy kis időbe tellett, mire a sziréna magas hangja behatolt a dübörgő zene és a megszállott gondolatok köde mögé. Duane felkapta a fejét, és a visszapillantó tükörben meglátta a kék-vörös villogást.Eleinte semmit sem jelentett neki. El sem tudta képzelni, hogy mit akarhatnak tőle. Tudta, hogy merre tart. És azt is istenverte jól tudta, hogy kik fogják ott várni. Ezen kívül semmi más nem számított, semmi más nem volt valóságos.A tükörben meglátta arcát, a megtört tekintetet, a sebhelyet a homlokán.A sebhely.Ekkor valami bekattant mélyen az agyában.Minden megváltozott.Ereiben szétáradt a pánik, agyát elborította a fehér tűz. Halkan morgott. Aztán összeszorult a torka, mint mindig, és nem kapott levegőt.A fény!Klikk.Elmúlt. Ismét a saját akarata irányította a lélegzését. Ismét ura volt testének, ismét visszatért a való világba. A visszapillantóban rendőrautó lámpáját látta, és ha most leáll vitatkozni, talán sosem jut el... arra a helyre.Látta, hogy a távolban kiszélesedik az út, lábát a gázról a fékre kapta. Megállt, fejét a kezébe temette, ott ült előredőlve, és hallgatta a bömbölő zenét. A rendőrautó mögé kanyarodott, a lámpája még mindig villogott.Csak várt. Valami történni fog. Érezte, hogy így lesz.9.Roger McCammon behúzta a kéziféket, és azt vette észre, hogy szíve hevesebben ver, mint ahogy azt várta. Egy pillanatig azt hitte, hogy a fickó egyáltalán nem fog megállni, de épp amikor már a rádióért nyúlt volna, hogy erősítést kérjen, esetleg egy útblokádot, meglátta, hogy a piros féklámpák kigyulladnak.Letekerte az ablakot. Férfi volt, most már látta. Vagy egy nagyon ronda nő. A zene idegesítette. Nem ismerte a dalt – valami rémség, egy sivítozó énekessel, – de akármi is volt, olyan hangosan szólt, hogy csodálta a fickót, ha nem süketült meg.Előrenyúlt a műszerfalra, és bekapcsolta a videokamerát. Ez még neki is újdonság volt. Mindössze hat hónappal azelőtt kapta. De nagyon jól bevált, főleg ittasok esetén.Ellenőrizte, hogy a zöld, felvételt jelző lámpa világít-e. Világított. Még mindig meglepően kevés késztetést érzett, hogy kinyissa az ajtaját. Hirtelen rádöbbent, milyen kihalt ez az útszakasz. És a harsogó rádiótól eltekintve néma csend volt. Sehol egy madár, még a szél sem libbent, semmi. Libabőrös lett.De Virginia állam nem azért fizette, hogy a hideg rázza. Azért fizette, hogy elvégezze a munkáját. Mély lélegzetet vett, fejébe csapta a sapkáját, lenyomta az ajtókilincset, és kilépett az aszfaltra.Megint mellbe vágta a zaj. A zene itt szinte elviselhetetlen volt. Jobb kezét a csípőjén lógó pisztolytáskára csúsztatta, és kicsatolta. Felcsapta a bőrtok tetejét, és ujjaival körbetapogatta az fegyver markolatának kilógó végét. Negyvennégyes automata, Sivatagi Sas típusú. Már több kart és egy lábat is eltalált vele, de akár egy autó motorját is át tudta volna lőni. Ezt a gondolatot megnyugtatónak találta, miközben megközelítette az autó vezető felőli ajtaját.Magában megállapította, hogy nincs túlzottan ínyére ez a helyzet. A zene csak tovább dübörgött, és valóban valami idegesítő szar volt. És a fickó nem mozdult, nem úgy tűnt, hogy ki akar szállni. Pontosabban, annak sem adta jelét, hogy egyáltalán észrevette a közeledő McCammont. A polgárok általában legalább a fejüket hátrafordítják, hogy megnézzék, kijön feléjük.McCammon néhány méternyire az ajtótól megállt. Ez azt jelentette, hogy a fickó szájába ugyan nem tudott bebámulni, de legalább annyi előnyt szerzett, a lövéshez a pasasnak meg kell fordulnia. És McCammon eltökélte, hogy azonnal előkapja a pisztolyát és lő, ha a férfi keze megmozdul, és van is benne valami.Lehajolt, hogy jobban lásson, megpróbálta túlkiabálni a zenét.– Uram, megkérhetném, hogy kapcsolja ki a rádiót?Duane Barry egy hosszú pillanatig nem mozdult. Aztán megfordult, és McCammon azonnal azt gondolta: a francba!Az arca merev volt. Túl merev. Mintha gipszből öntötték volna ki. Nagyon merev és nagyon izzadt. Sosem jó kombináció.Duane Barry ránézett, és megszólalt.– Megtenném, de tovább kell mennem.Most már riadót fújtak McCammon agyában. Bárki legyen is az, mindenki egy kicsit ideges lesz, ha egy rendőr utasítja valamire. De ez a pasa nem, a tágra nyílt szemével, és rezzenetlen, izzadó arcával.A válasza sem sejtetett semmi jót. Megtenném, de tovább kell mennem? Mi a fene értelme van ennek?McCammon összeráncolta az orrát. Ha piás, elég közel van ahhoz, hogy érezze. De nem csapta meg az alkohol jellegzetes, édeskés-rothadó illata. Volt ugyan valami, bár... Valami bűz, mint az állatok kipárolgása a melegben.A rendőr cirkálójában a videó ezalatt automatikusan vette, amint a férfi közelebb lépett az autóhoz, és egy kicsit lejjebb hajolt. A rádió recsegve megszólalt.– Minden egységnek! Egy FBI ügynököt elraboltak. A körözött személy leírása...De McCammon nem hallhatta a felhívást a Duane autójában ordító zenétől. A rendőr úgy érezte, hogy ebből a ricsajból már többet hallott a kelleténél.– Uram, arra kértem, hogy kapcsolja ki a rádiót!Duane Barry megint elgondolkodott, mintha mindent át kellene futtatnia rejtett belső komputerén. Aztán, mintha bekattant volna valami, előrenyúlt, és kikapcsolta a rádiót. A hirtelen támadt csend szinte dübörgőit.Duane ismét az ablak felé fordult. Arckifejezése megváltozott. Izgatott bocsánatkérés ült rajta, de McCammon ezt sem találta megnyugtatónak.– Rendben, de nem lehetne, hogy büntetést fizessek? Valahová oda kell érnem – magyarázta Duane.A rendőr úgy gondolta, hogy a szavak ugyan rendben vannak, de az a vinnyogó tónus, az alig elfojtott izgalom valahogy egyáltalán nem stimmelt. McCammon elérkezettnek látta az időt, hogy kiszedje ezt a pasast onnan, és alaposan szemügyre vegye.Légy kedves hozzá, gondolta, Tiszteld benne az embert.– Hová? – érdeklődött. Eszébe jutott, hogy mosolyognia kell, de már csak miután feltette a kérdést.– Nem tudom pontosan. Majd ők megmondják, ha már odaértem.Ők? Kik azok az ők?– Uram, tegye a kezét a kormányra, hogy lássam!– Úgy látom, nem érti. Várnak rám. Nem késhetek el!Duane felemelte a bal kezét, és McCammon megpillantotta a vérrel átitatott kórházi azonosítót. Közelebb lépett, és meglátta Duane ingén az elmaszatolódott véres lógót.Előkapta a pisztolyát, és Duane fejének szegezte.– Fel a kezekkel! Szálljon ki az autóból!– Nem, tovább kell mennem! Kérem, hajót akar, ne állítsa meg Duane Barryt!Ha McCammon olyan jól képzett lett volna pszichológiából, mint Fox Mulder, bizonyára felfigyelt volna az egyes szám első személyre, ami a pszichopatáknál azt jelzi, hogy veszélyesnek tartják önmagukat. De nem volt olyan jól képzett. Ennek ellenére is megúszhatta volna. De valami közbejött.Amint McCammon az ajtókilincs felé nyúlt, tompa puffanás hallatszott a kocsi hátulja felől. A rendőr, arcán meglepett kifejezéssel, gondolkodás nélkül a hang irányába fordult. A reflexei vezették.Duane felkapta Scully pisztolyát, kidugta az ablakon, és meghúzta a ravaszt. Valami ösztön még megfordította McCammon fejét, így még láthatta a tátongó lyukat a fegyver csövén, de ez volt minden.Aztán egy ütés a mellén, még egy, és egy harmadik is. Fénycsóva a sötétség.10.Az autó kipufogója éppen a csomagtartó alatt futott. A forróság a kis helyen szinte elviselhetetlen volt.Dana Scully feküdt a sötétben, izzadság borította a testét, belefolyt a szemébe. Mivel keze hátra volt kötözve, nem tudta kitörölni, így szeme egyre jobban égett.Ekkor még szinte semmit sem értett. Látta ugyan, amint Duane Barry beugrik az ablakán, de aztán elájult, és amikor magához tért, már itt volt. Rájött, hogy ez a saját autójának a csomagtartója. Nem álltak meg, csak a motor folyamatos zúgását hallotta. Néha olyan élesen vették a kanyarokat, hogy az őrült sebesség miatt vadul a csomagtartó falához csapódott a teste.Kétszer is azt hitte, hogy az autó felborul, de aztán mégis megállapodott az úton. Amikor a kocsi megállt, és a rádió is elhallgatott, fülelni kezdett. Lehet, hogy csak azért álltak meg, hogy Duane elvégezze a dolgát. De aztán hangokat hallott. Két hangot. Ekkor ütötte meg a csomagtartó tetejét teljes erejéből.Vad és őrült remény vezérelte, amelyet azonban a fegyver dörrenése azonnal ki is oltott. És most ott feküdt a sötétben, remegve, és csak várt.Hallotta a lépések tompa zaját. Aztán a kulcs fémes csikorgását a zárban. Fény tört be, szinte megvakította.– Mmmm – próbált erőlködve szavakat kipréselni a száját leragasztó szigetelőszalag alatt.A tetőt felnyitották. A világosság szinte elviselhetetlen volt. Az örökkévalóságnak tűt, míg végre ki tudta nyitni a szemét, és meglátta Duane Barryt, aki őt bámulta.Jobb kezében pisztoly füstölgőit. Állától lefelé friss vér fröcskölte be a testét. Friss vér és még valami más. Valami szürke és nedves dolog.Hamar rájött, hogy mi az.Agyvelő.
Hatodik fejezet1.FBI PARANCSNOKSÁGVIDEOEGYSÉG15:11Mulder hazament, és megpróbált aludni, de nem sikerült. Mereven feküdt a hátán, a plafont bámulta, s hallgatta a fülében doboló vért. Kétszer sikerült elszenderednie, de szinte azonnal fel is riadt, és a zuhany alá állt. Hideg vízzel kezdte, aztán forrót folyatott magára, aztán megint hideget, és mire megtörölközött és megborotválkozott, ismét emberszabásúnak érezte magát.Kettő óra ötvenkor ért az FBI Parancsnokságra, éppen akkor, amikor az első hírek megérkeztek Roger McCammon meggyilkolásáról. Először senki sem volt biztos abban, hogy van kapcsolat a két ügy között, de háromra megérkezett a futár a videokazettával McCammon kocsijából, és három óra tizenötkor Mulder már Fred Dobonia ügynök válla fölött nézte a fekete-fehér felvételt az FBI videóegységének termében.Dobonia már ezernyi kazettát látott ezen a gépen, de ebben volt valami különleges. Talán mert egy másik ügynök is érintett volt. Vagy talán azért, ahogy az a fickó – Duane Barry, jegyezte meg Dobonia magában – nézett, miközben kiszállt a kocsiból, és átlépett a földön fekvő rendőr teste felett, mintha csak valami szemeteszsák lenne a tegnapi szeméttel...Duane Barry eléggé gondterheltnek tűnt. Dobonia nem tudta pontosan megfogalmazni, milyen típusú aggodalmat látott rajta. A kazetták általában a bankok megfigyelőrendszerei vették fel, vagy kézi kamerák, amelyeket szinte mindenki magával hurcol manapság. Ez jobb szalag volt, mint azok, éles és tiszta, arra tervezték, hogy egy esetleges bírósági tárgyalás során bizonyítékként szerepeljen. Számítógépes felnagyítás nélkül is látta a legapróbb részleteket is.Duane Barry ijesztően nézett ki. Olyan volt, mint azok a fickók – mi is volt annak a filmnek a címe? Az élő halottak éjszakája? Mindegy, szóval úgy nézett ki. Mint egy zombi. Egy zombi, fegyverrel a kezében.Muldernek egy kicsit más jutott eszébe Duane Barryról, miközben a férfi Scully kocsijának csomagtartója felé tartott, Scully fegyvere lógott a jobb kezében, amely úgy himbálózott a teste mellett, mint egy marionett bábué. Duane olyan volt, mint egy kikapcsolt játék, és Mulder kíváncsi lett volna, hogy kik vagy mik rángatják a zsinórokat.Duane odaért a csomagtartóhoz, lehajolt, beledugta a kulcsot a zárba, elfordította és felemelte a tetőt.Mulder előrehajolt. Ott! De túl gyorsan forgott a szalag.– Pörgesse vissza egy kicsit! – kérte.Dobonia végigfuttatta ujjait egy komplikált billentyűsoron, kecsesen, mint egy zongorista. A kép lelassult és megmerevedett...– Ott! – ismételte Mulder. – Most nagyítsa ki azt a területet! – És egy elmosódott pontra mutatott, amely a csomagtartó bal alsó sarkában látszott. Dobonia összevonta a szemöldökét. Egy maszatos szürke folt, ami bármi is lehet. Kijelölte, aztán felnagyította.Amikor az új kép már a fél monitort betöltötte, még mindig zavaros volt és felismerhetetlen. De aztán csak élesedett és élesedett, végül ott volt a tökéletes nagyítás.Dobonia halkan felsóhajtott. – Istenem!– Még életben van – suttogta Mulder.Megigézetten nézte Scully arcát. A lány egy kicsit felemelkedett, épp csak annyira, hogy ki tudjon lesni a csomagtartó pereme felett. Száján széles tapasz. A természetellenes pózból ahogy a vállát tartotta, Mulder azonnal rájött, hogy a kezét hátrakötözték.Szeme tágra nyílt, és tekintete olyan szívszorító volt, mint azoké a szerencsétleneké, akiken eluralkodott a halálfélelem.Muldert majd' szétvetette az indulat. Nem is olyan régen még azon volt, hogy megértse Duane Barryt, hogy a férfi zavarodott elméjébe lásson, hogy eggyé váljék vele. Az együttérzés néhány morzsája még megmaradt, de most, ahogy Scully szemét nézte, a belőle sütő reménytelenséget, már csak egyetlen dolgot érzett Duane Barry iránt: gyűlöletet.Olyan jó lett volna, ha egyszerűen besétálhatna a képbe, ha felemelhetné a pisztolyát, ha láthatná a könnyed fehér füstöt, amely a lövés után száll fel a fegyver csövéből...Elég! Dana életben van.Ez volt a nagy kérdés. Senki sem tudhatta biztosan. Mindenki csak találgatott. Elrabolta az őrült? Vagy egyszerűen csak elvitte egy erdőbe, egy-két golyót repített a fejébe, és holttestét egy faág alá rejtette?Éppen a Travel Time utazási irodában tapasztaltak miatt Mulderben több remény élt, mint a többiekben. Nem tudta biztosan, hogy Duane Barry hogy jutott el Scullyhoz, de azt sejtette, hogy miért.Nem sokkal a túszakció után dr. Hakkie távozott az – ahogy ő nevezte volna – örök horgászvizekre. Ez azt jelentette, hogy Duane első számú jelöltje, rettegett ellensége, akit maga helyett elküldhetett volna az idegenekkel, elérhetetlen távolságba került. A földönkívüli lényeket nem érdekelték a halottak. Élő emberekre volt szükségük a kísérletekhez. És ez volt az, amire Mulder még a legsötétebb pillanataiban is számított. Csak egyetlen okot tudott elképzelni, amiért Duane Barry túszokat ejt: csereárunak használja fel őket. Hogy kiváltsa saját magát.Most, hogy Scully elgyötört tekintetét nézte, érezte, hogy igaza volt. És most már azt is tudta, hogy hol volt Duane és Scully alig három órával azelőtt. Rixeyville, Virginia.De vajon merre tartanak?Felpattant, hirtelen megint nagyon tettre kész volt.– Nyomtassa ki! – mondta türelmetlen hangon.Dobonia bólintott, és kimerevítette a képernyőt. A gép egy pillanatig habozott, majd halkan felbúgott, és kiköpte a floppyt. Dobonia bedugta a lemezt a Mavrigraph-ba, a legkorszerűbb nagysebességű nyomtatóba. Egy pillanattal később Scully arcának három másolata siklott a printer kosarába.Mulder mindhármat felvette, és még egyszer Scully szemébe nézett. Fülébe csengtek a bizonytalan szavak: arra a helyre akarok menni...Duane Barry hangja.De milyen helyre?2.FBI PARANCSNOKSÁGAZ ÜGYNÖKÖK IRODÁJA16:03Az iroda tágas, négyszög alakú helyiség volt. Üvegablakok vették körül az egyik oldalon, a másikon pedig a felügyelők szobái, a konferencia terem és a technikai helyiségek voltak. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik másik hivatal, attól eltekintve, hogy az asztaloknál ülő férfiak és nők mindannyian pisztolyt viseltek.Mulder megdörzsölte a szemét. A zuhany segített valamennyit, az adrenalin-löket, amely Scully arcának láttán áradt szét az ereiben még többet, de most ez az adag energia lassan elfogyott, s ő ott maradt kábultan és fáradtan.Tudta, hogy alvásra lenne szüksége. Tudta, hogy nincs a legjobb formájában. Azt is tudta, hogy akár még hibákat is elkövethet ilyen állapotban, mert agyából minden gondolatot kiszipkáztak. De képtelen volt megállni.Scully fotói asztalának bal oldalán voltak kiterítve. Rendszeresen rájuk pillantott, de figyelmét leginkább az a fekete magnó kötötte le, amelyik szintén az asztalon állt. Megnyomta a lejátszás gombot, és a szalag ismét elindult.– Milyen helyre, Duane? – Ez az ő hangja volt, ez volt az utolsó beszélgetése Duane Barryval, amelyet az utazási irodában vettek fel.– Ahol ez az egész elkezdődött. Ahol először jöttek el értem.– Hol van ez?Itt csend volt a szalagon, és Mulder pontosan emlékezett a reményvesztett, segélykérő kifejezésre Duane arcán, miközben emlékezni próbált.– Van ott egy hegy. Csak megyünk egyre feljebb. Egészen a csillagokig.Mulder csak nézte a magnót, és közben eszébe jutott Duane, amint a következő szavakat kereste. Akkor még nagyon érdekelte, amit Duane mondott, persze nem annyira mint az, hogy miképp menekíthetné ki a túszokat és magát. Most leginkább arra vágyott, hogy jól megszoríthassa Duane torkát, és kipréselhesse belőle az emlékeket.– Nem megyek többet. Soha többet nem vihetik el Duane Barryt. A dokit elvihetik, de engem nem.Mulder megállította a kazettát, aztán visszatekerte.– Van ott egy hegy. Csak megyünk egyre feljebb. Egészen a csillagokig.Mulder ismét erős késztetést érzett, hogy a kukába vágja a szerkezetet. De ennek semmi értelme sem lett volna.Megint visszapörgette, újból meghallgatta.– Egészen a csillagokig.Úgy érezte, hogy tudja. Valahol legbelül lassan gyülekeztek a szükséges darabkák. Talán túl ideges, talán az emlékek kavarognak a kelleténél jobban, de még nem állt össze a kép. De a zsigereiben tudta, csak még azt nem, hogy mit.Átható tekintettel bűvölte a magnót, mintha pszichokinetikus erővel kifaggathatná titkairól. A szalag csak forgott körbe-körbe, hasonlóan Mulder agya.Idegesen megnyomta a stop gombot, és hátradőlt a széken. Szeme sarkából látta Scully arcát, látta a félelmet, látta elkeseredettségét.– Kávét?– Mit? – Merengéséből Alex Krycek sima hangja riasztotta fel. Mulder félig megfordult. Látta, hogy az ügynök belép az irodába, és kezében két gőzölgő bögrét tart. Frissen borotválva, haja makulátlan. Az öltönye olyan volt, mintha most húzta volna ki a tisztító gőzvasalója alól. A cipője tükörfényes, körme gondosan manikűrözve. Krycek akár az FBI-t népszerűsítő katalógusból is előléphetett volna. Mulder nem tudta megfejteni, hogy miért idegesíti Alex Krycek ügynök. Ha darabjaira szedte, semmi baj nem volt vele, de az összhatástól felállt a hátán a szőr.– Hogy aludtál? – kérdezte Krycek, és átnyújtotta Muldernek az egyik bögrét.– Sehogy.Krycek végigmérte az asztalon kiterített fotókat és a magnót. Mulder sóhajtott, belekortyolt a kávéba, letette a bögrét, és újra elindította a magnót. Megint Duane izgatott, érzelemtől fűtött hangja töltötte be a szobát.– Soha többet nem vihetik el Duane Barryt. Krycek gondterhelten ráncolta a homlokát. Kicsit közelebb lépett. Mulder visszatekerte a szalagot, és újra lejátszotta.– Van ott egy hegy. Csak megyünk egyre feljebb. Egészen a csillagokig.– Mi ez? – érdeklődött Krycek.Mulder úgy érezte, hogy valami felvillant az agyában. Éppen erre várt, hogy egy apró dolog majd hirtelen beugrik, s aztán elindul a folyamat, szétzúzza az értetlenség fémhegyét, hogy győzedelmeskedjen a megértés.És most valami történt...– Hol is ölték meg azt a rendőrt?– Rixeyville-ben, Virginiában. A 229. úton.Mulder izgatottan felnézett Krycekre, mintha valamit keresne a másik ügynök vonásaiban. De valójában nem is látta. Mélyen elmerült saját gondolataiban, őrülten kutatott a felszínre törő emlékek között.– Nem a 229. út vezet a Blue Ridge Parkway-hez? Krycek egyáltalán nem tudta követni, de ez nem számított.– De, igen. – felelte.Mulder úgy pattant fel a székből, mintha találat érte volna. A fal mentén végig zöld fémpolcok álltak, amelyeken különféle hasznos kiadványok sorakoztak. Szótárak, enciklopédiák, telefonkönyvek.Mulder odarohant, mögötte a kissé megzavarodott Krycek. A telefonkönyveket abc sorrendben tartották. Mulder végignézte őket, megtalálta a virginiai kötetet, és leemelte a nehéz könyvet. Kinyitotta, átlapozta az oldalakat, aztán egy helyen megállt. Ujja végigkúszott az oldalon, aztán egy keretes hirdetésen megállapodott.– Skyland Mountain – mormolta Mulder halkan.Krycek átlesett a válla felett. Egy grafikát látott, fenyőkkel borított hegycsúcsot kötélpályával, amelyen éppen felfelé kapaszkodott a kabin.A kép alatt csak ennyi állt: Skyland Mountain. Fel a csillagokba.Krycek szeme tágra nyílt. Belekezdett volna valamibe, de még mielőtt megszólalhatott volna, Mulder lecsapta a telefonkönyvet, megfordult és az asztala felé sietett. Felkapta sportzakóját, kihúzta a középső fiókot, és előrántott egy bilincset. Begyömöszölte az egyik zsebébe. Hangja parancsolóan sürgető volt, amikor megszólalt.– Hozd a kocsidat! Öt perc múlva legyél a garázskijáratnál!Krycek észrevette, hogy még mindig a kezében tartja a bögrét. Lecsapta Mulder asztalára, aztán tekintete visszatért Mulder zilált vonásaira.– Hová akarsz menni?– Csak hozd a kocsidat!– És mi lesz Skinnerrel? – aggodalmaskodott Krycek. Mulder tekintete elszánt volt.– Majd én elintézem Skinnert – felelte.Krycek egy pillanatig habozott, aztán bólintott, megfordult, és az ajtó felé indult. Mulder felvette Scully egyik képét, félbehajtotta, és bedugta a zsebébe. Skinner irodája felé pillantott, de aztán lemondóan megrázta a fejét.Egy pillanattal később már a lift felé tartott, amely a garázsba vitte.Skinner úgyis csak azt mondaná neki, hogy nem, és ezt a szót nem engedhette meg magának. Most már nem.3.FBI PARANCSNOKSÁGFÖLDALATTI GARÁZS16:56A garázsban félhomály uralkodott. Egy emberkéz alkotta építmény, ahová sosem tűz be a napfény. A kocsik rendezett sorokban álltak, felnijük tompán csillogott.Krycek az egyik betonoszlop takarásában állt, csak a körvonalai látszottak. Kezében mobiltelefont tartott. Vonásai közel sem voltak már olyan tökéletesek, rendezettek. Néhány repedés mutatkozott a külvilág számára nagy műgonddal felépített álarcon. Izgatottan suttogott.– Visszatartom, amíg el nem viszik a lányt! Felkapta a fejét a sietős léptek kopogására. Mulder tartott fel, zakójának szárnya mögötte lebegett.– Várjanak, most jön... Majd jelentkezem. Bekattintotta a telefon fedelét, és éppen sikerült a zsebébe süllyesztenie mire Mulder odaért.– Menjünk! – kaffant rá ingerülten az ügynök.Krycek bólintott, kinyitotta az autó ajtaját és beült a vezetőülésre. Mulder követte, nagy lendülettel bevágta az ajtót.Krycek bedugta a slusszkulcsot, beindította motort, és csikorgó gumikkal kikanyarodott a parkolóhelyről.A legutolsó sorban, az egyik autóból magányos férfi figyelte őket. Barázdált arca nyugodt, elgondolkodó volt. Néma mobiltelefont tartott a kezében. Aztán becsukta, és letette a műszerfalra. Csendben ült, cigarettája füstje körbelengte, betöltötte a kocsit, kiillant a nyitott ablakon, és szétoszlott a sötétségben.4.211. ÚTWARRENTON, VIRGINIA17:43Tíz mérföld után Mulder nem bírta tovább. – Cseréljünk helyet! – javasolta.Krycek le sem vette a szemét az útról.– Micsoda? Miért?– Úgy vezetsz, mint a saját öreganyád. Úgyhogy cseréljünk, én vezetek!– Hé, én nagyon is jól vezetek!Krycek Mulderre nézett, tekintetében aggodalom villant.– Lassan hajtasz!– Csak betartom a sebességkorlátozást!– Tényleg? FBI ügynökök vagyunk, Alex. Félsz, hogy megbüntetnek?Krycek egyenesen előre meredt. Egy pillanat múlva megrázta a fejét.– Nem. azt hiszem nem.– Akkor gyerünk! Cseréljünk helyet! Komolyan beszélek. Mozdulj már!Krycek idegesen az út szélére kormányozta a kocsit és megállt.