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 HIGASINO KEIGO 

Robotbébit, kölcsönzőből
1. 
A baba bőre hófehér volt. Ahogy Ellie megérintette az arcát az ujjbegyeivel, önkéntelenül 

is felkiáltott: 
– Hű, de bársonyos! Ez tényleg mesterséges bőr? 
– Igen, ez cégünk legújabb termékfejlesztési technológiájának az eredménye. Biztosítha-

tom róla, hogy ilyen színvonalon csakis mi dolgozunk – válaszolta a férfi, majd kicsattanva a 
büszkeségtől. 

Ellie újra belenézett a dobozba, amelyben ott feküdt a Humanoid bébi 700–1F, azaz a robot-
csecsemő. Fehér ruhában volt, a szeme csukva. 

– És a jelenlegi állapota? – kérdezte Akira. – Aktiválva van? 
– Természetesen – válaszolta a férfi, miközben egy rózsaszínű szalagot húzott elő a zse-

béből. A csecsemő orra alá tette a szalagot, amitől az enyhén lengedezni kezdett. Így kívánta 
demonstrálni, hogy a baba lélegzik. 

– Alszik? Hogyan tudjuk felébreszteni? 
– Nagyobb hangra vagy rázogatásra magától felriad, ahogyan egy valódi csecsemő. Az is 

előfordul, hogy erősebb stimulációtól sírni kezd. 
– Nahát! Ölbe szabad venni? 
– Hogyne! Hiszen a baba már az Önöké. 
– Ja, persze, valóban – nevette el magát Ellie zavartan, majd a két hóna alá nyúlva felemelte 

a pici robotot. 
– Hú, nehezebb, mint gondoltam! 
– A súlya 8500 gramm. 10 hónaposnak állítottuk be, és a súlyát az Önök genetikai adatai után 

határoztuk meg – magyarázta a férfi, a kezében tartott adathordozó készülékére pillantva. 
– Isten hozott, kisbaba! Ahogy Ellie a babához beszélt, a robotbébi résnyire kinyitotta a 

szemét és édesen elmosolyodott.
Ellie nemrég még azon töprengett, hogy mivel töltse el a nyári szünidejét. Az utazgatásokra 

ráunt, és a szüleivel is elég gyakran videochatelt, ezért feleslegesnek tűnt hazautazni hozzájuk. 
Bármilyen szórakozást vagy szabadidős tevékenységet válasszon is, biztosra vette, hogy úgyis 
csak kifáradna a sok embertől maga körül. Körkérdést intézett a barátnőihez, hogy azok mivel 
töltik el a vakációjukat, és a legtöbben azt válaszolták, hogy olyasvalamit próbálnak ki, amit 
általában nem szoktak, mondjuk elkezdenek egy új idegen nyelvet vagy kipróbálják magukat 
egy újabb sportágban. Ez nem rossz ötlet, gondolta Ellie, de sehogy sem tudta eldönteni, mi 
is legyen az az új élmény, amit kiválaszt. Kíváncsi természetéből fakadóan túl sok mindenbe 
belekapott már, így most nem jutott eszébe semmi épkézláb ötlet. Ekkor ötlött a szemébe 
egy újsághírdetés, ami csecsemőgondozás kipróbálásának a lehetőségét hirdette. A vállalkozó 
kedvűek egy robotbébi segítségével kipróbálhatják magukat a babagondozás terén, így képet 
kaphatnak arról, hogy milyen lenne, ha a jelenlegi életvitelükbe belecsöppenne egy csecsemő. 
Nem is olyan régen még a későn megházasodók táborának növekedése aggasztotta az embe-
reket, de mostanra egy újabb jelenséget és vele egy újabb szót kellett megjegyezniük: örök 
szinglik. 

Ellie maga is így gondolkodott. Ha voltak is kapcsolatai, megházasodni eszébe sem ju-
tott. Nem érezte ugyanis, hogy a házasság bármivel is többet jelentene. Valószínűleg az ed-
digi partnerei is hasonlóan gondolkodhattak, mert egyik sem kérte meg a kezét. Itt van 
például Akira. Jóképű, szereti a munkáját, ráadásul lovagias és jól lehet vele beszélget-
ni is. Semmi oka nincs, amiért ne járna együtt vele. Mégis, eddig sosem ötlött fel benne, 
hogy mondjuk együtt éljenek. Ha valaha is rávenné magát a házasságra, az csak egy gye-
rek miatt lehetne, hiszen a születendő csecsemőnek jobb, ha megvan mind a két szülője. 
Arra a kérdésre viszont, hogy szeretne-e saját gyereket vagy sem, Ellie maga sem tudott vá-
laszolni. Ha már nőnek született, egyszer az életben talán kipróbálhatná a gyereknevelést. De 
ha a gyerekes barátnői történeteire visszagondolt, belátta, hogy a gyerek nem kis gonddal jár. 
Ráadásul ha már egyszer megszületett a gyerek, nem mondhatja azt, hogy „ja, bocs, még-
sem kérem”. A világban sok hozzá hasonlóan gondolkodó, hezitáló nő szaladgálhat manapság, 
jól kitalálták ezt a robotbaba-kölcsönzősdit, gondolta. Rögtön be is jelentkezett és így alakult, 
hogy ma eljöhetett végre a babáért. 

