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A tibeti buddhizmus ösvénye egyszerre
különleges és mélyreható – de ez korántsem könnyű út.
Akik a Dharmának szentelik az életüket,
órák tízezreit töltik meditációval. Ebből a belső utazásból
eredően a meditációt magas szinten űzőknél időnként különleges,
akár látnoki képességek is kialakulnak. Az ilyen embereket
sziddhának vagy mágusnak hívják.

PR OLÓGUS

Tendzin Dordzse
Cseng-po kolostor – Tibet
1959. március

Egyedül voltam a templom áldott csendjében. Épp a Buddha lábánál
lévő vajlámpásokat gyújtottam meg, amikor feltűnt, hogy valami nagyon
nincs rendben.
– Tendzin Dordzse!
Riadtan hátrafordultam, és tanítóm sziluettjét pillantottam meg a távoli
ajtóban.
– A szobámba. Azonnal!
Egy pillanatig haboztam. Felajánlásokat tenni a Buddhának különleges
kiváltságnak számít, és tizenhat éves szerzetesnövendékként nagyon komolyan vettem ezt a feladatot. Nem pusztán a gyertyák meggyújtásának
sorrendje számít. Minden egyes lángot úgy kell elképzelni, mint egy-egy
értékes ajándékot − akár a füstölőt, zenét vagy a virágokat −, amelyeket az
összes élőlény javára ajánlunk fel.
Tudtam, hogy semminek sem szabadna megakadályoznia abban, hogy
befejezzem ezt a fontos rituálét, de talán fontosabb kedves és szent tanítómnak engedelmeskedni. Ráadásul nem is emlékszem, mikor használta
utoljára Láma Cering az „azonnal” szót. Arra sem emlékszem, mikor kiabált bárki is utasításokat a templomban. Kiváltképp Cseng-po legmagasabb rangú lámája.
Bár még csak a gyertyagyújtás felénél tartottam, gyorsan eloltottam a
hosszú, vékony gyertyát, amellyel a többit meggyújtottam. Gyorsan meghajoltam a Buddha felé, és kisiettem.
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A szürkületben úgy gyűrűzött az izgalom a Cseng-po kolostorban,
mint hullámok a vízbe dobott kavicstól. A szerzetesek hangosan dörömböltek egymás ajtaján. Az emberek szokatlan sietséggel szaladgáltak fel-alá
az udvaron. Falusiak gyűltek össze a főszerzetes irodája előtt, és lázasan
magyaráztak, miközben a völgy felé mutogattak.
Beleléptem a papucsomba, szerzetesi köpenyemet a térdem fölé húztam, és a kolostori szabályokat áthágva futásnak eredtem.
Láma Cering cellája a kolostor legtávolabbi végén, a többi szerzetes
szobáján túl, az udvar túloldalán volt, a legutolsó épületben. Bár a magas
rangja miatt járt volna neki egy tágas és kényelmes, udvarra néző szoba,
ragaszkodott hozzá, hogy a tanítványai közelében lakjon egy kis cellában,
a Cseng-po legszélén.
Amikor a szobához értem, az ajtót tárva-nyitva találtam, és a máskor
oly tisztára söpört padlón most kötelek és csomagok voltak szétszórva,
amelyeket még sohasem láttam. A lámpa kanóca teljesen fel volt tekerve,
és a lobogó láng fényében mesterem még magasabbnak, még hórihorgasabbnak látszott, mint valaha. Árnyéka ugrált a falakon és a mennyezeten,
ahogy tanítóm a tőle oly szokatlan hevességgel kapkodott ide-oda.
Az ajtó előtt vettem észre, hogy Paldon Vangmo siet felém. Mi ketten
voltunk Láma Cering növendékei, de ennél is szorosabb karmikus kapcsolat
van köztünk: Paldon Vangmo ugyanis a bátyám, két évvel idősebb nálam.
Bekopogtunk tanítónk ajtaján.
Láma Cering intett, hogy lépjünk be, és szólt, hogy csukjuk be az ajtót.
Bár egész Cseng-póban óriási volt a zűrzavar, az arcán nyoma sem volt
pániknak, bár azt nem tudta leplezni, hogy a helyzet súlyos.
– Ettől a naptól tartottunk egészen a fém tigris éve óta.
Figyelmesen nézett bennünket, olyan komolysággal, amilyet általában
csak egy-egy fontosabb vizsga előtt láttunk az arcán.
– A futárok most hozták a hírt a faluba, hogy a Vörös Hadsereg bevonult Lhászába. Őszentsége a dalai láma száműzetésbe kényszerült.
A Vörös Hadsereg egy része pedig ide tart, Jangtang tartományba. Ebben a
pillanatban félnapi járóföldre vannak Cseng-pótól.
Nem tudtuk megállni, egymásra néztünk Paldon Vangmóval. Mind
össze néhány mondat... És rádöbbentünk, hogy eddigi világunkban minden a feje tetejére állt. Ha Őszentsége arra kényszerült, hogy elmeneküljön
a Potala Palotából, milyen remény marad a többi tibetinek?
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– Azt kell feltételeznünk, hogy a Vörös Hadsereg egyenesen Cseng-póba tart – folytatta sietősen Láma Cering, miközben kintről behallatszott
az egyik falubéli asszony jajveszékelése. – Ha éjszaka is menetelnek, akár
reggelre ideérhetnek. Egész biztos, hogy egy napon belül ideérnek. Amerre
jártak, elpusztították a kolostorokat, kifosztották a kincstárat, elégették a
szent szövegeket, megkínozták és lemészárolták a szerzeteseket. Nem kétséges, hogy Cseng-póra is ez vár. Éppen ezért a főszerzetes megkért, hogy
meneküljünk el a kolostorból.