– Nem is aludtál egy szemernyit sem. Biztos vagy benne, hogy ez jó....De Mulder már kipattant az autóból. Krycek ajtajához lépett, és kinyitotta.– Gyerünk, szállj ki!A férfi felsóhajtott, kimászott, és átsétált a túloldalra. Mulder becsússzam a vezetőülésre. Krycek még szinte be sem csukhatta az ajtót, amikor társa már felbőgette a motort. Visszakormányozta az autót az útra, a kerekek sarat és kavicsokat spricceltek szerteszét.– Jézusom! – kiáltott fel Krycek. – Legalább azt megengeded, hogy a biztonsági övemet becsatoljam?Mulder ügyet sem vetett rá. Kilencven másodperccel később a sebességmérő szinte kiakadt a jobb oldalon.Most Mulder figyelte mereven az egyenesen futó, üres, kétsávos utat. Az autó finoman és engedelmesen szaladt a keze alatt. Érezte, hogy túl gyorsan hajt – a furcsa, lebegő érzés magyarázata az volt, hogy az autó folyamatosan azon küzdött, hogy ne szakadjon el a talajtól.Az út továbbra is nyílegyenes volt, szürke és mozdulatlan, álmosító...Mulder feje lassan előrebillent.– Hé! – Krycek ijedten kiáltott rá.Mulder felkapta a fejét, éppen időben ahhoz, hogy egy kamion hűtőrácsát lássa vészes gyorsasággal közeledni. Félrerántotta a kormányt, érezte, hogy a kerekek elszakadnak az úttól, és aztán irányíthatatlanul csúsztak tovább a monstrum felé.A kamion süvítve húzott el mellettük, Muldernek az utolsó pillanatban sikerült ismét a jobb oldali sávba kormányozni az autót.Krycek hangja tompa és feszült volt a visszafojtott indulattól.– Elaludtál. Lehet, hogy mégis nekem kellene vezetnem? Mulder rápillantott.– Jól vagyok.– Mennyi ideje is, hogy nem aludtál? Mulder ismét a szélvédő felé fordult.– Mondtam, hogy jól vagyok. – Hangja elárulta, hogy vitának helye nincs, és Krycek nehéz szívvel, de megadta magát. Egy kis idő múlva megszólalt.– Tudtad, hogy a csernobili atomerőmű-baleset is azért következett be, mert valaki elaludt?Mulder lesújtó pillantást lövellt felé. Krycek nem zavartatta magát, folytatta.– És az amerikai közlekedési minisztérium adatai szerint évente 190 ezer végzetes autóbaleset történik az álmosság miatt.– És azt nem számolták össze, hogy hány ember alszik el a statisztikáik fölött?Krycek megcsóválta a fejét, hangjában megbántottság csendült.– Hé, ember, csak megpróbállak ébren tartani!Krycek aggályoskodása egyre szembeötlőbb volt, és ez még a fáradt Muldernek is feltűnt. Újfajta érdeklődéssel szemlélte partnerét.– Nézd – szólalt meg –, tudom, hogy Skinner azt mondta, maradjunk ki ebből. De ha elmondtuk volna neki, akkor az egész nehézlovasságot idevezényelte volna. Attól pedig Duane Barry egészen biztosan kiakadt volna.Krycek szipogott egyet, de aztán bólintott.– Igazad van.Mulder méltóságteljesen vette tudomásul ezt a váratlan egyetértést.– Ha megtaláljuk őket, majd értesítjük az FBI-t.Krycek némán bólintott. Mulder azt gondolta magában, hogy túlságosan engedékeny, nem olyan, mint amilyennek a mindig kifényesített, a nagykönyvből előlépett Alex Kryceket megismerte. Egy pillanatig hasonló érzés kerítette hatalmába, mint délután, a váratlan felfedezés érzése, amikor rájött, hogy a Skyland Mountain a megoldás. De most hamar szétoszlott az illúzió.Krycek kétkedve faggatni kezdte.– Tényleg azt hiszed, hogy az implantátum segítségével találta meg?Mulder egy pillanatra sem vette le a szemét az útról. Ő is éppen ezen a kérdésen rágódott. A reggeli megbeszélésen ebben a formában senki sem tette fel a kérdést. Ez nem is volt meglepő. Főképp azért nem, mert a lehetséges válasz olyan irányba vinné el az ügyet, amellyel senki sem szeretne szembesülni.Szóval Mulder ezen gondolkodott. És legalább egy olyan választ talált, amely eltért első benyomásától. Még senkivel nem beszélt erről, de Krycek most rákérdezett.– Ez a legegyszerűbb magyarázat – felelte. Krycek bólintott.– És a legvalószínűtlenebb.Mulder elvigyorodott, amikor meglátta Krycek felvont szemöldökét. Alex néha olyan gyermekien őszinte volt.– Van más lehetséges megoldás is?Egy pillanatig Mulder elgondolkodott, hogy megemlítse-e a nyári mikulás vagy egy eltévedt vámpír lehetőségét. De inkább visszafojtotta magában a késztetést, és azt mondta, amit valóban gondolt.– Lehet, hogy valaki megadta neki Scully címét. – Szünetez tartott, elgondolkodott. – De azt nem tudom, hogy kicsoda.Krycek a szélvédőn át bámult kifelé, mintha érdeklődése a gondolatmenet iránt hirtelen eltűnt volna. Az a furcsa, rezzenetlen nyugalom újra visszaköltözött az arcára.Mulder nem folytatta. Valami hiányzott, de nem tudott rájönni, hogy mi. És Krycek valószínűleg nem is lesz ebben a segítségére.A szürkület egyre erőteljesebb lett. Magasabbra és magasabbra emelkedtek a Blue Ridge hegyei közé. A fák csúcsát a lemenő nap utolsó sugarai festették aranyra, ugyanazzal az ecsettel, amellyel az ormokat is. A levegő is megváltozott, hűvösebb és frissebb lett, és Mulder esőszagot érzett.Krycek hirtelen felemelte a fejét, és megszólalt.– Itt az út vége. Skyland Mountain.Az út jobb oldalán jókora kerek táblára ugyanaz a kép volt pingálva – persze nagyobban –, mint amit a telefonkönyv hirdetésén látott. A kabin felfelé kúszott a drótkötél-pályán a hegycsúcs felé, amelynek vége a csillagos égboltba veszett. A kép alatt a felirat: Skyland Mountain. Fel a csillagokba.Mulder keményen jobbra rántotta a kormányt. Visszatolatott a keskeny kis ösvényre a tábla mellett, kapaszkodni kezdtek felfelé.5.SKYLAND MOUNTAIN FOGADÓBLUE RIDGE HEGYSÉGMulder végighajtott a keskeny beállón, ami párhuzamos futott a ház bejáratával. A hely tipikusnak volt mondható: szürke zsindelyes épület, mélyen lenyúló tetővel. A fű magasra nőtt, száraz volt és ezüstösen csillogott, az épület nagy üvegablakain minden zsalu zárva volt. Még a hely hangulata is szokványos volt: elhagyatott. Üdülőhely, amelyet elhagytak az üdülők, a turisták, ahol megállt az idő.A drótkötél-pálya az egyik csúcsról a főépület részét képező beszállóhelyig futott. Miután a két ügynök átgázolt a száraz falevelek tengerén, ott találták Dwight Kinget. A férfi keze fekete gépolajtól volt mocskos.Dwight nem örült nekik. De Műidért ez nem érdekelte. Eljutott idáig, az idő sürgette. Nem engedhette meg, hogy egy gondnok feltartóztassa.Dwightnak mutatott egy képet Duane Barryról. A férfi érdeklődve elvette, aztán bólintott.– Igen, itt volt.Krycek közelebb furakodott.– És neki megengedte, hogy a kabinnal menjen fel? Dwight felháborodottan megrázta a fejét.– Dehogy! Nyáron amúgy sem működik a pálya. Mondtam neki, hogy merre találja az utat felfelé.– Mennyi ideje ennek? – kérdezte Krycek.Dwight elgondolkodott mielőtt válaszolt volna. Nem tetszett neki ez az erőszakos férfi, a csinos arcával és a tökéletes élű nadrágjával.– Körülbelül másfél órája – bökte ki végül. Mulder türelmetlenül közbevágott.– Volt vele egy nő?– Nem.– Mennyi ideig tart autóval felmenni a csúcsra?– Valamivel több mint egy óra.– Muszáj felengednie a kabinnal! Dwight megrázta a fejét.– Arról szó sem lehet! Éppen most cseréltük ki a kábelt. Utasokkal még nem próbáltuk ki. – Felemelte piszkos kezét, az éppen elvégzett munka bizonyítékaként. – Autóval kell felmenniük!De mire befejezte, Dwight észrevette, hogy teljesen feleslegesen próbálkozott jobb belátásra bírni a két férfit.– Erre nincs időm! – szögezte le Mulder.Tényleg? Nincs időd? – gondolta magában Dwight. Akkor szakítanod kell.– Nincs más választása! – Fennhangon csak ennyit mondott.S ezzel a maga részéről lezártnak tekintette a beszélgetést. Dwight megszokott kis világában ez a mondat lezárta volna a vitát. De ez nem a megszokott világa volt. Döbbenten kellett tudomásul vennie, hogy ez a Mulder ügynök farkasszemet néz vele, aztán szétnyitja kabátját, és kezét egy hatalmas pisztoly markolatán nyugtatja.– Nem! – mondta Mulder keményen. – Magának nincs más választása!Dwight állkapcsa megfeszült, mivel döbbenten realizálta, hogy valóban nincs más választása. Egyáltalán nincs semmilyen választása.6.IRÁNYÍTÓTEREMSKYLAND MOUNTAIN FOGADÓMiután bevezette őket az irányítóterembe, amelynek nagy, koszos ablakai voltak, és ahol meleg gépzsírszag és forró fémszag terjengett, Dwight észrevette, hogy a két ügynök már rá sem hederít. Ő viszonyt félt. Imádta a bűnügyi sorozatokat, azokon nőtt fel, megnézte mindet. És azokban az FBI emberei mindig jófiúk voltak. Mindig mindent úgy csináltak, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Mindig csinos öltönyt és fénylő cipőt viseltek, mindig udvariasak voltak, még akkor is, ha éppen szarrá verték a rosszfiúkat. Amit mindig meg is tettek a filmek végén.De a tévébeli FBI-os fiúk nem zaklatták az ártatlan polgárokat. És nem lengte körül őket az a hangulat, ami felborzolja az ember idegeit, és izzadságpatakokat indít el a háta közepén. Ez az ellentmondás halálosan meglepte Dwight Kinget. Valahogy nem jött össze, amit a tévében látott és Fox Mulder vigyora. Így nagyon óvatosan kellet eljárnia.A vezérlőpult sokkal bonyolultabbnak tűnt, mint amilyen valójában volt. Mellette futott a drótkötél vége, feketén csillogott a zsírozástól. A falon, majdnem a plafon alatt, rozsdás csörlő kezdett forogni, amint Dwight bekapcsolta a. szerkezetet.Még néhány gombot benyomott. Az öregecske motor egyre gyorsabban dolgozott, sivító hangja megtörte a csendet. Dwight befejezte e ténykedést, és felpillantott az egyetlen tényleg igazán új dologra a helyiségben – két évvel azelőtt a tulajdonosok telepítettek egy zártláncú tévérendszert, hogy megfigyelhessék a pálya többi részét is, az indulástól egészen a csúcsig, még az irányítótermet is. A felső képernyőn Dwight saját magát látta, középen az üres kabint.A hegy az irányítóterem ablaka előtt magasodott, az emelkedőkön hullámzó zöld fákkal. Az utolsó fénysugarakban pára gomolygott. A kabin a drótkötelet tartó toronytól toronyig siklott, mielőtt eltűnt a ködös messzeségben. Dwight szipogott. A levegőben vihar szaga ült. S ez csak még őrültebbé tette ezt az egész helyzetet.Mulderhez fordult.– Rendben, nem akadályozhatom meg, hogy felmenjenek oda. De ha valami baj lesz a kábellel, akkor kikapcsolom ezt az egész szerkezetet. Nem akarom, hogy a halála az én lelkemen száradjon...Ezt a kis hegyi beszédet az utolsó figyelmeztetésnek szánta, hogy felmentse magát a következmények alól, akárhogy is döntsön ez az őrült ügynök. De a harmadik szó után észlelte, hogy magában beszél. Mulder egyszerűen fapofával keresztülnézett rajta, aztán sarkon fordult és otthagyta. Tekintetével követte a férfit, amint végigtrappolt a hosszú betonúton. Dwight mellkasát mélységes, legyűrhetetlen rossz előérzet szorította össze. Nem lesz ennek jó vége. Tényleg nem lesz ennek jó vége.7.SKYLAND MOUNTAIN DRÓTKÖTÉL-PÁLYABESZÁLLÓHELYMulder felpillantott az égre, aztán kinyitotta a kék kabin ajtaját. Éppen bezárta volna maga mögött, amikor Krycek futva utolérte, és felkapaszkodott az ajtó külső küszöbére.– Mit csinálsz? – ordította Krycek. A hangját ugyan megpróbálta visszafogni, de az indulat még így is sütött belőle. Dühe abban is megmutatkozott, hogy őrült erővel próbálta a vállával belökni az ajtót.Mulder közel hajolt hozzá.– Maradj itt, és bármi történjen is, ne engedd, hogy megállítsa a kabint!Kryceket megdöbbentette az események gyorsasága, és most az egyszer sokat nem adott volna egy kis segítségért. Visszalépett az ajtóból. Közben Dwight is megérkezett kacsázva, hogy az utolsó figyelmeztetéseket és tennivalókat elmondja.– Most figyeljen! – ordította a gondnok. – Nyomja meg a “menet" és a “felfelé" gombokat a kapcsolótáblán! A sebességváltó a meredekséget is szabályozza. Ha le akar lassítani.....De Mulder már megint nem figyelt rá. Szeme előtt csak egyetlen cél rajzolódott ki kristálytisztán. Azt hallotta, hogy “menet" és “felfelé", és többre nem is volt szüksége.Megfordult, az kapcsolótáblához sietett a kocsi elejében, és követte Dwight utasításait. Menet. Felfelé. Végre elindult.Dwight tudta, hogy mit beszél. Fémes csikorgással, fülsüketítő sivítással, egyet-kettőt zökkenve haladt a kabin a pályán.Mulder már nem hallotta Dwight utolsó kétségbeesett kérését.– Ne menjen gyorsabban tizenötnél!Még ha hallotta volna sem figyelt volna rá. Minden idegszála egyetlen célra összpontosított. Duane Barryra. És Dana Scullyra. A hegy csúcsára, ahol majd végül összeáll a kép.Mulder emelkedett a csillagok felé. Emelkedett, hogy megtalálja.... őket.
Hetedik fejezet1.SKYLAND MOUNTAIN, DRÓTKÖTÉL-PÁLYAEMELKEDŐBENMulder jobbra tolta a kapcsolót. Félelem, jókedv és türelmetlenség izzott, kavargóit benne, s végül kitört, felforrósítva a halántékát és a füleit. Rápillantott a kerek sebességmérőre. A mutató felfelé kúszott: tíz, tizenöt, húsz...Gyorsabban, gondolta Mulder. Az istenért, gyorsabban!2.SKYLAND MOUNTAIN FOGADÓIRÁNYÍTÓTEREMDwight visszasietett az irányítóterembe, mert aggasztotta az a tompa vibrálás, amit még a talpa alatt is érzett a betonon. Ismerte a gépet, mint a tenyerét. És amikor belépett a terembe, legrémesebb álma vált valóra. A hatalmas sárga csörlő, amely a drótkötelet csévélte, túl gyorsan pörgött, a frissen bezsírozott kábel őrült iramban tekeredett le, kis híján leugrott az orsóról.Az egész helyiség remegett, amikor Dwight leült az irányítópult elé. Nem vette észre, hogy Krycek mögé lépett. Léptei zaját elnyomta a túlmelegedett csörlő és a még le nem tesztelt kábel nyikorgása.Dwight gondolatai közé azonnal befészkelte magát egy rémálom. Mi lesz, ha a kábel elszakad?A gondnok megítélése szerint a kábel legalább olyan vastag volt, mint az ő bicepsze. Ha teljes hosszában lezuhan, az olyan lesz, mintha egy óriási ostor csapna végig a vidéken. A vibrálás végigfut majd a kábelen egészen a csörlőig, és nagy valószínűséggel kiszakítja a helyéből. Egy röpke pillanatig megjelent Dwight lelki szemei előtt a zuhanó, zsíros acéldrót képe. Végül arra a következtetésre jutott, hogy az akár ketté is szelhet egy embert. Annyi se marad belőle, ami egy hamburgerbe jó lenne.Hogy keveredhettem ebbe? – töprengett, miközben fél szemmel a lassan felfelé kúszó sebességmutatót figyelte, a másikkal pedig az irdatlan sárga csörlőt, ami csak forgott, forgott és forgott rendületlenül.3.SKYLAND MOUNTAIN, DRÓTKÖTÉL-PÁLYAEMELKEDŐBEMMulder hunyorogva bámult ki a kabin hatalmas ablakán. Furcsa mód megkönnyebbülést érzett. A szerkezet szépen haladt előre a pályáján, gyengéden ringatózott előre-hátra a szélben. A mozgás régi sítúrák kellemes emlékeit idézte fel, és gyermekkorának vidámparki kirándulásait.A fák csúcsa úgy 30 méterrel lehetett a kabin alatt. A távolban szürke felhők gyülekeztek, a búcsúzó fénysugarak ezüstösen világítottak. A szél is felélénkült, süvítése megtörte a monoton kattogást, amely a tartóoszlopokon való áthaladást kísérte.Mulder agyában ismét az a fekete-fehér film pörgött, amelyet McCammon rendőr autója vett fel, de most az emlékezet szalagja hirtelen kiszíneződött. Scully autója felfelé húzott a hegyi úton, Duane Barry ült a volánnál üres tekintettel. Úgy vezetett, mint egy robot. De hisz azzá is vált! – gondolta Mulder. Egyre feljebb kapaszkodott, a csillagokig emelkedve, arra a helyre, ahol az átélt borzalmak vártak rá. Látta maga előtt Scullyt az oldalán fekve, izmai megmerevedtek a félelemtől, a szája leragasztva a szigetelőszalaggal, szeme a sötétbe mered. Csak fekszik és vár...Mulder megrázta a fejét, megfordult, és a sebességmérőre pillantott. Még mindig csak húsz! A skála mindössze harmincig volt jelölve. Visszalépett a kapcsolótáblához, és továbbkattintotta a sebességkapcsolót. A kabin egyre jobban rázkódott, a sivítás egyre hangosabb és egyre magasabb lett.Mulder nem törődött vele. Ha a szerkezet végsebessége száz lett volna, hát annyival ment volna.4.SKYLAND MOUNTAIN FOGADÓIRÁNYÍTÓTEREMDwight elborzadva figyelte a digitális kijelzőt. Nem volt nagyobb, mint egy hagyományos hálószobai ébresztőóra, de a sebességet precízen mutatta. Most éppen 25.2 volt.Alex Krycek a gondnok bal oldalán állt, s egy kicsit előrehajolt, hogy jobban lássa a kabint a kis monitoron. Dwight felpillantott rá.– Mi a csodát csinál a barátja? – kérdezte. – Megmondtam neki, hogy ne menjen olyan gyorsan!Dwight furcsállta, hogy Krycek csak bólintott, de egyébként nem szólt semmit. Nem mintha tehetne bármit is, gondolta Dwight, de legalább egy kicsivel több érdeklődést mutathatna. Elvégre a partnere van ott fönn, aki az öngyilkosság eléggé különös módját választotta.Dwight a kézi mikrofonért nyúlt. A szájához húzta, és megnyomta az “adás" gombot.– Irányítóterem a kabinnak! Vétel! – szólt bele.Semmi válasz. Megint Krycekre pillantott.– Hallja ezt a hangot?Dwight megfordult, és aggódva a nagy, sárga csörlőre nézett. Egyre jobban nyikorgóit, és a rezgése sem volt már olyan lágy, egyre durvább lett. Dwight összeráncolta a homlokát, amikor maga elé képzelte, hogy milyen terhelésnek van kitéve a kábel.– Ezt a sebességet nem fogja kibírni a drót! Félelme csak újabb okot kapott, amikor a digitális sebességmérőbe pillantott. Majdnem harminc! Szinte lenyomta a torkán a mikrofont.– Lassítson! Lassítson, vagy nekimegy a következő pillérnek!Dwight a monitorra meredt. A kabin már csak ötven méterre volt az első tartóoszloptól. Már csak negyvenöt. Már csak negyven...5.SKYLAND MOUNTAIN, DRÓTKÖTÉL-PÁLYAEMELKEDŐBENMulder a kocsi elejében állt, kifelé bámult. Furcsa megkönnyebbülése abból fakadt, hogy rádöbbent: itt, egyedül a kabinban, időlegesen ugyan, de tökéletesen tehetetlen. Jelképesen és ténylegesen is fel volt függesztve.Azt vette észre, hogy elkalandoznak a gondolatai, de nem tehetett ellene semmit. Ködfoltok szállongtak a kabin körül. Az ablakot finom pára borította. Megdörzsölte a szemét, de így is csak azt látta, hogy nem messze a félholt vastag, szürke falat építettek.Nehezen tudta meghatározni, hogy mi lehet az a magas dolog, ami lassan kibontakozott a ködből. De bármi is legyen, szörnyű gyorsan közeledett.A kis adóvevő már egy ideje sercegett. De most mintha szófoszlányokat is hallott volna.– Túl....lassítsa....Mulder a kapcsolókat tanulmányoztam, míg aztán felfedezett egy hangosítót.– Alig hallom! – kiáltotta, és megnyomta a gombot. Dwight hangja ordítva robbant ki a mikrofonból.– Lassítsa le! Lassítsa le, különben nekimegy...Nekimegy? Minek megy neki?Mulder felkapta a fejét. A köd most már szétoszlott előtte, és élesen láthatóvá vált a torony. Ekkor megérezte, hogy az iszonyatos sebességben a kabin ijesztően kileng.Azonnal kapcsolt. Egyenes neki fog lendülni a betonpillérnek, amikor elhalad mellette. A sebességszabályozót óvatosan balra fordította.A kábel magas, visító hangja hirtelen mélyebb és szelídebb lett. Mulder visszafojtotta a lélegzetét, amint a monumentális szürke acélcsontváz elszáguldott mellette. Most már kifújhatta a levegőt, amit eddig visszatartott. A kabint alig valami választotta el az oszloptól. Mulder hátát jéghideg izzadság borította.Amint a közvetlen veszély elmúlt, ismét jobbra tolta a kart. Most a felhőhegybe siklott bele. Már nem látta a fákat. Az eddigi ezüstös fényből gomolygó, a szürkénél is szürkébb világba ért, mozgó, mégis élettelen világba. Kinézett ugyan az ablakon, de semmit sem látott.A rádió újra csak elektromosan pattogott. Érezte, hogy ismét túlzottan kileng a kabin, aztán valami hatalmasat látott a bal oldalon.Az adóvevő folyamatosan recsegett.– A következő.....jön...– Alig hallom! – ordította a mikrofonba.–.....torony!Mulder ismét visszavett a tempóból. Úgy érezte, mintha már napok óta ott lógna a drótkötél-pályán, ebben az apró kis kabinban. Megint kinézett az ablakon. Egy erősebb széllökés szétkergette a felhőket, és végre meglátta a felső megálló masszív, jól megépített épületét. Már alig háromszáz méter választotta el tőle.Szívverése felgyorsult. Hamarosan az utolsó felvonás következik6.SKYLAND MOUNTAIN FOGADÓIRÁNYÍTÓTEREMAnnak a kamerának a segítségével, amelyet a kabin tetejére erősítettek, Dwight szinte ugyanazt látta, mint Mulder. Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor a ködből a felső terminált látta kibontakozni. Lehet, hogy mindenki ép bőrrel úszhatja meg ezt az egészet, gondolta.Mikrofont tartó kezének görcsös szorítása felengedett. Visszaült a székébe. Érezte, hogy a másik ügynök, az a Krycek, még mindig ott áll mögötte. Már jó ideje, gondolta Dwight. Mióta az őrült partnere elment, ez olyan mereven viselkedett, mint egy zombi.– Milyen közel van? – kérdezte Krycek.– Bármelyik pillanatban odaérhet – felelte a gondnok.Érezte, hogy az ügynök megmozdul, és ez elégnek bizonyult ahhoz, hogy Dwight felkapja a fejét, de elkésett. Krycek fegyverének csöve már a tarkójának feszült, s a golyó olyan erővel csapódott koponyájába, hogy teste kirepült a székből, és szétroncsolva a földre zuhant.Krycek egy pillanatra megállt Dwight teste felett, és elvigyorodott. Ez olyan valószínűtlennek tűnt Krycek máskor nyugodt arcán, mint ha egy porcelánfejű baba feje tört volna szét, feltárva a belsejében rejlő borzalmas valóságot. Diadalmasan megrázta fejét, és elsimított egy elszabadult hajtincset. Megint tökéletes külsővel a vezérlőpult felé fordult. Megnyomta a “állj" gombot, mire a sárga csörlő nyikorogva lelassult, majd megállt.Mulder hangja recsegett a mikrofonban.– Mit csinál? Indítsa el!A vörös vészjelző lámpa villogni kezdett, újabb felhőket söpörve Krycek sima, merev ábrázatára. Hunyorogva nézett fel a hegy csúcsa felé. Lassan előhúzta mobiltelefonját.– Krycek, mi a fene történik ott lenn?Krycek megbizonyosodott, hogy a lenti mikrofon kikapcsolt állapotban van, majd beütött egy számot.– Krycek ügynök, hallasz engem? – Mulder hangja remegett a visszafojtott feszültségtől.A telefon csengett, aztán felvették. Krycek beszélni kezdett.– Ott lóg a pályán. A következő parancsig ott is tartom.A válasz hallatán bólintott. Nyugodt mozdulatokkal összecsukta a telefont, és visszacsúsztatta a zsebébe. Aztán a monitorra pillantott. A kabin ott lógott a pályán, alig kétszáz méterre a végállomástól.Itt legalább nyugton marad, gondolta Krycek. Legalábbis egy ideig.7.SKYLAND MOUNTAIN, DRÓTKÖTÉL-PÁLYAEMELKEDŐBENMulder kinézett a kabin ablakán. A sötétség végleg felülkerekedett, a köd vadul kavargott a hegycsúcs körül. A levegő sűrű volt, és nehéz az ígérkező eső illatától.A férfi a mikrofont szorongatta. Egymás után többször megnyomta az “adás" gombot.– Nincs itt egy nyomorult vészindító? Nem jött válasz. Megint próbálkozott.