


Fordították
Simon Nikolett, Koller Evelin, Zsámán Jetta

Hungarian translation © 2017
Simon Nikolett, Koller Evelin, Zsámán Jetta

Copyright © Gaál Viktor, 2017
Magyar kiadás © 2017 Libri Könyvkiadó, Budapest



>Hálózati titkosítás aktív
>>>Csatlakozás az Elysium Hálózathoz
>>>Kapcsolat létrehozva 1114–BB9–FSZ reléállomással
>>>Elysium-követők: 5 AKTÍV, 3 INAKTÍV

Üzenet küldése: MINDENKI

>>>Hamis ID-követő beállítva
>>>Előzmény törölve
>>>Kapcsolat bontva
>>>





7

ÜZENET #1

A nevem Adam Osburn.
Rengeteg gyereket öltem meg.
Én és a társaim több száz kölyökkel végeztünk Észak-
Londonban.

A csapatunk vezetőjének eltökélt szándéka az összeset 
kinyírni.

#

Azért írom mindezt, mert még közel sincs vége. Ne adjá-
tok fel a reményt, mert még van esély a túlélésre. Éppen 
ezért jobb, ha sietve begépelem ezeket az üzeneteket, 
ahogy jönnek. Ugyanis nagyon kevés időm maradt, fogy 
a mozgásterem. Csak addig van esély, amíg még gyengék, 
szervezetlenek és képzetlenek – egyszóval: éretlenek.

Biztosan van még odakint jó néhány idióta, aki azt 
hiszi, segíthet a józan ész és a megértés, aki „be akarja 
gyógyítani a sebeket”, és „megfelelő terápiát” adni a srá-
coknak. Na, ha ilyen van a környezetetekben – menekül-
jetek. A gyerekek jó eséllyel heteken, de inkább napokon 
belül végeznek vele. És veletek is, ha éppen a közelében 
tartózkodtok.

Szeretném már az elején tisztázni, hogy mindig is el-
leneztem az erőszakot. Higgyétek el, bármit megtennék, 
hogy visszacsinálhassam azt, aminek a részesévé váltam. 
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De itt, Londonban, odáig fajult a helyzet, hogy számomra 
már csak egyetlen járható út maradt. Egyetlenegy.

Végig kell csinálnom, amit elkezdtem.
Mondom, odáig jutottunk, hogy a csapatunk vezére 

szerint nincs más választásunk, mint végezni az összes 
gyerekkel.

A kurva életbe.
Értem én, olyan alapvető tényeket kell elfogadnotok, 

melyek tagadásán kollektíve keményen dolgoztunk az 
elmúlt ötven évben. Ideje elfelejteni az egész Y generá-
ciós baromságot, és beismerni, az indigó gyereketek a 
véretekre szomjazik. Felejtsétek el a konzervatív média 
által rátok erőltetett álvalóságot, de a liberálisok által 
dédelgetett hazugságokat is. Én sem fogom az időt holmi 
magas röptű moralizálással vesztegetni. A pokol per-
zselő tüzében erre nincs idő. A tanulási görbéd han-
gyafasznyit lerövidül, amikor a nagymamádat késelik 
meg, és amikor a legjobb barátod egyszerűen eltűnik a 
föld színéről. 

Én is csak azért kínlódom ezzel a szétgányolt laptop-
pal, hogy eljuttassam hozzátok a tényeket.

A rideg tényeket.
A tagadhatatlan tényeket.
Azokat a sokkoló tényeket, amelyek ripityára törnek 

mindent, amiben eddig hittetek. Ezt követően mindaz, 
amit eddig valóságnak gondoltatok, csupán egy nyálas 
szappanopera olcsó díszletének tűnik majd.

Londonban vagyok. Ismerem Londont. Arról fogok 
beszámolni, mi történt itt. 
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Azután tiétek a döntés. Én csak annyit kérek tőletek, 
hogy minél előbb válasszatok.

Tudnom kell, kire számíthatok.

ÜZENET #2

Adam Osburn jelentkezik.
Ki vagyok én, azon kívül, hogy a történelem legfurcsább 
háborújának túlélője?