– Meneküljünk? – nem bírtam magammal. – Miért nem maradunk és
harcolunk?
– Tendzin Dordzse, már mutattam neked a térképen, mekkora a szomszédunk, Kína – magyarázta. – Minden katonára, akit Tibetbe küldenek,
tízezer másik katona jut, aki a helyébe léphet. Még ha felvennénk is a harcot ellenük, ez egy olyan küzdelem, amelyet nem nyerhetünk meg.
– De… – kezdtem volna ellenkezni, ám Paldon Vangmo ekkor csöndre
intett.
– Szerencsére a főszerzetes és a rangidős lámák készültek erre az eshetőségre. Minden szerzetesnek van választási lehetősége. Visszatérhetsz
a faludba, és titokban gyakorolhatod a Dharmát, vagy csatlakozhatsz az
idősebb lámákhoz a száműzetésben.
Felemelt kézzel jelezte, hogy még ne válaszoljunk.
– Mielőtt azt mondanátok, hogy velünk tartotok a száműzetésben, tudnotok kell, hogy ez nem valami vidám kaland lesz. Az utazás a határ felé
veszélyes – a Vörös Hadsereg agyonlő minden menekülő szerzetest. És
gyalog kell átkelnünk a hegyeken. Három héten át nagy távolságokat kell
megtennünk, mindössze annyi élelemmel, amennyit magunkkal tudunk
vinni. Sok nehézséget és fájdalmat kell elviselnünk majd. És ha végül meg
is érkezünk Indiába, nem tudhatjuk, hogy a kormányuk befogad-e minket,
vagy visszaküldenek a határon.
– De ha visszatérünk a falunkba és továbbra is viseljük a szerzetesi ruhát – vetette közbe Paldon Vangmo –, a kínaiak úgyis megtalálnak, és a
családunkat is megbüntetik majd, amiért elbújtattak.
Láma Cering gyorsan bólintott.
– Ha levetjük a köpenyt, megszegjük az eskünket – Paldon Vangmónak
mindig is jól vágott az esze, szeret vitázni. – Mindenképpen elveszítjük
magát, a tanítónkat!
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– Igaz, amit mondasz – értett egyet láma Cering. – Ez még egy lámának is nehéz döntés, és ti még csak szerzetesnövendékek vagytok. De fontos, hogy döntsetek, és hogy gyorsan tegyétek. Akármilyen döntést hoztok
is – felváltva nézett ránk –, áldásomat adom rá.
Kívülről behallatszott a fel-alá rohangáló emberek lábdobogása. Semmi
kétség, óriási volt a baj.
– Öregszem – mondta láma Cering, miközben letérdelt a padlóra, hogy
tovább pakoljon egy bőrtáskába. – Ha csak magamra kéne gondolnom,
lehet, hogy inkább elbujdosnék, és megkockáztatnám, hogy rám találnak
a kínaiak…
– Ne, láma! – kiáltottam fel.
Mellettem Paldon Vangmo riadtan rám pillantott. Mindig is zavarba
hozta a hevességem.
– De a főszerzetesünk a segítségemet kérte, így fontos szerepet fogok
játszani a kiürítésben.
– Magával akarok menni! – már nem törődtem vele, mit gondol Paldon
Vangmo, nem tudtam fékezni magam.
– Lehet, hogy kedvelsz mint tanítódat – figyelmeztetett láma Cering –, de útitársként minden nagyon más lesz. Te fiatal vagy és erős,
de én lehet, hogy teherré fogok válni. Mi történik, ha elesem, és megsérülök?
– Akkor átvisszük a hegyeken – jelentettem ki határozottan.
Mellettem Paldon Vangmo bólogattott.
Láma Cering felnézett ránk, és sötét szeme ragyogott. Talán még soha
nem láttam ilyennek.
– Rendben – mondta végül. – Jöhettek. De van még egy nagyon fontos
körülmény, amit el kell nektek mondanom.
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Pillanatokkal később kiléptünk a szobájából, és a sajátunk felé siettünk. Megígértük, hogy nagyon gyorsan visszatérünk. Ahogy átvágtam
a nyüzsgő folyosón, próbáltam felfogni a helyzetet, amelyet láma Cering
elénk tárt. Rettenetes nap volt, a legrosszabb Cseng-po létezése óta, de
bármilyen furcsa is, számomra mégiscsak különös jelentősséggel bírt,
mert végre megtaláltam létezésem célját. A hivatásomat. Az okot, amiért
magához vonzott a Dharma.
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Kinyitottam az ajtót, és körülnéztem a cellában, amely az elmúlt tíz évben a világomat jelentette: a szűk meditációs fülke, a szalmazsák az agyagpadlón, a másik szerzetesi köpenyem és a tisztálkodószereim, mindössze
ennyi van megengedve a szerzetesek számára a Cseng-póban.
Nehéz volt elhinni, hogy soha többé nem fogok itt meditálni, soha
többé nem alszom ezen a fekhelyen. Ennél is hihetetlenebb volt, hogy én,
Tendzin Dordzse, egy egyszerű szerzetesnövendék Ling faluból megkapta
a legkivételesebb kiváltságot Cseng-póban és az egész történelmünkben.
Paldon Vangmóval együtt, az én kedves és szent tanítóm vezetésével a kolostor kiürítésének legfontosabb és legszentebb feladatát kell végrehajtanunk. Tisztában voltam azzal, hogy így a menekülésünk Tibetből sokkal
veszélyesebb, és a tétje is sokkal nagyobb. De életemben először, tizenhat
évesen, éreztem a szívemben, hogy különleges szerepet játszom egy fontos
küldetésben.
Eljött az én időm.
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ELSÔ FEJEZET