– Hall engem valaki egyáltalán odalent?Semmi válasz. Dühösen meredt a mikrofonra, aztán visszacsapta a helyére. El sem tudta képzelni, hogy mi történhetett. Lehet, hogy annak a gondnoknak igaza van. A kábel elromlott, nem bírta a terhelést. A rádió pedig a közelgő vihar miatt mondhatta fel a szolgálatot.A ködfüggöny egyre vastagabb lett. Egyetlen röpke pillanatra meglátta a végállomás épületét. Úgy becsülte, hogy néhány száz méterre lehet. Oly közel, s mégis oly távol!A hegyoldal is a felhőkbe veszett, de nem lehetett távolabb harminc méternél. Ez persze több is mint elég ahhoz, hogy kitörje a nyakát, ha leesik.Elég! Ettől nem jut közelebb a csúcshoz. Közelebb Duane-hoz és Scullyhoz. Vadul kutatni kezdett a kabinban. Az oldalfalon egy kis ajtón ez a felirat állt: mentőláda. Feltépte az ajtót, és elkezdte előrángatni a mögötte lévő mélyedésben található dolgokat.Kihúzott egy mentőmellényt, aztán félredobta. Talált egy tekercs kötelet, egy megfejthetetlen rendeltetésű szerkentyűt, a hozzá tartozó használati utasítással.Idegesen felsóhajtott. Újra körülnézett a kabinban. Ott! A mennyezetre erősítve egy létra volt, a vészkijárathoz vezetett, ki a tetőre.A következő pillanatban már le is húzta a szerkezetet, felmászott rajta, és kinyitotta az ajtót. Szél süvítette be a nyíláson, pillanatok alatt megtöltötte a kabint csípős, nedves levegővel. Mulder haja szinte azonnal a koponyájára tapadt a nedvességtől, miközben kimászott a párától síkos fémlétrán a tetőre.Odakint egyensúlyozva jobban látott, így legalább nem homályosította el a tekintetét a párás ablak. És most megpillantotta, ami eddig elkerülte a figyelmét, mert mindig meredeken felfelé, a végállomás felé nézett. Nem egészen tíz méternyire újabb tartópillér tornyosult. Ez az! Oldalán létra futott, egészen a földig. Tíz méter. Igazán nem túl sok. Ha sikerülne...Lassan felnézett a drótkötélre. Csak egyetlen pillanatig habozott. Aztán elkezdett kapaszkodni felfelé, a szél belekapott nadrágszárába és zakójába.8.SKYLAND MOUNTAIN FOGADÓIRÁNYÍTÓTEREMMulder már félig felmászott a kabint felfüggesztő fémrúd síkos felületén, majdnem elérte a kábelt, amikor a kabin ismét mozgásba lendült. Csak az egyik kezével tudott megkapaszkodni, de nem sikerült fogást találnia. Lezuhant.A kabin domború tetejére esett, és csak csúszott, csúszott a mélység felé. Kézzel-lábbal vadul kapálózott, bármilyen kapaszkodó után kutatva. Lába és alsóteste már túllendült a peremen. Csak az utolsó pillanatban tudta ujjai hegyével megragadni a keskeny fém peremet. Ott lógott, erősen himbálózva, miközben a kabin egyre gyorsabban haladt.Mulder a fogát csikorgatta. Úgy érezte, a vállában menten kiszakadnak az izmai. Neki-neki ütődött a kabin oldalának, cipője bőr talpa minduntalan lecsúszott.A világ most csak a keze és karja izmait jelentette. Lehunyta a szemét, és minden erejét arra összpontosította, hogy felhúzza magát. Bal kezének ujjai egy pillanatra elengedték a szorítás, amikor egy különösen erős széllökés rázta meg a kabint. Ereiben szétáradt az adrenalin, olyan érzéssel töltve el, mintha elektromos árammal ingerelték volna az izmait.Egyik cipője végre beakadt a kabin ablakának peremébe, így vissza tudta tornászni magát a tetőre. Aztán csak feküdt ott, remegve, a végkimerülés határán, még mindig az életéért imádkozva, mivel a pillér betonkarja mindössze fél méterrel a teste felett suhant el.E hosszú, megrázó pillanat után Mulder kinyitotta a szemét. Közeledett a végállomás. Kétszáz méter, száz, ötven...és megérkezett!A kabin nagyot zökkenve megállt.10.A SKYLAND HEGY CSÚCSAMulder úgy érezte magát, mintha egy rémálom szereplője lenne: a tüdeje majd' kiszakadt, szíve úgy vert, mint a gőzkalapács. Pára és köd kavargott körülötte. Hirtelen széllökések taszítottak rajta nagyokat. Eső permetezte arcát és lehunyt szemét. A vihar üvöltésétől szinte megsüketül, félig vakon tapogatózott. Ekkor, eléggé bizarr és oda nem illő módon kellemes férfi hang ütötte meg a fülét. Időjárásjelentést mondott, igaz ugyan, hogy egy kissé recsegve. Mintha autórádióból jött volna...– Heves viharok várhatók az est hátralévő részében, tisztább idő holnap reggelre...Aztán megpillantotta a homályos, vörös fényeket. Rettegve rohant feléjük, félt, hogy mit talál ott.Scully autója volt. Mint valami őskori metálszörnyeteg, csillogott a nedvességtől. Mulder megtorpant, előhúzta fegyverét, mindkét kezével megragadta a markolatot, és a vezetőüléshez lépett.Az ajtó nyitva volt. A műszerfal fényei halványzölden világítottak. Közelebb hajolt, fekete zseblámpájával végigpásztázta a hátsó ülést és a padlót.Semmi. De a vezető ülésének háttámláját sötét, beszáradt vérnyomok szennyezték. Egy pillanatig döbbenten bámulta, aztán felegyenesedett. A zseblámpa sárgás fényében jól látszott, hogy Mulder rettenetesen aggódik. Aztán benyúlt a hátsó ülések alá, azonnal megtalálta a csomagtartó nyitóját. Meghúzta a kart, halk fémes kattanást hallott. A csomagtartó teteje néhány centire felpattant.Az a néhány lépés felért több ezer kilométerrel. Térdét a lökhárítónak támasztotta. Mély lélegzetet vett. Aztán lehajol, felemelte a tetőt és bevilágította lámpával.Üres.Lassan, szaggatottan kifújta a levegőt. Legalább holttestet nem talált. Legalább maradt még egy kis remény. A lámpa fényét minden apró zegzugon végigjártatta. Csak egy darabka foszladozó kötéldarabra lelt. Nedves volt. Ezt is vérfoltok tarkították.A lámpa fényében megcsillant valami. Azonnal tudta, hogy mi az: apró aranykereszt, vékony aranyláncon. Amikor legutoljára látta, Scully nyakában lógott. Mindig viselte. Azért emlékezett erre ennyire pontosan, mert sehogy sem illett a lányhoz ez az ékszer. Scully egyáltalán nem hitt semmiféle misztériumban. A vallás, legalábbis amennyire ő tudta, szintén nem sokat jelentett a számára. Mégis viselte ősi szimbólumát.Sokáig nézte a himbálódzó, csillogó ékszert, aztán felsóhajtott, a tenyerébe rejtette, és a zsebébe süllyesztette. Ekkor fénysugár pásztázta végig a környező fák koronáját. Mulder hátrahajtott fejjel pásztázta az eget, megpróbálta kezével árnyékolni szemét. A fény egyre erősebb lett, egészen elvakította. Mély, ritmusos bugás támadt a sötét éjszakában.A jelenség egészen megdöbbentő volt. Mulder egy kicsit habozott, de aztán elkezdett a fény felé rohanni. Hatalmas szél kerekedett, felkapta a leveleket és a gallyakat a földről, és az arcába csapta őket. Karjával megpróbálta védeni magát, és csak futott kitartóan tovább, kezében a pisztolyával.Most megváltozott a hang, lüktető, hullámzó dobbanások ismétlődtek. A tompa zúgást ordítás váltotta fel. A vakító fény hirtelen kihunyt. Csak egy villanásra látta, amint valami óriási fekete alak átsuhan az éjszakai égbolton. Aztán elnyelték a felhők. A ritmikus dobbanás egyre messzebbről jött, fokozatosan elhalkult, majd abbamaradt. A hirtelen támadt csendben nevetés harsant. Örült vihogás.Mulder megrázta a fejét. A szél, a vihar üvöltése, a köd, ez az egész együtt nagyon zavaró volt. Néhány másodpercbe tellett, míg sikerült meghatároznia, hogy honnan jön a furcsa kacaj.Az ég felé emelte a pisztolyát, és belelőtt a levegőbe. A nyihogás még hangosabb lett, aztán sikoltássá, ujjongássá változott. Mulder megfordult, és ott állt előtte: Duane Barry.Esőáztatta arcát a csillagokra emelte. Furcsa táncot lejtett, össze-vissza ugrált, felemelte az öklét, aztán leengedte, és megint felemelte.Mulder rászegezte a fegyverét.– Itt az FBI! Fel a kezekkel!De Duane akár a vihar szüleménye is lehetett, vagy a saját képzeletének játéka. A füle botját sem mozgatta. Ugrándozott és szökellt szakadatlanul. Mulder közelebb lépett.– Azt mondtam, fel a kezekkel!Duane megmerevedett, aztán lassan megfordult. Arca furcsa fintorba torzult. Normális embernél ez mosoly lett volna.Mulder mindvégig egyetlen pontra szögezte a fegyver csövét. Duane mellkasa természetes célpont volt: a vérrel átitatott ing jobb volt, mint a célkereszt.– Hol van? – kérdezte Mulder.Duane megrázkódott. Az egyik kezét az ég felé lendítette.– Kérdezze meg őket! – ordította.Édes istenem, gondolta Mulder. Felpillantott, de semmi mást nem látott, csak a gomolygó ködöt. Lámpájának fényében Duane megint táncolni kezdett. Rángó, tekergő mozdulatai aligha voltak emberinek nevezhetők.Mulder megborzongott. Valaha együtt érzett ezzel az emberrel, megosztotta vele rettenetes élményeit, tudta, hogy azok megváltoztatták. De ez – ez az ugráló, tekergő, vonagló tánc – ez már gyomorforgató és beteges volt.Duane megbűvölten fordult az ég felé, mintha mágnes vonzotta volna. A/tán hirtelen a halántékára szorította a tenyerét, úgy próbálta megakadályozni, hogy szétrobbanjon. Vigyora egyre szélesebb lett.– Szabad vagyok, kurafik! Nem érinthetitek meg többet Duane Barryt!Ahogy megpördült, Mulder meglátta, hogy övéből kilóg Scully pisztolyának markolata. A látvány kizökkentette a kíváncsi vizsgálódásból, amivel a Duane Barryból megmaradt embert nézte. Az őrült a csillagok felé emelte az öklét, és újabb artikulálatlan kiáltás hagyta el a torkát.– Fel a kezekkel! – ordított rá Mulder újra.De a férfi csak táncolt rettenthetetlenül, felszabadultan.Az ügynök közelebb óvakodott.– Feküdjön a földre!Duane pislogva nézte, mint aki meglepődött, hogy egyáltalán ott találja. Mulder őrjöngve ordított a vizes torzóra.– Azt mondtam, hogy feküdjön a földre!A férfi nyerítve elvágódott. Muldernek ismét az volt az érzése, hogy a láthatatlan mozgatózsinórok most szakadtak el.Mulder fölé hajolt, és kirántotta Scully pisztolyát az övéből. Duane mintha észre sem vette volna. Arca nedvesen csillogott, de hogy a ködszitálástól vagy saját könnyeitől, azt nehéz lett volna megmondani. Aztán a hátára fordult, felült és megint az égre emelte tekintetét. Áhítatos kifejezés szelídítette meg vonásait, egy röpke pillanatra szinte szép volt.Mulder hátrahőkölt.– Ne mozduljon!Most először tűnt úgy, hogy Duane rá figyel. Elvigyorodott és megrázta a fejét.– Nem megyek sehova.Mulder a háta mögé lépett, előhúzta a bilincset a zsebéből, és Duane csuklójára kattintottá. Maga felé fordította a férfit.– Hol van? Hová rejtette?Duane úgy nézett Mulderre, mintha kettejük közül az ügynök lenne az őrült.– Elvitték.Mulder kétségbeesetten pásztázta végig a tisztást.– Kik?Duane vállrándítása mindent elárult. Megint az ég felé nézett.– Ők. Mondtam magának, hogy mást fognak elvinni...Mulder a zseblámpát a legnagyobb fényerőre kattintottá, és a férfi arcába világított. Pengeélességű arccsontokat látott, szemeket, amelyek sötéten forogtak a Duane koponyáját feszítő nyomástól, és...És hólyagokat. Apró vörös égésnyomok, mintha valami rettenetesen forró csak egy pillanatra érintette volna Duane-t. Mulder pontosan tudta, hogy mi okozhat ilyen sérülést. Több száz hasonló esetről olvasott már jelentéseket.A fák felől ismét morajlás hallatszott.Mulder megmerevedett, a hang irányába fordult. Erős fehér fény töltötte be a tisztást. Duane arcáról eltűnt az üdvözült mosoly. Egyenesen a fehér fénybe meredt.– Nem! Nem! – ordította.Megpróbált felállni, de Mulder rávetette magát, és visszanyomta a földre. Hátrabilincselt kézzel képtelen volt ellenállni, bár lábaival úgy rúgkapált, mintha azok nem is a testéhez tartoznának.– Neeem!Most már Mulder is látta: hatalmas alakzat emelkedett a tisztás fölé, hosszú fehér fénycsóvával végigpásztázta a nedves talajt. Mulder a bilincsnél fogva megragadta Duane-t. A férfi remegett félelmében, vinnyogott és nyüszített... Aztán, szinte önkívületi állapotban, az őrültek erejével harcolt.Mulder beárnyékolta a szemét. A szél őrülten kavargóit, a föld bőréből apró darabokat kapott fel, s az ég felé repítette a leveleket, gallyakat.A fény egyenes feléjük tartott. Mulder hamarosan felismerte az alakot.Egy helikopter.11.SKYLAND GRILLSKYLAND MOUNTAIN FOGADÓ20:46A véres folt addig terjengett Duane Barry mellén, amíg végül a University of Maryland felirat már egyáltalán nem látszott. Az egyik mentős felhúzta az inget, míg a másik nyomókötést tett a sebre.Mulder az igazgató irodájában állt, amely a kihalt ebédlőből nyílt. Duane-t nézte, állat az öklén pihentette, könyöke a térdén. Figyelte, ahogy az orvosok Duane-on dolgoztak. Le akarták róla venni a bilincset, de Mulder nem engedte meg. Amikor végeztek, kihurcolkodtak a kis szobából, és egyedül hagyták őket. Mulder továbbra sem szólalt meg, bár ez a hosszú némaság talán a legnehezebb dolog volt, amit valaha is csinált. De félt. Ezúttal nem Duane-tól, sokkal inkább önmagától. Szerette volna felhasítani Duane-t, és kitépni belőle az igazságot. De ez...ez helytelen volt. Még mindig működött énjének nyugodtabb, józanabb fele, amely csillapítani próbálta a benne égő tüzes indulatokat. Ez a fele arra biztatta, hogy várjon...Duane hirtelen mintha felismerte volna, hogy milyen helyzetben van. Mulder felé fordult, arca rángatózott. Valaha erős ember volt, félelmetes. Most rémültnek és elveszettnek tűnt. Valami meghalt benne. Mulderre nézett, várakozón.– Mi történt Scullyval azután, hogy kivette a csomagtartóból? – szólalt meg végül Mulder.Duane megnyalta a szája szélét. Szinte udvarias volt, talán még buzgó is, amint válaszolt a kérdésre.– Egy kicsit sétáltunk, fel, a hegy tetejére. Éppen oda, ahol megtalált engem.Mulder bólintott.– Aztán hová vitte?– Én sehová. Ők vitték el. Ez volt a nagy kérdés. Őt helyettem. – Hangja zavarosan csengett.Mulder elgondolkodva figyelte. Eszébe jutott, hogy mire jött rá Scully Duane korábbi sérüléseiről. Arra is emlékezett, hogy vetette rá magát az utazási irodában. Duane teljesen őszintének tűnt. De az őrültek elhiszik a saját fantáziálásaikat is, igaz? Egy pszichopata könnyedén átmegy a hazugságvizsgálaton. És bármi is legyen az igazság a földönkívüliekről, bármit hitt is Duane igaznak, az tény, hogy hatalmas lyuk tátong Duane Barry homloklebenyén.Mulder eldöntötte, hogy saját hazugságvizsgáló detektorára hagyatkozik. Előrehajolt, míg arcát már csupán néhány centi választotta el Duane-étól. Mélyen a férfi szemébe nézett, és lassan azt kérdezte.– Megölte?Duane szaporán pislogott.– Nem.Mulder tovább fodrozta.– Esküszöm – tette hozzá Duane.Mulder még tovább nézte, aztán egy kicsit hátrébb lépett. Az égési sebhelyekre mutatott Duane arcán. Most már jól láthatón kiemelkedtek a felszínből.– Ezeket hol szerezte? Duane lesütötte a szemét.– A hajón.– Milyen hajón?Duane meglepetten felkapta a fejét.– Maga látta!Mulder megrázta a fejét.– Csak egy helikoptert láttam.– Itt voltak. – A férfi hangjában volt valami rendíthetetlen, ami elgondolkodtatta Műidért. – Nem hazudok magának.Hirtelen tágra nyílt a szeme. Valamit bámult Mulder válla felett.– Kérdezze meg őket! – sikoltotta. – Ők tudják, mi történt!Mulder két alakot látott visszatükröződni Duane szemében. De amikor megfordult, csak az üres ablak volt ott. Mire ismét Duane-ra nézett, a jelenség már elmúlt. Nem tudhatta, hogy még mindig ott voltak, mélyen beégtek Duane memóriájába. Ugyanaz a két alak, akik rezzenéstelenül nézték, amint a fúró belemélyedt a fogába....Duane megpróbált felkelni, de a bilincs nem hagyott nagy mozgásteret, és Mulder könnyedén visszanyomta a székre.– Ott voltak kint! Menjen, és nézze meg! Mulder addig tartotta, amíg meg nem nyugodott.– Hagyja abba, Duane! Higgadjon le!– Majd ők megmondják, hogy hol van! A hadsereg is benne van! Csak kérdezze meg őket!Mulder felállt. Ez sehová sem vezet. Hogy is gondolhatta, hogy ki tudja hámozni az igazságot az őrült képzelgések közül? Őrült volt Duane vagy áldozat? Vagy mind a kettő?Hogy is gondolhatta, hogy meg tudja mondani? Idegesen körözött, mint a vad a ketrecben. A szék mögé lépett. Automatikusan lepillantott a bilincsre, hogy még mindig zárva van-e. Ekkor látta meg a műanyag kórházi azonosítót Duane karján. Apró vérfolt volt rajta. Lehajolt, hogy jobban lássa.A pánt alá néhány bronzosan csillogó hajszál szorult. Ugyanez a kép fogadta Scully lakásában, a vértócsa a földön, benne hajszálak.Ugyanaz a vér, ugyanaz a haj?Valami fölsejlett Mulder agyában. Óvatosan levette a hajszálakat, aztán maga felé fordította Duane-t. Az arcába hajolt, hüvelyk és mutatóujja közé csippentve elé tartotta a hajszálakat. Tompán csillogtak a fényben.– Bántotta, Duane? – suttogta Mulder.A férfi szeme fehérje villogott. Megrázta a fejét.– Nem.Mulder keze remegett az indulattól, olyan erővel szorította Scully haját. Duane félve nézett rá.Az ügynök hangja lágy és nyugodt volt.– Akkor ez micsoda?A kérdés ott remegett közöttük. Duane megint megnyalta az ajkát, kinyitotta a száját, majd becsukta. Nem válaszolt semmit.Mulder nem bírta tovább. Duane nyakára kulcsolta a kezét. Emberfeletti erővel megragadta, és a székkel együtt a falnak vágta.Rávetette magát, szinte úgy érezte, hogy Duane húsa szétreped kezei között. Hüvelykujját mélyen a gégéjébe nyomta. Érezte a nyelőcső roppanását.A gyűlölet vörös tüze mindent beborított az agyában. Verd ki belőle! Verd ki a szarháziból, amíg... amíg...Duane arca először vörösre, aztán lilára váltott. A nyelve kilógott az elkékült ajkak közül. A szeme kidülledt, a pupilla tűhegynyire zsugorodott. Halk, gurgulázó hangot adott.Mulder megrázkódott, és szétnyitotta a kezét. Duane Barry hátrahanyatlott a széken, csuklott és köhögött. Mulder elborzadva lépett hátra. A kezére pillantott. Csak néhány másodperc választotta el attól, hogy puszta kézzel megöljön egy fegyvertelen embert. Egy megbilincselt embert.Duane, akinek arcszíne a túlérett cseresznyére emlékeztetett, ránézett.– Bocsásson meg nekem... el kellett vinniük...remélem.... nem fogják bántani... a kísérletek során...Mulder sarkon fordult, és az ajtó felé indult. Szinte bármit elviselt, de ezt nem. Nem volt képes egy szobában maradni Duane Barryval.
Nyolcadik fejezet1.SKYLAND GRILL21:15Mulder kilépett a folyosóra. Alex Krycek már ott várta, arcán élénk érdeklődés.– Hé! Mi a baj? Mit mondott neked? Mulder megrázta a fejét. Még mindig mérges volt, bár most legalább annyira magára, mint Duane Barryra.– Semmire sem mentem vele – felelte. Elsétált Krycek mellett, de aztán lelassított, és megállt.– Egyedül voltál itt kint? – kérdezte elgondolkodva.– Igen. Miért?Mulder fellélegzett. Talán nem is látott semmit Duane szemében tükröződni. Talán csak a fénytörés tette, vagy a saját izgatottsága. Duane koponyájában óriási lyuk tátong. Helikoptereket látott, és repülő csészealjaknak gondolta azokat. Duane őrült. És lehet, gondolta Mulder, hogy én magam is őrült vagyok, hogy egyetlen szavát is meghallgatom...Az ajtóra mutatott.– Senki sem mehet be, és senki sem jöhet ki! – adta ki a parancsot.Krycek bólintott.Mulder a panzió grill-éttermébe sietett. Kinézett az egyik panoráma ablakon. Odakint még mindig mentők álltak, de a zűrzavar már egy kicsit alább hagyott. Éppen ekkor kapcsolta le a villogóját és hajtott el két rendőrautó is.A sötét üvegben saját elgyötört tükörképe nézett vele farkasszemet. Fáradtan lehunyta a szemét. Amikor újra kinyitotta, mintha egy város fényeit látta volna a tavon tükröződni. Közelebb hajolt, de a tetőre szerelt lámpa elvakította. Egy kis idő múlva azonban alkalmazkodott hozzá a szeme. Valahogy furcsa volt az egész, mégis ismerős. A fény lassan pulzált, és egyre erősebb lett...2.VALAHOLDana Scully hideg fémasztalon feküdt. A szeme szorosan zárva. Fehér lepel borította a testét. Az alvó emberek mutatnak életjeleket. Pihegnek, mellkasuk emelkedik és süllyed, szemük a lehunyt szemhéjak alatt REM mozgásokat végez. De Scullyn ezek egyikét sem lehetett megfigyelni. Mozdulatlansága a holttest nyugalma, bár bőre még mindig rózsás volt.Bal karjának egyenes sorban zöld keresztek sorakoztak. Közelebbről szemlélve úgy néztek ki, mint a katonai temetőben a sírkeresztek. A kereszt elfordítva X. Az X pedig a kijelölt pontot jelzi...Feje felett jókora, parabola alakú, radarkészülékre hasonlító szerkezet ereszkedett lassan lefelé. Amint elérte fekvő alakját, furcsa hangon felbőgött. Sebesen forgó tű bújt elő belőle, kísértetiesen emlékeztetett a rovarok szívószervére, hozzá egy tubus csatlakozott, vélhetően azt kellett megtöltenie.Scully szem felpattant, fagyosan kéklett a túlvilági fényben. De felismerésnek, tudatnak nyoma sem volt a tekintetében. Ha az emberi szem a lélek tükre, az ő lelke maga volt az üresség.Pupillái tűhegynyire zsugorodtak. A forgó tű megtalálta a keresztekkel jelölt helyet, és belefúródott a testbe. A lány ajka megmozdult. Halk nyögés szakadt fel az ajkáról, de mintha ennek a hangnak sem lett volna semmi köze hozzá.Sziszegés felelt nyögésére. Hasa előbukkant a lepedők közül, belőle fémcsaphoz hasonló szerkezet állt ki. Ehhez hosszú, átlátszó tubus csatlakozott, amelyben sárga gáz gomolygott.Scully hasa egyre erőteljesebben domborodott. Mozdulatlanul feküdt, miközben húsa mozgott, befogadta azt, amit a gépek belépumpáltak.A tű közben visszahúzódott a karjából. Egyetlen csepp vér sem hullott. A nő teste mintha pihent volna.A sziszegés folytatódott. Scully hasa tovább nőtt, és obszcénül furcsa alakot öltött. A fény egyre vakítóbb lett...3.SKYLAND GRILLMulder zavarodottan ráncolta a homlokát. Az éjszakai fény megdöbbentette. Látott talán valamit? Érzett valamit? És ha igen, mit?Megrázta a fejét. A grill homályos körvonalai ismét élesebbek lettek, amint látása kitisztult. Megfordult, és visszanézett a folyosóra és az igazgató szobájára. Fény szűrődött ki a félig lehúzott roló mögül.Valami nem stimmelt. Az ablakok, az üres folyosó...Az üres folyosó. Krycek. Hol van Krycek?Végigvágtatott az asztalok között, a folyosón. Belesett az iroda ablakán. Krycek Duane Barry előtt ült, szembefordulva vele. Az ajkai mozogtak, Duane megrázta a fejét. Aztán beszélni kezdett.Mulder egyre kevésbé értette a dolgot. Mi beszélni valójuk lehet egymással? Mit mondhat Duane Barry?Nagyot csapott az ablaküvegre. Krycek, aki eddig Duane-ra koncentrált, megfordult. Mi volt az arcán? Bűntudat?Mulder intett neki, hogy jöjjön ki onnan. Krycek még gyorsan mondott valamit Duane-nak búcsúzóul, aztán felállt, és kilépett a folyosóra. Amúgy hűvös magtartása most izgatott és zavart volt.Becsukta maga mögött az ajktót. Mulder közelebb hajolt hozzá, és a fülébe sziszegte.– Mi a fenét csináltál odabent?Krycek zavarodottsága egyre fokozódott. Magyarázkodni kezdett volna, de Mulder éles hangon félbeszakította.– Gyere velem!Krycek követte.– Hallottam, hogy fulladozik. – Megállt, visszanézett az ablakra. – Nem kapott levegőt. Azt mondta, hogy fojtogattad.Mulder belül megremegett a hirtelen rátámadt bűntudattól és az undortól, amit maga iránt érzett. De vajon mit csinált ott Krycek? Az igazat mondta?– Senki sem kérdezheti ki a gyanúsítottat! – közölte Mulder hidegen.– Kivéve téged?– Kivéve engem.Tekintetük egy pillanatra egybefonódott, de Krycek elkapta a tekintetét.– Megkérdezted, hogy hol van Scully? – kérdezte Mulder.– Igen.– És mit felelt? – Krycek szemhéja megremegett.– Elkezdte fütyülni a Stairway to Heavent.Mulder a hallottakon rágódott, míg meg nem ütötte a fülét a második műszak érkezésének zaja a bejárati ajtó felöl.Nem is csoda hogy lúdtalpasoknak hívják őket, gondolta Mulder, miközben a nagyterem felé ballagott. Krycek mögötte.Ott volt Skinner igazgató-helyettes, érzelmeit aranykeretes szemüvege mögé rejtette. Három ügynök követte. Mulder felismerte egyik-másik arcot a konferenciateremből – hány napja, hete, éve már? Ezek a férfiak általában nem voltak elégedettek semmivel, de kényelmetlenségük még nagyobb lett, amikor megpillantották Műidért. Az iroda felé tartottak.