Egy úgynevezett „nemzetközi” családból származom. 
Semmi extra, annyi az egész, hogy az apám az Egyesült 
Államok haditengerészeténél szolgált, és Európába vezé-
nyelték, ahol aztán összeakadt anyámmal, aki manchesteri. 
Valahol ez lehet a gyökere annak, hogy sosem találtam iga-
zán a helyemet a világban, megszállottan elemzek mindent 
és mindenkit, amibe és akibe belebotlok. Ezek után talán 
nem meglepő, hogy kulturális antropológiából szereztem 
diplomát – ami mindössze azt jelenti, többet tanultam az 
emberekről és a viselkedésükről, mint amennyi egészsé-
ges lett volna. Amiből viszont egyenesen következik, hogy 
miután Londonba költöztem, kitörölhettem a seggemet a 
fényes oklevelemmel, mert „nem elég specifi kus”.

Másik fősuli nem jöhetett szóba, én meg huszonhárom 
éves voltam, szóval adta magát a következő lépés: egy szál 
hitelkártyával körbeutaztam a világot. Oké, valószínűleg 
volt bennem egy adag kalandvágy is, de a fő indok inkább 
az a zűrzavar volt, amelyben a modern Anglia épp na-
gyon jól érezte magát, de juhé, legalább sikerült lelépnem.
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Szóval mire cseréltem le az angol káoszt? Háborúra a 
Közép-Keleten, gyerekmunkára Indiában, totális politikai 
abszurditásra Kelet-Európában és gazdasági összeomlásra 
az Egyesült Államokban. Nagyszerű! De, asszem, sikerült 
rájönnöm pár dologra útközben. Hirtelen rádöbbentem, 
milyen gazdag, milyen közömbös és milyen rohadtul el-
kényeztetett voltam a legtöbb emberhez képest, akivel ta-
lálkoztam. Az egyetlen, ideig-óráig tartó előnyöm az volt 
velük szemben, hogy könnyen mozoghattam: mindössze 
annyit kellett tennem, hogy felkapom a hátizsákomat (egy 
laptop, két váltás hellyel-közzel tiszta ruha, egy sátor, egy 
fogkefe és egy hálózsák), és máris indulásra készen vol-
tam. Egészen Mexikóig jutottam el így, és ott találkoztam 
Juliettel. Igazi turistaszerelem volt. Egymásba habarodni 
könnyű volt, de visszajönni Londonba, vele együtt, na, az 
már teljesen más tészta.

Mint megtudtam, Juliet már diplomázott, és volt is 
némi tapasztalata biológiatanárként (nyilván nem ez volt 
az első dolog, amit megkérdeztem tőle), szóval neki köny-
nyű volt állást találnia az őrült metropoliszban, ahonnan 
a tanárok százával menekültek.

És ugye nekem is volt diplomám, tehát az esélyeim egész 
jók voltak – papíron. És pont ez volt a probléma, hogy 
papíron; már említettem, hogy mire volt jó. A mágikus 
„ötévnyi tapasztalat” nélkül a lexikális tudásom az emberi 
származásról, kulturális sokszínűségről és minden más 
elragadó badarságról mindössze arra volt jó, hogy fan-
tasztikus állást kaptam… egy könyvesboltban az Oxford 
Streeten, ahol halomszám rendezgethettem az agyhalott 
bestsellereket a koszos polcokon egyik hétről a másikra… 
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Egy haverom haverja alkut ajánlott a lakására Gospel 
Oaknál, ami közel van a Hampstead Heath-i parkhoz. 
Mindennapos menekülésem ide, a természet utolsó 
fellelhető darabkájába valószínűleg az egyetlen dolog 
volt, aminek köszönhetően meg tudtam őrizni a józan 
eszemet. Akarsz egy agyzsibbasztó statisztikát? Többet 
kerestem abban a nyüves könyvesboltban, mint anyám 
beszerzőként a Jarrad Mérnöki Irodában Manchesterben, 
pedig ő az elmúlt harminc év nagy részét ott töltötte. 
És ami az igazán agyzsibbasztó: én el is költöttem min-
den egyes pennyt, amit megkerestem. Csak azért nem 
adtam fel, mert biztos voltam benne, hogy hamarosan 
úgyis megpattanok onnan. A recept tök egyszerű, csak 
elég kitartóan kell küldözgetnem az önéletrajzomat.