Matt Lester
Brit Tudományos Intézet – London
2007. április

Azon a borús pénteki napon, késő délután éppen abban a szűk lyukban
ültem, amelyet az irodámnak neveznek, amikor az egész világom egycsapásra megváltozott.
– Harry szeretne veled beszélni az irodájában!
Pauline Drake állt az ajtóban, jó fél méterre tőlem. Magas, csontos
nőszemély, minden porcikájából árad a katonás szigor, nem tanácsos vele
ujjat húzni. Szúrósan nézte a félretett telefonkagylót, tekintete végül tettetett rosszallással megállapodott rajtam.
– Azonnal.
Rápillantottam a rám váró papírmunkára, minden szétszórva hevert az
asztalomon. Ez a hónap utolsó pénteke, ami azt jelenti, hogy öt óráig be
kell érkeznie minden munkaidő-kimutatásnak. A Nanobot kutatásvezetőjeként az én munkám, hogy összefogjam a csapatok tevékenységeit, és
büszke vagyok rá, hogy még soha nem késtem le egyetlen határidőt sem.
Az viszont igen szokatlan Harrytől, hogy leküldje rettegett titkárnőjét a
harmadik emeletről. Valami gond van.
Valahogy kikecmeregtem az asztalom mögül. A szobám méreteiből következően ez nem egyszerű manőver. Negyvenöt fokban kell felemelkednem a
székről, hogy ne fejeljem le a felettem lévő polcokat, mielőtt átpréselem egyik
lábamat a másik után az irattartó és az íróasztal közötti szűk résen. Aztán következett a szűk folyosók labirintusa, végül fölkapaszkodtam több emeletnyi
keskeny falépcsőn, amely masszív fertőtlenítő- és ázottkutyaszagot áraszt.
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Ahogyan végigmentem a harmadik emelet nyitott tervező részlegén, észrevettem, hogy az emberek megbámulnak és összesúgnak. Amikor ránéztem egy csoportnyi HR-esre, zavarba jöttek, és félrekapták a tekintetüket.
Biztos, hogy valami gond van.
Ahhoz, hogy bejussak az épület sarkán lévő irodába, át kellett jutnom
az előszobán, ahol Pauline már ismét elmerülten dolgozott. Harry ajtaja
felé biccentett, amely szokatlan módon be volt csukva. Még jobban elbizonytalanított az ismeretlen csönd, amely a szokásos hangos kamarazene
helyét vette át az irodában.
Amikor beléptem, Harry épp az ablaknál állt, és elmélyülten bámulta
a nem túl lenyűgöző látványt, amelyet a King’s Cross állomáson összefutó
vasútvonalak kusza szürke hálózata nyújt. Összefont karokkal állt furcsán
tartózkodó testtartásban; az volt a benyomásom, hogy kifejezetten rám
vár. Némán rámutatott az íróasztala előtt álló székre.
Harry Saddler az őrült professzorok mintapéldánya, néhány különc vonással megfejelve. Az ötvenes évei közepén jár, szemüveges, bozontos ősz
hajjal. A maga idejében elismert kutató volt. A kényszerítő körülmények
hatására nemrégiben az állami és magánszféra kapcsolódásának szakértőjévé vált. Ugyanis ő volt az, aki megmentette a százéves intézetet és mindnyájunk munkáját azzal, hogy kicsit több mint egy évvel ezelőtt szerződést
kötött az Acellerate-tel, a Los Angeles-i székhelyű biotechnológiai céggel.
– Nemrég kaptam egy hívást Los Angelesből, olyan hírrel, amire az elmúlt tizenkét hónapban félig-meddig már számítottam – mondta szokatlanul komoly tekintettel. – Az Acellerate befejezte a kutatási projektjeink
átvizsgálását. Tetszik nekik a Nanobot.
Lesöpörte a hamut a hajtókájáról.
– Nagyon tetszik nekik a Nanobot. Olyannyira, hogy át akarják helyezni az egész kutatást Kaliforniába. És mint programigazgatót és kutatásvezetőt téged is vinni akarnak.
A hír teljesen váratlanul ért. Persze, voltak látogatók az államokból az
elmúlt évben és persze komolyan volt szó információcseréről, de soha nem
számítottam rá, hogy a szerződés az Acellerate-tel ennyire közvetlen hatással lesz rám, és hogy ennyire hirtelen jön.
– Nagyon gyorsan intézik a dolgokat – folytatta Harry. – Azt akarják,
hogy hat héten belül ott légy. Legkésőbb nyolc. Blakely személyesen érdeklődik a program iránt.
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– Nyolc hét? – szinte sokkolt a hír. – Miért kell nekem egyáltalán Kaliforniába költöznöm? Nem tudnak itt beruházni abba, amin dolgozunk?
Harry lemondóan rázta meg a fejét.
– Láttad az új részvényesi rendszert – mondta. – Akármennyit beszél
az Acellerate arról, hogy tiszteletben tartják a függetlenségünket, az igazság az, hogy ők a többségi részvényesek. Ők hozzák a döntéseket. Azt vesznek el az intézettől, amit akarnak, és nem sok mindent tehetünk ellene.
Én nem az Acellerate-re gondoltam, hanem menyasszonyomra, Isabellára, de Harry félreértette az aggodalmamat.
– Nézd meg, mi történt azokkal a kutatásokkal, amelyeket az Acellerate Los Angelesbe költöztetett – próbált megnyugtatni. – Szinte mindet a
csúcsra juttatták. Elhallgatott. A véleményemet várva hosszasan nézett, és
megértette, mi járhat a fejemben:
– Isabella?
– Pontosan.
– Veled megy.
– Ez nem ilyen egyszerű. Épp most léptették elő. Azt is tudod, hogy
mennyire közel áll a családjához.
Elnéztem mellette, ki az ablakon. Egy személyvonat vánszorgott be lassan az állomásra.
Harry és én régóta ismerjük egymást, sok mindent tud a kapcsolatunkról – ott volt az elejétől kezdve. Azonban nemrég történt valami, ami miatt Isabella nemigen hagyhatta el Londont. Olyasvalami, amibe még nem
avattam be Harryt. Igazság szerint Isabella és én is csak ekkoriban kezdtük
felfogni a helyzet súlyosságát.
– Egy ilyen lány, mint ő – folytatta Harry, aki többször is találkozott
már vele az intézeti összejöveteleken –, pikk-pakk munkát szerez Los Angelesben – csettintett az ujjával. − És ez arra is jó ürügy lesz, hogy a családja ellátogasson Disneylandbe.
Mint mindig, Harry most is a dolgok jó oldalát próbálta nézni. Megértettem és nagyra értékeltem a próbálkozását, mert tudtam, hogy mennyire
nehéz lehetett ez most neki. A Nanobot mindig is az egyik kedvence volt.
Harry volt az, aki felvett az intézetbe, amikor megtudta, hogy miből írtam
a doktori disszertációmat. Harry volt az, aki a kezdeti időkben atyáskodott
a program felett. Elég szoros volt a kapcsolatunk – nemcsak a főnököm,
hanem mentorom és bizalmasom is volt. És most el akarják tőle venni a
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programot, pont amikor kezdett érdekessé válni. Ráadásul nem tudhattuk,
hogy a Nanobot-e az utolsó a sorban. Úgy tűnt, hogy az Acellerate kedvére
válogathat a kutatásaink között, és Harrynek csak a maradék jut. Nem csoda, hogy ezúttal nem volt túl lelkes.
– Próbáld meg ezt egy fantasztikus lehetőségként felfogni, mert végtére nagyon is az – biztatott. – Az Acellerate-tel a hátad mögött sokkal
messzebbre juthatsz a programmal, mint amit mi itt megengedhetünk magunknak. Hét-nyolc helyett akár két-három év alatt is eljuthatsz a prototípusig. A határ tényleg a csillagos ég.
Néztem, ahogy a jobb kezével dobol az íróasztalon.
– A nanotechnológiai fejlesztés szívében fogsz dolgozni, a világ egyik
legjobban finanszírozott tudományos intézményének. Ráadásul le is barnulhatsz.
Felvontam a szemöldökömet. Ha valami, akkor a barnulás aztán soha
nem tartozott a prioritásaim közé, és ezt Harry is nagyon jól tudta.
– Gondolj az egészre úgy, mint egy nagy kalandra!
Megcsörrent a telefonja, és hallottuk, ahogy Pauline felveszi a kagylót,
de nem kapcsolta be a hívást Harrynek. Nyilván Harry megmondta neki,
ne zavarjon minket senki – ilyesmit korábban soha sem csinált.
Újabb szünet után végül én szólaltam meg.
– Gondolom, nem sok választásom van, ugye? Úgy értem, az Acellerate
nem fogja Londonban hagyni a programot miattam és Isabella miatt.
– Az összes jelenleg futó program közül a tiédnek van a legnagyobb
esélye, hogy forradalmi változást hozzon. Te vagy az első a sorban Matt, és
hízelgő, hogy az Acellerate ennyire meg akar kaparintani magának – felelte
Harry jelentőségteljesen, én pedig bólogattam.
– Nagyon hirtelen jött, ennyi az egész. Úgy értem, tíz perccel ezelőtt a
legnagyobb problémám az volt, hogy időben adjam le a munkaidő-kimutatásokat.
Harry kedvesen rámmosolygott.
– Még meg kell szoknom a gondolatot.
– Jó.
– És beszélnem kell Isabellával!
– Természetesen – Harry benyúlt a fiókjába, kivett egy nagy borítékot,
és átnyújtotta nekem az asztal fölött.
– Mielőtt döntesz, nézd át a szerződés feltételeit – mondta.
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Kisvártatva már visszafelé tartottam az irodámba − kissé kábultan.
Nemcsak Harry bejelentése hatott ki az egész életemre. A kinevezésem
feltételei is sokkal előnyösebbek voltak, mint amit valaha el tudtam volna
képzelni. Majdhogynem túl szépnek tűnt, hogy hihető legyen.
Ahogy újra átvágtam a HR-en, annyira magamba merültem, hogy tudomást sem vettem a többiekről. Ezúttal még a lépcsőház áporodott bűze
sem tűnt fel. Próbáltam megemészteni az ellentmondást, hogy amennyire
rossz hír ez az Intézetnek, annyira csodálatos lehetőség az én számomra,
túltesz még a legvadabb álmaimon is. De nyomasztott a gondolat, hogy
Isabella teljesen ki fog borulni.
Mielőbb beszélnem kell Isabellával.