– Elkapta Duane Barryt? – kérdezte Skinner.– Igen, uram.Skinner szigorúan nézte, vonásai rendezettek maradtak.– Mulder ügynök, maga megszegte a parancsomat!Mulder csendben állt és várt. De még mielőtt Skinner bármi mást mondhatott volna, az iroda ajtaja kivágódott. Valaki rémülten ordított.– Hívják a mentőket!Mulder és Skinner szinte egyszerre fordultak a hang irányába. Egy pillanatig mindenki dermedten állt. Aztán Mulder őrült vágtába kezdett.Duane Barry a földön feküdt, a két mentős már javában tevékenykedett. A férfi vadul forgó szeme megállapodott Mulderen, aztán lassan visszacsúszott a koponyájába. Nehezen vette a levegőt. A melle zihált. Arca ellilult, szája kék volt. Mulder letérdelt mellé, megragadta a vállát, és kétségbeesetten megrázta.A mentősök szemmel tartották, de tovább tették a dolgukat. Az egyik a respirátort kötötte rá, a másik a mellét pumpálta. Duane halkan hörgött.Még több orvos jött be a szobába, de még mielőtt bármit tehettek volna Duane teste hirtelen ívben megfeszült, szinte teljesen felemelkedett a padlótól. Szemgolyója egy pillanatra megint előbukkant, és Mulderre nézett. Aztán Duane Barry kipréselte a levegőt, megremegett, és örökre megpihent a halálban.Mulder csak nézte a szemeket, amelyek a semmibe révedtek. Duane Barry végre biztonságban volt. Elment arra a helyre, ahol már soha semmi és senki nem bánthatja.Mulder Krycekre, aztán Skinnerre pillantott. Krycek együttérzőnek tűnt, de Skinner teljesen érdektelennek mutatkozott. Duane Barry halott volt. Halott. Oda minden segítség és remény. És mindent elvitt magával.Elvitte Scullyt. Bármit is tudott Duane Barry a lány hollétéről, azt élő ember már meg nem tudhatja.Mulder gyűlölte a férfit ezért a végső, visszafordíthatatlan szökésért, de képtelen volt kitörölni a gondolatot, amely ott motoszkált elgyötört agyában.Nyugodj békében, Duane Barry! Nyugodj végre békében!4.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON, D. C.FÖLDALATTI GARÁZSAlex Krycek lépéseinek zaja nyomasztóan visszhangzóit. Megtalálta az autót, amelyet keresett, körbenézett, hogy nincs-e valaki a közelben, aztán odalépett, és kinyitotta az ajtót. Becsusszant az ülésre, és a másik oldalon ernyedten ülő férfi felé fordult. Ajka rátapadt a cigarettára, lassan beszívta a füstöt, aztán gomolygó felhőt fújt Krycek arcába.Az ügynök elfordította a fejét, hogy legalább ne az egész érje, és élesen megköszörülte a torkát. A Cigarettás Férfi előrehajolt, és elnyomta a csikket a hamutartóban.– Skinner várja a jelentésemet a Duane Barry ügyben. Mit mondjak neki?A Cigarettás Férfi elgondolkodva dörzsölgette az állat.– Mondja el neki az igazat!Krycek csodálkozva nézett rá, mindenre számított, csak erre nem.– Hogy gondolja?– Erősítse meg Mulder verzióját a történtekről. Elnyerte a bizalmát. Most már az a feladata, hogy meg is őrizze.– Még mennyi ideig?– Amíg a küldetése véget nem ér.Krycek elfordult, alig tudta leplezni hirtelen támadt idegességét.– Ha Mulder ilyen nagy gond, miért nem vonjuk ki a forgalomból?– Ez nem lehetséges.– Tényleg nem? Azok után amire rákényszerültem? A Cigarettás Férfi fáradtan megrázta a fejét, idegesítette, hogy a teljesen nyilvánvalót kell magyarázgatnia.– Mulder meggyilkolása egyet jelentene azzal, hogy egyetlen ember hite helyett egy egész keresztes hadjáratot kellene legyőznünk.Krycek nem volt maradéktalanul elégedett a magyarázattal, de nem firtatta tovább a dolgot.– Mi van Scullyval?– Gondoskodunk róla.– Hogyan?A Cigarettás Férfi vonásai megkeményedtek. A látvány nem volt valami kellemes.– Tudatjuk magával, amit tudnia kell.– Azt hiszem jogom van tudni – mondta Krycek.– Magának nincsenek jogai – felelte a Cigarettás Férfi. – Csak parancsokat hajt végre.Kryceket megrázta ez a nyers semmibevétel. A Cigarettás Férfi állta a tekintetét anélkül, hogy bármilyen érzelemnek nyoma lett volna az arcán.– Ha valami problémája van ezzel az üggyel, majd megoldjuk másképp.Meg sem várta Krycek válaszát. Lenyomta a kilincset, és kinyitotta az ajtót. Otthagyta a porig alázott férfit.5.FBI AKADÉMIAQUANTICO, VIRGINIA7:55A hatalmas csempével borított teremben dermesztőén hideg volt. A légkondicionált levegőnek fertőtlenítő szaga volt... és még valami más is. Mulder az acél boncasztal végében állt, és Duane Barry leterített alakját nézte. A fehér lepedőn a melle körül híg, barnás folyadék szivárgott át.Duane lába kilógott a lepel alól. Nagylábujja köré fémdróttal cédulát erősítettek.– Kérem!Mulder merengéséből felzavarva hirtelen mintha Scully hangját hallotta volna. De nem ő volt. Ősz hajú nő tartott felé, vonásai merevek és hivatalosak voltak. Hóna alól a boncolási jegyzőkönyvet Duane mozdulatlan mellkasára tette. Aztán, Mulderre ügyet sem vetve, lehajolt, és kibiztosította a boncasztal kerekein a fékeket.Mulder elolvasta a nevét fehér köpenyének zsebén: dr. Ruth Slaughter.– Mulder ügynök vagyok. Azért jöttem, hogy elolvassam ennek az embernek a boncolási jegyzőkönyvét. A nő végre ránézett.– Ne haragudjon, de még nincsen készen.– Maga a patológus?– Igen.– Megkérdezhetem, hogy mi az eddigi véleménye?Dr. Slaughter felállt. Fellapozta az iratokat. Mulder némi aggódást vélt felfedezni a tekintetében. Semmi jel sem mutatott arra, hogy meg akarná mutatni neki, csak sorolni kezdte, szinte fejből.– Másodfokú égési sérülések az arcon, a nyakon, eltört gége. Ha ezek alapján kellene megállapítanom a halál okát, akkor azt mondanám, hogy fulladás, fojtogatás.Mulder felhúzta a szemöldökét.– Valami mást várt? – kérdezte dr. Slaughter.– Toxikológiai vizsgálatot még nem végzett? Megint a jegyzőkönyvbe pillantott.– Hamarosan befejezem.Aztán Duane mellére tette a dossziét, és gurítani kezdte a kocsit.– Érdekelne, hogy mi lesz az eredménye... A nő csak a válla felett nézett a férfira.– Mikor kerül lemezre a jelentés? – folytatta Mulder.– Ma, kora délelőtt.– Kaphatnék egy másolatot, amilyen hamar csak lehet? Az orvos megrázta a fejét. Furcsa, kitérő kifejezés jelent meg az arcán.– Ne haragudjon, de engedélyeztetnie kell a hadseregben megszokott úton.Mulder szeme elkerekedett.– Mit ért hadseregben megszokott út alatt? Maga nem FBIos?– Quantico katonai felügyelet alá tartozik. – Úgy tűnt, megérezte, hogy ez nem elégséges magyarázat, és hozzáfűzte. – Nem volt szabad FBI-os patológiás ma reggel.Mulder csak meredt maga elé, érezte, hogy saját őrületének falai lassan bezárulnak körülötte. Dr. Slaughter még egy percig nézte, aztán tovább indult, maga előtt tolva Duane Barry holttestét.A kerekekre ráfért volna egy kis olajozás. Nyikorogva vitték Duane-t utolsó útjára, fel, a csillagok közé.6.FBI PARANCSNOKSÁGSKINNER IGAZGATÓ-HELYETTES IRODÁJA10:36Mulder a füstös mennyezetet bámulta, úgy érezte, mintha élete nagysebességű déjá vu lenne. Már ült ebben a szobában, ennél az asztalnál, ezekkel a férfiakkal és nőkkel – mennyi ideje is? És hányszor is?Minden egybevágott, még a Cigarettás Férfi is a megszokott bőrszékén ült a fal mellett. Mulder nézte, amint egy új doboz Morley cigarettát húz elő a zsebéből, feltépi a celofánt, és rágyújt.Skinner hangjának tónusa megváltozott, magára vonva Mulder figyelmét.– A többféle magyarázat közül – mondta – a legvalószínűbb a fulladás, amit közvetlenül a zúzódások és az eltört gége okozott.Skinner szünetet tartott, és jelentőségteljesen Mulderre nézett.– Szeretne hozzászólni, Mulder ügynök?Nem különösebben, gondolta Mulder, s valami oknál fogva ismét a Cigarettás Férfira nézett, aki a megszokott mérgező füstfelhő mögül bámult rá. Mulder ismét Skinner felé fordult.– Nem én öltem meg. Ha ezt akarja sugallani.Mozgolódás támadt az asztal körül.– De megtámadta? – faggatta Skinner.– Scullyról vallattam. Csak lenyomtam a földre, mert nem működött együtt...– És elvesztette az önuralmát – vágott közbe a marhahajcsár képű.– Egy pillanatra. De aztán kimentem a szobából. Akkor Duane Barry még nagyon is élt. Beszéltem is vele. Krycek ügynök is beszélt vele.Skinner gyorsan közbelépett, hogy ne csússzon ki a keze közül a beszélgetés irányítása.– Krycek ügynök azt mondta, azért ment be a szobába, mert a gyanúsított fulladozott.Mulder bólintott. Ez az ő verziója, gondolta.– Krycek ügynök is egyetért azzal, hogy én öltem meg?– Nem. Megerősítette a maga történetét. De van egy halott gyanúsítottunk, Mulder ügynök, de a halálára semmi más kézzelfogható magyarázat nincs. A vezetőség hazugságvizsgálatnak akarja alávetni magukat. Azonnal meg kell jelenniük.Mulder felállt. Magas volt, nyúzott, a végkimerülés határán, borotválatlanul, kócosán. Szeme alatt sötét karikák. Mély lélegzetet vett, és szembefordult a többiekkel.– Van még egy lehetséges oka a halálának!– És mi az?– Mérgezés. Injekcióval vagy szájon át.Skinner szeme szikrákat szórt a szemüveg mögül.– Mérgezés?Az ügynökök az asztal körül izgatottan mozgolódtak. Skinner a boncolási jegyzőkönyvet lapozgatta.– Ez nincs benne a patológus jelentésében – figyelmeztette Mulder.– Miről beszél, Mulder ügynök? – Skinner most már támadásba lendült.– Arról, hogy a vizsgálatok még nem fejeződtek be. Hogy a toxikológiai vizsgálatok eredményét a hadsereg elhallgatta.Mulder úgy vetette ezt oda, mint kutyának a csontot. Skinner azonnal rá is csapott.– Már miért tették volna?– Mert tudják, hogy hol van Scully. – Mulder hangja fegyelmezetten csengett. Tudta, hogy felesleges hisztériát keltenie, amit előad éppen elég hihetetlen anélkül is.A húsos képű ügynök csak bámult rá, látszott rajta, hogy még a gondolatát is elveti annak, amit Mulder mondott.– Mi a fészkes fenétől ilyen őrült maga, Mulder ügynök? – tört ki belőle.– Nem tudom – felelte Mulder. – Talán azért, mert nem bízhatok meg senkiben.És ezzel sarkon fordult, és kiment a szobából. Nem nézett vissza. A többiek is szótlanul, lehajtott fejjel ültek, kivéve Skinnert, aki a Cigarettás Férfi felé fordult.Az viszonozta a pillantást, hosszan slukkolt a cigarettájából. De senki nem szólt egy szót sem.7.FBI PARANCSNOKSÁGMulder a hazugságvizsgáló-helyiség ajtaja felé tartott, izzott benne a harag és a tehetetlenség. Egy pillanatra megtorpant az ajtó előtt, de aztán továbbment. A folyosón meglátta Kryceket. Felgyorsította lépteit.– Szükségem van a kocsikulcsaidra! – mondta. Krycek hátralépett.– Minek? Hová akarsz menni?– Találkoznom kell valakivel – felelte Mulder. Krycek a hazugságvizsgáló felé intett.– De hiszen el kell mennünk....– Kérem őket! – Mulder felé nyújtotta a kezét, és kitárta a tenyerét. Úgy tűnt, hogy Krycek továbbra sem enged, de aztán belenézett Mulder véres szemébe, vállat vont, a zsebébe nyúlt, és beledobta a kulcsokat Mulder tenyerébe.A férfi meg sem köszönte. Csak elsietett Krycek mellett, faképnél hagyta a folyosón. Krycek hosszan kísérte a tekintetével.8.RUSSEL SZENÁTOR IRODÁJAWASHINGTON, D. C.11:45A lépcső öreg, sötét és kopott volt. Mulder lassan kapaszkodott felfelé, mélyen elmerült saját sötét gondolataiban. Áttanulmányozta a kifakult táblát, amely felsorolta az emeleten lévő irodákat. Eszerint az egyik iroda Richard Mathesoné volt. Egy pillanatra megpihent az ajtó előtt, aztán a kopogtatóért nyúlt.A háta mögött megszólalt valaki.– A szenátor most semmit sem tehet magáért.Mulder fellesett a lépcsőfordulóra. Egy pár tökéletesen fényezett cipő, aztán drága gyapjúnadrág szára tűnt fel a képben. Döngő léptekkel jött lefelé, míg Mulder fel nem ismerte X sötét, szakállas alakját. Néhány méterre tőle megállt, és lenézett rá.– Miért? – kérdezte Mulder.– Legalábbis ha nem akar politikai öngyilkosságot elkövetni.– Miért? Van valami ellene?X hangja távolságtartó, rezignált és lenéző volt.– Mindenkiről van valamijük, Mulder. Csak az a kérdés, hogy mikor használják fel.Mulder a következő fokra tette a lábát.– Szükségem a van a segítségére... X felemelte a kezét.– Most senki sem lehet a segítségére. Minden út zárva. Mulder érezte, hogy állkapcsa megfeszül. Minden és semmi. Nincs kiút.– A maga elődje tudott volna segíteni! X csak nézte.– Maga tudja, igaz? – Mulder hirtelen kitört, minden szava élesen csengett az idegességtől. – Maga tudja, hogy mi történt vele.– Ez az ügy mindannyiunk hatáskörén kívül esik. Még az elődömén is.X megfordult, és elindult felfelé a lépcsőn. Mulder utánasietett, megragadta a vállát, és maga felé fordította.– Tudni akarom a választ!X lenézett rá, most érzelmek is tükröződtek az arcán: szomorúság és szánalom, harag és sajnálat. Úgy tűnt, döntésre jutott.– Mi értelme volt megölni Duane Barryt, ha nincs semmi rejtegetnivalójuk?– Úgy érti, a kormánynak?– Maga nem kaphat választ, Mulder. Csak egyetlen politika létezik a számukra: tagadni mindent.X kirántotta vállát Mulder keze közül, megfordult, és eltűnt a lépcsőfordulóban. Mulder úgy érezte, hogy most kapott valamit, de ha megölték volna sem tudta volna megmondani, hogy mit.Még akkor is ezen gondolkodott, amikor a komor épületből kilépett az áradó napfénybe. Egyedül séták a járdán, felidézte a párbeszédet. Egy öltönyös férfi jött vele szembe. Mulder üldözési mániája ismét a felszínre tört, gyanakodva figyelte az egyre közeledő alakot, majd fellélegzett, amikor az egy pillantásra sem méltatva őt, elsétált mellette.Mulder megrázta a fejét. Keveset aludt. Néhány lépésnyire parkolt Krycek autójával. Nem volt rajta büntetőcédula. Legalább ezzel szerencséje volt.Kinyitotta az ajtót, beszállt, és bedugta a slusszkulcsot. De nem indított. Valami motoszkált benne, valami nem stimmelt. Gondterhelten ráncolta a homlokát. Az elnyomott cigaretták nehéz, savanyú szaga...A szag...A hamutartóra nézett. Félig nyitva volt. Előrenyúlt, és teljesen kihúzta. Három csikk hevert benne. Az egyik jóval hosszabb volt a másik kettőnél. Azon jól látszott a márkanév a filter felett. A tenyerébe tette és alaposabban megszemlélte.9.FBI PARANCSNOKSÁGSKINNER IGAZGATÓ-HELYETTES SZOBÁJAA hosszú asztal mellett ezúttal nem ült senki. Néhány irat még mindig ott kallódott a tetején. Skinner íróasztala mögött ült.Mulderre pillantott. A lámpák fénye visszatükröződött a szemüvegén, így arca kissé titokzatos lett. Felemelte a kezében tartott papírokat.– Ez súlyos állítás, Mulder ügynök.– De igaz.Skinner szótlanul nézte, aztán ismét a jelentésbe mélyedt.– Krycek ügynököt egy általunk eddig ismeretlen szervezet építette be az FBI-ba, hogy megakadályozza a szövetségi nyomozást, s lehetséges, hogy ő a felelős a gyanúsított haláláért a szóban forgó gyilkossági ügyben... – olvasta Skinner. Szünetet tartott, mintha nehezen tudná felfogni az olvasott szavak értelmét. Felvonta szemöldökét, és kérdőn a mozdulatlan Mulder ügynökre nézett.– Van még folytatása – mondta Mulder. Skinner tovább olvasta.–...és ő a lehetséges gyilkosa a drótkötél-pálya gondnokának a Skyland hegységben.Skinner maga elé helyezte a papírokat az asztalára.– Túl sok a vér ebben az anyagban, Mulder ügynök. Maga áll emögött?– Igen, uram.A válasz már nem sokat zavart Skinner amúgy is felkavart lelki békéjén. Mindig azonnal hozta meg döntéseit, mint aki csukott szemmel leveti magát a trambulinról.– Akkor jobb, ha minél hamarabb összegyűjti az átkozott bizonyítékokat, amivel alátámasztja az állításait! – közölte, miközben a telefonért nyúlt. Tárcsázott, aztán azt mondta:– Beszélnem kell Krycek ügynökkel! Most, azonnal! Visszatette a kagylót. Amikor újra megszólalt, hangja visszafogottabb volt, de még mindig indulatos.– Nem tudom megvédeni, Mulder ügynök. Egy bizonyos ponton túl ez már az egész FBI érdekeit sértené. Mulder bólintott.– Rendben. Akkor lássuk, mije van? – érdeklődött Skinner.Mulder a zsebébe nyúlt, és előhúzott egy kis műanyag tasakot. Letette főnöke elé, közvetlenül a súlyos üveghamutartó mellé, amely a nap korábbi szakaszában a bőrfotel közelében állt. A zacskóban három csikk bűzölgött. Ugyanabból a cigarettafajtából, mint a hamutartóban lévőit. Morley.– Krycek ügynök kocsijában találtam. Ó nem dohányzik. Skinner a zacskó tartalmát vizsgálta. Nem szólt egy szót sem.– Krycek ügynök volt az utolsó ember, aki élve látta Duane Barryt. Ő látta élve utoljára a drótkötél-pálya gondnokát is, mielőtt az eltűnt volna. Amikor a hegycsúcsra értem, egy jelzés nélküli helikopter pásztázta a terepet. Azt hiszem Krycek ügynök árulta el Duane Barry és Scully ügynök hollétét annak, akinek dolgozik.– És ki lenne az? – vágott közbe Skinner. Mulder elgondolkodott.– A hadsereg. Vagy valamilyen titkos kormányzati szervezet. Bárki is legyen, az a cigarettás ember nekik dolgozik.Skinner a zacskó enyhén bűzölgő tartalmát vizsgálgatta.– És miért?– Mert Scully túl közel jutott ahhoz, amit el akarnak titkolni. Mert nála volt a legfontosabb megdönthetetlen bizonyíték, az a fém implantátum.És én adtam neki, futott át hirtelen Mulder agyán. Gyorsan elhessegette a gondolatot, és folytatta.– Vagy mert Scully eltüntetése engem is kivon a forgalomból, mivel nem tudok a munkámra koncentrálni.Skinner figyelmét nem kerülte el a Mulder arcán átfutó fájdalmas kifejezés.– Azt hiszi, hogy Scully már nem él?– Nem tudom. Vajon milyen messzire mennek el?A kérdés hallatán Skinner elmerengett. Mintha ő is ezt kérdezte volna saját magától, csak éppen ő jobban ismerte a körülményeket.– Mit tud Krycekról? – kérdezte Mulder.– Nem én vettem fel. Én csak...Megcsörrent a telefon. Skinner felkapta a kagylót.– Igen?Egy kis ideig hallgatott, szeme egyre jobban összeszűkült, arca elkomorult.– Köszönöm – mondta végül.Mulderre nézett. Mintha belülről égette volna a harag láthatatlan lángja. Talán magára volt dühös, hogy hagyta magát rászedni. Vagy talán ő maga csapta be saját magát.– Krycek ügynök ma nem jelent meg a munkahelyén. Az otthoni telefonszámát megszűntették. – Elfordult, mintha hirtelen már nem is érdekelné a dolog többé.Mulderből kitört a feszültség.– Igen, és akkor most mi lesz? Csak úgy eltűnik a rengetegben?Skinner még mindig nem nézett rá.– Majd kiderül.– Ők nyugodt lélekkel ölhetnek? Mi pedig nem tehetünk semmit?Skinner valami nagyon-nagyon távoli dologra révedt. Nem válaszolt.Mulder idegesen fújta ki a levegőt, megfordult, és mereven az ajtó felé indult.– Hadd menjen a dolog a maga útján, Mulder! A férfi megfordult.– Ez maga a pokol!– Nem tehet semmit! Mulder felszegte a fejét.– És maga? Maga mit tud tenni?Skinner szeme szikrázott. Mozdulatlanul ülve hallgatta Mulder elkeseredett kifakadását. Aztán lassan felemelkedett az asztal mögül. Odasétált Mulderhez.– Csak egyetlen dolgot tehetek, Mulder ügynök. Újra megnyitom az X-aktákat.Elfordult. Szinte suttogott, de Mulder még mindig jól hallhatta.– Ettől félnek a legjobban...Most Mulderen volt a sor, hogy meglepődjön. Kérdőn bámult Skinnerre, de a férfi kerülte a tekintetét. Néhány perc múlva Mulder megfordult, és kiment az irodából. Skinner utánanézett, arca komor, rejtélyes és nyugodt.10.PAUL BROWN TÉRWASHINGTON, D. C.Washington, a város, amely egyebek között csodálatos időjárásáról ismert, gyönyörű napra virradt. De ez a nap egyszerűen fenséges volt. Az ég tele könnyű, kövér bárányfelhőkkel. A nap különös jótékonysággal sütött le az utcán siető emberekre.Az utak mentén konténerekbe ültetett sudár juharfák álltak, s a legkisebb szellő is megvillantotta levelük ezüstös-zöldes alsó felét. A nagy teret szinteltolásokkal és teraszokkal törték meg, a tér végében pedig vízesés csillogott. A víz csobogása keveredett a közlekedés tompa morajával.Mulder átvágott az emberek között, kezét a zsebébe süllyesztette. A szél összekócolta a haját, de észre sem vette.Felkaptatott egy széles és magas lépcsősoron, és letelepedett egy beton ülőkére a fekete acélkorlát mellé. Itt nem volt útban, de lehangoltsága annyira feltűnő volt, hogy az arra járók gyakran nagy ívben kikerülték. Erről sem vett tudomást. Előredőlt, térdére könyökölt, arcát kezében nyugtatta.Egy kis idő múlva benyúlt a zsebébe, és előhúzta az apró aranykeresztet a lánccal. Hagyta, hadd himbálózzon. Figyelte, ahogy a napsugár játszott rajta. Elgyötört arcán is apró aranypettyek ugrándoztak. Hosszasan nézte, gondolkodott...– Mulder ügynök?Felkapta a fejét. Már megint az a kísérteties érzés fogta el, hogy Scully beszél hozzá. De amikor megfordult, a lány édesanyját, Margaretet pillantotta meg.Lassan felemelkedett. Margaret néhány lépésnyire megállt.– Köszönöm, hogy felhívott – szólalt meg aztán. A férfi szomorúan vállat vont.– Azt reméltem, hogy jobb híreket hozhatok – mondta. Tenyerébe rejtette a láncot és a keresztet.Margaret Scully arca megváltozott. Hirtelen megereszkedett, és a napsugár kíméletlen fényében most jól látszottak azok a vonások, amelyeket a gondos smink eddig eltüntetett. Muldernek úgy tűnt, mintha tíz másodperc alatt tíz évet öregedett volna a nő. Margaret hangja elvesztette udvarias lágyságát, durva és reszelős lett.– Hallott róla valami? Jól van Dana? Mulder erősen szorította a keresztet.– Semmi újat nem tudunk. – Tisztában volt vele, hogy ez nem jó hír, de észrevette, hogy az asszony felengedett, és rá kellett jönnie, hogy számára valószínűleg nem is rossz hír. Legalább semmi sem változott. Legalább volt még egy kis reménysugár, bármilyen haloványan is.A pad felé intett. Leültek egymással szemben. Mulder jól láthatta saját megtört és kiégett arcát Margaret szemében.– Tudom, hogy megpróbálta – mondta az asszony.Mulder szíve majd' megszakadt érte. Ő Scully édesanyja. Vajon mennyire félhet és aggódhat? És még ő vigasztalja. Azt kívánta, bárcsak valahogy viszonozni tudná, de nem tudta miképpen. Még magát is képtelen volt megvigasztalni.Margaret a vízesést nézte.– Már megint azt álmodtam tegnap éjjel, hogy.... elviszik. El sem tudom mondani, mennyire megrémültem. Mulder lehunyta a szemét.– Talán még ijesztőbb lesz, ha már nem álmodja többé. Tekintetük egymásba fonódott. Mulder újra érezte a meleg összetartozást.– Van valami vele kapcsolatban, amit sosem értettem – mondta Mulder.– Igen?– Ha nem volt hívő, miért viselte ezt?Előhúzta a kezét a zsebéből, szétnyitotta ujjait. A tenyerében rejlő apró keresztet átadta Margaretnek. A nő hosszan nézte, szemében könny csillogott.– Akkor adtam Danának, amikor 15 éves lett.Mulder bólintott. Ésszerű magyarázat. Talán az első, amit napok óta hallott. De Margaret a következő pillanatban valami meglepőt tett: visszaadta a keresztet. Mulder habozott, de aztán elvette.– Nem akarja megtartani? A nő elmosolyodott.– Szeretném, ha visszaadná neki. Amikor újra velünk lesz. Úgy néztek egymásra, mint két jó barát. Hiszen ők ismerték és megosztották azt a titkot, amelynek a neve: remény.11.SKYLAND HEGYSÉGÉJSZAKAMulder becsapta maga mögött a kocsi ajtaját, és elindult az erdőben. Nem tudta, hogy miért jött ide. Bármi is történt itt – és sok minden történt, ebben biztos volt –, már a múlté. Duane Barry meghalt. Scully eltűnt.Hamar megtalálta a tisztást a hegy csúcsán. Felnézett a csillagokra, s ugyanazt érezte, mint mindig: félelmet. A világűr. Az egyetlen végtelen dolog, amit az ember ismer. Valahol odaát...A húgom? Scully? – gondolta.Nem kapott választ. Egy kis idő múlva visszament a kocsihoz, és elhajtott.