Ha még nem lenne nyilvánvaló, utáltam Londont. So-
sem terveztem, hogy itt fogom leélni az életemet, és so-
sem gondoltam volna, hogy egy nap én fogom védelmezni 
ezt a helyet. A kultúra központja, a civilizáció csúcsa? 
Hadd mondjam el, hogy a „város” mint intézmény egy 
hatalmas átverés. Ugyebár az első városokat kereskedők 
építették, hogy megkönnyítsék az üzletelést, és még több 
pénzt termeljenek. Semmi köze nem volt a művészetek-
hez vagy a tudományhoz – azok csak akkor jöttek be a 
képbe, amikor a helyi népességben túl sok feszültség hal-
mozódott fel, és a fent említett kereskedők rájöttek, hogy 
annak levezetéséből is lehet pénzt csinálni. Egy várost 
vezetni a legnagyobb üzleti vállalkozás, amibe csak bele-
vághatsz. Gondolj Londonra. Gondolj a Vatikánra. Gon-
dolj Washingtonra. A közhiedelemmel ellentétben ez a 
három mind független városállam (vagy mit ne mondjak, 
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vállalat, Londonnak még a hivatalos nevében is benne 
van, hogy „Corporation of London”). Azzal az egyedüli 
céllal alapították ezeket, hogy hasznot termeljenek a már 
így is vagyonos tulajdonosaiknak. Ami tökéletesen műkö-
dik mindaddig, amíg sikerül fenntartani annak illúzióját, 
hogy a városlakóid „szabadok”, és elegendő vágyálmot 
kínálsz nekik, amibe aztán belehajszolhatják magukat.

Haver, London volt a hazugságok legnagyobbika! Olyan 
tökéletes PR-mutatvány volt, hogy még én is bedőltem 
neki. Mindenki úgy érkezett, hogy ez lesz az a hely, ahol 
megcsinálhatja a szerencséjét, ahol akárki valóra válthatja 
az álmát, ha elég keményen dolgozik érte. És persze, mivel 
mind elhittük a hazugságot, senki sem merte bevallani 
önnön bukását. A látszat olyannyira tökéletes, annyira 
kifogástalan volt, hogy az újonnan érkezők észre sem vet-
ték a sört csapoló zenészeket és a bevásárlóközpontokban 
kasszázó színészeket, és nem tűnt fel nekik, hogy valójá-
ban a hullamerevség volt az oka az irodai dolgozók arcára 
fagyott mosolynak, akik épp a sokadik szívrohamukat 
szenvedték el amiatt, mert késtek a törlesztőrészlettel.

Persze tudom, mit gondolsz, és igazad van: egy haszon-
talan antropológus vagyok, aki túl sok időt töltött azzal, 
hogy egy mostanra letűnt világról elmélkedjen.

Amikor Londonba érkeztem öt évvel ezelőtt, a közelgő 
katasztrófa jeleit már sejteni lehetett: posztvilágválság, 
posztdepresszió, posztminden, erőszakkal, bürokráci-
ával és beteg jóléti intézkedésekkel átitatva. A kezdeti 
fekélyből már terjedésnek indult a vérmérgezés. Az ingat-
lanárak olyannyira az egekbe szöktek, hogy ki kellett 
bérelned a Hubble-teleszkópot, ha el akartad olvasni az 
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apró betűs részt a hitelszerződésed végén, miközben a 
képzetlen, munka nélküli és „váratlanul” teherbe esett 
tizenhat éves külvárosi anyáknak ingyen biztosították 
a lakhatást. A válások aránya csak azért csökkent, mert 
az emberek már össze sem házasodtak. Ez volt az a hely, 
ahol az átlagrendőrnek naponta négy órát kellett papír-
munkával töltenie, miközben több mint ötszáz fi atalkorú 
bandát tartottak számon a városban. Heti rendszeresség-
gel súlyosan bántalmaztak vagy megöltek egy gyereket, 
miközben a „közösségi gondoskodás” jelszava alatt vissza-
engedték a mentális betegeket az emberek közé, mivel a 
pszichiátriai intézeteket költségvetési hiányra hivatkozva 
bezárták.

És mi komolyan azt gondoltuk, hogy a globális felme-
legedés volt az igazi veszély?

Visszanézve arra a pokoli szarságra, ami a zsidókkal 
történt a második világháborúban, biztos vagyok benne, 
hogy a legtöbb értelmes ember már feltette a kérdést: 
hogyhogy nem vették észre, mi folyik itt? A fokozatosság 
miatt, gondolom. Miután hozzászoktam Londonhoz, már 
én is képes voltam lazán elviselni, ami a buszokon ment 
péntek és szombat esténként.