Ahogy hazaértek, elhatározták, hogy először is nevet adnak a picinek. A robotcsecsemő 
neme szerint lány volt. Ellie rövid gondolkodás után így szólt Akirához: 

– Legyen a neve Pearl! Hiszen olyan fehér és kerekded, mint egy valódi igazgyöngy. 
– Rendben, legyen Pearl – bólintott Akira is beleegyezően. 
Pearl ekkor sírni kezdett. 
– Mi lehet a baja, talán tele a pelenkája? – kérdezte Ellie, miközben a babát felemelve meg-

vizsgálta a pelenka tartalmát. Kissé nedves volt. 
A mai napra gondosan készülve, jó előre megvette már a pelenkát és a többi szükséges 

babaholmit. Megvolt a babaágy és a babakocsi is, persze kölcsönzőből. Ellie még mentális 
tréningen is részt vett, hogy jól felkészüljön. 
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Igen ám, de nem is olyan könnyű ezt csinálni! A baba nem maradt nyugton a pelenkacsere 
alatt. 

– Ne mocorogj annyit! Akira, ne bambulj ott, hanem fogd le a lábát, légy szíves! 
Akira Ellie mellé lépett és megfogta a csecsemő lábát.
– Így? – kérdezte. 
– Igen, igen. 
Ahogy Ellie a baba feneke alá tette a tiszta pelust, érezte, hogy valami az arcára spriccel, 

épp hogy elkerülve a szemét. 
– Azt a...! – törölte le az arcát a kézfejével. Már tudta, mi került az arcára.
– Hiszen ez kaki! 
– Nagyon úgy tűnik – szólalt meg Akira szenvtelenül. 
– Fúj, de büdös! Miért lövell ki ebből a babából kaka?
– Egy csecsemőnél ez természetes, nem válogatják meg a helyet, hogy hova kakáljanak. 
– De hát ez csak egy robot! Nem lenne muszáj valódi kakának jönnie belőle, nem?! 
– Ezt nem jól gondolod. Muszáj, hogy kellően reális legyen a dolog, ahhoz, hogy meg-

tudjuk, milyen nehéz is a babagondozás valójában. Ez egyébként nem valódi kaka. Csak egy 
szintetikus anyag, amit színében és szagában hozzá hasonlatosnak alkottak meg.

– Na de akkor is...!
Ekkor a baba sírni kezdett.
– Csend! Várj egy kicsit! – szólt Ellie és elviharzott a mosdó felé. 

2. 
Ellie meghallotta Pearl sírását a hálószobából. Úgy tűnik, felébredt. Nem tudott rögtön 

bemenni hozzá, mert éppen nyakig állt a vacsora előkészületeiben. Akira nemsokára hazaér. 
Pearl kikölcsönzésével egyidőben összeköltöztek, hiszen az alaphelyzet szerint nekik kettőjük-
nek gyerekük született, furcsa lenne, ha nem élnének együtt. 

– Kérlek, csak egy kicsit várj még! – szólt Ellie halkan, miközben a zöldséget aprította. De a 
sírás csak nem maradt abba. Épp ellenkezőleg, egyre hangosabb lett, szinte már sivalkodó. Ellie 
megcsóválta a fejét, ahogy lekapcsolta az elektromos főzőedényét. Így biztosan nem sikerül majd 
olyan finomra az étel, de hát ez van. Kivette az előre elkészített tápszerrel teli cumisüveget a steri-
lizáló készülékből és belépett a hálóba. Pearl még mindig bőgött. Ahogy meglátta Ellie-t, a sírása 
mintha még eggyel erősebb fokozatba kapcsolt volna. Biztosan valami baja lehet. 

– Tessék, itt a finom tejcsi! – Ellie az ölébe vette a babát és a szájához érintette a cumis-
üveget. De Pearl még csak a száját sem nyitotta ki, csak bömbölt tovább, egyre vörösebb és 
vörösebb pofival. Ellie kezdte elveszíteni a türelmét.

– Most meg mi a bajod? Csak nem megint a pelenkád? 
Letette a cumisüveget, és megszagolta a csecsemő fenekét. Igen, ez lesz az, kakaszagot 

érzett. Tisztába tette a bébit. Mintha egy egész üveg curryszószt belenyomtak volna a pelenká-
jába! Még a feneke és a lába is csupa kaki volt. 

– Naaa, ne csináld ezt velem! 
Miközben épp azon gondolkodott, hogy hová tegye a kakás pelenkát, Pearl éktelen kalim-

pálásba kezdett. A kaki szerteszét fröccsent, nem kímélve sem Ellie ruháját, sem a szőnyeget. 
Ellie-t elfogta a kétségbeesés.

Kis idő múlva hazaért Akira. Ellie folytatta a vacsorafőzést, és közben elmesélte a férfinak 
a történteket. 

– Most hogy mondod, tényleg büdös van.
– Pedig azt hittem, sikerült rendesen eltüntetnem a nyomokat.
– Azért nem kis munka lehetett, elismerem.
Ellie sóhajtott egy nagyot, majd a robotbébi felé fordult. 
– Amikor alszik, nagyon édes, nem? 
– Máris úgy érzed, mintha a saját gyereked lenne? 
– Azt azért még nem. Ha a sajátom lenne, bármennyire is sírna vagy összekakálná is a ruhámat, 

akkor is biztosan tündérinek találnám. Így, hogy valójában egy robot, hát, nem is tudom.
Amíg Ellie ezen morfondírozott, Pearl arca újra elvörösödött, látszott, hogy álmában is 

erőlködik. A következő pillanatban gyanús rotyogás hallatszott a baba irányából. 
Ellie a fejét fogta.
– Miért?! Miért kell ennek a gyereknek folyton kakálnia? Valamit rosszul állíthattak be ezen 

a roboton. 
– Én nem hiszem. A baba minden tulajdonságát a mi génjeinket alapul véve programozták 

be. A kakilás is valószínűleg egy a sok közül – magyarázta Akira higgadtan. Mondhatni, van 
benne logika. Ez csak még jobban felbosszantotta Ellie-t. 