Harmadik könyv:Egyetlen lélegzetKilencedik fejezet1.MORGAN ÉS WONG TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓWASHINGTON, D. C.Mulder Margaret Scullyval szemben ült. A Morgan és Wong vevőszolgálata poros kis hely volt, a fény ferdén hullott a görbe zsalukon keresztül a piszkos padlóra. A berendezés kopott krómbútorokból és az idő sötét foltjaival tarkított barna bőrgarnitúrából állt. A szomszéd helyiségből gépek zaja hallatszott. A körfűrész visítva küzdött valamilyen kemény anyaggal, egy ideig magas hangon vijjogott, aztán elnémult.A hirtelen támadt csendben Margaret szólalt meg.– Egyszer, amikor kislány volt... nagyon kicsike...Az utcán valamin megcsúszott a napfény, s egyenesen Mulder szemébe tükröződött. A fény kizökkentette merengéséből, de így legalább megint Margaret történetére tudott figyelni. Szinte látta maga előtt, amit a nő mesélt.– Az erdőben sétáltunk – mesélte Margaret. – Ősz volt.Hangja lágy, álmodozó volt. Ugyan Műidért nézte miközben beszélt, de valójában messze járt, az emlékek birodalmában. Azon a réges-régi napon.Dana tíz éves volt akkor. Margaret maga előtt látta az égbe nyúló fenyőkkel borított lankát, a makulátlan kék eget. Látta a gyerekeket, a két lányt és a fiúkat. Látta Billt, aki azóta már szintén nincs vele.Dana, Bill, az ifjabb Bill, Charlie, Melissa fodros ruhában, álmodozó tekintettel. Melissa kezében szorongatta a könyvet, amit mindenhová magával hordott, mint valami kincset: Jonathan Livingston – Tengeri sirály. A lapjait már olyan puhára olvasta, mint a papírzsebkendő.Dana a fiúkkal szaladgált, mindig is fiús kislány volt. Fényes új légpuskát cipelt, valahogy olyan magától értetődő volt, olyan jól állt kis kezében. Vörös haja – amely akkor még nem szelídült bronzos árnyalatúvá, mint felnőtt korában –, mint a zászló lobogott utána.– A fiútestvéreitől egy fegyvert kapott a születésnapjára, és megmutatták, hogyan kell használni.Látta maga előtt, amint Dana szökdécsel és kacag, a fegyvert természetes könnyedséggel szorítja az álla alá. Amikor meghúzta a ravaszt, a lövedék éles koppanással és fémes hanggal hagyta el a csövet.Látta, hogy mindannyian a kis Bill köré gyűltek, aki egy rozsdás sörösdoboz tartott a kezében.– Az apjuk megmondta, hogy kizárólag sörösdobozokra lövöldözhetnek. De Bill a fűben talált egy erdei siklót.Látta, amint kisfiú felkapta az állatot, kirántotta a búvóhelyéül szolgáló fűcsomó alól, és a tekergő hüllőt egy kiesebb területre dobta. Mindannyian nevettek...– És a fiúk lövöldözni kezdtek. Dana nem akart lemaradni a bátyjai mögött, és ő is elkezdett a siklóra lőni. Eleinte a lövedékek nem sértették fel a sikló bőrét, de aztán mind közelebb mentek, és végül az állat vérezni kezdett.Látta maga előtt, amint Dana abban a pillanatban elszörnyedve eldobta a fegyvert, gyermeki arcán mélységes döbbenet.– A sikló vadul tekergeti, kétségbeesetten küzdött az életéért. Amikor Dana rájött, hogy mit tettek, sírni kezdett...a jóvátehetetlen bűn miatt.Ez a bűntudat volt, amitől térdre vetette magát a tisztáson a haldokló állat mellett. Margaret tudta, hogy ez a kép a sírig elkíséri: a térdeplő, szipogó Dana, gyöngéden tartja apró kezében az agonizáló hüllőt.– A könnyein keresztül azt mondta... valami... hiányzik a siklóból. Hogy valamit elvett tőle, ami nem az övé. És bár Dana halálosan félt a csúszómászóktól, ezt úgy tartotta, mintha azzal megmenthetné az életét.Margaret felsóhajtott.– A sikló, vérrel mocskolva be a kezét, elpusztult. Semmit sem tehetett, hogy életben tartsa.Mulder lassan bólintott. Igen, el tudta képzelni. A tíz éves, vadóc kislányt, amint életében először találkozott a halállal. Vajon mennyire változtatta meg ez az eset? Lehet, hogy az ártatlan állat halálában gyökerezett Dana jövője. A kislányból orvos lett, amikor felnőtt.Vajon sejtette akkor, hogy milyen irányba halad majd az életútja? Hogy közkatona lesz a halál ellen vívott, végtelen harcban? Talán igen, gondolta Mulder. Előrehajolt, és megérintette Margaret Scully kézfejét.– Mrs. Scully, még korai lenne... Nem adhatjuk fel... Úgy tűnt, az asszony meg sem hallotta. Bőre olyan volt, mint a pergamen.– Azon a napon, ott az erdőben... sajnáltam a lányomat. Szemhéja megremegett. Mulderre nézett.– De ebben a pillanatban... pontosan tudom, hogy mit érzett.Arcán a belenyugvás, a félelem és a megbocsátás keveredett.Tompa puffanásra riadtak. A zaj széttépte az emlékek hálóját, visszatértek a szakadozott bútorok közé a zsúfolt helyiségben, amely bűzlött a portól és a gépolaj szagától.Egy fiatalember bólintott feléjük a pult mögül. A keze durva volt a bőrkeményedésektől, olyan emberé, aki kétkezi munkát végez.Mulder felsegítette Margaretet. A fiatalember némán a jókora, négyszögletes tárgy felé intett, amely a pulton hevert. Egy kődarab volt, papírral letakarva. A fiú lassan felemelte a papírt. A kő bizonyára sokat jelentett azoknak, akik megrendelték. Számára is – csak másképp. Kézműves volt, és ez a darab ő munkáját dicsérte. Büszke volt az eredményre. Megpróbálta a legjobb tudása szerint tenni a dolgát. De számára ez még mindig csak egy szépen megmunkált kődarab volt.Nem úgy Margaret Scully és Mulder számára. Elnémultak attól az érzéstől, amit számukra jelentett.Az egyik oldalán szép, precíz betűkkel ez állt: DANA KATHERINE SCULLY, 1964-1994. A legjobb gyermek és barát.Mulder addig nézte, amíg már nem bírta tovább. A kő különleges jelentést hordozott. Már nem csak puszta kő volt. A mesterember valami mássá formálta.Emlékké.El kellett fordulnia.Közepére díszes betűkkel ezt vésték: A lélek az igazság. – János evangéliuma.Margaret Scully bólintott, s ezzel sokkal többet fogadott el, mint egy darab gránit átalakulását. A megváltoztathatatlan!Nem, gondolta Mulder. Még nincs vége. Én még nem adom fel.2.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.A huszadik század végi, nyugati világ szimbóluma, a villogó, kékes fény, a televízió fénye, Mulder arcára hullt. Mintha minden egy kicsit szellemképes lett volna, a színek elmosódtak.Mulder elgyötörtén feküdt saját izzadságában, elterpeszkedett a díványán, egyik ernyedt kezében a modern ember másik szimbóluma, a távirányító lifegett erőtlen ujjai között.Néha csatornát váltott. Tekintete üveges volt. Az asztali lámpa megvilágította féltve őrzött kincsét: Dana Scully fényképét, amelyen egy autó csomagtartójából néz ki rémülten. A kocsit egy férfi vezette, aki azóta már halott. A számítógép képernyőjén befejezetlen pasziánsz vibrált. Mellette félig kiürült vodkás üveg.Mulder csak feküdt, és a Scully elrablását felvevő kazettát hallgatta. Folyamatosan előre és hátra tekergette, pedig agyába már minden mozzanat úgy bevésődött, hogy akár álmából felébresztve is kívülről fújta volna.Megpróbált elaludni, de az üvegnyi égető vodkával a gyomrában, és a kezdődő lüktető fejfájással az agyában, ez nem igazán sikerült. A legkeserűbb méregfog sikertelensége volt.Tudta, hogy saját csapdájába esett. Ő építette, ő sétált bele, és csakis maga tud kiszabadulni onnan. Az állatok végső elkeseredésükben néha még egy-egy végtagjukat is otthagyják a csapdában. Más állatok egyszerűen feladják a küzdelmet, és elpusztulnak, annak ellenére, hogy a sebeik nem halálosak. Erre ő nem lenne képes. Az öngyilkosság nem az ő műfaja. A harc annál inkább.Megcsörrent a telefon.Meghallgatta az első szavakat az üzenetrögzítőn, aztán felkapta a kagylót. Digitális asztali óráján vörösen világított az idő. Hajnali 3 óra 14 perc volt.– Tessék!3.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYMulder végigsietett a folyosón, léptei egyre gyorsabbak lettek, ahogy közeledett a kétszárnyú ajtó felé, amelyen ez a felirat állt: Intenzív Osztály.Úgy festett, mint egy férfi, aki túl sokat ivott és túl keveset aludt. Haja egyes helyeken égnek állt, szeme vörös volt, arca elnyűtt és borostás. Éppen úgy is érezte magát, ahogy kinézett. Kétségbeesett férfi, aki egy kétségbeesett helyre siet.Az ajtó kinyílt és Wilkins nővér, vékony, fekete nő, elgondolkodó tekintettel, kezében zárójelentéssel, a szent ajtókat eltorlaszoló pulthoz lépett.Mulder lelassított, a folyosó társalgóvá szélesedett. Néhány szék árválkodott benne, olcsó műanyag bútor, de jól bírja a strapát. Az egyik közepén rászáradt rágógumi éktelenkedett. Mulder a nővérre pillantott, aztán megpróbált besurranni az intenzív őrzőbe.Nem volt még olyan, amit a nővér ne látott volna ebben a kis szobában. Míg Mulder kettőt, ő hatot, és közvetlenül az ajtó előtt sikerült megragadnia a férfi karját.– Uram – dörrent rá élesen –, oda nem mehet be!De Mulder nem vetett rá több ügyet, mint a “Fűre lépni tilos!" feliratra a parkban. Lesöpörte a nő kezét, de szinte észre sem vette, hogy így tett.Már legalább három méterrel túlhaladt a lengőajtón, amikor megtorpant. Megdermesztette a hely hangulata.Itt a reménytelenség volt az úr. Félhomály volt, mint a ravatalozóban, csak az éjjeli szekrényeken álló lámpák sárga fénye világított. Mulder körbenézett, megpróbálta összerakni, amit látott, hogy megtalálja, amit keresett.Két szín uralkodott odabenn: az ágyakat elkerítő függönyök fehérje, és a lepedők, valamint a csendes, mozdulatlan alakokon lévő kórházi hálóingek zöldje.A fülében titokzatos zajok visszhangzottak. Respirátorok kattogtak, lélegeztetőgépek sziszegtek. Pittyegés, és a gumi kopogása a linóleumon. Ammónia szagát érezte, a fertőtlenítőét, és a beteg testek édeskés illatát.Amikor Wilkins nővér megragadta az inge ujját, éppen megpillantotta Margaret Scullyt a kórterem távoli sarkában álló ágy mellett. A függönyöket elhúzták, így jól látta, hogy valaki fekszik az ágyon. Margaret a mozdulatlan alakot nézte, lóarcán rejtélyes kifejezés.Mulder ismét kitépte kezét Wilkins nővéréből, és az ágy felé sietett. Megállt a lábánál, és Dana Scully öntudatlan alakjára meredt. Egy pillanatra megállt az élet körülötte, megdöbbentette a látvány.Scully mellett vaskos, fekete ballon pumpálta testébe a levegőt. Feje a párnán pihent, arca egyenesen előre nézett, így az éjjeli lámpa éles fényt vetett a koponyáját körülölelő ijesztő kórházi szerkezetekre.Bőrszínű ragtapasszal elektródákat erősítettek sápadt homlokára. Leragasztott papírvékonyságú szemhéja remegett a szalag alatt. Szempillái csillogtak a szemkenőcstől.Szája halványkék kört alkotott a légcsövébe levezetett tubus bemenete körül. Izzadság gyöngyözött az arcán. Haja sötét volt a nedvességtől. Miközben nézte, a lány feje egyetlenegyszer megrezdült, de úgy tűnt, hogy ebben semmi tudatosság nem volt. Inkább hasonlított a döglött béka lábának reflexszerű rángásához, emlékezett vissza Mulder a középiskolában a biológiaórán tanultakra.Az intenzív osztályon a kóma volt az úr. A kóma, ami közel sem egyenlő a békével. Ez a tudattalan küzdelem mindenkit megrémisztett és zavarba hozott, aki szembesült vele. A kómában a test saját maga ellen vívta meg a harcot.Margaret Scully lassan Mulder felé fordult. Ránézett, de nem látta. Bármit is látott, az győzedelmeskedett felette, és az asszony ottmaradt összetörtén. Az emberi kőszobor, a néma szemtanú csak várt...Mulder émelyítő félelmet érzett. Ez volt az élet az életen túl, csak épp annyira extrém módon, hogy a legmélyebb borzalmat ébresztette benne. Az itt fekvők nem éltek, pusztán életben tartották őket. Ezt már nem volt képes felfogni.Bármi is történt Scullyval, az anyját rettenetesen megrázta. A nővér befejezte a lány arcának letörölgetését. Megállt az ágy másik oldalán, és csak nézte a fekvő alakot. Mosolya végtelenül emberséges volt, és Mulder érezte, hogy visszatér belé az erő.Elolvasta a nő névkártyáját: Olivia Owens. Széles és zömök asszony volt, elomló, hatalmas keblekkel, amely jócskán kidomborította a fehér egyenruha elejét. Haja, mint egy sötét sapka, eltakarta a füleit és a nyakát. A külsőségeket Mulder csak futólag figyelte meg. De a mosolya megmaradt benne. Talán azért, mert a többi dologtól eltérően nagyon is élő volt a halál katedrálisában. Ebbe megkapaszkodhatott.Wilkins nővér pedig belé.– Uram, kérem, fáradjon ki...Mulder megfordult. Nem tudta elviselni, amit az ágyon látott. Scully látványa egyszerre töltötte el reménnyel és rettenettel, de ez a keveredés felkavarta. Meg kell mentenie! Mulder kitört.– Ki hozta őt ide? Hogy került ide? Ki hozta őt ide? Wilkins nővér hátrált.– Uram, maga...– Hogy került ide?A nővér mély lélegzetet vett, és összeszedte magát. Ilyen indulat nem volt megengedhető ezen a helyen.– Scully kisasszony már ugyanígy volt, amikor megérkeztem az esti műszakra. Ha kijön, talán dr. Daly...Mulder látta, hogy egy férfi megfordul a név hallatára. Azonnal otthagyta a nővért, aki szinte füstölt a dühtől.– Maga Daly? Maga Daly doktor?Daly zömök, nyugodt ember volt, őszes hajjal, harcsabajusszal és nagy pocakkal. A fény tompán csillogott fémkeretes szemüvegén és kopasz fejebúbján. Fehér köpenyének zsebében számos toll, ceruza és kis orvosi műszer sorakozott. Nyugtatólag felemelte a kezét, amint észrevette, hogy Mulder felé tart. Az ügynök még mindig nagyon elkeseredett volt, és a nyugalom meglehetősen távol állt tőle e pillanatban Megint kiabálni kezdett.– Mi a fene történik itt? Ki hozta őt ide? Hogy került ide?– Nyugodjon meg...Daly a szeme sarkából látta, hogy Wilkins nővér az ajtó felé siet. Hamarosan eltűnt mögötte.Mulder ezt nem vette észre. Minden figyelmét Dalyre összpontosította. Csak nyomult feléje, olyannyira, hogy a végén szinte egymáshoz ért a testük. Daly riadtan hátrálni kezdett, de Mulder szorosan rátapadt.– Azonnal válaszoljon!Daly megrázta a fejét.– Nem tudok válaszolni – csak most neveztek ki ennek az osztálynak az élére.– A rendőrség hozta be?Dalynek sikerült az egyik vastag, húsos kezét kettejük közé dugni. A körülöttük álló nővérekre és műtőssegédekre pillantott, akik megrettenve figyelték Mulder őrjöngő dühét. Az egyikük felvonta a vállát Daly ki nem mondott kérdésére. Mulder látta, de nem törődött vele.– Az FBI volt? A mentők? A hadsereg? Dalyt mélységesen lehangolta Mulder őrjöngése. Lehangolta és megbántotta. Nem volt efféle viselkedéshez szokva. Fehér köpenye tiszteletet ébresztett az emberekben, nem szokott a hozzátartozók fájdalmának célpontja lenni.Megcsóválta a fejét, és azon gondolkodott, vajon mennyi időt vesz igénybe, hogy Wilkins nővér visszaérjen.– Azt akarja mondani, hogy egyszerűen csak feltűnt itt?– Uram,... kifelé!...Ez...– Ki csinálta ezt vele? Látni akarom a kórlapokat! Tudni akarom, hogy milyen kísérleteket végeztek rajta!Mulder már majdnem Scully ágya mellé taszigálta az orvost. Magából kivetkőzött ordibálása ellenére a furcsa, viasszerű jelenet nem változott. Margaret Scully a lányát nézte, és semmi másra sem figyelt. Halálos nyugalom ült a vonásain. Ügyet sem vetett Mulderre. Owens nővér sem, aki még egy utolsó mosolyt küldött Scully felé, majd elment. Margaret Scully reakciója alapján Owens nővér akár láthatatlan is lehetett volna. Mulder és Daly szintén.Mulder úgy érezte, hogy belegabalyodott egy hálóba, amit mindenki lát, csak ő nem. Fogva tartotta, idegen arcok vették körül, karok nyúltak felé. Képtelen volt kiszabadulni, pedig tudta, hogy el kell jutnia hozzájuk, mielőtt még a titkok mind köddé válnak. De az egyetlen fegyvere a kérdés volt.– Ha maga is velük van..., ha eltitkol valamit, bármit... esküszöm...Ekkor valódi karok ragadták meg, kezét a háta mögé csavarták, és kirángatták a kórteremből. Mulder égő tekintete egyetlen pillanatra sem fordult el Daly megrökönyödött arcáról.– Mindent elkövetek... bármibe is kerüljön! A háttérben Wilkins nővér intett a két markos őrnek, akik Mulderrel küzdöttek. Vigyék innen!– Kiderítem, hogy mit csináltak vele!Az őrök egyre szorosabban markolták. Profin tették a dolgukat: Mulder kevesebb mint tíz másodperc múlva már a lengőajtó másik oldalán találta magát.Senki sem vette észre, hogy a Scully fejéhez erősített EEG készülék tűje kilengett a papíron Mulder utolsó szavaira. Legalábbis Margaret Scullynak nem tűnt fel. Elmélyedt lánya kezének látványában.4.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLY VÁRÓSZOBÁJAFox Mulder és Margaret Scully egy-egy műanyag széken ült, szemben velük Daly doktor. Pocakja lelógott a combjára. Kezében gyűrött jegyzetfüzetet tartott, bele-bele pillantott miközben beszélt.Mulder csak fél füllel figyelt oda. Lassan előhúzta ujjait a szék alja alól, ahol megérezte a rágógumi megkövült maradványát. Daly nem nézett rá túl sokat, inkább Margaret Scullyra koncentrált. Látható sértődöttség ült az arcán ahányszor csak mégis Mulderre pillantott.Margaret kávét szürcsölt. A bögre remegett a kezében, amint a szájához emelte.– Dana kritikus állapotban van – szögezte le Daly. Nagyon együttérzőn beszélt. Mulder azt gondolta, hogy nagyon jól bánhat a pácienseivel, kár, hogy az intenzíven legtöbbjük túl beteg ahhoz, hogy értékelje.– Kómában van – folytatta. – Egyáltalán nem vesz tudomást a környezetéről és magáról sem. Semmi jele, hogy beszélni tudna. És annak se, hogy reagálna a külső hatásokra.Margaret letette kávéját. Arca nyugodt volt.Daly egyre kényelmetlenebbül érezte magát tekintete súlya alatt.– Ne haragudjon – mondta, és ellenséges pillantást lövellt Mulder irányába –, de senki sem tudja megmondani, hogyan került Dana a kórházba, hogyan vették fel, és hogyan került ilyen kritikus állapotba.Margaret Scullyt ez az egész nem érdekelte. Csak azt várta, hogy az orvos valami kézzelfoghatót mondjon. Daly megint Fox Mulderre nézett, de a férfi sem reagált a hallottakra.– Rendben. Mivel még nem készült el a jelentés Dana jelenlegi egészségügyi állapotáról, nem vállalkozhatok prognózisokra. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi ideig lesz ilyen állapotban...Margaret Scully, mintha valami érdekeset hallott volna, felemelte a fejét, és az orvosra nézett.– Azt még nem mondta el, hogy miért ilyen.Daly megköszörülte a torkát, lenézett a papírokra, de ott sem talált semmi használhatót. Sóhajtott.– Egyszerűen nem tudjuk, Mrs. Scully. Nincs nyoma külső sérülésnek, akár traumásnak, akár nem traumásnak. Nem jele elváltozásnak vagy anyagcsere zavarnak. Elvégeztünk minden lehetséges tesztet.Óh, nem, nem tettétek, gondolta Mulder.– Szeretném, ha a felhámot is megvizsgálnák, a lehető legalaposabban – mondta.Daly felszisszent. Hiszen ezek az FBI emberei! A beteg is, és ez a néha őrült férfi is itt vele szemben. A zsaruknak egészen sajátos a gondolkodásmódjuk. Az orvos magánemberként azt gondolta, hogy kissé paranoiás és gyanakvó. Ő is nap mint nap megvívta a saját csatáját, az előre nem látható és nem tervezhető dolgok ellen – például balesetek, katasztrófák, és őrült ügynökök ellen.Megint felsóhajtott.– Már megfürdettük és letisztítottuk!Mulder idegesen felhorkant. Újabb zsákutca. Ez az egész ügy már a kezdetektől fogva nem áll semmi másból, csak zsákutcákból. De megérezte, hogy Daly egyre kényelmetlenebbül érzi magát valami miatt. Margaretre nézett, és észrevette, hogy a nőnek is feltűnt.– És még van valami – vágott bele Daly gyengéden. A jegyzetét bámulta, de Mulder tudta, hogy valójában nem azt nézi. – Nem tudom, hogy felkészültek-e...Margaret felszegte az állat, és keményen a szemébe nézett. Mulder lehajtotta a fejét. Tudta, hogy mi következik.– Az FBI ismertette Dana végakaratát. – Daly ismét a papírjaiba mélyedt, mintha azt remélte volna, hogy eltűnik, és neki nem kell hangosan kimondania a szavakat. De semmi sem változott.– Mit... mit kívánt? – kérdezte Margaret. Daly kereste a szavakat.– Dana... orvos... Pontosan megfogalmazta, hogy milyen feltételek megléte esetén tarthatjuk életben. – Daly általában utálta a végakaratokat. A páciensek, akik írták, papírbástyákat akartak építeni a hosszú és kimerítő haldoklás ellen, de sosem fogalmaztak igazán precízen. Olyan dolgokat írtak, mint például, “ha már nincs semmi remény", vagy “különleges körülmények". De amikor eljön az idő, mit jelentenek ezek a frázisok? Daly tudta, hogy amíg él a remény, senki sem kész a halálra. És mivel a remény nem mérhető, hogy is tudná megmondani, hogy mennyi van még hátra?Ezt csak egy másik orvos érti meg. És Dana Scully orvos volt, úgy is gondolkozott, úgy is fogalmazott. Azt a nyelvet beszélt, amelyet ők, orvosok, megosztottak, amelyet megértettek. A tudomány lelketlen, rideg nyelvét. Dana Scully útmutatását még véletlenül sem lehetett félreérteni, és Daly hálás volt ezért.– Leszögezi, hogy ha a Glasgow skálán nem felel meg bizonyos mutatóknak...Mulder a tenyerébe temette az arcát. Ő ismerte a Glasgow skálát. Kettő is volt belőlük, és Scully mind a kettőt használta a munkája során. Az első, amelyet Daly nem említett, a Glasgow kómaskála, amely a kóma mélységének meghatározására szolgál. Három részre oszlik: külső ingerekre nem reagál, nem beszél, nem nyitja ki a szemét.A másik Glasgow skála aprólékosabb. A prognózisok készítésénél használják, ez jelzi előre a legnagyobb valószínűséggel a kóma kimenetelét. A legjobb kilátást állandó vegetatív státusnak hívják, a legrosszabbat pedig egyszerűen halálnak...Scully ezeket használta fel, hogy meghatározza, meddig tartson az élete. Mulder tudta, hogy Scully nem hitt az euthanáziában, de azt is elutasította, hogy az orvosoknak korlátlan lehetőségük van az élet hosszának megszabására. Már régen választott.Mulder e választásban betöltött szerepéről tűnődött. Ideje lett volna hagyni az orvosi zsargont. Az igazság maga is elég rossz volt.– Nem akar élni ilyen állapotban – mondta Margaret felé fordulva Mulder.Az asszony összerezzent. Tehát ez lánya akarata. De ez olyan visszavonhatatlan!Daly Mulder szemébe nézett. Hangja kifejezetten gyengéden csengett, amikor megszólalt.– Maga írta alá a végakaratot, mint tanú. Igen, gondolta Mulder, valóban. De álmomban sem gondoltam, hogy valaha is szükség lesz rá.5.NORTHEAST GEORQETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLY VÁRÓTERMEAmint megkerülte az oszlopot, és a beugróhoz ért, ahol Scully feküdt, egy villanást látott. Vidám kis fény volt, csillogó és fehér, valahogy nem illett erre a helyre, ahol kizárólag a gépek adtak némi világosságot.Első pillantása egy kristályra esett, amely lassan forgott Scully melle felett egy láncon, aztán a kézre, amely a lánc másik végét tartotta.Egy nő ült az ágy mellett, aki nagyon fiatalnak tűnt, de csak addig, amíg valaki közelebb nem hajolt hozzá, és meg nem látta a szarkalábakat a szeme sarkában, és a néhány őszes tincset hosszú, aranyos-vörös hajában. Olyan ruhát viselt, amelyről Mulder mindig azt gondolta, hogy a hippik hordanak ilyet, bár azt nem tudta megmondani, hogy miért érzett így. Nevetséges volt. Agyának egyik része máris eldöntötte, hogy ez a nő túl fiatal ahhoz, hogy a saját bőrén tapasztalta volna meg a hatvanas éveket, bár minden bizonnyal nagy jelentőséget tulajdonít neki. Másik részének viszont nagyon ismerősnek tűnt.Odalépett hozzá. Szeme csukva volt, keze, amelyben a kristály lógott, mozdulatlan. Valahogy a nyugalom levegője lengte körül, olyan nyugalom, amely inkább illett a buddhista szerzetesekhez. És a nyugalmon túl, valami megfoghatatlan szomorúság sugárzott belőle, bár Mulder úgy érezte, hogy ennek a szomorúságnak nincs túl sok köze az ágyon fekvő nőhöz.Amint megállt mellette, a nő lassan felé mozdította a kristályt. Lassan felnyitotta a szemét.– Azt mondták, hogy ne hívjalak Foxnak – mondta.Mulder megint úgy érezte, hogy ismeri valahonnan, pedig még sosem találkozott vele. Legalábbis nem emlékezett rá. De a nő tudta, hogy ő kicsoda. És azt is tudta, hogy nem szereti a keresztnevét.– Ki mondta? – kérdezte.A tekintete lassan megváltozott, Scullyra vándorolt.– Dana... épp az előbb.Mulder lenézett Scully moccanatlan arcára, amelyet még mindig ragtapaszok, tubusok és drótok csúfítottak el. Felpillantott a mögötte lévő gépekre, egy kis reménysugár gyulladt benne. De hamar el is halt.– Ha beszélt volna, az EEG jelezte volna.A nő a szemébe nézett. Muldernek az a kényelmetlen érzése támadt, hogy valami miatt sajnálja őt. A gondolattól megborzongott.– A lelke itt van velünk – folytatta a nő, miközben Margaret Scully csendben csatlakozott hozzájuk.Mulder a két nő között állt. Margaret megérkezése mintha kiteljesített volna egy láthatatlan kapcsolatot, ugyanaz a kellemes érzése támadt, mint amikor egy családi kör kiteljesedik.– Szia, mama! – mondta halkan a hosszú hajú lány. Margaret bólintott, de a tekintetét nem vette le Scullyról.– Örülök, hogy el tudtál jönni, Melissa. Mulder Melissára, aztán Scullyra pillantott és hirtelen megértette, hogy miért volt olyan ismerős.– Te Scully testvére vagy?Melissa bólintott. Úgy tűnt, hogy tudatában van anyja jelenlétének, de alig adta ennek jelét. Visszafordult a kristály felé, amelyet még mindig Scully melle felett lógatott.– Dana eldönti, hogy maradjon... vagy elmenjen.Margaret Scully halkan felsóhajtott, megfordult és elment. Melissa tekintete egy ideig követte, aztán megállapodott Mulderen.– Erezheted te is. Itt. – Bal kezével megfogta Mulder jobbját. Ujjai finomak és hűvösek voltak. A férfi kezét végigvezette Scully teste felett, aztán elengedte. Eközben lehunyta a szemét. Mulder hasonlóan tett.Először csak a sötétséget látta. Aztán valami nagyon különöset. Olyan látomás volt, mint a Skyland hegyen, amikor a fény elvakította.Ott volt Scully. Mozdulatlanul ült egy kis vörös-fehér csónakban, amely hatalmas és végtelen tengeren ringatózott. Üres tekintettel bámult vissza a partra. A csónak orránál fogva hosszú kenderkötéllel a mólóhoz volt kötve, amelyen Mulder állt. Minden nagyon nyugodt volt, csak az ősi fenyők közül elősuhanó szellő simogatta a köves partot, és a lassan hullámzó végtelen víztömeg csobogott.Mulder pislogott egyet, és a látomás azonnal eltűnt. Megrázta a fejét. Nem tudta mire vélni. Hallucinált? Vízió volt? Nappali álom?Bármi is volt, nagyon zavarónak érezte. Az a Scully, akit látott, hosszú, fekete, viktoriánus kabátban, nem vett róla tudomást semmilyen formán. Bár az a fura érzése volt, hogy mégis akart tőle valamit. Vagy várt valamire. De arról sejtelme sem volt, hogy mi lehetett az.Owens nővér széles, mosolygós arccal haladt el mellettük.Mulder kimondta.– Nincs itt közöttünk.És ez volt az igazság. Scully teste ott volt ugyan, de a lelke valahol máshol járt. Melissa ránézett.– A dühöd... a félelmed... leállít minden pozitív érzelmet, pedig neki arra lenne szüksége.Mulder érzései már megint visszaütöttek. Lenézett kezére, amely még mindig a levegőben lógott. Leengedte.– Többet kell tennem, mint hogy a levegőben lógatom a kezem – mondta a lánynak: Ügyet sem vetett arra a félig sértett, félig dühös kifejezésre, amely megjelent az arcán. Elfordult. De gerincét szinte sütötte a lány tekintete, míg ki nem ment az ajtón.6.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.Amikor hazaért, Mulder megfogta az üveg vodkát és kivitte a konyhába. Megnézte, hogy jól rázárta-e a tetejét, és visszatette a frizsiderbe.Aztán kikapcsolta a számítógépet, és végignézett az asztalán. Néhány másodpercig csak állt és bámulta a semmit. Aztán visszament a konyhába, kihúzta a kis mindenes fiókot, és elővett egy tekercs szigetelőszalagot.Visszament a nappaliba, felhúzta a rolót, és kinézett az ablakon. Az utcán egyetlen lámpa égett. Megdörzsölte a szemét, aztán felvakargatta a szigetelőszalag letapadt végét. A papír halk, recsegő hangot hallatott, amikor letépett belőle úgy 15 centit. Negyvenöt fokos szögben felragasztotta az ablakra. Megismételte az eljárást, hátralépett, és szemügyre vette az X-et, amit gyártott. Aztán óvatosan elfordította az asztali lámpa gégecsövét, amíg az meg nem világította az X-et, mint egy miniatűr reflektor.A szoba többi része sötétségbe burkolódzott. Tudta, hogy a kivilágított X-et nagy távolságból is lehet látni, ha valaki tudta, hogy nézni kell. Ha elhajt egy autó a ház előtt, a vezető sem hagyhatja figyelmen kívül.Jólesett volna egy zuhany. Húzódott az arcbőre a rászáradt izzadságtól. De mi van, ha éppen akkor hívja valaki? Vagy halkan kopog az ajtón? Mi van, ha...Leült a kanapéra. Egy kis idő múlva elővette a kosárlabdát az asztal alól. Felállt, és keményen a padlónak pattintotta a labdát, egyszer, kétszer, sokszor. A bőr tompán puffogott. Keze elzsibbadt. Egy idő múlva megint leült.Egyszerre érezte magát felvillanyozva és fáradtan. Már majdnem 24 órája, hogy az a telefonhívás kirángatta a vodka festette álmaiból. Az izmai fájtak a bennük felgyülemlett méreganyagoktól, de az agya őrült sebességgel forgott. Felállt, lépett egyet, aztán leült, megint felállt, megint lépett.Tudta, hogy lassan a végére ér fizikai tartalékainak, és az összeomlás, ha eljön, nagyon rossz lesz. De ahányszor csak lehunyta a szemét, Scullyt látta, a szalagokat, a tubusokat és a drótokat, látta szempilláinak gyönge kékes remegését, amint harcolt valamivel, ami lassan elvitte őt e világból.Nem értette. Egyszerűen nem értette. De valaki talán igen. Valaki tudta. Ha beszélhetne velük, ha megtalálhatná őket... Megértetné velük, hogy mennyire fontos...Feje lassan előrebukott. Álla a mellén pihent. Halkan horkolni kezdett.Asztalán a lámpa megvilágította az X-et az éjszakában. Mulder várakozott.