Juliet? Mivel ő tanár volt, még többet kapott ebből az 
egészből. Hosszú estéket kellett eltöltenem a pubban azt 
hallgatva, ahogy ő és a tanár haverjai az oktatás állapo-
táról nyavalyognak: a gyerekeket otthon elhanyagolják 
és bántalmazzák; minden második kölyöknél fi gyelem-
zavart diagnosztizálnak, és gyógyszerezik őket; az osz-
tályok túl nagyok, és a legértelmesebbeknek ugyanazt a 
rizsát kell végigülniük, mint a komplett idiótáknak. Juliet 
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viszont tanítani szeretett volna. Egyike volt azon kevesek-
nek, akikben még volt hivatástudat. A legtöbb tanár csak 
azért kezdett tanítani, mert nem kaptak más munkát. 
Tudod, mit szoktak mondani: aki nem tudja…

Kezd már eleged lenni belőlem? Vágom, mire gondolsz. 
Nekem is elegem volt magamból.

Az utolsó „normális” együtt töltött esténk a mai napig 
kristálytisztán él a fejemben. Az emeletes busszal men-
tem haza, az út minden részletére emlékszem. Szerda 
volt, november 4-e, és valami természeti csoda folytán 
két teljes hete nem esett az eső. Délutánra rohadtul pipa 
voltam, mert a főnököm, egy ötven-akárhány éves apuka, 
a társadalmi elvárás szerinti két egész és négy tized gye-
rekkel és nulla vezetői képességgel, fejmosást tartott ne-
kem, amiért azt mertem csinálni, amit a helyettese kért. 
Miután otthagytam a boltot, felszálltam a buszra, a ha-
todik sorba ültem a bal oldalra, behunytam a szememet, 
és próbáltam lazítani. Velem szemben egy öregasszony 
ült kísértetiesen kékes hajjal, köszönhetően a mestersé-
ges szaroknak a samponjában; a Guardiant olvasta. Két 
sorral előtte egy kopasz hapsi terpeszkedett szűk öltöny-
ben, a telefonján lógva, hivalkodó aranyórával a csukló-
ján. Még arrébb egy arab pár, a nő fekete nindzsaruhába 
tekerve. Elöl egy rasztahajú csöves, aki úgy bűzlött, mint 
egy döghúsban meghempergődzött kutya.

A BT torony utáni megállónál aztán felszállt egy ra-
kás kölyök, és elfoglalták a hátsó sorokat. Egyikük sem 
lehetett sokkal több tizennégynél, szakadt rongyok lógtak 
rajtuk, és értelmetlen baromságokat ordibáltak egymás-
nak. Két srác már akkor verekedett, amikor felszálltak. 
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A csajok valami kegyetlenül szar popzenét bömböltettek 
a telefonjaikon. Az az agresszív, monoton dallam rögtön 
felcseszte az agyamat, és az még rátett egy lapáttal, hogy 
az összes telefon hangszórójából egyszerre kalapált.

Erre később majd még visszatérünk, de most haladjunk 
tovább.

– Kapcsold ki azt a szemetet! – kiabált a rasztamanus 
elölről.

A busz gyorsított, és elgurult mellettem egy üres 
sörösdoboz. Figyeltem, ahogy a logó újra és újra átgördül 
egy celeb arcán, aki egy ingyenes, a padlóra ragadt újság 
címlapjáról vigyorgott rám. Nevetést és káromkodást 
hallottam a busz vége felől, ami nemsokára a suhancok 
cigijének szagával keveredett.

Tisztán emlékszem, hogy féltem hátranézni rájuk. 
Harmincéves voltam, jó pár év amatőr kungfuval a há-
tam mögött, de túl beszari voltam, hogy hátranézzek egy 
csapat tetves kölyökre. Az egyetlen, aki fel merte emelni 
a hangját, a részeg fi ckó volt elöl.

Megérkeztünk Camdenbe, és ott aztán tényleg elsza-
badult a káosz. Gettópatkányok és ribancaik rohamoz-
ták meg a buszt, aminek eredményeképp jó öt percig egy 
helyben álltunk, mert a sofőr veszekedni kezdett egyikük-
kel, amiért az jegy nélkül szállt fel, és nem volt hajlandó 
letakarodni a buszról.