••

Siettem haza a Claphan Commonra. Izgatottan figyeltem a kívülről beszűrőrdő zajokat. Csapódott a bejárati ajtó, cipősarkak kogogtak... hazatért.
– Isabella – megcsókoltam, ahogy felért az emeletre.
– Drágám – megölelt, aztán hátralépett. – Benéztem hazafelé a pubba,
hátha ott talállak, aztán meg siettem haza. Rosszkedvű vagy?
Isabella magas és karcsú, bőre sötét, mint egy szicíliaié. Szemei csillogó
borostyánszínűek egy csipetnyi zölddel. A koromfekete kosztüm kiemelte
hibátlan alakját, az öltözete tökéletes összhangban volt karakteres vonásaival, erős állával, érzéki ajkával sötét, vállig érő hajával amely laza, hullámos
tincsekben keretezte számomra oly kedves arcát.
Ott állt higgadtan és magabiztosan, én pedig varázslatosan csillogó szeme helyett a vörös selyemsálat néztem a nyakán.
– Meg kellene beszélnünk valamit – szólaltam meg végül. – Ezt el kellene olvasnod.
Felhúzta a szemöldökét.
– Most?
– Ha nem probléma. Addig töltök neked egy pohár bort.
– A Semillon, amit tegnap este nyitottunk ki, jólesne – nézett rám várakozón, miközben lerúgta a tűsarkúját, és a sarkát masszírozta.
Odaadtam neki az Acellerate-féle munkaszerződést, mielőtt átmentem
a konyhába. Nem bírtam nézni, ahogy átolvassa. Még mindig nehezen hittem el, hogy a Nanobot az Acellerate három vezető programjának egyike
lett. A világ egyik legjelentősebb technológiai cégének zászlóshajója. A tá-
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mogatást a következő két évben húszmillió dollárra akarták emelni, hogy
felpörgessék a dolgokat. Tíz teljes munkaidős alkalmazott fog az Acellerate
főhadiszállásán kívül a programon dolgozni!
Ami a személyes karrieremet illeti, előléptetnek igazgatónak. A fizetésem százötvenezer dollár – háromszor annyi, mint amennyit az intézetnél
kerestem, plusz céges autó korlátlan üzemanyag-felhasználással, nagyvonalú prémium és részvényopció.
A pénz minden várakozásomon túlmutatott, ahogy az előléptetés
is. Bár mindez fantasztikusnak tűnt, sokkal izgatottabb voltam amiatt,
hogy a kutatás, amit megalapoztam és aminek a megszállottja voltam az
elmúlt hét évben, végre megkapja azt az anyagi támogatást, amit megérdemelt. Amióta diploma után elkezdtem nanotechnológiával foglalkozni, szilárdan hittem benne, hogy egyszer akkora technológiai ugrást
fog képviselni, mint egykor az ipari forradalom, talán még nagyobbat
is. A mikroszkopikus méretű multifunkcionális robotok – nanobotok
– megépítése az élet minden területét meg fogja változtatni. A gyógyításban például a daganatokat nem invazív műtétekkel vagy mérgező
kemoterápiás szerekkel fogják elpusztítani, hanem robotokkal, amelyek
mérete a hajszál törtrésze, és sejtről sejtre bontják szét a nem kívánt
sejtszaporulatot. Az élelmiszeriparban többé nem hagyatkoznak a jó
időre és a megfelelő földművelési módszerekre, a nanobotok gyorsan
összeépítik majd a búzaszemeket vagy az almát – persze csutka nélkül
– pusztán a kémiai összetevőkből. Soha nem lesz ennél egyszerűbb és
olcsóbb módja, hogy megváltoztassuk a világot magunk körül. A földművelési és gyártási technológiák megújulnak. A hulladék minden formája újra lesz hasznosítva. Hihetetlen távlatok nyílnak...
Nem lepett meg túlságosan, hogy ennyi pénzt pumpálnak a nanotechnológiai kutatásokba A nanotechnológia az életem szerves része lett. Az
elmúlt évtizedben az összes nagyobb konferencián ott voltam, az összes
releváns folyóiratot megkaptam, és szorosan követtem, hogy a többi kutatókollégám hogyan halad. A Nanobottal keltem és feküdtem. Isabella
gyakran viccelődött azzal, hogy ő csak a második helyen van. Tudta, milyen sokat jelent ez nekem és hogy a Nanobot fejlesztése az álmom. Meghatott, mennyire szurkolt nekem, és mindez már-már az ő álmává is vált.
Az Acellerate ajánlata ettől még keserédesebb lett.
Visszamentem Isabellához, aki tágra nyílt szemmel nézett rám.
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– Matt, ez nagyszerű! Fantasztikus! Neked is és a Nanobotnak is. Nem
írja, hogy mikor...
– Épp ez az. Azt akarják, hogy azonnal menjek. Hat hetet mondanak,
esetleg nyolcat.
– Mennyi időre?
Még nem esett le neki.
– Úgy értem, ha a programot átviszik, akkor mennyi...?
– Végleg.
Az arca elfelhősödött.
– Én nem kértem ezt az egészet. A semmiből jött. Bill Blakely hirtelen
érdeklődni kezdett.
Az arcához emelte a kezét, tökéletesen manikűrözött ujjaival eltakarva
a szemét. Pontosan tudtam, hogy mire gondol.
– Mondtam Harrynek, hogy nehéz ügy – motyogtam, majd kis szünet
után folytattam. – Emlékeztettem, hogy milyen közel állsz a családodhoz.
Ennél tovább nem akartam menni, mert ami a családban nemrég történt,
még annyira új, annyira feldolgozatlan volt, hogy még mi sem beszéltünk róla.
– És mit mondott Harry? – a hangja kimerültségről árulkodott.
– Azt, hogy úgy kell felfognunk ezt, mint vissza nem térő lehetőséget.
És azt, hogy így – csettintek – kapsz munkát Los Angelesben.
Isabella megrázta a fejét.
– A Bertollini épp most tervezi a következő évi, egész Európát felölelő
kampányukat – nézett rám villogó szemmel. – Ha most mennék el, benne
hagynám őket a csávában. Nem mintha ez lenne a legfontosabb – folytatta
szúrósan.
Odaadtam neki a borospoharat. Letette maga mellé az asztalra, anélkül,
hogy beleivott volna. – Mi lenne, ha itt maradnál? Nem tudják a programot Londonban tartani, és itt támogatni?
– Ez volt az első, amit felvetettem. De mindenképpen át akarják helyezni.
– Akkor is, ha nem mész bele? – hitetlenkedett.
A Nanobot program az én disszertációmból fejlődött ki, és egy-két részidős asszisztenstől eltekintve saját kezűleg vittem az elejétől fogva, így ez
a kérdés eddig bennem fel sem merült.
– Ha nem megyek bele – válaszoltam –, akkor szerintem nélkülem
folytatják.
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– De te vagy a Nanobot!
Hosszú ideig néztem a szemébe – felindult volt, és szorongott. Aztán
azt mondtam neki:
– Persze, én kezdtem el a programot, de a tulajdonjog az intézetet illeti,
legalábbis kilencvenöt százalékban. És jól tudod, senki sem pótolhatatlan.
Megint ránézett a szerződésre, keresgélt a sorok között, döbbenten rázta a fejét.
– Húszmillió dolláros költségvetés – olvasta az egyik bekezdést. – Tíz
alkalmazott, akinek csak ez a feladata.
– Ne vedd ennyire a szívedre – mondtam. – Nem számít, mennyire
csodálatos az ajánlat, nélküled nem megyek.
Erre rámnézett, és láttam, hogy gyötrődik.
– De menned kell! Te vagy a Nanobot – határozott mozdulatot tett. –
Ez az, aki vagy.
A tekintetünk egymásba fonódott. Ugyanarra gondoltunk. Volt egy játékunk, amit néha játszottunk. Ez sokszor segített a döntéshozatalban. Ha
van két ember vagy két bármi egy égő ház emeletén, és van egy létránk,
viszont csak az egyiket menthetjük meg, melyikük lenne az? Nincs gondolkodás. Nincs mérlegelés. Mit súg egyből az ösztönünk?
– Ha te lennél az égő házban és a Nanobot – mondtam –, csakis téged
mentenélek meg. Tízből tízszer.
– Aha – hirtelen elfordította a fejét, arany fülbevalói megcsillantak az
esti fényben. – Csak ez nem ennyire egyszerű, igaz?