Tizedik fejezet1.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.A hajnal fénye táncolt az asztalon, az X árnyékát vetítette rá. Végignyúlt a padlón, aztán felkúszott Mulder lábán. A napsugár melege felébresztette a férfit, vaksin hunyorgott. Egy pillanatig a szemben lévő falat bámulta, aztán megfordult és az ablakot vette szemügyre. A lámpák fényét elnyomta a nap erősebb sugara.Felugrott, az izmai megsajdultak a hirtelen mozdulattól. X! Elmulasztotta volna?Mulder a bejárati ajtóhoz futott. A levélbedobón csak a folyosó fénye szivárgott be. Feltépte az ajtót. A lábtörlőn a reggeli újság hevert. Lehajolt érte, lehúzta róla a gumit, és szétnyitotta. Semmi. Megfogta a szélét, és megrázta. Semmi sem esett ki belőle. Átlapozta. Semmi.Elhajította, és a telefon felé indult. Az üzenetrögzítőn csak a zöld lámpa világított, a piros nem villogott. Nincs üzenet. Semmi.Lassított a tempón, ahogy és izgatottsága is csillapodott. Odakint csodás, derűs nap volt. Az ablakán ott volt az X. Egyes vallási csoportok még mindig keresztnek mondják ezt a formát.Lehúzta a szigetelőszalagot, és ragacsos gumilabdává gyúrta a tenyerében. Aztán öklét a feje fölé emelte, és lecsapott az ablakkeretre. Újra meg újra.2.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYMulder a falra szerelt telefon mellett állt, aznap reggel már negyedszer diktálta be a pontos időt és a testhőmérsékletet, amikor meghallotta Wilkins nővér hangját.– Segíthetek?Megfordult és valami furcsát látott. Alacsony férfi állt a fal mellett, kezében akkora csokor, mint ő maga. Zömök alakján kissé viseltes ruha, mintha az olcsó áruk boltjában vette volna. Ennek ellenére megnyerő volt vastag, rosszul megkötött kék nyakkendőjében és gondosan hátrasimított hajával.– Frohike? – kérdezte Mulder hitetlenkedve.Mulder Scully ágyához vezette a férfit. Wilkins nővér megszabadította a hatalmas csokortól. Mulder közelebb lépett az ágyhoz, és Scully arcát nézte. Nehezére esett. Olyan tisztán lehetett látni rajta a pusztulás nyomait. Bőre csontszínű volt, és izzadságlepel fedte. Az elmúlásra emlékeztette a férfit. A széteső, elhamvadó dolgokra.Frohike úgy téblábolt az ágy körül, mintha menne is, maradna is, de közelebb semmi esetre sem jönne. Kellemetlen kötelességének eleget téve valami félelmetessel szembesült. Úgy oldotta meg a problémát, hogy leakasztotta Scully kórlapját az ágy végéről, és olvasni kezdte.Mulder kíváncsian nézte a férfit. Frohike, éppúgy, mint a Magányos Vadász nevű cég többi tagja, meglepő, mi több, furcsa ember volt. De azt el sem tudta képzelni, hogy Frohike milyen következtetést tud levonni a sivár orvosi adatokból Scully kórlapján.Frohike a homlokát ráncolta. Vadul lapozott, de nem mondott semmit, és Mulder figyelme ismét Scully felé irányult. A lány üres tekintettel meredt maga elé, oda, ahol – mint Melissa mondta – a lelke van. Mulder ugyan nem látott semmit, bármilyen keményen próbálta, de nem tudta elhessegetni az érzést, hogy valami tényleg van ott.– Mulder! – szólalt meg Proliiké.Kizökkent merengéséből, s azt látta, hogy Frohike izgatottan rázza a kórlapot.– Ez egy nagy rakás szar! – szögezte le barátja.3.MAGÁNYOS VADÁSZ IRODAWASHINGTON, D. C.Az irodában, mint rendesen, nagy volt az összevisszaság. Mulder akármikor is látogatott oda, számos kifejezést talált a helyiség leírására: romhalmaz, majomketrec, barlang. Az iroda ugyanis túlságosan precíznek és jól szervezettnek tűnt ahhoz képest, amit jelen esetben takart.A számítógépek úgy voltak egymás hegyére-hátára hányva, mint az autók a roncstelepen. Egyes gépeknek csak a váza volt meg, mintha valaki kibelezte volna őket. Mások elképzelhetetlen helyekről türemkedtek elő. Monitorok voltak mindenütt. Ugyanúgy hamburgeres zacskók, piszkos pizzás dobozok, egy pár poros, kókadozó növény, néhány kerekes szék, amelyek hangosan nyikorogtak, ha elmozdították őket a helyükről. A gépek között kábelek futottak, mint valami kibernetikus pókháló.Nem úgy tűnt, hogy Frohike, Byers vagy Langly ismerné a seprű fogalmát, vagy találkozott volna már takarítónővel. Byers egy hatvan centis monitor előtt ült, úgy nézett ki, mint egy levitézlett muskétás, a biliformára nyírt barna hajával, barna harcsabajuszával, és kis szakállával.Válla felett Frohike-ra pillantott.– Jó ideig eltarthat, amíg ezeket megfejtjük. Mulder egy lötyögő támlájú székbe vetette magát.– Van itt épp elég hely, hogy kivárjam.Muldernek feltűnt, hogy Langly növeszti a haját, hosszú, hippinek is beillő tincsei szőkén, csillogva omlottak a vállára műanyagkeretes szemüvege körül. Az összhatás akkor sem lehetett volna egyértelműbb, ha Langly nagy kék betűkkel a homlokára tetováltatja, hogy “buzi". Magas, laza fickó volt, olyan mellkassal, mintha valaki egyszer rálépett volna, és úgy maradt volna, behorpadva. Ennek ellenére Mulder tudta, hogy képes szórakoztató, néha félelmetes lelki mutatványokra.Sőt, mind a három különc képes volt erre. Elvégre ezért jött ide Mulder. Hova máshova kellett volna mennie?Langly megállt mellette és azt mondta.– Mister, nem néz ki túl jól. Tudja mit? Jöjjön el szombat éjjel. Száguldozunk egyet az Interneten, és kimazsolázzuk a tudományos pontatlanságokat a Föld 2-ből.Mulder felnézett rá. Langly nagyon okos volt, de azért mégiscsak buzi.– Ne haragudj – mondta Mulder. – Szombatonként szoktam mosni.Langly megvonta a vállát, Byers pedig a torkát köszörülte.– Ezek az ábrák abnormális proteinláncokat mutatnak a vérben. A ribonukleinsav is olyan kombinációban fordul elő, amilyet azelőtt még sosem láttam.Mulder feltápászkodott a székből, és közelebb lépett. Byers válla felett a monitorra nézett. A jelenség, amit ott látott, a rákra emlékeztette. Számtalan színben pompázott, és nem volt jól körülírható alakja. Mint a legtöbb dolognak a természetben, ennek sem voltak szabályos szögei.Byers felpillantott.– Elküldtem Scully adatait a legújabb magányos vadásznak. – A monitor alatti Macintoshra csapott. Frohike közbevágott.– Az a neve, hogy “A gondolkodó".Byers bólintott. – Az a fickó egy zseni. Még sosem láttuk. Tömegiszonya van, és csak a hálózaton keresztül kommunikál.Frohike és Byers a képernyőn csavarodó láncot nézte. Mulder először arra, majd rájuk pillantott.– Mi a csodáról beszéltek? – kérdezte. Byers megnyomott néhány gombot, és közelebb hajolt, hogy jobban lássa a monitort.– A gondolkodó azt mondja, hogy a proteinláncok a DNS elágazásokból indulnak ki.Langly ennek hallatán odament, hogy szemügyre vegye. A száját csücsörítve bámulta a képernyőt, és magában bólogatott.– DNS elágazások? – értetlenkedett Mulder.– A genetikai motor kiindulópontjai – magyarázta Langly.– A szilikon mikrochip biológiai megfelelője – tette hozzá Byers.A következő pillanatban jelentőségteljesen összenéztek. Végül Langly szólalt meg.– Ez... ez a jövő technológiája. Mulder elveszettnek érezte magát.– Mire használják?– Csakis azonosító rendszer lehet – mormolta Frohike maga elé.– Biológiai azonosító fejlesztési stádiumban? – találgatta Byers.– Úgy érted, hogy a jövő személyazonosságija? – Mulder még emlékezett a legutolsó dologra, amit Scully mondott neki a telefonon.– Vagy valami rettenetes, ami az emberi lényt nem emberi lénnyé változtatja – mondta Langly.Byers valami újat pillantott meg a képernyőn. Megnyomott egy csomó billentyűt a klaviatúrán, aztán megvonta a vállát.– Uraim, remek teóriák, de semmi értelmük. Ez a módosított DNS-lánc inaktív. Selejtes termék. Bárki is építette Scullyba, hiábavaló munkát végzett. Ez most már nem több biológiai méregnél.Mulder izgatottan közelebb lépett.– Scully életben marad? – kérdezte. Byers nem nézett rá.– Az immunrendszerét szinte teljesen lerombolták. Kétlem, hogy akár egy egészséges emberi szervezet felvehetne a harcot ez ellen. – Most az ügynökre pillantott, lágy vonásai együttérzést sugároztak. – Mulder... nem tehetsz semmit.A férfi a többszörösen megcsavarodott láncot bámulta a képernyőn. Mintha a szemébe röhögött volna. Egy furcsa DNS. De sérült és rosszindulatú. Az élet spirálja. Ezúttal a halálé. Scully haláláé.4.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYDana Scully mozdulatlanul ült az apró csónakban, háta mögött párna, a hosszú, fekete viktoriánus stílusú kabát testéhez simult. Vonásai mozdulatlanok voltak, tekintete üres és nyitott, mint a tükör. A kötél a hajó orrából a kis mólóhoz vezetett. A szél, a víz és a hullámok lágy hangja betöltötte az üres teret.A mólón nagydarab, gömbölyded alak állt. Volt benne valami nagyon kellemes. Owens nővér volt, fehér egyenruhája egyáltalán nem lógott ki ebből az álombéli képből. Ott állt, kezeit szorosan összefonta melle előtt, mint ahogy egy gyerek áll, ha valami nagyon fontosat akar elmondani. Amikor megszólalt, a hangja susogva, elhalón visszhangzóit. Még mintha a hullámok is elcsendesedtek volna tőle.– Dana... Dana kedvesem, tudom, hogy hallasz. Owens nővér vagyok. Azért vagyok itt drágám, hogy vigyázzak rád. Hogy felügyeljelek, hogy segítsek megtalálni a haza vezető utat.Scully – még mindig mozdulatlanul és némán – mintha megértette volna Owens nővér szavait. Mintha láthatatlan kapcsolat lett volna közötte és a fehér alak között, kapcsolat, amely a maga módján legalább olyan valóságos és fontos volt, mint a kopott kötél, amely a parthoz kötötte.Scully alvó arca fölé Owens nővér hajolt, háta mögötte a modern kórházi technológia egész tárházával. Úgy mosolygott rá, mint egy kislány, aki újszülött kiscicát tart a kezében. Megigazította az egyik ragtapaszt, amely elcsúfította Scully sápadt arcát, aztán megérintette a homlokát.– Tudom, hogy ma éjjel messze jársz az otthonodtól. És ahol vagy, nagyon nyugodt, békés hely. Jó lenne ott maradni...Olyan könnyedén simította végig Scully halántékát, mintha csak egy lepkeszárny lett volna. És bár külső jele ennek nem volt, úgy tűnt, Scully reagál rá.Mulder, ünnepélyes, komoly arccal, az ágy lábánál ült. Owens nővér rámosolygott. Aztán lehajolt, és megcsókolta Scully homlokát.– Itt leszek, ha szükséged lesz rám, kedvesem – suttogta.Még egy utolsó mosolyt küldött felé, aztán elment, mert Wilkins nővér nagy dérrel-dúrral az ágy felé tartott. Mulder Scullyra nézett, azon tűnődve, vajon mit lát. Az élettel teli nő, akit ismert, halálos álomban? Halott test, amely már csak a gépek jóvoltából él? Vagy valahol ott várakozik a kettő között?Wilkins nővér ott matatott mellette.– Bocsásson meg, uram. Vért kell vennem.Drótkosárban hozta a beavatkozáshoz szükséges eszközöket. Előhúzott egy tűt, az egyik végére kémcsövet erősített, a másik végét pedig a Scullyt életben tartó tubusok egyikének kimenetébe dugta. A vér pillanatok alatt megtöltötte az üveget. Mulder zavartan nézte. Az emberek nem szeretik a vér látványát. Túl sok ősi félelmet hoz felszínre, amelyek a génekben tovább élnek. A vér nem az élet jelképe az emberek számára. Inkább a sötétségre és a véglegességre figyelmeztet.Miközben Mulder elfordult, Wilkins nővér kihúzta a kémcsövet. A kórterem bal sarkában sötét figura vonta magára az ügynök figyelmét. Egy negyven körüli férfi, sötét felöltőben.A felöltő, gondolta Mulder. Nem nagyon illik ide. Az ismeretlen tekintete találkozott az övével, és gyorsan elkapta a fejét. Mulder is visszafordult az ágy felé. Wilkins nővér éppen feliratozta a vörös folyadékkal teli üveget. A következő pillanatban magas, sivító hang töltötte be az őrzőt. A nővér felkapta a fejét, szeme tágra nyílt.Mulder a Scully állapotát ellenőrző gépek monitorjára pillantott, de nem látott semmi rendkívülit. Wilkins nővér letette a vérrel teli fiolát az éjjeliszekrényre, és a falon lévő belső telefonhoz sietett.– Kék kód! – szólt bele határozott hangon.A szemben lévő ágyak egyikén fekvő férfi elképesztő pózba tekeredett, miközben ritmusosan rángatózott. Mulder nem akarta látni, de nem volt képes elfordulni. Lebilincselte a rémes látvány. Egy műtősfiú rohant be a szobába, újraélesztő berendezést tolt maga előtt. Még több fehér ruhás alak tűnt fel. Wilkins fapofával Mulderre nézett. Aztán elrántotta az ágy körül a függönyt, könyörületesen elrejtve a haldokló férfit fehér redői mögé.Ez a halál temploma volt, és Mulder épp most látta, amint az egyik imádó elindult utolsó útjára. És most Scully...Úgy tűnt semmit sem változtatott rajta a körülötte lévő zűrzavar. Érzi vajon egyáltalán? Mulder nem tudta a választ.Letelepedett az ágy melletti székre. Tekintete a fém éjjeliszekrénykére tévedt. Első látásra nem tűnt fel neki, de aztán igen. A vérminta eltűnt. Szeme összeszűkült, gyanakodva pillantott körül. Valami megváltozott...de mi?A férfi. Abban a furcsa, sötét felöltőben. Hol lehet?Eltűnt. Mulder a szárnyas ajtó felé iramodott. Sehol senki. De az ajtó még mindig lengett egy kicsit valakinek a lökésétől, aki egy pillanattal előbb még ott volt. Aki valószínűleg igencsak sietve távozott.Mulder kisietett a várószobába, és egy villanásnyi mozgást látott a folyosó végén, mint a tehén farkának lendülése.– Hé, maga!Nem kapott választ. Persze nem is nagyon várt. Őrült rohanásba kezdett. Elérte a folyosó végét, és a sarkon átlendülve épp idejében érkezett a liftekhez ahhoz, hogy lássa az egyik fémajtót bezárulni. Még egy pillanatra valami sötét figura is felvillant odabent.A lifthez vetette magát, és nyitott tenyerével nyomta a gombot. Semmi sem történt. Fent villogni kezdtek az emeletet jelző lámpák, lefelé haladt. Mulder körbenézett, észrevette a kijáratot a lépcsőházba. Odarohant, feltépte az ajtót. Alig volt bent fény, a zöld betonfalak között élesen visszhangzóit Mulder cipőjének kopogása a fémlépcsőn. A következő szinten megállt, kirohant az ajtón, és kilesett a kihalt folyosóra. Senki.Most már olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt, alig fogta vissza magát, s kevesebb mint tíz másodperc alatt lerepült a következő emeletre. Megint egy ajtó, e mögött egy megrettent portás állt, csomagot cipelt éppen, de sehol a sötét felöltős férfi,A lépcsőfordulóban újabb ajtó, rajta a felirat: GARÁZSSZINT 1. Mulder kinyitotta, és tipikus földalatti teremgarázsban találta magát. Gyorsan körbepásztázta a terepet, minden izma ugrásra készen feszült, de senki. Kióvakodott a sötét kocsibeállók közé, hangosan lihegett, de megpróbálta visszafogni magát, hogy ne csapjon nagy zajt. Megint megállt.Ezekben a hatalmas, sötét földalatti garázsokban az ember könnyen összezavarodik, különösen, ha egyszerre akar látni is és hallani is mindent. A fül és a szem nem tud egyidőben ugyanolyan intenzitással koncentrálni. Az autók mozdulatlanul álltak. Az itt-ott felbőgő motorok zaja elfedte a többi hangot.Valami mintha megmozdult volna az árnyékban... Talán egy felöltő reppenő szárnya, vagy csak két árnyék olvadt egymásba? Mulder a falhoz lapulva elindult arrafelé. Az egyik oszlop mögül súlyos kéz nyúlt elő, és elkapta a vállát, megszorította, megpördítette, és a betonhoz vágta.Mulder X sötét, izzadó arcába meredt. És az automata pisztoly csövén tátongó lyukba, amit csak néhány centi választott el az orra hegyétől. Automatikusan elrántotta magát a pisztoly elől, de X ujjai mélyen belemarkoltak a vállizmaiba.– Nem számítottam rá, hogy feltűnik itt a látogatási idő vége előtt – mondta X. A szavak a hófehér, összeszorított fogak közül sziszegtek elő. Az arcán és a homlokán kiütő izzadságon visszaverődött a fény, és olyanná varázsolta, mint valami haragos ősi királyt, akit megdermesztettek félelmei. Ez őrült, gondolta Mulder hirtelen. De most nem volt ideje az őrültekre, még akkor sem, ha X volt az.– Van itt egy férfi... elvitte Scully vérét – lihegte Mulder. X erőteljesen a falnak vágta, és hozzápréselte magát. Mulder érezte kesernyés testszagát, ami drága kölni illatával keveredett.– Felejtse őt el! – mordult rá X. Mulder nagyot nyelt.– Vigye ezt a fegyvert a képemből!X elvigyorodott. Pedig semmi vicces nem volt a helyzetben.– Ezt a nagy erejű Sig-Sauer fegyvert azért nyomom a fejéhez, hogy végre megértessem magával: nem kutathatja tovább, hogy ki tette a partnerét arra a respirátorra!Mulder nagy nehezen legyőzte a késztetést, hogy X arcába– Maga nem jött, amikor segítséget kértem, és én most mégis kövessem az utasításait?X mintha egy kicsit felengedett volna.– Eltalálta.– Elmehet maga a... – kezdte Mulder, de X még erősebben szorította a falhoz. Mulder szerette volna megütni, de elvesztette az egyensúlyát, s a fekete férfi teljes súlyával ránehezedett. És X nagyon erős, nagyon eltökélt ember volt. Fegyverrel.– Megölte őt – csikorgatta a fogát. Mulder érezte a leheletét, meleg és undorító, az arcába csapott. – Megölette a lányt is. De velem ez nem fog megtörténni! Maga az eszközöm. Érti? Akkor jövök magához, amikor nekem van szükségem magára! És most éppen olyan irányba tart, ami idehozhatja őket!– Mi a francról beszél?X a fogát csikorgatta Mulder értetlensége miatt, a megértés teljes hiánya miatt.– Maga semmit sem tudhat! Ez a helyzet. Mulder megrázta a fejét.– Sokkal jobban aggódom érte, semhogy csak üljek, és ne csináljak semmit!X szeme szikrákat szórt.– Jó katona volt, de semmit sem tehet, hogy visszahozza!– Nem halt meg!X felröhögött. A hang kegyetlen volt és keserű gúnnyal teli. Lenézte Műidért, de magát is.– Figyeljen ide, figyeljen! Maga egy őrült iskolás fiú, Mulder! Fogalma sincs semmiről... fogalma sincs! Mulder ellökte magától.– Jól van, akkor mondja el! Mondja el!Egy hosszú pillanatig mereven álltak, aztán X különös ingerültsége oszladozni kezdett. Egyet hátralépett, és leengedte a fegyverét, bár a gúnyos kifejezés még mindig ott ült a szemében.– Én is olyan voltam, mint maga – mondta. – Ugyanazt tettem, amit maga. De maga mégsem én vagyok, Mulder. – Tekintete kihívóan Mulderébe fúródott. – Nem hiszem, hogy magának elég erős hozzá a szíve... Elmenni, Scully miatt bánkódva, és aztán soha többet vissza sem nézni. – Szünetet tartott, összeszedte magát. – Csak a halála napján lesz képes békében élni önmagával, Mulder.Valahol messzebb becsapódott egy ajtó. Mulder félretolta X fegyvert tartó kezét, elsietett mellette, kilépett az árnyékból. X is a fény felé lépett, de megtorpant. X nem a fény teremtménye volt. Gyűlölte. Inkább visszafordult, s csak tekintetével követte a távolodó Muldert...Az ügynök egy férfit pillantott meg a távolban, nagyon sietett, felöltőjének szárnya lépéseinek ütemére lobogott utána.– FBI! – kiáltotta Mulder.A férfi megtorpant és megfordult, a kabátja alá nyúlt. Mulder egy betonoszlop mögé vetette magát, lövés zaja verte fel a csendet. Mulder előrántotta fegyverét az övéből, felemelte, kilesett az oszlop mögül és rohanni kezdett.A férfi eltűnt. Mulder megállt, de csak annyi időre, hogy végigpásztázza a garázst. Meglátott egy vaskos fémajtót. Ez volt az egyetlen lehetséges kijárat. Odasietett, pisztolyát a füle mellett tartotta. Mély lélegzetet vett, aztán feltépte az ajtót, és beugrott a mögötte lévő helyiségbe.Sötét folyosó, magas és széles. Mulder fegyverét mindkét kezével megmarkolta, lábait kissé szétterpesztette, és körbeforgott. A jobboldali falhoz lapult, a hátát nekitámasztotta, és araszolva előre indult, vállai merevek, szeme kísértetiesen villogott a félhomályban.Egy kicsit előrébb vörös fény villant az egyik ajtó felett. Ahogy közeledett, a levegő egyre melegebb, egyre párásabb lett. Mindent belengett a fehérítő, a mosószappan, a fertőtlenítő szaga.A kórház mosodája. Mulder óvatosan közelítette meg az ajtót, pontosan ahogy a nagykönyvben meg van írva, aztán gyorsan besurrant rajta.A gépekből előtörő gőz a padló felett terjengett, már köddé hűlt. Csak homályosan lehetett látni valamit. Néhány szárító működött, hatalmas forgótárcsájuk ütemesen mormogott a sötétben. Itt-ott éjjeli jelzőfények szórtak némi világosságot. Mulder lassan araszolt előre a hatalmas terem főfolyosóján, fülét hegyezve, szíve vadul kalapált mellkasában.Amikor a szeme alkalmazkodott a szürkés fényhez, megpróbált még több részletet megfigyelni. A hatalmas krómgépek mögött polcok sorakoztak, frissen mosott és vasalt ágyneművel megrakva. Lepedők, párnahuzatok, kórházi hálóingek, párolgóit belőlük a súlyos, édeskés illat, az emberi testek és a romlás szaga. A folyosó vége felé hatalmas fehér halom állt. És valami csúszott lefelé az oldalán.Mulder azonnal előresietett, aztán balra fordult, kijáratot keresett a gépek mögött. Talált is egyet. Óvatosan kilesett a hatalmas automata mögül.Ott volt a felöltős férfi, ő egy másik gépnek támasztotta a hátát, éppen az ellenkező irányba fordult. Mulder jól ki tudta venni fegyverének körvonalát, lövésre készen tartotta a jobb kezében.Mulder egy pillanatra visszahúzódott, mély levegőt vett, aztán előlépett, hagyta, hogy a fegyvere vezesse.– FBI! – kiáltotta. Hangja mély és nyugodt volt. – Tudja, hogy fegyver van nálam! Ne forduljon meg!A férfi mintha megmozdult volna, de aztán nyugodtan maradt. Úgy tűnt, hogy megpróbálja behúzni a fejét a kabátja gallérja mögé, mint valami teknősbéka.Mulder egy kicsit közelebb ment.– Nagyon lassan tegye le a fegyverét a földre! – A féri várt egy kicsit, aztán óvatosan lehajolt. Mulder hallotta, hogy megreccsen a térde. Pisztolya hangos csattanással esett a földre. A férfi feltartott kézzel állt. Mulder még mindig nem látta az arcát.– Kezeket a fej mögé, kulcsolja össze az ujjait! – parancsolta Mulder. Megtette.– Forduljon a gép felé, és tegye rá a kezét – folytatta. Megvárta amíg a férfi engedelmeskedett, aztán óvatosan közelebb lépett. Gyorsan végigtapogatta, és első zsebében megtalálta a fiolát Scully vérével. Kivette, és a bal kezébe fogta. A sötét vér úgy csillogott, mint a drágakő.Mulder arrébb lépett.– Forduljon velem szembe! – Felemelte a fegyverét, lövésre készen a férfi felsőtestére irányította.Amikor megfordult, Mulder jól megnézte. Ugyanaz a férfi volt, akit az intenzíven látott, de nem ismerte. Csak egy újabb arc, egy másik középkorú keményfiú. Mulder ismerte ezt a típust. Sok volt belőlük: férfiak, akiket a fegyverek szaga leng körül, akikről süt a könyörtelenség. Férfiak, akik bármit megtesznek, amit parancsolnak nekik, bármit, ami szükséges.Mulder felemelte a fiolát.– Kinek kell ez?A férfi olyan üres tekintettel nézte, mintha nem is mondott volna semmit. Mulder várt egy pillanatig, aztán leengedte az üvegcsét. A férfi tekintete követte.Mulder intett a pisztolyával.– Rendben, akkor menjünk!Az ismeretlen megfordult, aztán hirtelen megpróbálta magát átpréselni a keskeny folyosón, amely a két gépet választotta el egymástól. Mulder éppen utánaindult, amikor a távolból meghallotta a fémajtó csattanását. Egy pillanattal később a mögötte tornyosuló piszkos ruhahegy dőlni kezdett. Mulder a szeme sarkából meglátta, és félreugrott, de ez a pillanatnyi kihagyás elég volt, hogy elveszítse szem elöl a felöltős fickót. Az átpaszírozta magát a gépek között, és megtalálta az egyik hosszú falapátot, amellyel kavarni szokták a ruhát a hatalmas fémüstökbe.A férfi nagyon otthonosan ragadta meg a lapát nyelét, ami arra vallott, hogy járatos a harcművészetekben. Habozás nélkül lesújtott Mulderre, aki ekkorra vergődött ki a keskeny folyosóra.Az első ütés a bordáján találta el, hallható reccsenéssel. Mulder öklendezve kétrét görnyedt. A felöltős férfi hozzálépett, megragadta a fegyvert tartó kezét.Ismét a géphez vágta Műidért. Megroggyant a férfi súlya alatt, megpróbált támaszt találni, csak épp annyit, hogy meg tudjon állni a lábán.A férfi a térdét berogyasztva le akarta teperni, Muldernek szerencsére sikerült oldalra fordulnia, de így a combjába kapta az ütést. Fájdalom futott végig a lábán, és érezte, hogy az ujjai elzsibbadnak.A felöltős férfi tovább támadott, egyre jobban nyomta lefelé. Éppen időben emelte fel a jobb karját, hogy kivédjen egy csapást. A férfi nem sokat veszített a lendületből, kitért Mulder keze elöl, és koponyájának jobb oldalát találta el.Mulder csillagokat látott, és érezte, hogy kicsúszik lába alól a talaj. Mielőtt még felfoghatta volna, hogy mi történt, már a földön térdelt, a fejét rázta, megpróbálta kitisztítani a zavart belőle.Ennek ellenére még mindig a kezében tartotta a férfi karját. De a marka nem bírta sokáig, amikor a férfi őrülten püfölni és marni kezdte. Rövid, diadalittas ordítással Mulder fegyverére vetette magát, ami néhány lépésnyire tőlük a földön feküdt. Mulder reflexszerűen védte magát a lövéstől, becsukta a szemét, hogy ne lássa a villanást, de nem történt semmi. Éppen idejében nyitotta ki, hogy megnézhesse, amint a fekete felöltős férfi éppen ki akarja szabadítani magát X szorításából. Próbálta, de nem sikerült.X hideg precizitással a háta mögé tekerte a férfi karját, és egyetlen mozdulattal eltörte azt. Áldozata félig öntudatlanul ordított, és X-re hanyatlott. Az elkapta, és Mulderre nézett. Mulder négykézlábra állt, aztán lassan feltápászkodott. A feje teljesen üres volt, és annyi mindene fájt, hogy meg sem tudta számolni. Szédelegve fordult szembe X-el és foglyával. Nem tudta kivenni X vonásait a sötétben, de az idegen férfi sápadt volt és rémült.Mulder feléjük lépett, de X elhúzta előle a férfit.– Maradjon ott! – mondta erőteljesen.A férfi lába csíkot húzott a padló porába, amint X elvonszolta. Mulder csak nézte őket, megpróbálta leküzdeni szédülését, de rémes lüktetés támadt a fejében.A folyosó végén csak a biztonsági lámpa égett. X megragadta a foglyot, és berángatta egy kiugró mögé. Mulder már csak az árnyékukat látta.X Sig-Sauerének mély ugatása betöltötte a helyiséget. A golyók ereje úgy vágta a földhöz a felöltős férfit, mintha kalapács sújtott volna le rá. Nyögött és megpróbált felállni, bár úgy nézett ki, mint egy eltaposott féreg.– Ne! – hörögte Mulder.X hangja száraz volt, harag és félelem szőtte át.– Látni akarja, hogy milyen az igazság? Tudni akarja azt, amit én tudok?Mulder megremegett. X hangja olyan volt, mint az ostorcsapás. Mulder elindult felé, de X figyelmeztetőn felemelte a kezét.– Majd én elintézem ezt!Hátralépett, és ismét csak az árnyéka látszott. Mulder így is jól ki tudta venni, hogy a fegyver csöve a férfi fejének szegeződik. Úgy nézett ki, mint egy kivégzés. Kivégzés is volt.Mulder kiáltott valamit, de hangját elnyomta a második lövés zaja. A felöltős ember árnyéka a földre csúszott, és a mozdulat élettelenségéből Mulder azonnal tudta, hogy több bajt már nem okoz. Soha többé.Mulder a gyilkosság színhelye felé indult, a harag összeszorította a torkát. De még mielőtt odaért volna, X elfordult a holttesttől.– Menjen! – mondta hidegen.Puskapor és friss vér szaga csapta meg Mulder orrát. Hirtelen gyengeség és hányinger söpört rajta végig. Félig öntudatlanul előrehajolt. Meglátta a pisztolyát, a Scully vérét tartalmazó üveg mellett feküdt. Bordáját fogva lehajolt értük.Valami hűvös és ragacsos kenődött a kezére. Az üvegre nézett, és észrevette, hogy eltört a küzdelem során. És most Scully vére szivárgott ki a kezére.Scully vére a kezén...5.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYScully ágya körül minden nyugodt volt. Az egyetlen igazi mozgást a respirátor fekete gumigömbje produkálta, kitágult és leeresztett, sziszegve és sóhajtva, még mindig azon dolgozva, hogy életben tartsa a lányt.Owens nővér Scully ágya mellett állt, időnként megtörölte a homlokát egy kis fehér törölközővel. Valami mégis megváltozott. Azelőtt Owens nővér mindig mosolygott, legalább egy kicsit. De most komor volt. Olyan volt a tekintete, mint egy megfigyelőnek. Olyan valakié, aki a remény végét lesi.Valakié, aki a mennyek kapujában áll. Aki a halál érkezését várja.