Az ablak felé fordultam, és a kinti fényeket bámul-
tam a sötétségben, alkalmanként az utastársaim arcát 
csekkolva a tükörképükben. Az ótvar popzene pár má-
sodpercre elhallgatott, amíg a kölykök letöltöttek egy 
újabbat, és azt kezdték el közösen játszani. Képzeletben 
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felvéstem magamnak egy emlékeztetőt: záros határidőn 
belül be kell szereznem pár füldugót.

Úgy kábé egymillió évbe telt, mire South End Greenbe 
ért a busz, ahol hál’ istennek leszállhattam, végig kerülve 
a szemkontaktust bárkivel is, és egyenesen a lakásunk felé 
vettem az irányt. Egy tipikus vörös téglás, fehér ablakos 
londoni háztömb felső szintjén laktunk.

Julietet a konyhában találtam, a padlón ült, egy párnát 
szorított magához, és csendben zokogott. Megfeszültek 
az izmaim, a fejembe szállt a vér, leültem én is, és sikerült 
rávennem, hogy hajtsa a fejét a vállamra. Belecsimpasz-
kodott a karomba, és nagyon nem úgy tűnt, mintha el 
akarná engedni.

– Van ez a két testvér – szólalt meg egy idő után. – 
Ugyanaz az osztály, az idősebbik évet ismétel. Egyedül-
álló anyuka, az apa meglépett, amikor kiderült, hogy a 
nagyobbik rákos. A gyerek most már jobban van, de az 
anyja őt okolja, amiért a pasija otthagyta a süllyedő hajót. 
Illetve nagyjából minden másért is a kölyköt okolja. Egy 
tízéves gyereket…

– Micsoda seggfej – mondtam. – Mármint az apa.
Juliet a fejét rázta.
– Joe nem tudja kontrollálni a dühkitöréseit, naponta 

verekedésbe keveredik, a diri ki akarja rúgni…
– De?
– De nem ő tehet róla. Az igazi köcsög a kistesója, 

Bruce, aki anyuci cuki pici fi át játssza… de valójában ha-
lálra szekálja Joe-t, amikor senki nem fi gyel, és ezt addig 
csinálja, míg szegény tesója aztán bekattan. Többször 
rajtakaptam már. De ha kérdőre vonom, szemrebbenés 
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nélkül hazudik. Egyik nap Bruce ellopott egy mobilt, a te-
lefonnal a kezében kaptam el a kis buzit, és mégis tagadta, 
hogy bármit is tudna róla.

– Elragadó kisfi únak tűnik.
– Ma még épp sikerült visszatartanom Joe-t attól, hogy 

rendesen összeverjen valakit. Odébb vonszoltam, és elbe-
szélgettem vele. Megkérdeztem tőle, mi az, ami ennyire 
feldühítette, és az egész sztori kibukott belőle.

– És?
– A parkban lóg suli után, mert az az egyetlen hely, ahol 

egyedül lehet. Aztán egyik nap látta az apját – az a faszkalap 
meg, amikor észrevette a fi át, egyszerűen elszaladt. Úgy-
hogy Joe ott csavargott, míg be nem sötétedett, mert a szíve 
mélyén azt remélte, hogy ha elég sokáig vár, a faterja talán 
másodszor is megjelenik. Koromsötét volt, mire hazaért, 
úgyhogy az anyja még jól nyakon is vágta, amiért elkésett.

Még mindig a pophulladékot hallgató hülyegyerekek 
jártak a fejemben.

– Mit kéne tennem? – bőgte Juliet. – Megadjam neki 
a telefonszámomat? Az e-mail-címemet? Ennek a srácnak 
még van esélye, hogy megmeneküljön, de egy éven belül, 
ha egyre komolyabb szarságokba keveredik… Ebben az 
osztályban a kölyköknek a kilencven százaléka már el van 
cseszve, de néhányan még… De mit tehetek, ha hozzájuk 
se szabad érnem?! Még a hátukat se merem meglapogatni, 
mert félek, hogy beperelnek zaklatás miatt!