– Ha ez így megy tovább, még helyettem is ő fog szarni! – fakadt ki. Aztán mégis megadóan 
elkezdte kicserélni a pelenkát. 

A gyakori székelés a baba szempontjából végül is jó dolog. A tisztába tevés nem volt az 
erőssége, de ha egyszer hozzászokik, már meg se fog kottyanni neki. 

Aztán végül nem is ettől szenvedett Ellie a legjobban, hanem a csecsemő éjszakai véget 
nem érő sírásától. Éjjel kettő tájékán Pearl menetrendszerűen ordítani kezdett, és nem is hagy-
ta abba jó darabig, hiába kínálták tápszerrel vagy cserélték ki a pelenkáját. Ilyenkor csak egy 
dolog használt: Ellie állva az ölébe vette a bébit és hosszan ringatta. De még így is volt olyan 
éjszakájuk, amikor ez a módszer sem vált be. 
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– Vajon az éjszakai sírás mennyiségét is előre beprogramozhatták? – elmélkedett Ellie fenn-
hangon, a babával az ölében.

– Gondolom – válaszolta Akira az ágyból hanyagul, ahogy a másik oldalára fordult. 
Eltelt még néhány nap, és Pearl nehezen kezelhetősége már az egeket ostromolta. 
– Ha ölben sikerül is elaltatnom, ahogy leteszem a babaágyba, rögtön felébred. Ha elindu-

lunk vásárolni, beültetem a babakocsiba, de alig haladunk tíz métert, máris bömbölni kezd, 
és az lesz a vége, hogy végül vihetem ölben. Vajon mi lehet a gond, én annyira tanácstalan 
vagyok. Mit kellene tennem? 

Ellie panaszáradatára az éppen a reggelizőasztalnál ülő Akira tanácstalanul tárta szét a ke-
zét. 

– Egyébként ma este ne várj korán, talán 10 is elmúlik, mire hazaérek.
– Na ne! Várj egy kicsit! Tudod, hogy bejelentkeztem a fodrászhoz. Azt mondtad, hazajössz 

7-re. 
– Bejött egy hirtelen munka. Meséltem, hogy egy nagyobb projekten dolgozunk. Nem 

hagyhatom ott a többieket a pácban. 
– Pedig direkt egy olyan fodrászatba jelentkeztem be, ami késő estig nyitva tart. 
Ellie dühösen csücsörített. 
Akira félig felemelkedett a székéből, még mindig a kezében tartva a kést és a villát. 
– Amikor eldöntöttük, hogy kipróbáljuk Pearl nevelését, emlékeim szerint éppen te mond-

tad azt, hogy azt szeretnéd, a munkát részesítsem előnyben a család ellenében. 
Valóban így történt. Ellie nem tudott mivel visszavágni, így inkább némán üldögélt tovább. 
Ekkor meghallották a baba sírását a szomszéd szobából. 
– Nem hallod? Téged hív! 
– Megyek már! – válaszolta Ellie, és szándékosan odacsapta a földhöz a szék lábát, ahogy 

felállt. 

3. 
Egy hét telt el, mióta Pearl hozzájuk került. Ellie úgy érezte, az idegösszeomlás szélén 

áll. Nem elég, hogy folyton tisztába kell tenni és tápszerrel itatni, a baba ráadásul még el is 
kezdett kúszni-mászni a lakásban. Úgy kellett lesni, nehogy a szájába vegye a papucsokat 
vagy játszadozzon az elektromos zsinórokkal. Egy pillanatra sem téveszthette szem elől. Kissé 
kevesebbszer sírt fel már éjszaka, de ha egyszer belekezdett a bömbölésbe, akkor aztán sose 
szakadt vége. Ellie a környéki lakókra való tekintettel jobbnak látta, ha nem nagyon járnak el 
otthonról. Egyedül a bevásárlás miatt mentek el hazulról, de akkor is végig izgult, mikor kezd 
el sivalkodni a csecsemő, magára a bevásárlásra egyáltalán nem tudott koncentrálni. 

Azt gondolhatnánk, ha ilyen csehül áll a helyzet, jobb lenne Pearlt mielőbb visszavinni a köl-
csönzőbe, de ez a lépés pénzbüntetés megfizetésével járna. A kölcsönszerződésben kikötötték, 
hogy abban az esetben, ha a szerződésben foglalt időnél hamarabb visszavinnék a robotbébit, 
a hátralevő napok számától függően egy bizonyos összeg megfizetésére lennének kötelesek. 
Állítólag ezzel azt szeretnék elérni, hogy a robotbabákat kikölcsönzők ne vegyék félvállról a 
gyereknevelést. Ha pedig neadjisten nem gondozzák rendesen a kikölcsönzött babát, arról a 
robot adatai árulkodni fognak, és így megint csak bírság megfizetésére kötelezhetik őket. 