Tizenegyedik fejezet1.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLY VÁRÓSZOBÁJAAz intenzív őrző előtti kis várószoba zsúfoltnak hatott négyőjükkel. Margaret a teveszínű pamlagon ült jobbján dr. Daly, balján Melissa. Mulder előttük állt, keze szürke öltönye zsebében, arcán konok kifejezés.Daly előrehajolt a széken. Széles, vörös arca komoly volt miközben beszélt – elsősorban Margarethez.– A lélegeztetőgép leállítása nem feltétlenül jelenti azt, hogy befejeződik az élete – mondta.Mulder undorodva rázta meg a fejét, és elfordult a többiektől. Néhány lépést tett, és megállt az intenzív osztály ajtaja előtt. Mintha hirtelen eszébe jutott volna, hogy ki fekszik a másik oldalán. Úgy tűnt, Margaret Scullyt ez nem érdekli. Karját összefonva ült, és a kávézó asztal tetejét bámulta maga előtt.– Karen Ann Quinlan még kilenc évig élt, miután lekapcsolták a gépekről – folytatta Daly. – Ennek ellenére azt hiszem Mrs. Scully, hogy a lányával... nem ez lesz a helyzet. Úgy gondolom, hogy már az elrablása óta ebben az állapotban lehetett, és... nem fog javulni a helyzet.Melissa figyelmesen hallgatta. Arca pirosan égett. Tekintete Dalyn nyugodott, kiegyensúlyozottan és áthatón.– Jobb az állapota annál, mint amit a végakaratában vázolt? Daly megrázta a fejét, és kimondta a szót.– Nem.Margaret felsóhajtott. Melissa egyenesen ült. Mintha döntött volna, és most testével tartaná meg az elhatározás súlyát. Mulder csak nézte, látta rajta a beletörődést, és megrázkódott.– Lehetséges, hogy a sérült DNS célzott kezeléssel helyrehozható – mondta.Daly rápillantott, arcán ingerültség futott át. Szemüvege csillogott a fényben.– Mulder ügynök, nem tudom, hogy honnan veszi ezt a bizarr állítást. De azt hiszem, nincs abban a helyzetben, hogy folytassa...Mulder hasonlóan idegesen félbeszakította.– Maga sosem adott választ arra, hogy miért van itt... vagy mi a baja. Meg kell vizsgálnunk...Melissa arca egyre pirosabb lett. Határozottan félbeszakította Mulder mondókáját.– Ő nem egy darab tárgyi bizonyíték!Mulder érezte, hogy minden elúszik. Feladták. Ő nem, egyszerűen képtelen volt. Miért nem tudja megértetni velük? Melissa felé hajolt.– Természetellenes körülmények miatt van itt!Melissát nem lehetett eltéríteni a saját meggyőződésétől.– Meg fog halni! Ez természetes folyamat. Elrejtjük az embereket az ehhez hasonló szobákba, hogy ne kelljen szembesülnünk a halállal. Vannak gépeink, amelyek meghosszabbítják az életet, ami már tulajdonképpen véget ért. Ez sokkal inkább természetellenes, mint bármi más, ami a halálát okozta.Miközben beszélt, Mulder lehajtotta a fejét. Nem akarta ezt hallani. Amikor a lány befejezte, csak ennyit mondott.– Micsoda korrekt megfogalmazás!Melissa szeme szikrázott.– Ez nagyon is emberi! Szeretem Danát... és ez a helyénvaló.A lány kereste a pillantását, de Mulder nem nézett rá. Mintha azzal elfogadná a nézeteit is, még ha csak jelképesen is.Margaret Scully, akin olyan sötét ruha volt, hogy gyászruhának is elment volna, felsóhajtott. Nem túl hangosan, de a figyelem azonnal rá irányult. Anélkül, hogy felnézett volna, azt mondta.– Dana... már meghozta a döntést helyettünk.Hangja nyugodt, kimért volt. Amikor végül felemelte a fejét, hogy Mulderre nézzen, tekintete tiszta volt, bár a visszafojtott könnyek ott remegtek a hangjában. Mulder várta, hogy folytassa. Kicsit émelygett. Tudta, hogy mit fog mondani.Mintha Margaret megérezte volna ezt. Fáradt, de elszánt vonásai egy kicsit megenyhültek, egész arckifejezése ábrándozóbb lett.– Fox..., a maga és Dana barátsága a tiszteletre épült.Lassan felállt.– Tavaly elvesztettem a férjemet. És Isten látja lelkemet, nem akarom elveszíteni a kislányomat is.Mulder hallgatott. Megérette, hogy az asszony minden egyes szava a remény elutasítása, a beletörődés elfogadása, a meghátrálás. Nem engedhette meg magának, hogy megossza vele ezeket az érzelmeket. Ennek ellenére Margaret Scully bátorsága, hogy megtegye amit tenni kell, és aztán ki tudja miképp, éljen tovább, mélyen megrázta.Margaret gyengéden bólintott felé, mintha ő is megértette volna, hogy Mulder min megy keresztül.– De – folytatta – mindig tiszteltem őt.Szünetet tartott. Mély csend ült közéjük. Margaret most először pillantott dr. Dalyre, és az orvos szavak nélkül is tudta a dolgát. Felállt. Melissa követte.Mintha megfagyott volna a pillanat. Mindenki megvárta, amíg Margaret lassan az intenzív kórterem felé indult. Mulder egy kicsit hátralépett, hogy utat engedjen neki. Mérhetetlen méltósággal tette meg azt a néhány lépést. Az ajtónál megállt, és megint Mulder felé fordult.– Fox? Ez a család pillanata, de... ha akar...., velünk jöhet.Mulder megértette, hogy mit kínál fel neki. De nem volt képes elfogadni. Mégis tisztelnie kellett azért, ahogy fájdalmát viselte. Lassan megrázta a fejét. Margaret elfordult, és belépett az ajtón. Egy pillanat múlva Daly követte. Csak Melissa maradt kint.Egymásra néztek Mulderrel, de már nem tudtak mit mondani. A következő pillanatban ő is eltűnt a lengőajtó mögött. Mulder egyedül maradt, tekintete a semmibe révedt. Ismét a látomás volt előtte.Nem tudta megmagyarázni, hogy miképp történt, de nem is akarta. Ugyanaz volt, mint korábban. A hűvös, zöldes víztömeg, az apró csónak, Owens nővér a parton, a fenyves előtt. A kötél. Scully.A láthatatlan szellő belekapott a csónakba, és az óceán felé sodorta. A kötél egy ideig tartotta, de aztán elszakadt. A csónak Scullyval tovább ringatózott. El, messzire.Mulder lehunyta a szemét.2.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON, D. C.SKINNER IGAZGATÓ-HELYETTES SZOBÁJASkinner a jelentést nézte, az előző pillanatban landolt az íróasztala tetején. Tekintete megpihent rajta, majd felnézett a Cigarettás Férfira, aki az asztala előtt állt. Skinner füle hegy elvörösödött.– Olvassa el! – mondta a férfi. A papírkötegre intett. – Minden benne van.Skinner nem mozdult. Várta a folytatást.A Cigarettás Férfi hangja kimért volt és gunyoros.– Ha problémái vannak Mulderrel...Felvette a vörös-fehér dobozos Morley cigarettát az asztal széléről. Kinyitotta a csomagot, előhúzott egy szálat és a felesleges dohányszálakat leütögette a doboz szélén.– Biztos vagyok benne, hogy tudja – folytatta. – Nem lesznek többé gondjaink.Szájába vette a cigarettát, előhúzta az öngyújtót, és felkattintotta a tetejét.– Khmm – köhintett Skinner. Fejével egy kis tábla felé intett, amely az asztal távolabbi sarkában állt. Látogatója elolvasta a rajta álló feliratot: Köszönöm, hogy nem gyújtott rá!Arca meg sem rezdült, bár a szemében nevetés táncolt egy pillanatra. Öngyújtóját a cigarettához emelte, mélyen leszívta az első slukkot, aztán kifújt egy füstfelhőt, keresztül az asztalon. Aztán elmosolyodott, megfordult, és az ajtó felé indult. Mielőtt elérte volna, megállt a konferencia asztal mellett. Keze közelében súlyos kristály hamutartó feküdt. Visszanézett Skinnerre, és elnyomta alig szívott cigarettáját. Egyik kusza szemöldökét kihívóan felhúzta, mintha ezzel is alá akarta volna támasztani a ki nem mondott üzenetet: nem kellett volna rágyújtanom, mégis megtettem! Nem te parancsolsz, hanem én!Aztán továbbment az iroda kétszárnyú bejárati ajtaja felé. Skinner szeme összeszűkült a szemüveg mögött, szája pengeéles vonallá változott. Olvasni kezdte a jelentést, és két mérges ránc jelent meg az orra mellett. Lapozott. Kopogtak az iroda ajtaján.– Igen, jöjjön be!Az ajtó kinyílt. Mulder lesett be, Skinner pedig türelmetlen intéssel invitálta beljebb. Az ügynök becsukta maga mögött az ajtót, és az asztal mellé lépett. Skinner egy székre mutatott.– Üljön le!Hangja tompa volt, a szavakat elharapta.Mulder a konferencia asztalra pillantott. Észrevette az elnyomott cigarettát a hamutartóban, még mindig vékony füstcsík kígyózott elő belőle.Skinner két kezébe fogta a jelentést.– Azért hívattam ide, mert... a szóbeszédek miatt...Mulder üres tekintettel nézte. Skinner hirtelen támadt undorral az asztalra hajította a paksamétát.– Híresztelések, a kórházban tegnap este történt balesetről. Mulder előrehajolt a fekete bőrfotelben.– Arról a fogról, ami a Jello kávézóban találtak?Skinner gyilkos pillantást lövellt felé.– A híresztelés szerint magának is volt köze hozzá. A mosodában.Mulder egy pillanatig sem habozott.– Nem igaz, uram.– Egy férfit szabályosan kivégeztek, Mulder ügynök.Mulder megrázta a fejét, és vállat vont.– Scullynál voltam.– Az ő vérnyomait találták a helyszínen.Skinner érezhetően minden egyes szó kimondása után egyre idegesebb lett. De Mulder rendíthetetlen volt.– Megnézhetném a rendőrségi jelentést?– Erről az ügyről nincs rendőrségi jelentés, Mulder ügynök. És nincs holttest sem. Maga pontosan tudja ezt.Mulder a következő mondatot úgy kántálta, mint valami csúfolódó dalocskát.– Mivel és nem vagyok járatos az efféle ügyekben, honnan is tudhatnám, uram?Mulder hangsúlya kirobbantotta Skinner addig is alig visszafojtott dühét. Az igazgató-helyettes felpattan székéből, majdnem feldöntötte. Megkerülte az asztalát, aztán lenézett Mulderre, és mérgesen sziszegte.– Azonnal fejezze ezt be!Mulder gondosan felépített nyugalma szétporladt. Előrehajolt, a két férfi indulata egymásnak feszült, így buggyantak ki belőle a szavak.– Na, milyen érzés? Mindennek az állandó tagadása? Kérdések, amelyre kérdéssel válaszolnak?Skinner idegesen mélyesztette nadrágja zsebébe hatalmas kezeit.– Csak tudni akarom, hogy mi történt, a fene egye meg! – Durván az asztal tetejére csapott.Mulder hirtelen felpattant a székéből. Megfordult, és a konferencia asztalhoz sietett. Felkapta a hamutartót, benne a Morley csikkével, visszament és kiöntötte Skinner asztalára.– Ő! – kiáltotta Mulder – Ez történt!Skinnert a látvány csak még jobban felidegesítette. Farkasszemet néztek, egyre kihívóbban.– A Rákember! – ordította Mulder. – Ő a felelős azért, ami Scullyval történt!– Honnan tudja?Mulder megvetően pillantott főnökére.– Ezt mondják a pletykák... – mondta végül.Skinner egyre idegesebb lett, de Muldert ez már nem tántorította vissza.– Ki ő?Skinner megrázta a fejét.– Ez nem a maga dolga...Mulder hozzáhajolt, arca izgatott, hangját ismét felemelte.– A magáé lehet. A jelvényem is. Az X-akták is. Csak mondja meg, hogy hol van!Skinner elhátrált tőle, még mindig dühös volt.– És akkor mit csinál? – Hangja élesen csengett. – Hidegre teszi? Nem vagyunk a maffia, Mulder ügynök! Tudom, hogy könnyű erről megfeledkezni, de az igazságszolgáltatásnak dolgozunk!Mulder arca megrándult az igazság szó hallatán.– Én is csak az igazságot keresem!– Scully ügynök remek munkatárs volt. Több is ennél, szerettem. Tiszteltem. De mindannyian ismerjük a játékszabályokat. És pontosan tudjuk, hogy mi történhet velünk a játék alatt. Ha nem készült fel a lehetőségekre, nem kell belefogni a játékba.Mulder haragja egy pillanat alatt tovaszállt. Döbbenten hallgatta, hogy Skinner múlt időben beszélt Scullyról. Mintha máris halott lenne. Egy pillanatra látta maga előtt, ahogy fekszik az ágyban, mellette a kikapcsolt lélegeztető... Előtte volt a látomás, az egyre távolodó csónak. Hirtelen üresnek érezte magát. Miért kellet ennek megtörténnie?Ez fájt a legjobban. Skinnerre nézett. Szavai ezúttal felértek egy könyörgéssel.– Mi van, ha én ismertem a lehetséges következményeket, de sosem mondtam el neki?Skinner sóhajtott, de válasza gyorsan, habozás nélkül érkezett.– Akkor maga éppúgy felelős az állapotáért... – lepillantott a kiborított hamutartóra –, mint a Rákember.Mulder sztoikus nyugalommal fogadta a megállapítást. Neki már csak ez maradt: a belenyugvás. Úgy tűnt, Skinner még mondani akar valamit, de végül mégsem szólalt meg. Csak állt csendben, és követte a tekintetével Műidért, aki kiment a szobából.3.VALAHOLFehér szoba volt. Benne hosszú faasztal, a tetején Dana Scully. Hófehér ruhát viselt, csinos darabot, amely a nyakától a bokájáig beborította. A hátán feküdt, szeme csukva, vöröses-bronzos haja úgy terült szét feje alatt, mint a legyező. Karjai teste mellett feküdtek, tenyérrel lefelé. Keze fején az ereket fehér fény világította meg, minden látható forrás nélkül. Nem lüktetett élet azokban a vénákban. Mellkasa csendes volt és mozdulatlan.Teste alatt a szépen kipolírozott asztal csillogott a túlvilági fényben. A szobában teljes volt a csend. Aztán valahonnan a távolból, mintha egy másik dimenzióból jött volna, lépések zaja hallatszott.A szoba egyik fala most kinyílt, nem úgy mint egy ablak, egyszerűen csak egy másik hely volt ott. A hely a semmi mögött. A közeledő léptek egyre hangosabbak lettek. Fényes, fekete cipők tűntek fel, aztán élesre vasalt fehér nadrág, fehér egyenruha zubbony katonai kitüntetésekkel, és végül William Scully mosolygó arca, hóna alatt tányérsapkával.A szoba legtávolabbi sarkába masírozott, és tisztelgett. Olyan volt, mintha nem léphetett volna át egy láthatatlan választóvonalat, mintha követnie kellene annak a helynek a szabályait, ahol most létezik. Nézte lánya mozdulatlan alakját, telt szája sarkában még mindig ott játszott a szomorú mosoly, szeme könnyekkel telt meg, de egyetlenegy sem csordult ki. Amikor beszélni kezdett, hangja meleg és lágy volt.– Hello, Csillagharcos... itt Ahab.Szünetet tartott, mintha milliónyi szó közül a leginkább megfelelőimet szerette volna kiválasztani.– Az emberek... engem is figyelmeztettek, hogy... az élet rövid. A gyerekek gyorsan felnőnek. Még mielőtt észrevennéd, már vége is az egésznek.A szeme megrebbent, de ettől eltekintve merev maradt.– Soha sem hallgattam rájuk. Számomra az élet haladt a maga sajátos, előre megszabott útján, amely során sok elismerésben volt részem. Elégedett voltam vele.Mintha belül felsóhajtott volna, miközben nézte a lányát.– Egészen addig a pontig, amikor megértettem, hogy többet... nem láthatlak. Az én kislányomat. Akkor úgy éreztem, az életem csak annyi volt, mint egyetlen lélegzet, egyetlen szívdobbanás. Sosem voltam tisztában azzal, hogy mennyire szeretem a lányomat, csak amikor már nem tudtam elmondani neki.Szünetet tartott, az emlékek túl távoliak voltak ahhoz, hogy szavakba öntse őket.– Abban a pillanatban odaadtam volna minden kitüntetésemet, minden kinevezésemet, minden elismerést egyetlen másodpercért veled.Elhallgatott. Lenézett a lányára.– Együtt leszünk, Csillagharcos....de még nem most. Mély lélegzetet vett.– Hamarosan...Aztán – tekintetében gyengédséggel és szeretettel – megfordult, és eltűnt oda, ahonnan jött.4.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYA lélegeztető eltűnt, a többi szerkezethez hasonlóan. Csak az infúzió, egy vékony orrkatéter és a Scully halántékától az EEG készülék monitorjáig futó drótok maradtak. A képernyőn futó egyenes vonal nagyot ugrott, amikor Owens nővér a lány fölé hajolt.– Dana... tudom, hogy a halál karnyújtásnyira járt ma éjszaka. De Dana... Még nem telt le a te időd...Owens nővér elhallgatott, az üzenetet átadta. Aztán lehajolt, és gyengéden megcsókolta Scully homlokát. Ettől kezdve az EEG monitoron folyamatos mozgás mutatkozott. Nem túl élénk, de azért észlelhető.5.NORTHEAST GEORGETOWT1 KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.KÁVÉZÓEgy kissé túlzás ezt a szobát kávézónak nevezni, gondolta Mulder. Nem volt meleg ételes pult, csak néhány asztal, a legtöbb üres. Azok, akik a fal mellett álló automatákat választották: szódavíz, cukorka, szendvics és cigaretta.Mulder Melissával szemben ült. Keze egy üres kávéscsésze köré fonódott. Lehajtott feje alkarján pihent. Ha valaki látja, azt is hihette volna, hogy imádkozik. De nem azt tette. Egyszerűen csak annyira fáradt volt, hogy már a fejét sem volt képes megtartani.Melissa két falat között letette a szendvicset, és megszólalt.– Tudod, Fox... bocsánat, Mulder...A férfi felemelte a fejét. A szeme véres volt, a nyakkendője félrecsúszott.– Az egész hátralévő életedet azzal töltheted... – folytatta –, hogy keresed a felelősöket, de őt akkor sem hozhatod vissza.Mulder csak nézett rá, de semmi nem jutott eszébe, amivel megcáfolhatta volna. Melissa rezzenéstelen tekintettel állta a pillantását. Neki is megvolt a maga meggyőződése, és ő elégedett volt vele,– Bárki is tette ezt vele, megkapja érte a büntetését.Mulder összeszorította a száját, és óvatosan bólintott. Nehéz lett volna megmondani, hogy egyetértett-e vele, vagy egyszerűen csak jelezte, hogy halja.– Beleértve engem is? – kérdezte.Melissa nem tudta, hogy erre mit felelhetne. Csak nézett rá, de még mielőtt bármit mondhatott volna, fiatal, sötét hajú nő lépett az asztalukhoz.– Bocsásson meg, uram, fel tudná váltani ezt a cigaretta automatához?Mulder hátratolta a székét, és végigtapogatta a zsebeit. Megrázta a fejét.– Nem, ne haragudjon, nincs apróm.A nő csak egy pillanattal nézte tovább Műidért a kelleténél, aztán bólintott és elment. Mulder utánanézett, de Melissa folytatta.– Mit értesz azon, hogy téged is beleértve?A fekete hajú nő megállt az automatánál, lehajolt, és ujjaival belekotort a kiadótálkába. Talált valamit, megnézte, aztán felállt és Mulderre pillantott. A tekintete megint elidőzött rajta egy kicsit.– Van már itt egy dobozzal, egy Morley. Nem kedvelem. – Aztán ügyet sem vetve többet a gépre megfordult, és kisétált a kávézóból.Mulder felpattant a székből. Az automatához lépett, és felvette a cigarettát. Olyan volt mint a többi csomag, vörös és fehér, a szokásos celofán borításban. Meghúzta a vékony szalag végét, és kinyitotta a dobozt. Valami volt az oldala és az ezüstpapír között. Egy cetli. Kirántotta, és óvatosan szétnyitotta.A papírra sötét tintával egy címet írtak: 900 W. Georgia St.A cigarettát a szemetesbe hajította, a cetlit pedig zsebre dugta. Visszarohant az asztalhoz, és felkapta zakóját a székről.– Mi történt? – kérdezte kíváncsian Melissa.– Mennem kell – felelte Mulder. Belebújt a zakóba.– Mulder...De a férfi türelmetlenül megrázta a fejét, és faképnél hagyta a lányt. Az megvonta a vállát, és tovább ette a szendvicset.6.900 WEST GEORGIA UTCAMOTEL, NAPPALISemmi személyes nem volt a helyiségben. Ugyanolyan jellegtelen volt, mint bármelyik motelszoba, bármelyik országban. Lámpa állt a faragott faasztalon, némi fényt szórt a tévé tetejére. Régi, fekete-fehér filmet adtak. Zaja minden más hangot elnyomott.A megereszkedett, kopott fotel mellett másik asztal állt. Ezen két sörösüveg, az egyik üres, a másik félig tele a langymeleg itallal. A kerek hamutartó dugig félig szívott, kapkodva elnyomott cigarettacsikkekkel, egy láncdohányos csalhatatlan jelei. Majdnem üres doboz Morley cigaretta. Egy Beretta 92F 9 milliméteres automata pisztoly, ez a fegyver váltotta fel a jó, öreg 45-ös Coltot az amerikai hadseregben.A Cigarettás Férfi lepöccintett egy hosszúra nőtt hamurudat a cigarettája végéről, aztán a szájához emelte. Elterpeszkedett a karosszékben, fél szemmel a tévét nézte, de tekintete üres, arca ernyedt volt. Amikor a sörért nyúlt, valahol ajtócsapódást hallott az épületben. Lehet, hogy a szomszéd szobában, de lehet, hogy lent, a hallban. Persze az is lehet, hogy szobája ajtaja volt...Inkább a fegyvert vette kézbe a sörösüveg helyett, de amikor ujjai elérték a markolatot, automata fegyver ravaszának semmivel sem összetéveszthető kattanását hallotta meg pontosan a koponyája mögött. Megdermedt, de csak egyetlen pillanatra. Aztán Mulder keze megragadta a vállát, és a székbe préselte.A Cigarettás Férfi elernyedt, a meglepetés is szinte teljesen eltünedezett az arcáról, mire Mulder megkerülte a széket, és fegyverével egyenesen homlokán a kellős közepét vette célba. Farkasszemet nézett a csövével. Ilyen közelről még azt is látta, hogy Mulder keze remeg a markolaton.– Honnan tudta... – kezdte volna, de Mulder idegesen félbeszakította.– Pofa be! Ma este én teszem fel a kérdéseket, és maga... maga válaszolni fog, maga szemét!A férfi észrevette, hogy milyen őrült tűz lángol Mulder szemében, de sem a leírhatatlan düh, sem a fegyver nem érdekelte túlságosan.– Ne tegyen próbára, Mulder! Elnököket láttam meghalni!Mulder tudta, hogy igazat beszél. De most már nem érdekelte.A nyugodt külső alatt túl sok mindent hordozott belül, és túl sokáig. Most minden kirobbant belőle. Mulder tudta, hogy a szakadék szélén áll. Egyetlen mozdulat, és a Cigarettás Férfiből alaktalan, véres torzó lesz csupán, cselszövéseinek és árulásainak örökre vége szakad. És ki okolná őt? Ki okolhatná őt? Ki tudná egyáltalán?A férfi mintha megérezte volna a Mulderben dúló csatát, mert szája széles mosolyra húzódott, előhúzott egy újabb szál Morleyt, és a szájába dugta.Mulder dühödten ütötte ki a kezéből. A cigaretta átszállt a szobán. Most először tűnt úgy, hogy a Cigarettás Férfi látja is Muldert, hogy megértette, milyen kevesen múlik az élete. Felvonta a szemöldökét, várt.Amikor Mulder megszólalt, hangja mély volt a visszafojtott érzelmektől.– Miért őt?A férfi csak méregette, de nem szólt semmit.– Miért őt, és nem engem?Csend.– Válaszoljon! – ordította Mulder.– Kedvelem magát – mondta egyszerűen a férfi. Elgondolkodva szünetet tartott. – Őt is kedvelem. Ezért kerülhetett vissza magához.– Magának kellet volna meghalnia! – Mulder megpróbálta halkabbra fogni, de a hangjából szinte sikoltott az indulat. Kibiztosította a pisztolyt. A férfi meg sem rezdült a fémes csattanásra. Saját halálának lehetőségét mérhetetlen közönnyel vette tudomásul.– Miért? – kérdezte. – Nézzen rám. Nincs feleségem. Nincs családom. – Hatásszünetet tartott. – Van némi hatalmam. Azért vagyok a játékban, mert hiszem, hogy jó, amit cselekszem.A szó még inkább felidegesítette Muldert.– Jó? Jó? Ki maga, hogy eldöntse, mi a jó? Ki maga?A Cigarettás Férfi megérezte, hogy valami megváltozott közöttük. Egyenesen Mulder szemébe nézett.– Ha az emberek tudnák, amit én tudok... minden darabokra hullana.De Mulder nem akarta hallani. Csak egyetlen céllal jött ide...Egyre szorosabban markolta a pisztolyt, mintha hirtelen nehezebbé vált volna. Homlokán izzadság gyöngyözött.– Azt mondtam Skinnernek, hogy maga lőtte le azt az embert a kórházban, de én magam sem nagyon hiszem – folytatta a férfi. – És most itt van, egy pisztolyt tart a fejemhez. Egyre jobban tisztelem, Mulder. Még a végén maga is igazi játékos lesz.Mulder mély lélegzetet vett. Feljebb emelte a fegyver csövét. Válla begörcsölt az idegességtől.A Cigarettás Férfi gúnyosan nézett rá.– Megölhet. De az igazságot sosem tudja meg.Feszült pillanat volt. Mulder tett egy lassú lépést a szakadék felé. Aztán visszakozott. Fegyvere megremegett, és már nem a férfi arcára irányult. Az bólintott, tekintete hirtelen metsző hideg lett.– Ez az, amiért én fogok győzni – mondta. Mulder lehajtotta a fejét, legyőzték. Nem tudta rászánni magát, hogy hidegvérrel öljön, még akkor sem, ha ezt az embert gyűlölte a világon a legjobban.– Ne aggódjon! – mondta a Cigarettás Férfi. Szavaiból sütött a Mulder iránt érzett megvetés. – A kettőnk titka marad. Egyikünk sem akarhatja, hogy a többiek... pletykáljanak.Mulder már nem tudott rá figyelni. Visszadugta a fegyverét a pisztolytáskába. A férfi előhúzott egy cigarettát, és rágyújtott. Mulder sarkonfordult, és kisétált a motelszobából. Nem csapta be az ajtót. Óvatosan húzta be maga mögött.A férfi mosolygott. De amikor a cigarettát a szájához emelte, az ujjai remegtek, és az egyenes füstcsík összeborzolódott. Tudta, hogy nagyon közel járt a halálhoz. Fordított helyzetben már halott lett volna. De most élt. Mert Mulder gyenge volt.Felemelte a sörösüveget, és két hosszú kortyra kiitta a maradék italt.7.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON, D. C.FOX MULDER IRODÁJAAz irodában félhomály volt, mindent X-akták borítottak. A falon fotók, törvényszéki felvételek, jelentésmásolatok, poszterek. Mulder az asztalánál ült, arcát számítógépe fénye világította meg.Ujjai vadul jártak a billentyűkön. Munkáját széles mozdulattal fejezte be, aztán előrehajolt, hogy még utoljára ellenőrizze a művet. Úgy tűnt, rendben van. Elindította a nyomtatót, hallgatta kerregését, amíg az anyag meg nem jelent a kosárban.Felemelte és a fény felé fordította. A nyomtatás szépen sikerült. Ajkai hangtalanul mozogtak, miközben magában átfutotta.– Walter Skinner igazgató-helyettes úrnak. Kérem fogadja el azonnali hatályú felmondásomat az FBI köteléke alól.Sóhajtott, letette a levelet az asztalra, és a tolláért nyúlt. A lap közepére gyorsan odafirkantotta: Tisztelettel, Fox Mulder.Egy hosszú pillanatig bámulta a nevét, válla megereszkedett. Nem tudta kiverni a Cigarettás Férfi gúnyos hangját a fejéből. Egyiket sem tudta kiverni – sem Duane Barryét, sem Scullyét, egyiket sem.Nem tudott megbirkózni ezzel az egésszel. Többé már nem. Nem tudott hibáinak, tévedéseinek árnyékában élni. Ideje volt véget vetni a veszteségeknek. Ideje volt feladni. Ideje volt elmenni.8.