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Marokkó, 1932. október:

itt van.

Cape Verdétől
hatszáz mérföldre
nyugatra.

ide vigyen el minket,
Borges kapitány. itt
a sziget.

Nos, nem szívesen utasítom vissza a potyapénzt, Mr.
Sampson, ugyanakkor mások
idejét sem szívesen
vesztegetem.

Egész életemben
azokon a vizeken hajóztam,
és elhiheti, arrafelé száz
mérföldön belül sincs
sziget.

LŐZ

Hidd el, öreg, ha Sheldon
azt mondja, ott egy sziget,
akkor mérget vehetsz rá,
hogy ott van.

Mert látta
álmában.

Tényleg?
Miért olyan
biztos ebben?

És önöket ez
cseppet sem
zavarja?

Fikarcnyit
sem.

Egy dolgot már
megtanultunk, kapitány. Ha
a fivérem a fejébe vesz
valamit, senki ne próbálja
lebeszélni róla.
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Mi tagadás, maguk nem átlagos
utazók, és egyértelműen felkeltették
az érdeklődésem. De ennél azért
több kell, hogy bevonjam a hajómat és a legénységet.

Mindent elvesztettem a ’29-es krachban,
de a lelkem mélyén
tudom, hogy meg
fogjuk oldani, és a
szigeten találjuk
a válaszokat.

Egész pontosan
mit keresünk?

Az igazat megvallva, fogalmam sincs. Annyit tudok, hogy
szeretett hazám ebek harmincadján, és darabjaira hullik
minden, amiben hiszek.

Őrülten hangzik, de
az a hely hívogat, akár
egy jelzőfény, és én
követem hívását.

LŐZ

Beutaztam az egész világot, hogy
eddig eljussak, és ha kell, innen
úszva megyek tovább. Mi a
válasza, kapitány? Segít
nekünk?

Megmondtam,
hogy komolyan
gondolja.

Vagy elment az eszem,
Mr. Sampson, vagy csúnyán
berúgtam, de jöhetnek
a hajómra.

Egész életemben kiváltságos
voltam, biztos háttérrel.
Zökkenők nélkül eljutottam
az iskolapadból a Yale-re,
onnan pedig apám cégébe.

Minden, amit valaha megkerestünk, egyetlen nap alatt füstté
vált a New York-i tőzsdepánik
miatt.
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A Wall Street összeomlásakor
ízleltem meg először a kudarcot,
a hatása szakmai és családi szempontból is katasztrofális volt.

De saját balsorsomnál
jobban aggasztott, amit
az elnök megszorításai
nyomán láttam a hazámban.

Amerika az emberiség történetének legnagyobb eszméje volt,
a világ legleleményesebb népe,
amely most kenyérért és
levesért állt sorba.

Lehet, hogy az Államok a
következő? Tönkretehetik
a szabadpiaci infrastruktúrát holmi behajthatatlan
követelések és meggondolatlan bankárok?

LŐZ

A bolsevikok Oroszországot már elfoglalták, és
egész Európa forrongott.

Új, nagyszerű idők
jönnek, közölte
a sziget.

ilyen
gondolatok
gyötörtek,
amikor a sziget
először
szólított.

Láttam álmomban, ragyogott,
mint a szabadság fáklyája.
megváltást ígért egy országnak, és egy olyan rendet,
amelyért érdemes meghalni.

Partjai ajándékokat rejtenek,
és nekem kell elhoznom őket
az országba, amelynek hősökre
van szüksége.

A menyasszonyom mindenkivel
közölte, hogy idegösszeomlást kaptam, és felbontotta
az eljegyzésünket, de semmi
sem tarthatott vissza a
távoli hívó szótól.
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A nagybátyám megkért, hogy
csatlakozzam az új vállalkozásához, de engem kizárólag az
érdekelt, hogy eljussak
a szigetre.

Összetrombitáltam a fivéremet
és pár egyetemi cimborámat,
majd nekivágtunk az útnak, amely
Anglián és Európán át elhozott
minket Észak-Afrikába.

itt egy kikötő a sziget déli részén, az
ősrégi egyetem romjait pedig a nyugati
lankákon, a magasban nyíló barlangon át érhetjük el.

LŐZ

Belém vetett hitük alázatra sarkallt.
Az együtt töltött hónapok során
egyetlenegyszer sem kételkedtek.

Egyszerűbb lerajzolni,
mint leírni, szóval… így néz ki.
Ezt látom, ha lehunyom
a szemem.

ide kell eljuttatnom a
csapatot, és e falak között megtaláljuk a kulcsot mindenhez, amit
a sziget ígért nekem.

Van ötleted,
mi lehet ez?

Még mindig nem árulta el,
Walter, de valami jó dolog. Már
egymillió éve áll elhagyatottan,
és csak arra vár, hogy a megfelelő emberek rátaláljanak.

Amerikát
álmodozók alapították, Sheldon.
Olyan emberek, akiknek volt egy
álma.
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Talán tetszik neki,
amit képviselünk. Nem akarja, hogy Amerika elbukjon…
fenébe, úgy beszélek,
mint akinek elmentek otthonról.

Arról magyarázok, miket
mond egy sziget, amikor
álmomban szól hozzám.

Jól beszél,
cimbora.

Sheldon!
Grace!

LŐZ

Gyorsan! Ezt
nézzétek!

istenem.