Ezt jól elszúrtam, inkább bele se vágtam volna, gondolta Ellie, miközben a baba ruháit 
mosta. Ekkor hirtelen felfigyelt valamire: szokatlan csend vette körül. Ma még nem is hallotta 
sírni a babát. A reggeli tisztába tevést végigaludta, és tejcsit sem kért. Ellie aggódva kukkantott 
be hozzá a szobába. A csecsemő a babaágyban feküdt, de nem aludt. Valahogy nem volt jó 
színben. Ellie rápillantott a baba arcára, ami a szokásosnál is kipirultabbnak látszott, és majd’ 
kihagyott a szívverése. Ahogy hozzáért a pofijához, érezte, hogy magas láza van. A kölcsönba-
bához járó lázmérővel megmérte a lázát, ami majdnem negyven fokos volt. 

Kapkodva kézbe vette a telefonját és belemondta Akira nevét. Akira fényképének kellett 
volna megjelennie a kijelzőn, mielőtt felveszi, de most csak egy „Éppen tárgyalok” felirat 
villogott rajta. 

Ellie felnyalábolta Pearlt és azon töprengett, mit is kellene tennie ilyen esetben. Egy em-
bergyerekkel máris szaladt volna az orvoshoz, de hát Pearl robot volt. Belekiabálta a telefonba 
a robotkölcsönző cég nevét. Hamarosan megjelent a kijelzőn a férfi, akivel a kölcsönzéskor 
találkoztak. Udvariasan fejet hajtott, majd megkérdezte: 

– Segíthetek valamiben?
Ellie elmagyarázta neki, mi a helyzet.
– Értem, tehát belázasodott. Hozza el ide a központba, van erre szakosodott gyerekorvosunk. 
A férfi hangja nyugodt volt, mintha azt akarná jelezni, hogy nem ritka dolog az ilyen. 
Vajon mit jelent az, hogy erre szakosodott gyerekorvos? Akármit is, jobb ha máris indulunk. 

Amint megérkeztek, egy „orvosi rendelő” feliratú szobába kalauzolták őket. Több nő is ült ott, 
kisgyerekkel az ölében, mint egy valódi rendelő várótermében. 

– Ők csak a rendelői légkör megteremtése miatt vannak itt – súgta oda Ellie-nek az alkal-
mazott. Ha egy baba belázasodik, legjobb rögtön orvoshoz vinni. És egy valódi rendelőben 
biztosan várni kell majd, amíg sorra kerülnek. Itt hozzászokhatnak ehhez az idegességgel és 
aggodalommal teli légkörhöz. 

Való igaz, ismerte el Ellie. De hogy ilyen részletekbe menő legyen a színjáték! 
Fél óra várakozás után végre behívták őket a vizsgálóba. A fehérköpenyes doktor mellett 

néhány védőnő öltözetű nő is volt bent. 
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– Úgy tűnik, a magas láz miatt enyhén kiszáradt a babája, de aggodalomra semmi ok. Fel-
írok egy erre való italkeveréket, azt itassa meg vele! – mondta szárazon az orvosnak tűnő férfi, 
ahogy szerepéhez illően megvizsgálta a robotbébit.

Miután hazaértek, rögtön megitatta a babával a gyógyitalt, ahogyan azt az orvos tanácsolta. 
Nagy nehezen tudta csak beleerőltetni a fintorgó Pearlbe, de végül csak sikerült az előírt meny-
nyiséget belediktálnia. Pearl ezután rögtön álomba szenderült. Ellie kissé megnyugodott, ahogy 
látta, hogy kezd visszatérni a szokásos arcszíne. Majd igencsak meglepődött saját magán, ami-
kor rájött, hogy nem pusztán a pénzbírság miatt érez megkönnyebbülést. Kicsírázott benne 
egyfajta küldetéstudat, hogy a csecsemőt jó egészségben tartsa. 

Éjjel lett, mire Akira végre hazaért. Ellie máris elkezdte neki mesélni az aznap történteket, 
amíg a férfi átöltözött. 

– Hű, nem semmi, miken kellett ma keresztülmenned! 
– Nem tudtalak elérni téged, azt sem tudtam, mihez fogjak!
– Bocs, nyakig voltunk a munkában. 
– Sok a munkád mostanában, ugye? 
– Hát nem kevés. De össze kell kapnom magam, hiszen most már feleségem és gyerekem 

van – válaszolta Akira az ágyba zuhanva. Egy perc múlva már csak a horkolása hallatszott. 
Ellie az arcát nézte, és arra gondolt, hogy vajon ilyen lehet-e az élet a házasságban.

Másnap reggel Akira korán ment el hazulról. Ellie tette a dolgát: megitatta a gyógyszert a 
babával, tisztába is tette jó néhányszor a nap folyamán. Maga is elcsodálkozott rajta, hogy a 
kaka szagát már nem találta annyira kellemetlennek. 

Estefelé, amikor Ellie épp a maradék gyógyszert készült neki beadni, Pearl rámosolygott, és 
tündéri hangon kimondta: — Mama!