••

Egy újévi partin találkoztunk egy közeli étteremben. A Le Bouchon, egy
francia söröző a Battersea Rise-on. Mire kilenckor feltálalták a szokásos
ötfogásos lakomát, a zsúfolt bisztróban már teljes gőzzel ment a buli.
Rögtön vonzódni kezdtem a velem szemben ülő ismeretlenhez – „egy
barát barátja”. Mennyire eleven volt, és milyen egzotikus! Imádtam, ahogy
a skarlátvörös, ejtett vállú koktélruhája kiemeli gömbölyű vállát, ahogy fényes, bronzosan csillogó bőre megfeszül a kulcscsontján, ahogy az egész
teste rázkódik, amikor nevetett. Lenyűgözött, ahogy zölddel pettyezett borostyán szeme ragyog a lelkesedéstől, és ahogy a karkötői megcsörrennek,
amikor élénken gesztikulált. Aznap este arany nyakláncot viselt, amely végig ott csillogott és táncolt a dekoltázsában. Ellenállhatatlan volt.
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Az éjszaka alkohol fűtötte csúcsára ért. Éjfélkor azon kaptuk magunkat,
hogy szenvedélyesen csókolózunk. A bőrünk összeért. Mélyen beszívtam
parfümje pézsmaillatát. Parfum d’Isabella. Aztán az utcán számot cseréltünk, amikor Isabellának mennie kellett. Néhány nap elég volt ahhoz, hogy
beteljesedjen a szerelmünk. Csapadékos, kellemetlen január következett,
a valaha létezett legcsapadékosabb rémes hónap. Sötét felhők takarták
az eget, végeláthatatlanul eső áztatta a Clapham Common parkot és környékét, de a hálószobám sosem látott ennél szebb januárt. Hajtott minket a mindent elsöprő szerelem és a telhetetlen szenvedély. Nem tudtunk
parancsolni a vágyainknak, és nem tudunk betelni egymással. Mintha a
szerelmes dalok százainak szövegét csak nekünk írták volna, és nem volt
egyetlen apró részlet sem, amit ne akartunk volna tudni egymásról. Lakásom melegében az ébrenlét minden pillanatát együtt töltöttünk, teljesen
elvesztünk egymásban. Néha kimozdultunk egy-egy ebédre vagy sétálni
a parkban, és néztük, ahogy a lombjuk vesztett fák törékeny ágai kontúrt
rajzolnak az ólomszürke égre. A tél még soha nem tűnt ilyen szépnek.
Korábbi barátnőim egészen mások voltak. Az egyetem után is randevúzgattam Néha kínosan öntudatos lányokkal jöttem össze, ezekben
a kapcsolatokban sosem teljesedhetett volna ki egyikünk sem. Általában
mindegyik hidegen hagyott. Untam őket, nem varázsolt el egyik sem.
Isabella már a kezdetektől egészen más volt. Az energia, amely társaságban áradt belőle, egészen mássá alakult, ha kettesben voltunk. Soha
nem volt előtte olyan partnerem, akivel ennyire tökéletesen passzoltunk
volna. Annyira érzékeny és fesztelen volt! Úgy tűnt, hogy mindent akar,
amit én is akartam. Temperamentuma minden téren zabolátlan szenvedéllyé vált. A beteljesülés pillanatában tekintete összeforrt az enyémmel,
belevesztünk szerelmünk örvényébe, és valóban eggyé váltunk.
De nemcsak a felelmelő és mindent felperzselő szexről szólt ez a kapcsolat. Úgy tűnt, hogy az élet minden területén is kiegészítjük egymást.
Ugyanannyira volt szükségem a belőle áradó tűzre, mint neki az én kiegyensúlyozottságomra. Én a gondolatok és ötletek világában éltem, ő
pedig a ízek és illatok jelenvalóságában. Együtt megtaláltuk a tökéletes
egyensúlyt értelem és érzelem között. Életemben először megértettem,
mit jelent a jin és a jang a való életben, nem mint intellektuális absztrakció.
– Annyira jó vagy hozzám – mondta egy reggel, azokban az első hónapokban, miközben felém hajolt, hogy megcsókoljon, mielőtt elmegy. Far-
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merban és pólóban ültem az asztalnál, az újságot olvastam. Felnyúltam,
hogy megsimogassam az arcát.
– Árad belőled a nyugalom, amire oly nagyon szükségem van. Ez az
áhított béke.
A reggeli fényben a szeme meleg borostyánszínű volt.
– Amíg a nyugalom nem válik unalmassá – mondtam.
Megrázta a fejét. Nemrég kelt ki az ágyból, haja laza, sötét függönyként
hullt alá.
– Nem érted, hogy értem. A legtöbb férfi, akit ismerek, mint a srácok a
munkában, annyira kölykök. Gyerekesek. Minden csak arról szól, hogyan
győzzék le a versenytársakat, hogyan uralkodjanak mások felett, és hogyan
rúgjanak be. Na ez unalmas. De te… Te olyan sokat tudsz.
– Nem mindenki gondolja, hogy a nanotechnológia annyira fontos lenne.
– Nem a nanotechnológiáról beszélek. Úgy értem... Nézd csak meg a
könyveket – mutatott rá az asztal sarkán lévő kupacra. A Mozart-hatás;
Keleti test, nyugati elme; Leonardo, az első tudós.
– Ezért van rád szükségem – feleltem. – Túl sokat élek a fejemben.
Mindig csak gondolkodom, gondolkodom, gondolkodom.
– Úgy mondod, mintha ez rossz dolog lenne.
– Az, ha annyira el vagy foglalva a gondolataiddal, hogy nem veszel
észre semmi mást. Senki mást.
– Ó, van, aki észre tudja vetetni magát, ha akarja – tekintetében is látni
lehetett a pajkos utalást.
– Pont erről beszélek.
Amikor szétnyílt puha bársonyköntöse, megvillant bársonyos combja,
én csak folytattam a tettetett tiltakozást:
– És én még azt terveztem, hogy a következő húsz percben a francia–
német kapcsolatokról fogok olvasni az EU-ban!
– Mit szólnál a kapcsolatokhoz itt? – felhúzta a szemöldökét.
– A konyhaasztalon? – motyogtam, miközben felálltam, és tovább tágítottam a köntös nyílását, hogy meztelen mellét simogathassam.
– Ugyanolyan jó, mint bárhol.
Ajkaink öszeértek, a szánk csókra nyílt. Elementáris erővel tört ránk a vad
vágyakozás. Hosszú combjait széttárta, ahogy magamhoz húztam, mintha
már hetek óta nélkülöztük volna egymást, pedig csak néhány órája keltünk
ki az ágyból. Hátraléptem, igyekeztem gyorsan megszabadítani a köntösétől.
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Éreztem vágytól követelőző mellbimbóját, rám nézett, és szemében ugyanolyan heves vágy lobogott, mint a saját olthatatlan szenvedélyem.

