
HARMADIK FEJEZET 

 

A lány hallotta a harangot, miközben átment. Vékonynak és 

bádoghangúnak hallatszott, mint az a harangozás, amit karácsonykor 

háttérzenének játszanak be a nagymisén. A kontrollszoba elvileg 

hangszigetelt volt, de minden egyes alkalommal, amikor valaki 

kinyitotta az előtér ajtaját, kívülről hallani lehetett a karácsonyi 

énekek halk, kísérteties hangját. 

Először dr. Ahrens érkezett, aztán Mr. Dunworthy, és Kivrin 

mindkétszer meg volt győződve arról, hogy azért vannak ott, hogy 

közöljék vele, mégsem mehet. A kórházban Dr. Ahrens majdnem 

töröltette az ugrást, amikor Kivrin vírusölő oltása óriási, vörös 

hurkává dagadt a karja belső oldalán. 

— Nem megy sehová, amíg a duzzanat le nem lohad — jelentette 

ki dr. Ahrens, és megtagadta Kivrin elbocsátását a kórházból. A lány 

karja még mindig viszketett, de esze ágában sem volt ezt elmondani 

dr. Ahrensnak, mert a doktornő esetleg továbbmondja Mr. 

Dunworthynek, aki, mióta rájött, hogy Kivrin menni fog, úgy 

viselkedett, mint aki pánikba esett. 

„Megmondtam neki két évvel ezelőtt, hogy menni szeretnék" — 

gondolta Kivrin. Két évvel ezelőtt. És amikor tegnap elment 

megmutatni neki az öltözékét, a férfi még mindig megpróbálta 

lebeszélni. 

— Nem tetszik az a mód, ahogy a Középkor ezt az ugrást intézi 

— jelentette ki. — És még ha meg is tennék a helyénvaló 

óvintézkedéseket, egy fiatal nőnek semmi keresnivalója egyedül a 

középkorban. 

— Az egészet kidolgoztuk — tudatta vele a lány. — Isabel de 

Beauvrier vagyok, Gilbert de Beauvrier lánya, egy olyan nemesé, aki 

1276-tól 1332-ig East Ridingban lakott. 



— És mit keres egy yorkshire-i nemes lánya egyedül az Oxford 

és Bath közötti úton? 

— Nem egyedül. Az összes szolgámmal együtt Eveshambe 

tartottam a fivéremet elhozni, aki az ottani kolostorban fekszik 

betegen, és rablók támadtak reánk. 

— Rablók — ismételte meg a férfi, szemüvege mögül a lányra 

pislogva. 

— Magától kaptam az ötletet. Azt mondta, a fiatal nők nem 

utaztak egyedül a középkorban, hogy őket mindig kísérte valaki. 

Szóval volt kíséretem, de a szolgáim elfutottak, amikor ránk 

támadtak, és a rablók elvitték a lovakat és minden javamat. Mr. 

Gilchrist szerint ez hihető történet. Azt mondta, a valószínűsége 

annak... 

— Azért hihető történet, mert a középkor tele volt gyilkosokkal 

meg tolvajokkal. 

— Tudom — válaszolta türelmetlenül a lány —, és 

bacilusgazdákkal és rablólovagokkal és más veszélyes alakokkal. 

Egyáltalán nem is voltak rendes emberek a középkorban? 

— Ők mind szorgosan boszorkányokat vetettek máglyára. 

A lány úgy döntött, jobb lesz témát váltani. 

— Azért jöttem, hogy megmutassam a jelmezem — mondta és 

lassan forgolódott, hogy a férfi lássa a kék ruhát meg a fehér prémmel 

bélelt köpenyt. — A hajam majd le lesz eresztve az ugráskor. 

— Értelmetlen dolog fehéret viselni a középkorban — közölte a 

férfi. 

— Csak be fog piszkolódni. 

És a tanár ma reggel sem volt jobb. Úgy járkált a keskeny 

megfigyelési térben, mint egy leendő apa. A lány egész délelőtt azon 

aggódott, hogy Dunworthy mikor fogja váratlanul megkísérelni az 

egész folyamat leállítását. 



Aztán jöttek a késlekedések és még további késlekedések. És Mr. 