4. 
Akirának sikerült végre egy szabadnapot kivennie, így el tudtak menni együtt bevá-

sárolni. Pearlt is vitték magukkal. Életükben először, egymás mellett lépdeltek az óriási 
bevásálóközpontban, a babakocsiban maguk előtt tolva a kicsit. Még az egyébként folyton 
fáradtságra panaszkodó Akira is jókedvre derült, nevetgéltek Ellie-vel, sőt, még a babát is meg-
nevettette, ahogy vicces pofákat vágott előtte. A gyerekruhaboltban különösen fellelkesültek, 
mindenféle babaruhát rápróbáltak Pearlre. Minden nagyobb méretű babaruha láttán arról be-
szélgettek, vajon milyen lesz Pearl, ha nagyra nő, ami valójában persze sosem fog megtörténni. 
Ellie kezdte úgy érezni, hogy a házasság talán nem is lehet olyan rossz dolog. Egészen a mai 
napig el sem tudta képzelni, hogy annyi is elég legyen egy ember boldogságához, ha megháza-
sodik, gyerekei lesznek és élik együtt a kis mindennapi életüket. Ettől a „családosditól” most 
úgy érezte, egy kicsit kezd hozzászokni a gondolathoz. 

Amikor éppen a játékbolt ajtaján készültek belépni, Akira mobiljára telefonhívás érkezett. 
Ellie-nek feltűnt, hogy Akira arca elkomorul. A férfi a hívás befejeztével így szólt Ellie-hez:

– Gáz van. Valami probléma adódott a cégnél. Azonnal be kell mennem. 
– Igen? Pedig azt hittem, ma együtt tudunk ebédelni valahol. 
– Ne haragudj! Kárpótollak majd valamivel, ígérem – válaszolta a férfi bocsánatkérően.
– Na jó. A mai napon eddig szuper társaságom voltál, ezért megbocsátok neked. 
– Köszönöm. Akkor vigyázz Pearlre! Pearl, te pedig jól viselkedj, ne rontsd el anyád napját! 

– mondta Akira a babakocsiba behajolva, majd gyors léptekkel távozott.
Ellie belenyugodva a dologba, egyedül lépett be a játékboltba, maga előtt tolva a babako-

csit. Vajon milyen játék lenne jó Pearlnek? Ahhoz még túl kicsi, hogy például videojátékozzon. 
Éppen ott volt egy eladónő, így megkérdezte őt is. 

– Ilyen korú gyerekek részére a mostani legnépszerűbb játékunk a hologramos gyurma –
magyarázta a fiatal eladónő. 

– Hologramos gyurma?!
– Igen. Tessék, itt megnézheti. 
A nő egy 3 dimenziós kijelzőt mutatott, ami előtt különféle gyurmák képe lebegett a térben. 

Kézzel szabadon változtatható az alakjuk. 
– A gyerek életkorához igazítva lehet kiválasztani a gyurma keménységét. 
– Nahát, ez igazán érdekes! 
Ám ahogy a termék árára nézett, alig hitt a szemének. Ennyi pénzt elkérni egy kicsi gyerek-

nek való játékért! Egy robotbabának megvenni pedig végképp furcsa lenne. 
Eltűnődött rajta, vajon mit tett volna, ha a saját gyerekéről van szó. Még az is lehet, hogy 

megvette volna neki. Ellie megköszönte az eladónőnek a segítséget, és visszaadta a hologramos 
gyurmát. Ezután hátranézett, és attól, amit látott, még a lélegzete is elállt. A babakocsi nem volt 
az előbbi helyén. A tekintetével végigpásztázta a bolt környékét, de sehol sem találta. 

– Pearl! – kiáltotta, és kirohant a játékboltból. Meglátott egy hasonló babakocsit, de ahogy 
közelebb futott, észrevette a mellette ácsorgó anyukát, és a baba is egyértelműen más gyerek 
volt. Hova tűnhetett? Igaz, hogy a babakocsijuk motoros meghajtású, de magától azért csak 
nem gurulhat el. Csak az történhetett, hogy valaki elrabolta a kicsit, a babakocsival együtt. 

Megpróbálta telefonon elérni Akirát, de most is csak az „Éppen tárgyalok” felirat fogadta, 
mint a legutóbb. Mérgesen letette a telefont. Már éppen a rendőrséget készült felhívni, amikor 
eszébe villant, mit mondott neki a robotkölcsönzős cég alkalmazottja: 

– Ha neadjisten a robotbébit ellopják vagy tönkreteszik, azonnal hívjon minket! Majd mi 
megtesszük a szükséges lépéseket, úgy mint bejelentést teszünk a rendőrségen a lopásról vagy 
a károkozásról. 
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Valóban, most, hogy belegondol, ez nem is egy gyerekrablási esetnek számít, hanem egy 
gép ellopásának. De várjunk csak! Hiszen még azt sem tudja biztosan, hogy egyáltalán ellop-
ták-e, vagy mi történt. Ez esetben lehet, hogy ezt elvesztésként fogják jegyzőkönyvbe venni. 
De nincs most idő ezen morfondírozni, a legjobb lesz, ha először is nekiáll és elkezdi keresni 
Pearlt. Akár lopás, akár elvesztés esete forog fenn, mivel közvetlenül emberélet nincs veszély-
ben, a rendőrség nem fog hanyatt-homlok rohanni, hogy megkeresse.