– Van ez az új kezdeményezés – mondtam. – Tudod, 
amikor a tizenéveseket beosztják a rendőrök mellé szol-
gálatba, hogy megtanuljanak mindent a törvényről és a 
rendről. Talán elküldhetnéd valami ilyesmire.
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– Ja, persze!
Nem igazán győzte meg a higgadt válaszom, újra zo-

kogni kezdett.
Spagettit főztem neki.
Vettünk egy forró zuhanyt együtt, szexeltünk, aztán 

elaludtunk.

ÜZENET #3

Eljött az ideje, hogy megszakítsuk adásunkat egy közjá-
ték kedvéért, melynek segítségével tisztább képet kapha-
tunk erről az egész mizériáról. A sztori egyik résztvevője 
maga mesélte el, úgy adom tovább, ahogy tőle kaptam. 

Egyébként több közjáték is lapul a tarsolyomban, me-
lyeket más túlélőktől hallottam. Ígérem, minden tőlem 
telhetőt megteszek, hogy segítsek megemészteni őket. 
Jóformán garantálhatom, hogy a jelentőségüket nem ér-
titek majd elsőre, de legyetek türelemmel, és véssétek az 
emlékezetetekbe a későbbiekre. 

#

Kertek alatt, utak alatt él, éldegél a jó öreg Londonban 
egy boldogtalan család: Burgessék. Azért boldogtalanok, 
mert van egy szép házuk, két szép kocsijuk, gyönyörű 
bútoraik, hatalmas tévéjük… és egy még annál is ha-
talmasabb hitelük, ami mindezt lehetővé tette. Bajosan 
jönnek ki ezzel a hitellel, főleg miután a férjnek, Jake-nek 
el kellett adnia csődbe ment vállalkozását, egy számítás-
technikai boltot. Ettől kezdve a felesége, Kate egyedül 
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tartotta el a családot. És amikor a nőd a divatipar leg-
puccosabb szintjén dolgozik, akkor rohadtul el kell fo-
gadnod, hogy az élete a csillogásról, a megjelenésről és 
a színlelésről szól, nem hagyhatja, hogy bárki megtudja 
– mit is? –, hogy a sportos, macsó, félig olasz férje egész 
nap Guinnesst kortyolgat a tévé előtt. Ja, értem én, szük-
séged van egy rohadt szünetre a sebeid nyalogatásához…

„…de hány percig még, ember, szórakozol velem?! Ki-
dolgozom a belemet, hónapok óta egy szabad hétvégém 
sincs, te meg csak döglesz itt nyáladzva a kanapén! Mint-
ha kettő helyett három gyerekem lenne!”

Jaaa, a gyerekek.
Jake idősebb fi a, a tizenhét éves Daniel tavaly nekilátott 

felépíteni az egóját, de még most sem fejezte be a remek-
művét. Mindegy, mit csinál Jake, a fi a semmibe veszi, és 
ebben az anyja példája is bátorítja, úgyhogy magabiztosan 
és megbízható rendszerességgel visszaszájal lecsúszott 
apjának, ha bármi okot talál rá. Emiatt Jake-et gyakran 
találjuk a csinos kis háza előtti terasz lépcsőjén üldögélve, 
általában a feleségével és a nagyobbik fi ával folytatott vi-
ták után. Sértődötten és lehangolva kapargatja az arcára 
égett méltóságot most, történetünk kezdetekor is, egy 
doboz behűtött ír sör társaságában. Késő délutánra jár, 
Kate a házban füstölög Daniel miatt, aki meg a francia 
au pairjüket, Martine-t szekálja valami blazírt, szexista 
baromsággal, amivel egy angolul alig beszélő, huszonhá-
rom éves lányt aktuálisan szekálni lehet.

Ekkor ér haza az iskolából William, a kisebbik fi ú. Wil-
liam az a „nagyon különleges gyerek”, akit a tanárok nem 
győznek eléggé ajnározni és kényeztetni. Egyáltalán nem 
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kell tanulnia; megjegyzi, amit hall. Többismeretlenes 
egyenleteket ránézésre old meg, és ötösnél rosszabb je-
gyet sosem visz haza. Még csak tizenkettő, de ő írja Da-
niel leckéjét, csak úgy, „lazításképpen”. 