••

Néhány hónappal később hozzám költözött. Nem volt sok értelme, hogy
tovább bérelje a lakását, tekintve, hogy mennyi időt töltöttünk nálam. Az
első hónapjaink szexuális túlfűtöttségén túl átéltük egymás karrierjének
felívelését és hullámvölgyeit is. Mielőtt megismertem Isabellát, nagyon
keveset tudtam a marketingről, de hamar felismertem a költségvetések, a
branding, a csomagolások és az új márkák piacra dobásának könyörtelenül
kimerítő világát. Született kommunikátorként olyan egyértelmű választás
volt számára a marketing, mint a nanotechnológia egy olyan fickó számára, mint én. De míg én megtaláltam azt a területet, amely teljesen magával
ragadott, az üdítőitalok és a vodka eladása soha nem vált Isabella szenvedélyévé. Habár csak egy lépésre volt tőle.
Tizenkét éves kora óta, amikor a szülei először engedték meg neki, hogy
egy pohár bort igyon a vacsora mellé, Isabella le volt nyűgözve a borkészítés
művészetétől. Ez legnagyobbrészt az édesapja hatása volt. A büszke olaszé,
aki mindig is sommelier szeretett volna lenni. Giulio átadta lányának saját
lelkesedését és hódolatát a borászat iránt. Isabella már középiskolásként
több bortermelő vidékre is ellátogatott Franciaországban és Olaszországban. Borkóstoló tanfolyamokon is részt vett, és hamar rájöttem, hogy képes hosszú órákat eltölteni kis független borszaküzletekben egy bizonyos
borfajta vagy évjárat keresgélésével.
Ami engem illet, a bor az csak bor – volt, amit szerettem, és volt, amit
nem. De Isabella számára a bor szenvedélyt jelentett, és imádta megosztani
velem. Élvezte a vak kóstolásokat, ahol meg kell különböztetni egymástól egy
Chenint és egy Semillont, egy Shirazt és egy Merlot-t. Én mindig is szkeptikus voltam az úgymond szakértőkkel szemben, akik azt állítják, hogy éreznek
feketeszeder vagy marakuja ízt. De Isabella megmutatta, hogy igazuk van.
Imádta azt is, ha összepárosíthatta a bor és az étel ízeit, és hamar kezdtem rájönni, hogy emögött elvek vannak. Miért is egészít ki egy édes fehérbor olyan tökéletesen egy erős márványsajtot? Miért tesz egy burgundi egy
sima pörköltet ínyenc finomsággá?
Vele mindig kaland volt étteremben enni. Az utazásainknak pedig
mindig volt valami varázsa, amit korábban soha nem tudtam volna el-
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képzelni. Akár egy pubba mentünk Angliában, akár egy hétvégére Párizsba vagy Prágába, Isabella segített, hogy olyan dolgokat lássak és
érezzek, amiket a gondolataimban túlságosan elmerülve soha észre nem
vettem volna.
Voltak más kevésbé romantikus felfedezéseink is egymással kapcsolatban. Például amikor egy egyhetes karib-tengeri utazással leptem meg
magunkat a karácsonyi szabadság idejére. Az útitervet kikészítettem az
asztalra egy piros borítékban egy üveg pezsgővel, hogy amikor hazaér a
hétvégi bevásárlásból, rögtön megtalálja. Az izgatott reakció helyett, Isabella teljesen felháborodott azon, hogy miért nem beszéltem meg vele.
Egész életében minden karácsonyt a családjával töltött, és az édesanyját
teljesen tönkretenné, ha ez most hirtelen megváltozna.
Soha nem felejtem el azt a sötét pillantást, amikor kinyitottam az ajtót,
és azt a viharos ízelítőt az olasz temperamentumból, ami utána jött. Olyan
volt, mintha csapdába estem volna, mert azt hittem, az ő családja is olyan,
mint az enyém, és a külön karácsonyozás nem lenne nagy ügy. Ennél is
súlyosabb hiba volt azt hinni, hogy egy egzotikus utazás velem képes felülmúlni egy családi karácsonyt.
Végül úgy alakult, hogy nem mentünk el a Karib-szigetekre. Egy kimerítő veszekedés és egy hét feszültség után felhívtam az utazási irodát, és lemondtam az utat. Elbuktam az előleget, de megtartottam a barátnőmet, és
megtanultam a drága leckét: soha nem szabad alábecsülnöm a mediterrán
családi kötelékeket. Hiába alakítottuk ki a közös életünket, ami számomra maga volt a tökély, ám Isabellát sokkal erősebb szálak fűzték a családjához, mint amit én valaha megtapasztaltam. Gyerekkoromban úgy tűnt,
apám mindig üzleti úton van, aztán meghalt, amikor még egyetemre jártam. Anyám, aki saját kertépítő cégét vezette, az általa teremtett gyönyörű
kertekben találta meg a kiteljesedést. Melegszívű kapcsolatot ápoltunk mi
hárman: anyám, a bátyám és én, ugyanakkor nagy teret is hagytunk egymásnak, nem korlátoztak minket elvárások, hogy mennyi időt kell együtt
töltenünk, illetve semmi olyasmi, mint az a láthatatlan és egyben eltéphetetlen kötelék Isabella és rokonai között, akik a közeli Dulwichban éltek, és
gyakorlatilag folyamatos gravitációs húzóerőt fejtettek ki.
Biztos voltam benne, hogy a kijózanító hírek, amelyeket mindössze tíz
nappal ezelőtt kaptunk, még inkább fel fogják erősíteni ezt a húzóerőt. Éppen ezért nem is éltem bele magam Kaliforniába. És épp ezért mondtam
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neki aznap este, mikor hazavittem az Acellerate-féle ajánlatot, hogy a hétvége hátralévő részében gondolkodhatunk a dolgon. Véget ért a hét, mindketten nagyon fáradtak és éhesek voltunk. Azt javasoltam, hogy együnk
curryt a kedvenc indiai éttermünkben a Northcote Roadon.