Ellie futásnak eredt, és az utcán az összes közelebbi járókelőtől megkérdezte, nem láttak-e 
egy babakocsit errefelé. A legtöbben segítőkészek voltak, látszott, hogy valóban próbálnak ku-
tatni az emlékezetükben. De hiába az elöregedő társadalom ide, a kevés születő gyerek oda, a 
babakocsik azért úton-útfélen feltűnnek. Kevesebb volt az olyan járókelő, aki azt felelte volna, 
hogy nem látott a közelben egyet sem. Az ő történeteikre alapozva Ellie fel-alá rohangált a 
bevásárlóközpontban, de Pearl babakocsiját továbbra sem sikerült meglátnia. Az egyik megkér-
dezett hölgy azt a hasznos tanácsot adta, hogy próbálja meg bemondatni a hangosbemondóba 
az elvesztés részleteit. Hogy ez nekem nem jutott magamtól az eszembe, bosszankodott Ellie. 
Megköszönte a hölgynek a segítséget, és elrohant az információs irodába. Amint elmagyarázta 
a történteket, máris bemondták az esetet. Aki tud az ügyben bármit is segíteni, szóljon egy 
közeli eladónak. Az irodában megígérték, hogy telefonálnak, ha bárminemű információhoz 
jutnak. Ellie kilépett az információs irodából, és egy nagy levegőt véve megpróbált kellően 
lecsillapodni ahhoz, hogy józanul gondolkodhasson. 

Pearl a megtévesztésig hasonlít egy valódi csecsemőre, ezért az sem lehetetlen, hogy mégis 
valami rossz ember vitte el, embergyereknek gondolhatta. Vajon mit csinálna az elkövető, miután 
elvitte? Természetesen megpróbálna minél előbb elpárologni a tett színhelyéről. Mégpedig autó-
val. Hát persze! Gyorsan, a parkolóba! 

Egy ilyen óriási bevásárlóközpont parkolója azonban nagyobb volt, mint gondolta. Hosszan 
elnyúlt területen sorakoztak a különféle méretű parkoló autók. Ellie a babakocsi után kémlelve 
sasszézott a kocsioszlopok között. Közben kezdett eltévedni a sok egyformának tűnő kocsi 
között, és nemsokára azt vette észre, hogy ugyanazon a részen kering körbe és körbe, mint egy 
bonyolult útvesztőben. 

Biztosan itt kell keresnem Pearlt, gondolta Ellie, hiszen ha még a bevásárlóközpontban len-
ne, valaki csak észrevette volna a kerestetés után. A tettes rögtön ide hozhatta a babát, miután 
elrabolta, igen, csak így történhetett. Vajon azóta már le is lépett innen? A babakocsit betehette 
a csomagtartóba, és mostanra már az autópályán száguldanak valahol. 

Ellie nem tudta, mitévő legyen, ezért újból megpróbálta telefonon elérni Akirát. Ezúttal 
azonnal megjelent a férfi arca a kijelzőn.

– Mi a helyzet? Élvezed a bevásárlást? – kérdezte Akira. A férfi nyugis arcát látva Ellie kissé 
dühös lett.

– Erre most nincs idő! Pearlt elrabolták! – kiabálta bele a telefonba.
– Micsoda! – erre már Akira arca is elkomorult. 
Ellie röviden elmagyarázta neki, mi történt. 
– És most nem tudom, mihez kezdjek...
– Akkor mi lenne, ha felhívnád a robotkölcsönző céget, azt mondták, lopás vagy elvesztés 

esetén...
– Miről beszélsz?! Ez csakis emberrablás lehet – hadarta Ellie. Mi van, ha történt vele valami?
– De hát...
– Gyere ide most rögtön, segíts megkeresni Pearlt! 
– Ne haragudj, azt nem tehetem. A problémát, ami a projektben adódott, még nem sikerült 

megoldanunk. Ma estig bent kell maradnunk. Ha én elmegyek, a többiek mit gondolnak majd! 
Bocs, de ezt most próbáld meg nélkülem megoldani! Ha mást nem, kérd a kölcsönzőcégtől a 
szerződés érvénytelenítését.

– Azt már nem! Na, téged sem kérlek többet...! – Ellie letette a telefont. Kár volt erre a be-
szélgetésre az időt pazarolni, gondolta magában bosszúsan. 

Ekkor hirtelen babasírást hallott maga körül. Ellie rögtön felismerte. Ez Pearl! Ez az ő sírása. 
Ellie kétségbeesetten keresni kezdte, honnan is jöhet pontosan a hang. Az óriási parkolóban 

nem volt könnyű azonosítani a hang forrását. Ellie próbálta összpontosítani a figyelmét. Elin-
dult az autók között, de túl sok volt a nagyméretű kocsi, alig látott ki mögülük. 

Hol lehet Pearl? Ellie-nek hirtelen úgy tűnt, mintha a szeme sarkából egy mozgó babakocsit 
pillantott volna meg. Egy ismerősnek tűnő sötétbarna babakocsi cikázott az autók között. 

– Pearl! – kiáltotta Ellie, de mire elérte volna, a babakocsi továbbgurult. Egy pillanat alatt 
eltávolodott tőle. Ellie utána rohant. Mintha bújócskát vagy fogócskát játszanának velem, gon-
dolta Ellie. De a távolság egyre fogyott, és Ellie azon kezdett tűnődni, hogy bárki is a tettes, 
lehet, hogy támadni is fog. Ellie így sem futamodott meg, arra készült, ha kell, Pearlért felveszi 
a harcot bárkivel. 

Csökkent a távolság. A tettes ott kell, hogy legyen megbújva az autók árnyékában, Pearllel 
együtt. Mintha alátámasztaná a gondolatait, meghallotta a baba sírását. 