Gilchrist képes volt újra elmondani neki, miként működött az 

ítéletnapi Könyv, mintha ő egy elsőéves diák lenne! Egyikük sem 

bízott benne, kivéve talán Badrit, de még ő is őrjítően óvatos volt. 

Lemérte és újramérte a háló területét, egyszer kitörölt egy teljes 

koordinátakészletet, aztán újra begépelte. 

A lány úgy érezte, sose jön el annak az ideje, hogy végre 

elfoglalja a helyét, miután pedig megtette, még rosszabb volt: ott 

feküdni lehunyt szemmel, azon tűnődve, vajon mi történik. Latimer 

közölte Gilchristtel, hogy aggasztja az a mód, amit végül az Isabel 

betűzésére választottak, mintha akkoriban bárki tudott volna olvasni! 

A helyesírásról már nem is beszélve. Montoya jött, megállt fölötte és 

kifejtette neki, hogy Skendgate a templom Utolsó ítéletet ábrázoló 

freskóiból azonosítható, s ezzel olyasmit taglalt, amit már legalább 

egy tucatszor elmondott korábban. 

Valaki — a lány úgy gondolta, hogy Badri, mert ő volt az 

egyetlen, aki nem adott neki instrukciókat — lehajolt, kissé a teste 

felé mozdította a karját és meghúzta a szoknya alját. 

A padló kemény volt, valami nyomta az oldalát, pont a bordái 

alatt. Mr. Gilchrist mondott valamit, és a harang újrakezdte. 

„Legyenek már szívesek” — gondolta Kivrin azon merengve, 

vajon dr. Ahrens döntött-e hirtelen úgy, hogy Kivrinnek újabb oltásra 

van szüksége, vagy Dunworthy száguldott-e el a Történettudományi 

Karra elérni, hogy visszaállítsák tízesre a besorolást. 

Akárki az, minden bizonnyal nyitva tartja az ajtót — még mindig 

hallotta a harangot, bár nem tudta kivenni a dallamot. Nem is dallam 

volt. Lassú, egyenletes harangzúgás volt, ami a szünetek után 

folytatódott, és Kivrin arra gondolt: „Átjutottam!” 

A bal oldalán feküdt, a lába kényelmetlenül kiterpesztve, mintha 

leterítették volna azok a férfiak, akik kirabolták, a karja félig átvetve 



az arcán, hogy kivédje az ütést, amitől a vér csordogált lefelé az arcán. 

A karjának helyzete lehetővé tenné számára, hogy kinyissa a szemét 

anélkül, hogy ezt bárki meglátná, de még nem nyitotta ki. 

Mozdulatlanul feküdt és hallgatózni próbált. 

A harangtól eltekintve egyáltalán nem hallatszott semmi. Ha egy 

tizennegyedik századi út mentén fekszik, lehetnének legalább 

madarak meg mókusok. Azok alighanem elnémultak a döbbenettől, 

amit hirtelen megjelenése vagy a háló fényudvara keltett, az utóbbi 

több percre csillámló, zúzmaraszerű részecskéket hagyott maga után 

a levegőben. 

Egy hosszú perc elteltével csiripelni kezdett egy madár, majd 

egy másik. Valami zörgött a közelben, aztán elhallgatott, majd megint 

zörgött. Egy tizennegyedik századi mókus, vagy erdei egér. 

Erőtlenebb zizegés is hallatszott, ami valószínűleg a szél volt a fák 

ágai közt, bár a lány nem érzett szellőt az arcán, és mindezek fölött, 

nagyon messziről, a harang távoli kongása. 

A lány azon tűnődött, vajon miért harangoznak. Lehet, hogy 

vecsernyére. Vagy hajnali zsolozsmára. Badri mondta neki, hogy 

fogalma sincs, mekkora lesz az időeltolódás. A férfi szerette volna 

elhalasztani az ugrást, amíg elvégez egy sor ellenőrzést, de Mr. 

Gilchrist bejelentette, hogy a Valószínűség-számítás átlagosan 6,4 

órányi időeltérést jósol. 