••

Nehéz úgy tenni, mintha minden rendben lenne egy ilyen ajánlat után.
Minden próbálkozásunk ellenére, hogy aznap este és másnap eltereljük a
gondolatainkat, nem jártunk eredménnyel. Először volt a kapcsolatunkban
valami, amiről egyikünk sem tudta, hogyan kellene kezelni. Valami, amit
még sohasem tapasztaltunk, azzal fenyegetett, hogy elválaszt minket.
Bár Isabella reakciója a karibi karácsonyra annak idején sokként ért,
soha nem fenyegetett valós veszély. Mindössze egy bukkanó volt, akadály,
amelyet ki tudtunk kerülni. Annyi kellett, hogy elismerjem a hibámat, lenyeljem a büszkeségem, és elengedjem a dolgot.
De az Acellerate-ajánlat teljesen más volt. Isabella ragaszkodása a családjához ezúttal még komplikáltabb volt, mint valaha, és most, hogy már
el voltunk jegyezve, én is része lettem az egész családját meghatározó bonyolult érzelmi hálózatnak. Aztán ott volt a munkája a Bertollininél és a
nehezen kiharcolt előléptetése, ami szintén nehezítette, hogy mindent itthagyjon. A fejemben egymást kergették a kérdések: ha itt maradok Londonban, és feladom a projektet, amelyen az elmúlt hét évben dolgoztam,
azt jelenti, hogy megbolondultam a szerelemtől? És mit gondol Isabella?
Azon a hosszú szombati napon, amelyet mondvacsinált tennivalókkal és
felesleges elintéznivalókkal töltöttem, folyamatosan azon gondolkodtam,
mi járhat a fejében – és a szívében. Vajon kibírja ezt a próbát a kapcslatunk,
vagy már döntött is, csak még nem tudja, hogy hogyan adagolja be nekem?

••

Vasárnap, valamikor hajnali három körül arra ébredtem, hogy üres az
ágy. Felkeltem, és kimentem a nappaliba. Isabella az ablaknak támaszkodott Tintines hálóingjében, és az eljegyzési gyűrűjét forgatta az ujján. Az
arca könnytől csillogott.
Nem bírtam nézni, hogy ennyire zaklatott. Odaléptem hozzá, és megöleltem. Sokáig tartottam a karjaimban, éreztem, ahogy a teste rázkódik a
néma sírástól. Végül elhúzódott, arcát a kezébe temette.
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– Csak nem akarlak visszatartani – mondta, szégyellte a könnyeit. –
Utálni fogsz, ha horgonyként húzlak vissza.
Beletellt egy kis időbe, mire válaszolni tudtam. Teljesen összetört, hogy
ennyire kikészült, és hogy tudtam, én vagyok az oka.
– Én pedig nem akarom, hogy utálj, amiért itt kell hagynod a munkád.
Szándékosan a munkáját említettem, mert úgy éreztem, hogy ha az is
gond, már nincs is értelme a családjáról beszélni.
– De az csak annyi – elővett egy doboz zsebkendőt, kirángatott egy
maréknyit, és megtörölte az arcát. – Csak munka. Ez nem olyan, mint ami
neked van. Ez nem személyes felfedezés vagy valami, ami igazán fontos.
A Nanobot meg fogja változtatni az emberek életét. Kit érdekel, ha a szlovákok több Bertollini vodkát isznak, mint másmilyet – mit számít?
– De neked számít.
– De csak azért, mert ott dolgozom. Tudod, milyen volt, mielőtt előléptettek: már nagyon untam az egészet. Kész voltam előrelépni, de várnom kellett. És tudom, hogy másfél–két év múlva el fogom érni, amit akarok, mindent kihozok ebből a munkából. Megint valami új után akarok majd nézni…
Nem tudtam, mit akar ezzel, és nem értettem az ambivalenciát, amit a
hangjában éreztem.
– Eltartanálak Los Angelesben.
– Van félretett pénzem – felelte. Muszáj volt megerősítenie a függetlenségét, még ebben a helyzetben is. – Nem élősködnék rajtad.
– Nem úgy értem. Én szeretnék gondoskodni rólad.
– Harrynek valószínűleg igaza van – rántotta meg a vállát. – Valószínűleg elég gyorsan találnék állást odaát.
– Nem valószínű, hanem biztos.
– Nem mintha tudnék veled versenyezni – mondta kissé gyászosan.
– A kapcsolatunk több, mint hogy ki milyen beosztásban dolgozik,
ugye?
Elfordította a fejét. A szokatlanul üres Clapham Commont nézte, amelyet sárga lámpások tarkítottak.
– Szóval ott tudnád hagyni a Bertollinit?
– Amit arról mondtál, hogy senki sem pótolhatatlan...
Rám nézett, mielőtt folytatta.
– Ha képesek nélküled is továbbvinni a Nanobot programot úgy,
hogy te vagy az atyja, akkor, azt hiszem, a Bertollini is tud magának
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keríteni egy másik csoportvezetőt azok közül, akik ott lihegnek a sarkamban.
Magamhoz vontam, és megöleltem. Tudtam, hogy mennyit tett bele
ebbe a munkába. A rengeteg hajnali repülőút a Heathrow-ról vagy a Gatwickről Európa nagyvárosaiba. A hétvégék, amelyeket a költségvetés átvizsgálásával és az előrejelzések értékelésével töltött. A rengeteg energia,
amit új termékek piacra dobásába és kampányok irányításába fektetett. És
készen állt rá, hogy az egészet itt hagyja, csak miattam.
– Nem mintha igazából a munka lenne a gond – motyogta a vállamba,
arra a témára utalva, amelyet kínosan kerültünk egész hétvégén.
Isabella volt a családban a harmadik, legkisebb gyerek, az egyetlen lány,
és a szülei, illetve az anyai nagyszülei folyamatos figyelmének központja.
Az édes kicsi Isabella, akire oly sokáig vártak, és akihez nagy reményeket
fűztek. Isabella, a szófogadó kislány, aki soha nem hagyta cserben őket.
Ő volt a családban az egyetlen diplomás, az egyetlen, akinek felfelé ívelt a
karrierje. Ő tartotta össze a családot, szervezte az anyák napi ebédeket, a
közös ajándékozásokat és a húsvéti összejöveteleket.
Valójában a tökéletes családi idillben az egyetlen fekete bárány én voltam. Nem a személyem – bár a szülei valószínűleg jobban örültek volna
egy helyes olasz fiúnak –, inkább az életmódunk. Hetekkel azután is, hogy
kiköltözött a lakásából, a szülei még mindig csak mobilon hívták Isabellát,
aki ködösített, titkolózott, aztán a szüleinél töltött hétvége előtti este bevallotta, hogy még nem mondta el nekik, hogy összeköltöztünk. Nem állt
még készen, mert tudta, hogy mennyire csalódottak lesznek.
Persze végül el kellett nekik mondania, és valóban, ezzel komoly csalódást okozott a családjának. Az édesanyja előadást tartott nekem a házasság
szentségéről, míg az édesapja igyekezett távolságtartó maradni. Nem volt
valami remek kezdet. Aztán néhány hónappal később, amikor Firenzében
töltöttünk egy hétvégét, a Ponte Vecchio egyik ékszerüzletében Isabella
meglátott egy gyönyörű gyémántgyűrűt.
– Eljegyezzük egymást? – válaszoltam a lelkesedésére. – Akkor nagyon
jó okod lenne hordani.
Beszéltünk már arról, hogy összeházasodunk, és egyetértettünk abban, hogy mindketten ezt szeretnénk, de a magam részéről nem sürgettem a dolgot. Alig néhány házaspárt ismertünk a saját korosztályunkból.
De ott a Ponte Vecchión, az ékszerbolt előtt eljegyeztük egymást. Amikor
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visszatértünk Londonba újdonsült menyasszonyommal, Isabella büszkén
mutogatta csillag alakú gyémántgyűrűjét, és a családja is sokkal elfogadóbb lett. Valódi melegség alakult ki köztünk az elmúlt években, egész
pontosan kölcsönös tisztelet Giulio és köztem. Sokat segített, hogy mindketten őrült Chelsea-szurkolók vagyunk, és rengeteg szombat délutánt
töltöttünk a hazai meccseken a Stamford Bridge-nél vagy otthon a Giladucciék tévéje elé szögezve.
De a hír, amely tíz napja érkezett, árnyékot vetett minderre. Giulio elment az orvoshoz azzal, hogy túl stresszes. Bár hivatalosan már évekkel
ezelőtt visszavonult saját villanyszerelő cégének vezetéséből, hetvenkét
évesen még mindig ő csinálta a könyvelést, de már a dolgok kezdtek a
fejére nőni. Ahelyett, hogy hazaküldte volna valami nyugtatóval, a háziorvos beutalta laborvizsgálatokra, CT-re és koponya MR-re. Ezután jött
a diagnózis, amely mindnyájunkat megrázott: Giulio Alzheimer-kórban
szenved.
Senki sem tudta a családban, hogy mit kezdjen ezzel, és időbe telt, míg a
dolgok leülepedtek. Giulio visszavonult a műhelyébe, órákig szívta kedvenc
Havanna szivarjait, és töprengett megállíthatatlan utazásáról a feledés felé.