– Hi-hi... Hiába bújt el, úgyis megtalálom! – kiáltotta Ellie a láthatatlan elkövető felé. 
– Jö, jö... jöjjön elő máris, adja vissza a gyereket! – dadogta. A lába reszketett. 
Végül kigurult a babakocsi, két arrébb parkoló kocsi közül. Ellie lélekben felkészült a harc-

ra. Azt várta, mindjárt előbukkan a babakocsi mögül az emberrabló is. De ahogy jobban meg-
nézte, látta, hogy nincs is senki a babakocsi mögött, az magától halad előre. 

Hát ez meg hogy lehet? Amíg Ellie a szemét meresztgette, a babakocsi a pillanat tört része 
alatt irányt váltott. Ellie teljes erejéből futni kezdett.
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– Mi a fene! Hé, állj meg! – kiáltotta utána loholva. 
A babakocsi száguldott tovább keresztül a parkolón, nem úgy tűnt, mintha lassítani akarna. 

Ha ez így halad tovább, nekiütközik a betonfalnak. Felrémlett előtte ennek a szörnyű lehető-
ségnek a képe. Végül sikerült megragadnia a babakocsi tolókarját, csupán néhány méternyi 
távolságra a faltól. Kikapcsolta a babakocsi elektromos motorját, és kézzel próbálta lefékezni. 
Csikorgott a cipőtalpa.

Mire feleszmélt, a babakocsi végre megállt. Csak két méter választotta el a faltól. Ellie 
félig még bódultan lassan kiegyenesedett, és bekukkantott a babakocsiba. Pearl abbahagyta 
a sírást, rámosolygott Ellie-e és megszólalt: – Mama! Ellie az ölébe vette a babát, és hangos 
zokogásban tört ki. 

– Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért! – mondta a kölcsönzőcég alkalmazottja, s 
közben mélyen meghajolt. 

– Hogy történhetett ez meg? – ordította Ellie.
– Úgy tűnik, volt valami hiba a babakocsi rendszerében. Bele van építve egy önmeghajtó 

program, minden bizonnyal az hibásodhatott meg. Mi is nagyon megdöbbentünk, ilyen még 
sosem fordult elő. 

– Hát ez meg... ! Azt hiszik, ennyivel elintézhetik?! Mi lett volna, ha valami történik a 
gyerekkel! 

– Természetesen biztosítottunk volna Önöknek egy másik robotbébit, ingyen, hiszen a mi 
hibánkból történt a dolog. Nem szeretnénk Önöknek gondot okozni, higgye el!

– Nem erről van szó! Maguk itt a gyereknevelésből akarnak nekünk kóstolót adni, hát örül-
nék, ha jobban odafigyelnének a biztonságra! 

– Valóban, hölgyem, elnézést... Máris hozok Önöknek egy másik babakocsit.
– Nincs rá szükség. Mostantól saját magam fogom vinni a babát, ölben – mondta Ellie, majd 

a bébivel a karján kiviharzott az üzletből. 

5. 
Elérkezett a búcsú ideje, azaz a kölcsönzési idő utolsó napja. Ellie utoljára még megetette, 

tisztába tette Pearlt, a körmét is levágta. Megfürdette, és ráadott egy csinos babaruhát. 
Valljuk be, nem volt egy sétagalopp, de jó időszakot tudhattak maguk mögött. Ellie a baba 

gondozását is megszokta mostanra, sőt, Pearlt annyira édesnek találta, hogy alig tudott betelni 
vele. Ha nem lenne muszáj, szíve szerint vissza sem adná, de ő maga is belátta, hogy ez sajnos 
lehetetlen. 

– Most, hogy vége van, visszagondolva nagyon gyorsan elrepült ez az idő, nem gondolod?! 
– mondta Akira, aki ma kivételesen velük jött. 

Mielőtt kiléptek volna a házból, Ellie még egyszer magához ölelte Pearlt. Az arcán könny-
cseppek gördültek le. 

Megérkeztek a robotbabákat kölcsönző cég irodájába. 
– Hogy tetszett? – kérdezte az eléjük siető alkalmazott mosolyogva.
– Nagyon hasznos tapasztalat volt. Most már úgy gondolom, egy gyereket felnevelni csodá-

latos dolog lehet – felelte Ellie őszintén.
– Ennek igazán örülök. Megnéztük a robotjuk adatait, egyértelmű belőle, hogy nagyon so-

kat foglalkoztak a babával, amíg maguknál volt. Hölgyem, Ön akár most rögtön készen állhat 
a gyereknevelésre, biztosan nagyszerű anya lesz. 

– Igazán?! – Ellie arcára mosoly ült ki. Boldoggá tette a férfi kijelentése, még ha tudta is, 
hogy az valószínűleg nem több egy kötelező bóknál. 

– Valójában— folytatta az alkalmazott kissé komolyabb arckifejezéssel — bár nem mond-
tuk Önnek, de most már elárulhatom, hogy a babakölcsönző programunk rendszerében szokott 
lenni néhány előre betervezett részlet.

– Betervezett részlet? 
– Igen, például előfordul, hogy a baba mondjuk belázasodik, esetleg megsérül, sokat sír 

éjszaka vagy éppen eltűnik. 
Ellie-nek leesett az álla. 
– Akkor az az eset az elszabadult babakocsival is...?
– Igen, igen – bólogatott az alkalmazott, majd bocsánatkérően meghajolt Ellie felé. 
– A valódi gyereknevelés nem merül ki egy játékbaba gondozásában. Az volt a célunk, hogy 

megmutassuk Önöknek, ha valóban gyerekük lesz, milyen sokszor lesz szükségük a problé-
mamegoldó képességükre. Emiatt építettük be ezeket a váratlan krízishelyzeteket. Utólag is 
elnézését kérjük a kellemetlen vagy aggodalommal teli pillanatok miatt, de gondolom, megérzi 
benne a jószándékunkat.