A lány nem tudta, hogy mikor jutott át. Háromnegyed tizenegy 

volt, amikor az előkészítőből kijött — látta, hogy Ms. Montoya a 

digitálisára néz és megkérdezte tőle, mennyi az idő —, de fogalma 

sem volt arról, hogy utána meddig tartottak a dolgok. Az biztos, hogy 

óráknak tűnt. 

Az ugrást délre tűzték ki. Ha pontosan átjutott, és a 

Valószínűségszámításnak igaza van az időcsúszással kapcsolatban, 



akkor délután hat óra van, ami túl késő vecsernyéhez. És ha 

vecsernyére szól, akkor miért folytatja a harang a kongást? 

Lehet, hogy misére harangoznak, vagy temetésre, vagy 

esküvőre. A harangok csaknem folyamatosan zúgtak a középkorban 

— hogy riasszanak ellenséges betörés és tűz esetén, hogy segítsenek 

egy eltévedt gyermeknek visszatalálni a faluba, sőt, még azért is, hogy 

elhárítsák az égiháborút. Akármilyen okból harangozhatnak. 

Ha Mr. Dunworthy itt lenne, meg lenne győződve arról, hogy 

temetés miatt teszik. 

— A várható élettartam 1300-ban harmincnyolc év volt — 

közölte vele a tanár, amikor először mondta, hogy szeretne a 

középkorba menni —, és az ember csak akkor élt ilyen sokáig, ha 

túlélte a kolerát, a himlőt meg a vérmérgezést, és nem evett rothadó 

húst vagy ivott szennyezett vizet, nem taposta agyon egy ló. Vagy nem 

égették el boszorkányságért máglyán. 

„Vagy fagyott halálra” — gondolta Kivrin. Érezte, hogy kezd 

megmerevedni a hidegtől, holott még csak rövid ideje feküdt ott. 

Akármi volt is, ami az oldalába bökött, olyannak érezte, mintha 

átdöfte volna a mellkasát és most épp a tüdejét lyukasztaná ki. Mr. 

Gilchrist azt mondta neki, hogy feküdjön ott több percen át, és csak 

azután vergődjön talpra, mintha ájulásból térne magához. Kivrin úgy 

vélte, néhány perc aligha elég, ha tekintetbe vesszük a Valószínűség-

számítás becslését az úton megforduló emberek számáról. Biztos, 

hogy néhány percnél hosszabb időbe telik, míg egy utazó arra 

vetődik, és a lány húzódozott attól, hogy föladja azt az előnyt, amit 

látszólagos eszméletlensége nyújt neki. 

Márpedig az igenis előnyt jelentett, Mr. Dunworthy elképzelése 

ellenére, miszerint fél Anglia össze fog gyűlni az eszméletlen nő köré, 

hogy megerőszakolja, míg a népesség másik fele a közelben várakozik 

a máglyával, melyen el akarják majd égetni. Ha ő eszméletén van, a 



megmentői kérdéseket fognak föltenni. Ha viszont öntudatlan, akkor 

egymást között tárgyalnak majd róla és más dolgokról is. Beszélni 

fognak arról, hová vigyék, találgatni fogják, hogy ki lehet és honnan 

jöhetett, s a találgatásokban jóval több információ lesz majd, mint a 

„Kicsoda kegyelmed?”-ben van. 

Most azonban elemi erejű késztetést érzett, hogy úgy tegyen, 

ahogy Mr. Gilchrist javasolta: keljen föl és nézzen körül. A talaj hideg 

volt, az oldala fájt, a feje kezdett egy ritmusra lüktetni a haranggal. Dr. 

Ahrens megmondta, hogy ez fog történni. Az ilyen messzire történő 

utazás a múltba az időeltolódás tüneteit fogja produkálni — fejfájás, 

álmatlanság, a napi ritmus általános kizökkenése. A lány nagyon 

fázott. Vajon ez is az időeltolódás tünete, vagy a föld, amin fekszik, 

elég hideg ahhoz, hogy hűse ilyen gyorsan keresztülhatoljon a 

prémbéléses köpenyen? Vagy az időeltolódás rosszabb, mint amit a 

technikus hitt, és most tényleg az éjszaka közepe van? 