••

A hajnali órában a kihalt parkra néző lakás sötétjében Isabellának
mondania sem kellett:
– Apa állapotát tekintve ez az egész nem is jöhetett volna rosszabbkor.
Nem válaszoltam, csak még szorosabban öleltem. Giulio betegsége, és
hogy mit fog ez jelenteni Isabellának... Nekem is ezek voltak az első gondolataim, amikor Harry közölte a hírt.
– Már a diagnózis előtt is nagyon támaszkodtak rám a szüleim…
– Tudom. Ha ez a lehetőség nem lenne ennyire lenyűgöző, még csak nem
is gondolkodnék rajta. De ha Giulio rendesen szedi a gyógyszereit, és változtat az életmódján... Tudod, mit mondtak az orvosok. Szerencsére korán
diagnosztizálták. Lehet, hogy ugyanilyen állapotban lesz két év múlva is.
A legutolsó látogatásunk alkalmával Giulio előbújt önkéntes száműzetéséből, és sokkal sztoikusabb hozzáállást tanúsított a betegségéhez.
– És két év alatt – folytatta Isabella kissé kételkedve a gondolatmenetemet – elkészíted a Nanobot prototípusát az Acellerate-nél?
– Igen.
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– És ha apával rosszra fordulnak a dolgok, boldogan hagyod ott a programot abban a pillanatban?
– Nem lenne könnyű. De ha választhatok, inkább hagyom ott akkor,
mint most.
Lenéztem rá, láttam tekintetében a kétkedést.
– Két év Acellerate-tel a hátam mögött új utak nyílnak előttem. Teljesen új irányba is vihetem a kutatást. Nem lehet előre megmondatni, hogy
milyen lehetőségek jönnek addig.
– Csak úgy tűnik, hogy ha én feladom a Bertollinit most, és neked két
éven belül fel kell adnod a Nanobotot, akkor mindketten veszítünk.
– Ezt nem tudhatod, amíg nem tudod, mi lesz helyettük. Az is lehet,
hogy valami sokkal jobb. Ráadásul együtt maradhatunk.
Ez legalább olyasmi volt, amiben feltétel nélkül egyet tudtunk érteni.
Vagy nem?
– Még ha félre is tesszük, hogy mi történt apával, a gondolat is, hogy
Amerikába költözöm mélyen lesújtaná őket – mondta Isabella, hátralépve
az ölelésemből. – Annyira váratlanul jött. Nem készítettem fel rá a családomat.
Észrevettem a múltban, hogy mennyire óvatosan vezet be minden változtatást. Bármi, akármilyen apróság, mint például egy családi összejövetel
átütemezése komoly felvezetést igényelt: először utalni kellett rá mint lehetőségre, majd visszatérni rá egy későbbi beszélgetésben, végül hosszasan meg kellett vitatni a végső megegyezés előtt. Nem is próbáltam úgy
csinálni, mintha értettem volna. Vajon ez olyan lányos dolog, vagy inkább
olaszos? Vagy valami, ami az idősebb szülők miatt van?
– Gondolom, megpróbálhatjuk hozzászoktatni őket a gondolathoz…
– kezdtem bele.
– Hat hét alatt?!
Óvatosnak kellett lennem. Míg Isabella gyakran tett bíráló megjegyzéseket a családja dolgaira, a legkisebb kritika részemről elég volt ahhoz,
hogy máris védekezzen.
– Még hat hónap alatt sem értenék meg.
– Biztos vagyok benne, hogy apád megértené.
Meglepetésemre Isabella megrázta a fejét.
– Ez egy nagy lehetőség neked – szenvedő tekintettel nézett rám.
– De ami nekem jó, az…?
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– Otthagyom a munkámat, ők csak ezt látnák. Hogy feladok mindent,
hogy veled legyek…
– És még csak nem is vagyunk házasok – döbbentem rá, és fejeztem be
helyette a mondatot.
Nem mondott semmit. Nem is kellett. Már hallottam is magamban a
családi kommentárokat: hogy rendes srác ez a Matt, de csak kihasználja
Isabellát. Hogy majd Kaliforniában valami szép lány elcsavarja a fejét és
paff, Isabella már el is veszítette mindenét.
Amit ezután mondtam, azon egészen péntek este óta gondolkodtam.
– Ha szeretnéd, hogy elköteleződjek…
– Nem! – emelte fel a kezét.
Tekintetünk találkozott, a szeméből villogó tűz szinte bevilágította a
sötét szobát.
– Nem akarok azért hozzádmenni, mert sarokba szorítottak. Azt akarom, hogy jó okom legyen rá.
Annyira eltökélten beszélt, hogy tudtam, nem szabad tovább feszegetnem a kérdést. Ott álltunk egymás szemébe nézve, úgy tűnt, a végtelenségig, amikor végre bevallottam:
– Nem akarlak elveszíteni, Isabella. Tényleg bármit hajlandó vagyok
megpróbálni, hogy működjön.
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