– Valóban furcsának találtam néhány dolgot. Így már érthető. 
– Ön nagyon higgadtan és bátran viselkedett az említett vészhelyzetekben, emiatt is mertük 

azt feltételezni, hogy Önből biztosan nagyszerű anya lesz. 
– Á, akkor annyira a keresésére tudtam csak koncentrálni...
– Ez minden bizonnyal erős anyai ösztönre utal. Na és, a mostani tapasztalatok alapján mit 

gondol, belevágna egy igazi gyerek gondozásába? – faggatta Ellie-t az alkalmazott. 
Ellie kissé eltöprengett.
– Azt hiszem, még mindig nem tudok bizonyosan mellette dönteni. 
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– Úgy gondolja, nem lenne elég jó anya? Ne aggódjon, Ön biztosan...
– Nem erről van szó. A gyereknevelést csodálatos dolognak tartom, de a probléma még ez 

előtt kezdődik. Még nem tudom eldönteni, hogy férjhez menjek-e vagy sem. 
– Értem – válaszolta a férfi, Akira irányába sandítva. Akkor a házasság intézménye az, ami 

nem tetszett Önnek? 
Akira komoran meredt maga elé, majd mélyen meghajolva Ellie felé így szólt: 
– Ne haragudj, hogy nem tudtam megfelelni az elvárásaidnak. 
– Nem, nincs okod mentegetőzni, te csak eljátszottad azt a fajta férjet, amilyet én kértem 

tőled az elején: jó beszélgetőpartner, mindenről logikusan gondolkozik, csak a munkájáért él, 
holmi kis családi ügy miatt nem rohan fejvesztve haza. Igen, ezeket én szögeztem le még a 
legelején. De mielőtt Pearl belecsöppent volna a képbe, és úgymond szerelmespárként együtt 
jártunk, azt nagyon élveztem, hidd el, ha nem is volt valódi a dolog. 

– Ennek örülök, köszönöm szépen – mosolyodott el Akira.
Ő valójában a robotbabákat kölcsönző céggel szerződésben álló „hivatásos apaszínész” 

volt, akit a cég az olyan nők számára kölcsönzött ki, akik szerették volna kipróbálni magukat a 
gyereknevelésben, de épp nem volt meg hozzá a megfelelő állandó partnerük. Ennél a cégnél 
jelenleg húsz ilyen álapuka is dolgozik. Mindnek megvan az a kimagasló képessége, hogy a 
programra jelentkező nők elvárásait részletesen kielemezve teljes mértékben annak megfelelő-
en viselkedjenek. Akira is ügyesen eljátszotta Ellie ideális férjjelöltjét. Természetesen az, hogy 
egy nagyvállalatnál dolgozik és egy fontos projekten serénykedik éppen, nem volt több egy 
megformálandó szerepnél. Mondanunk sem kell, hogy a testi kapcsolat a kliensekkel ki volt 
zárva, de az egy ágyban alvást megengedték. 

– Rájöttem, hogy nekem mégiscsak szükségem lenne a gyermekem apjának a segítségére, 
és arra, hogy bizonyos esetekben a családot részesítse előnyben a munkája helyett. Amíg nem 
sikerül ilyen partnert találnom, addig nem tudom igazán fontolóra venni a továbbiakat. 

Ellie szavaira a robotcég alkalmazottja egyetértően bólogatott. Akira úgyszintén. Persze ő 
holnaptól már más néven folytatja az apaszínészi munkáját.

Véget ért Ellie nyári szünete, holnaptól újraindul a munka. Miután Ellie hazaért, hívása 
érkezett egy jó barátnőjétől. A barátnő elmesélte, hogy űrkompon utazott és fél órát súlytalan-
ságban töltött.

– Űrutazás, ja igen. Én is kipróbáltam tavalyelőtt, de nem volt olyan nagy szám. A kilátás 
sem mondható túl szépnek.

– És te mit csináltál a hosszú nyári szüneted alatt? 
– Valami eléggé érdekeset, hihi. 
Ellie elmesélte a nyáron történteket. A barátnője arca a telefon kijelzőjén a vártnál is meg-

lepettebbnek tűnt. 
– Ellie! Te még mindig ilyenekről ábrándozol?!
– Miért, mi a baj vele? 
– De hiszen egyidősek vagyunk, vagy nem? Idén töltöm be a hatvanat. 
– Shut up!
– Ne shut up-ozz itt nekem! Mi lenne, ha döntenél végre? Vagy még inkább egyszer s min-

denkorra feladnád. 
– Miért kellene? Lefagyasztva várnak a petesejtjeim, már csak egy megfelelő hímivarsejt 

donort kell hozzá találnom. A műméh technológiája sem újdonság már. Semmi akadálya a 
dolognak. 

– Szerintem a te esetedben ez nem ilyen egyszerű. Emlékezz csak, eddig mennyit hezitáltál 
azon, hogy férjhez menj-e vagy sem, és te nemet mondtál. Mi lenne, ha végre beletörődnél a 
sorsodba? 

– Azt már nem! Tovább fogok hezitálni, amíg csak lehetőségem van rá. Hiszen még csak 
hatvan vagyok. Nem értem még el a várható élettartam felét sem! 

Lichtenstein Noémi fordítása
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