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON, D. C.FOX MULDER IRODÁJABár munkaidő volt, és odakint tűzött a nap, a szoba sötétbe burkolózott. Mulder csak néhány lámpát kapcsolt fel. Jobb volt a félhomály. Jobban illett a hangulatához. Az egyik sarokban állt, és régi mikroszkópját nézegette az asztalon. A mikroszkóp melletti falon poszter lógott. A képen egy ufó repült erdős hegycsúcsok felett. Középen nyomtatott nagybetűkkel két szó állt: HINNI AKAROK.Ezt a posztert nézte az előző éjjel is, amikor a felmondását írta. Ma sem hozott több megnyugvást, mint akkor.Felemelte a mikroszkópot, és az asztalán álló nagy kartondobozhoz vitte. A doboz még nem volt tele, de már nem sokáig. Óvatosan beletette a mikroszkópot, aztán felpillantott, mert valaki kopogás nélkül lenyomta az iroda behúzott ajtajának kilincsét.A folyosó fényében Skinner széles válla bontakozott ki a sötétből. Egy pillanatig csak állt, aztán néhány lépést tett befelé. A zakója nem volt rajta, inge makulátlanul tiszta, nyakkendője gondosan eligazítva a gallér alatt. Körülnézett, mintha saját emlékeit keresné ebben az eldugott kis helyiségben.– Amikor itt kezdtem dolgozni, ebben a szobában tartották a fénymásolót.– Akkor legalább valami értelmeset csináltak itt. – Mulder elfordult, felvett egy csomag könyvet, és a doboz felé fordult. Tartása elárulta, hogy egyedül szeretne maradni.Skinner a zsebébe nyúlt, miközben Mulder felé tartott, majd megkerülte az asztalt. Ismerős papírlapot húzott elő. Eltépte egyszer, kétszer, harmadszor. Megfontoltan, majdnem kárörömmel tette, mintha az a darab papír ártott volna neki. Mulderre nézett.– Nem tudom elfogadni. – Az asztalra szórta a fecniket. Mulder nézte az összegyűrt papírt, aztán Skinnert. Főnöke megcsóválta a fejét.– Tudom, hogy felelősnek érzi magát Scully ügynök állapota miatt. De nem fogadhatom el a felmondását, ez meghátrálás, önbüntetéstMulder rezzenéstelenül nézte, aztán folytatta a könyvek bepakolását a dobozba. Később megszólalt.– Az a sok törvényszéki jelentés, és a sok szemtanú, és a sok nyomozás... és még mindig nem tudok semmit. Elvesztettem Scullyt – és önmagamat... Gyűlölöm, ami lett belőlem.Skinnerre nézett. Aztán elfordult, tennie kellet valamit, mozognia kellett. Hogy végig tudja csinálni.Skinner körbesétált a szobában. A posztereket nézegette, a papírokat tanulmányozta, de látszott, hogy gondolatai máshol járnak. Amit keresett, az nem függött a falon. Néhány perc gondolkodás után mégis, mintha megtalálta volna. Szembefordult Mulderrel.– Amikor 18 éves voltam, elmentem Vietnamba. Nem kaptam behívót. Magam jelentkeztem a tengerészetnél a 18. születésnapomon.Első hallásra úgy tűnhetett, hogy Skinner szavai nem illenek oda. De Mulder érezte, hogy főnöke még nem ért a végére. Abbahagyta a csomagolást, és várt.– A vak hit vezérelt. – Skinner egyre lassabban, szaggatottabban beszélt, mintha hosszú évek után maga is most tanulmányozná először az érzéseit. – Azért tettem, mert azt hittem, az a jó, amit teszek. Talán még mindig azt hiszem... nem is tudom.Mulder észrevette, hogy a szavak akarata ellenére hatással vannak rá. Megpróbálta leplezni azzal, hogy felvett egy újabb csomag könyvet, s vakon bámulta. De tovább hallgatott.Skinner a szemüvege mögül a messzeségbe révedt. Mulder kíváncsi volt, vajon mit láthat maga előtt.– Három hónapja lehettem kint... egy tízéves forma vietnami fiú jött be a táborba. Gránátokat cipelt. És én szétlőttem a fejét tíz méterről.Skinner felsóhajtott.– Akkor elvesztettem a hitemet. Nem egyszerűen a hazámban, vagy magamban... de mindenben. Onnantól kezdve semminek sem volt értelme soha többé.Skinner nem nézett Mulderre, pedig a férfi elbűvölten figyelte. Inkább a padlóra szegezte a tekintetét.– Egyik este az őrjáratban elkaptak minket. Mindenki meghalt. Mindenki.Most felnézett, mintha megértést várt volna, pedig maga sem értette.– Nem vettem észre azonnal. Csak a saját testemet néztem. Letéptem az egyenruhámat. Eldobtam a fegyverem. Egyedül maradtam a sűrű dzsungelben... békében...félelem nélkül. Néztem a halott barátaimat.Megint gyorsabban beszélt, mintha a nehezén már túl lett volna. Talán így is volt, mert most egyenesen Mulderre nézett.– Reggel megérkezett a hullaszállító... betettek egy zsákba, aztán... talán megérezték, hogy van pulzusom. Nem tudom. Két héttel később tértem magamhoz egy saigoni kórházban.Skinner visszament az asztalhoz, és onnan nézte Műidért.– Félek messzebbre nézni az emlékeimnél, Mulder. Magamaga nem. – Szünetet tartott. – Nem tudom elfogadni a felmondását.Elindult kifelé. Háta egyenes volt. Újra Skinner igazgató-helyettes volt, és a rémült tengerészgyalogos, aki átélt valamit, amit nem értett meg, nem akart megérteni, eltűnt az emlékek ködében.Amikor az ajtóhoz ért, Mulder megszólalt.– Maga... maga mondta meg, hogy hol van a Rákember.Skinner megállt, nadrágja zsebébe mélyesztette a kezét, és a plafonra nézett. Egy pillanattal később megint az iroda felé fordult, de tekintete nem kereste Mulderét.– Az életét kockáztatta – mondta Mulder.– Mulder ügynök, minden ember...minden nap... veszélyben van. Ilyen az élet.Skinner várt még egy kicsit, aztán anélkül, hogy Mulderre nézett volna, elhagyta az irodát. Óvatosan behúzta maga mögött az ajtót.Mulder csak állt, hallgatta Skinner lépéseinek visszhangját a folyosón. Hirtelen ráeszmélt, hogy egy könyvet tart a kezében. Betette a dobozba.9.FBI PARANCSNOKSÁGWASHINGTON, D. C.FÖLDALATTI GARÁZSLeszállt az éjszaka, és a garázsba vezető lépcső sötétségbe borult, csak néhány irányjelző lámpa mutatta az utat lefelé. Mulder lassan ballagott, mindkét kezében dobozok. Az egyik fordulóban az árnyak megmozdultak, és egy alak rajzolódott ki előtte. Mulder hátraugrott, eldobta a dobozokat, de aztán megnyugodott, amikor felismerte X markáns, sötét arcát.A férfi Mulder felé lépett, és a jobb kezét nyújtotta. Kék-fehér repülőjegy-tartó volt benne.– Itt van a jegye – közölte.Mulder egyetlen megmaradt fegyverét használta.– De hiszen alig ismerjük egymást – próbált humorizálni.X nem vette a lapot.– Nem mondhatom el, hogy miért őt vitték el... Akkor túl közel jutna hozzám.Mulder lenézett a dobozra a lábánál. Felsóhajtott. Azt szerette volna, ha már túl van az egészen, de a dolgok nem maradtak abba. Egyszerűen folytatódtak. Mintha az élet maga bizonygatta volna, hogy még nem fejeződött be a számára.X közelebb lépett.– Megmondom, hogy ki vitte el.– Hogyan?X felényújtotta a jegyet.– Azt hiszik, hogy maga eltűnik. Azt hiszik, hogy információja van Scullyról, otthon az asztalfiókjában.Mulder megnézte a jegyet. Emlékezett, hogy X micsoda hidegvérrel végezte ki a felöltős férfit. Most őt is hatalmába kerítette a vadság, ugyanúgy semmibe vette az emberi életet.– Ma este 20:17-kor elmennek a lakásába. Fegyver lesz náluk. Maga várni fogja őket.– Várni?X bólintott.– Hogy megvédje magát... mint végső megoldás. Ez az egyetlen lehetséges út, Mulder. Az igazságszolgáltatás nem fogja megbüntetni ezeket az embereket.Nem, gondolta Mulder, tényleg nem fogja. Mert lehet, hogy akik ezt tették Scullyval, maguk az igazságszolgáltatás. Vagy legalábbis annak egy része.A gyomra égni kezdett, ahogy X-re nézett. Tudta, hogy több lehetőséget nem ajánlanak fel neki. Lehet, hogy ő volt a gyalog X sakkjátszmájában. Scullyra gondolt, aki most is távolodik, míg ők itt állnak. Arra gondolt, amit nem tudott megtenni a Cigarettás Férfival. De ő talán csak parancsokat hajtott végre. Valaki más hozta meg a döntéseket. Valaki más vitte el Scullyt Duane Barrytól, tartotta fogva, tett vele bizonyos dolgokat, aztán visszaadta... összetörtén. És ez őt is összetörte. Annak a személynek, vagy személyeknek... fizetniük kell.X az orra alá dugta a jegyet. Mulder bólintott, és elvette.– A mai este után néhány hétig nem vehetjük fel a kapcsolatot.X többet nem mondott. Sarkonfordult és elment, otthagyta Műidért az árnyékban, a jegyet tanulmányozva.
Tizenkettedik fejezet1.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.Mulder lakását csak az utcai lámpák és az éjszakai égbolt világította meg. Egy széken ült a kis, kerek étkezőasztal mellett, a semmibe bámult. A fény megcsillant izzadt homlokán, de ez volt az egyetlen jele idegességének. Arca merev volt, mintha nem is lennének érzelmei.Az asztalon jobb keze mellett feküdt 9 milliméteres pisztolya. Tompán csillogott. Mint minden fegyvernek, ennek is halálszaga volt.Mulder arccal a bejárati ajtó felé fordult. Azon az ajtón, 20:17-kor belép...Kényelmetlenül fészkelődött, mintha nem akart volna arra gondolni, hogy mi lép be az ajtón. És arra sem, hogy ő mit fog tenni akkor.Halk lépéseket hallott. Egy árnyék suhant el az ajtó előtt. Felemelte bal karját, és az órájára pillantott. 19:30.Túl korán van. De lehet, hogy X tévedett, vagy megváltozott a terv. az is lehet, hogy csapda. Hirtelen nagyon is éber lett, izmai megfeszültek. Halkan kopogtak az ajtón. Mulder ujja a ravaszra hurkolódott. Lassan felemelte a fegyvert. A kopogás, ezúttal hangosabban, ismét felharsant. Előrehajolt a széken...– Mulder?... és megnyugodott. Melissa. Mi a fenét keres itt Melissa? A pisztoly még mindig a kezében lógott. Gyorsan a másik szék ülőkéjére tette, úgy, hogy az asztal lapja eltakarta. Aztán felkel, és kinyitotta az ajtót. Kicsit szédelgett a hirtelen adrenalin áramlat utóhatásától, és ez meg is látszott rajta. Melissa úgy bámult rá, mintha megrémült volna a külsejétől. A férfi elállta az utat.– Ne haragudj – mondta a lány még mindig őt bámulva.Mulder nem mozdult. Melissa látta, hogy a szobában sötét van. A férfi viselkedése és a sötét szoba mintha elbátortalanította volna.– Csak azért jöttem, mert... nem vetted fel a telefont, és az üzenetrögzítő sem volt bekapcsolva.Mulder bólintott. Testbeszéde türelmetlenségről árulkodott, és ezt a lány is észrevette. De azért nem adta fel.– Bemehetek?Mulder nem válaszolt, s Melissa megértette, hogy a hallgatás ezúttal csak egyet jelenthet. Nemet.– Csak egyetlen pillanatra...Megint néma csend, de aztán Mulder hátralépett, kitárta az ajtót, és intett neki, hogy kerüljön beljebb. A lány belépett, de azonnal meg is torpant, mintha nehezére esne továbbmenni. Pedig arca nagyon is izgatott volt. Szerette volna célba juttatni üzenetét.– Miért van itt ilyen sötét? Mulder rávillantotta a szemét.– Mert nem kapcsoltam fel a lámpát. Nem zárta be az ajtót, ezzel is jelezve, hogy bármikor távozhat. A lány eléggé jól vette a lapot.– Rendben. – A tekintete izgatott volt. – A kórházból jövök. Daly doktor azt mondta, hogy Dana egyre gyengül. Bármikor bekövetkezhet...Hirtelen mindkettőjükön kitört az idegesség. Mulder szembesült vele, hogy milyen nehéz döntést kell hoznia. Fájdalma haragformájában öltött testet, forrón és szinte elviselhetetlenül.– Úgy gondoltam, hogy el akarsz jönni...– Nem mehetek.A durva tónus a lányt is felingerelte. Válasza ideges, de visszafogott volt.– Én azt hittem...– Igen, el akarok menni, de nem tudok. Most nem. – Mulder tudta, hogy a lány nem érti, de nem tudta megmagyarázni neki. Hogyan is mondhatná el Melissának, hogy azért nem lehet a haldokló Scullyval, mert itt ül a sötétben, és várja a gyilkosát?Melissa érezte, hogy a kristály, amelyet egy láncon viselt a nyakában, szinte perzseli a bőrét. Miközben Műidért nézte, kemény vonásait, feszült testét, úgy érezte, hogy valami mást lát.Nem tartotta magát médiumnak, csak egy nőnek, aki megérzi az élet titkos ritmusát, és az univerzumot, ahol az élet keletkezett. Hitt saját intuícióiban és abban, amit ezek alapján megjósolt. Nem számított, hogy azok esetenként furcsa dolgok voltak. És most, amint Műidért nézte, úgy látta – talán csak a fény játéka miatt, de talán nem, hiszen félhomály volt –, mintha vörös izzás venné körül a férfit. A jelenség vele együtt mozgott, miközben szélesebbre tárta az ajtót, felszólítva őt ezzel a távozásra. Hirtelen tényleg menni akart, de nem azelőtt, hogy elmondta volna neki, amit tudott. Nem akart olyan szavakat használni, amelyeket a férfi nem szeretett volna. Volt más módja is az igazság kimondásának.– Nem kell ahhoz médiumnak lennem, hogy lássam: ma este nagyon sötét helyen jársz.Műidért bólintott. A gesztus beleegyezés volt, bár még nem megerősítés, és ezt a lány tudta.– Sokkal sötétebb, mint ahol a nővérem most van... Mulder idegesen összerezzent. Tekintete nem akart megpihenni Melissán.– És ha még mélyebbre csúszol, az sem segít rajta. Csak a világosság...Mulder halkan felmordult. Következő szavai úgy hangzottak, mintha lelke legmélyéről tépte volna fel.– Elég legyen ebből az álszent dumából! Semmit sem jelent nekem.Haragja, ellenségessége feltüzelte a lányt. Valóban rémes hírt hozott neki, de nem számított erre a vak, megsemmisítő gyűlöletre. Erre az egyértelmű visszautasításra.– Miért nem bújsz már ki a cinizmusod mögül? – kérdezte élesen. – Miért nem ismered el, hogy őrült vagy és vesztettél? Csak mert valami jó és pozitív, ne forgasd a visszájára!Azt hitte, ezúttal sikerült áthatolnia a harag falán. És azt hitte, megértette, hogy milyen csapdába került a férfi.– Miért menekülsz el, ahelyett, hogy elmondanád, mit érzel? Többet vártam tőled. És Dana is többet vár...Amikor kiejtette a nővére nevét, a férfi olyan képet vágott, mintha megütötte volna. Megragadta a kilincset, de Melissa nem adta meg neki az örömet, hogy kidobhatja. A saját akaratából távozott. A folyosón még egy pillanatra megállt.– Danát nem hozza vissza, de tudni fogja. És te is.Ezzel elment. Mulder becsapta az ajtót. Hallotta a tűsarkak kopogását a kövön. Legalább egy percig mozdulatlanul állt, remegett az érzelmek súlya alatt. Aztán sóhajtott. Válla elernyedt. Átment a szoba másik végébe, és elfoglalta előző helyét az asztalnál. Benyúlt alá, és előhúzta a fegyverét. A keze közelébe tette.Az órájára pillantott. 19:47 volt.Az ajtó felé fordította a fejét. Az este sötét volt. A szoba is sötét volt. Minden sötét volt.2.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYA kórterem templomra emlékeztette Muldert. Nagy csend volt aznap éjjel. Csak néhány lámpa égett, fényük úgy vibrált, mint a gyertyák lángja az oltár előtt. Wilkins nővér nem volt sehol. Mulder Scully ágya felé tartott, elhaladt a többi mozdulatlan, csendes alak előtt. Nem volt látható fájdalom, látható szenvedés. Ha itt járt a halál, hát csendben tette.Mulder közelebb húzta a széket Scully ágyához, és leült. A lány sápadt volt, mellkasa alig emelkedett. A férfi felpillantott az EEG kijelzőjére. A vonal még haladt, de lassan, nagyon lassan.Átnyújtotta kezét a kettejüket elválasztó távolságon, amely olyan kicsi volt ebben a világban, de olyan hatalmas egy másik világban. Ujjait a lány ujjai közé fűzte. Bőre hűvös és nyirkos volt. Amikor megérintette, semmit sem érzett. Nem jött a látomás sem, sehol a tengeren ringó hajó. Csak Scullyt látta, a valódit, a testét. Amikor megérintette az ujjait, a halandóságot érintette meg. Az elmúlást, ami ellen harcolt.Ez elől menekült. Ez volt az igazság minden dolgok felett, az igazság, amit nem lehet elkerülni. És most itt feküdt előtte. Nem menekülhetett. Egyetlen módon győzhető le: ha elfogadjuk.Mélyen, szaggatottan beszívta a levegőt, de a tekintete tiszta maradt. Nem tudta, hogy mit fog mondani, amíg ki nem mondta, és amikor végül előbuktak a szavak, nem tudta egészen biztosan, hogy honnan jöttek. Belülről, mélyen legbelülről, de ez volt minden, amit tudott.– Érzem Scully, hogy hiszel abban, még nem jött el az idő, hogy elmenj. És a te hited mindig erős volt. Egy pillanatra megállt.– Nem tudom, hogy az ittlétem segít-e visszajönni. – Megint szünetet tartott. Már nem maradt benne semmi remény, semmi harag. Csak egyetlen érzés.– De itt vagyok.A lány nem mozdult. Ő sem érzett semmit. Nem volt már mit mondania. De azért ottmaradt, nézte az arcát, először hagyta, hogy a fájdalom tisztító ereje szétáradjon benne.Csak fogta a lány kezét, és várt. Ez a pillanat olyan ősi volt, mint maga az ember. A belenyugvás pillanata. A halálvárásé.Később elengedte Dana kezét. Az ágy mellett a kerek óra nagymutatója halkan kattogva haladt körbe-körbe.20:17.Mulder várt.3.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.Mulder megállt lakása ajtaja előtt. Hallgatózott, de nem hallott semmit. Jobb kezébe fogta a fegyverét, és a combjához szorította. A lehető leghalkabban a zárba csúsztatta a kulcsot. Elfordította. Az ajtó néhány centire kitárult. Várt, de még mindig nem látott és nem hallott semmit.Belépett. A szobákban sötét volt. Ez volt az éjszaka legmélyebb szakasza. Anélkül, hogy körülnézett volna, tudta, hogy a lakás üres. Olyan elhagyatott érzést sugallt. A nappali ablakán fény szűrődött be. Kibiztosította pisztolyát, és átvágott a keskeny közlekedőn, amely a nappali előtti tágasabb térbe vezetett. Ott megállt, és szemügyre vette a pusztítást, ami a sötétben is látszott. Mindent felforgattak. De elmentek.Hátát a nappali ajtaját keretező sötét faburkolatnak szorította. Hátrahajtotta a fejét. A térde megroggyant, a fának dőlve lecsúszott, míg a sarkára nem ült. Lehajtotta a fejét, és felemelte a kezét. Úgy nézte, mintha valami megjelenne közöttük, valami, amit megragadhat. De semmi nem történt. Keze üres maradt.Sírva fakadt.4.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.INTENZÍV OSZTÁLYSzép álom volt. Füves tisztáson feküdt, a mosolygó nap felette. Az aranyos fény őszi fák közül sütött le rá, és megvilágította a távoli hegycsúcsokat. A madarak halkan énekeltek, és tücskök vidám kórusa ciripelt. A könnyű szellő, amely a leveleket borzolta, a távoli tenger illatát is elhozta magával. De itt nem volt tenger. Lassú, nyugodt mozgása máshol maradt, egy másik álomban.Aztán, mint valami függöny, minden felemelkedett. A nem álombéli tárgyak kezdtek alakot ölteni. Egy ágy lába. Egy szék... függöny... a szoba.A fényes, arányló álom maradéka is eltűnt, amint Dana Scully kinyitotta a szemét, és csodálkozva nézte az őt körülvevő dolgokat.Orvos volt. Azonnal tudta, hogy hol van, de azt nem, hogy miként került oda. Szinte semmire sem emlékezett, kivéve...Egy nővér tűnt fel. Fekete asszony, kórlapokkal a hóna alatt, és szigorú kifejezéssel az arcán. Röpke pillantást küldött Scully irányába, megtorpant, és alaposabban szemügyre vette.Wilkins nővér néhányat lépett Scully ágya felé. A lány még mindig úgy érezte, hogy álmodik. Egy másik álom ugyan, de azért álom. Könnyűnek és gyengének érezte magát. Mintha távoli helyen járt volna, amire nem tudott visszaemlékezni.Wilkins nővér még közelebb jött.– Hívják azonnal Daly doktort! – kiáltott fel végül.Scully szemhéja lecsukódott. Eddig nem érezte otthon magát. De most már igen.5.FOX MULDER LAKÁSAWASHINGTON, D. C.Odakint az ég ezüstös színben pompázott a hajnali sugarakban. A szobában még mindig rendetlenség volt. Mulder nem nyúlt semmihez. A pamlagon ült, arca gyűrött, tekintete üres.Lassan forgott az agya, gondolatai nem voltak éppen üdítőek. Fájó rendszerességgel tértek vissza újra meg újra, szinte a kis digitális óra ketyegésének ütemére. Az éjszaka kellős közepén hagyta ott Scullyt. Csendben ült vele, és a lány is néma maradt. Amikor végre rászánta magát, hogy elmenjen, nem látott változást. Nehezen hagyta magára. Úgy érezte, akkor látta utoljára életben.Ezzel a tudattal érkezett meg a lakásának romjaiba, amely mintha csak élete romjait tükrözte volna. És gondolkodott. Végül képes volt elfogadni Scully halálát. Dühét és bosszúszomját felváltotta a belenyugvás.Nem tudta, hogy hová megy innen. Még korai lett volna erre gondolni. A függöny még nem ereszkedett le teljesen ennek a darabnak a végén, amely csak egyetlen részét képezte a hosszú játéknak, amelynek a neve: élet. De le fog, gondolta.És utána mi következik? Nem volt benne biztos. Úgy tűnt, majd csak megoldja valahogy, de még nem most. Nem ebben a pillanatban. Csak annyit tudott, hogy a dolgok megváltoztak. De a világ nem. Még mindig tele volt árulással, titkokkal, olyanokkal, amelyek felkutatására valaha az életét tette fel.Újra megteheti. Talán meg is fogja. De amint ott ült, és nézte, ahogy a hajnal ezüstjét felváltotta a nappal aranya, tudta, hogy a férfi, aki hamarosan elhagyja ezt a lakást, egészen más lett, mint aki belépett ide.Megszólalt a telefon. Lassan az üzenetrögzítő felé fordult. Még egy csöngetés, és a készülék felvette. Hallgatta a saját hangját.– Halló, itt Fox Mulder, kérem hagyjon üzenetet. Előrehajolt, és felkapta a kagylót– Itt vagyok – szólt bele.Merev arccal a füléhez tartotta a kagylót. Aztán szempillája megremegett. Elmosolyodott.6.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.DANA SCULLY SZOBÁJACsillogó napfény ömlött be az ablakokon. Végigsimogatta a számtalan, gondosan elrendezett csokrot Scully ágya körül, és még több színt vitt a virágokba. Ez már nem templom volt, ahol az élet és a halál közötti harc zajlott szüntelen. Ez az élet és a fény lakhelye volt, ahol a halálvárásnak nem volt semmi keresnivalója.Margaret Scully egy széken ült az ágy mellett. Sápadtnak és gyengének látta a lányát, de mindez nem számított. Dana élt. Ajándék volt ez, túl a reménytelenségen, és ő megbecsülte.Melissa a szoba másik végében ült, az ajtó mellett. Felpillantott, amikor Mulder kopogott, és rámosolygott, amikor belépett. Scully túl gyenge volt ahhoz, hogy bármit is csináljon azon kívül, hogy nézte, amint a férfi félénken az ágya felé halad.Mulder mosolygott. Most nem volt vele a máskor elmaradhatatlan irónia, ebben a pillanatban nem. Akkor sem, amikor egymásra néztek, s végre semmi sem állt közéjük.– Hello, Fox! – üdvözölte Margaret. Scully megmozdította a fejét.– Nem Fox – mondta –, Mulder. – Hangja gyenge volt, de tisztán csengett, és Muldernek most nem is kellett semmi más. Visszajött. Visszajöttek. Elvigyorodott.– Hogy vagy? – kérdezte.A lány arcán furcsa kifejezés suhant át.– Mulder, nem emlékszem semmire... Duane Barry után...Ez egy kicsit más Mulder volt. A férfi, aki magányosan ült egész éjszaka, gyengéden félbeszakította. A férfi, aki egyszer talán megint hajszolt lesz, de ebben a pillanatban megtalálta a békét.– Felejtsd el – mondta –, nem számít. Mulder letette csomagját az éjjeliszekrényre.– Hoztam neked ajándékot. A Super Bowls szupersztárjai. A lány szeme megrebbent.– Tudtam, hogy van miért élnem.Egymásra néztek. Mulder hirtelen nem találta a szavakat, nem mondhatta el, amit mondani akart. És talán jobb is, ha azok az érzések odabent maradnak. Megváltozott. Még mindig nem tudta, hogy miképp, és mennyire. Korai volt erről beszélni. Talán soha nem is jön el az ideje.– Tudom, hogy pihenned kell – mondta. – Csak látni akartalak, csak köszönni szerettem volna.Scully csak nézte. Aztán lassan bólintott, és lehunyta a szemét. Mulder tovább figyelte a lányt, a mosoly újra megjelent szája szegletében. Felemelte jobb kezét, aztán hagyta lehanyatlani. Az ajtó felé indult.Amikor kinyitotta, Scully megszólalt.– Mulder? Megfordult.– Mulder, nekem a te hited ereje segített. Letaglózták a szavak. Fogalma sem volt, hogy mit mondjon. És jobb is volt hallgatni. De valami az eszébe jutott.Benyúlt a zsebébe, kivett valamit belőle, és odavitte Scullynak.– Megőriztem neked.A lány tenyerébe csúsztatta az aranyláncot az aranykereszttel. Ujjai bezárultak felette. A férfi elmosolyodott, aztán kiment a kórteremből.Scully követte a tekintetével. Aztán felemelte a keresztet, s csak nézte, nézte.7.NORTHEAST GEORGETOWN KÓRHÁZWASHINGTON, D. C.DANA SCULLY SZOBÁJAA kereszt Scully nyakában csillogott, amikor Wilkins nővér belépett a szobába, hóna alatt vérnyomásmérő. Fürgén előkészített mindent, hogy megmérhesse a lány vérnyomását. Scully öntudatlanul felemelte a kezét, és megérintette a keresztet.Szinte semmire sem emlékezett. Az elmúlt időszak számára pusztán mély sötétség volt, amin nem tudott áthatolni. Csak a remény maradt, hogy keresztülvezesse rajta. Olyan gyengének érezte magát, mintha most született volna. Ez az állapot bizonyos értelemben ijesztő volt, másrészt viszont nem.Más szemmel nézte a világot. Úgy ragyogott, csillogott és sziporkázott, mint soha azelőtt. Minden erejét felemésztette, hogy visszajöjjön a helyről, ahol járt. Az ő erejét, de másokét is.Mulderrel már beszélt. De volt ott valaki más is, igaz?Megszólalt, és észrevette, hogy a torka kiszáradt. Némi erőkifejtés árán az éjjeliszekrényen álló kék műanyagpohárért nyúlt. Belekortyolt a vízbe. Wilkins nővér már felé tartott a vérnyomásmérővel.– Beszélhetnék Owens nővérrel? – kérdezte Scully. – Szeretnék mondani neki valamit.Wilkins nővér közelebb hajolt hozzá, mintha nem jól hallotta volna.– Milyen nővérrel?– Owens. Alacsony, testes asszony. Az intenzív osztályon ő vigyázott rám. Szeretnék neki köszönetet mondani.Wilkins nővér Scully karja köré tekerte a vérnyomásmérő szalagját. Jól megszorította, aztán azt mondta:– Dana, már tíz éve itt dolgozom. Ebben a kórházban nincs semmiféle Owens nővér.Wilkins nővér gyorsan megmérte a vérnyomását, aztán egyedül hagyta Scullyt. Keze ismét a nyakában függő keresztre tévedt.Hosszú ideig ott is maradt. Arcát az ablak felé fordította.A fény felé.VÉGE