Ja, igen, és Asperger-szindrómás.
Ez azt jelenti, hogy a szociális készségei kábé egy há-

roméves fejlettségi szintjén ragadtak le az érzelmi intelli-
genciájával együtt, és így William – mivel közben baromi 
okos kölyök – a civilizáció rejtelmeit kizárólag racionális 
gondolkodás útján kényszerül kibogozni. Durva? Nos, 
még mindig jobb, mint ha autista lenne.

Jake ugyan elfogadja és szereti Williamet (aki a szere-
tetéből mit sem fog fel), Kate viszont képtelen feldolgozni 
a fi a állapotát, ezért inkább nem vesz róla tudomást, és a 
közösségi összejöveteleken csak Daniel focitehetségével 
dicsekszik.

Összefoglalva a helyzetet: Kate dühös a férjére, amiért 
nem tesz semmit, és kisebbik fi ára, amiért az olyan, ami-
lyen. Daniel dühös az egész világra, de legfőképp az apjára, 
miközben titokban meg irigykedik William kiemelkedő 
képességeire. Jake zabos Kate-re és Danielre, amiért nem 
hagyják békén. William meg, aki mindennek a közép-
pontjában áll, képtelen még felfogni is, mi valójában a 
düh misztériuma. No de térjünk vissza Jake-hez, aki épp 
a hitelbe vett teraszán ücsörög, amikor William hazaér:

– Hé, Willy professzor! – krákogja. – Végre hazatán-
gálódtál!

William meghallja apja fáradt hangját, és abbahagyja 
az iPhone-ja veszett nyomkodását.

– Sörözős Jake. Miért nem állást keresel.
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– Manapság mindenhol kell keresned, az üveg alján 
is – sóhajtja Jake. 

– Az nem üveg a kezedben, hanem egy alumínium-
doboz.

– Igazad van, fi am. Mint mindig.
– Sosem hibázom.
– Menjünk el egy erdei túrára. Csak te és én, mint 

régen.
– Szombaton leckét kell csinálnom, vasárnap pedig 

esni fog az eső, és ötfokos hőmérséklet-csökkenés követ-
kezik be délelőtt 10:30-ra.

– Jaj, ne csináld már…
Jake pont a terasz közepén ücsörög, William egyet 

jobbra, majd balra lép, nyilván azt fontolgatva, hogyan 
jusson az ajtóig. Jake közben megpróbál szemkontaktust 
teremteni a fi ával, de néhány eredménytelen kísérlet után 
feladja, és nagyot sóhajtva feláll, utat nyitva ezzel Willi-
amnek.

Mindketten bemennek a házba, ahol Kate viharzik el 
mellettük (szemernyi fi gyelemre se méltatva őket) a kony-
hából a nappali felé. Még mindig a kiskosztümöt viseli, 
és a következőket tolja épp a mobilján:

– …nem, fi gyelj rám, Craig drágám, én megértem, 
hogy a tervrajzokra tegnap lett volna szükséged, de ha 
először nem a Prada emberei nézik meg őket…

William nem szól. Kikerüli Kate-et, és egyenesen a 
szobájába megy.

Nem úgy szegény Jake. Őrá egy hosszú éjszaka vár di-
vatbemutatókkal, pénzes szöveggel meg hasonló szépség-
ipari szarságokkal, amik aztán mind családi szarságokhoz 
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vezetnek. De mit tehetne? Bujkáljon a hálószobában, míg 
Kate le nem vadássza, hogy jelenetet rendezzen, amiért 
nem támogatja eléggé? Bujkáljon a fatárolóban hátul, míg 
Kate le nem vadássza… bla-bla, hagyjuk is.

– Szervusz, drágám, megjöttünk – morogja Jake ma-
gában, és követi feleségét a nappaliba. Lerogy a kanapéra, 
és bekapcsolja a tévét. Ez mindig működik: Kate befogja 
a szabad fülét, és kimegy.

– Ez nagyszerű hír! És ki megy New Yorkba…? Való-
ban? És mi köze Scagnettinek ehhez az ügyhöz…?

Az emeleten William már a számítógépe előtt ül, láza-
san gépel a billentyűzeten. Nem tudom, pontosan meny-
nyit ért a helyzetből, de talán csak nagyobb biztonságban 
érzi magát a virtuális világába gubózódva. Gyakran egész 
este ki sem jön a szobájából, míg mindenki el nem aludt. 

Aztán vannak más esték, amikor egy lágy hangnak 
sikerül behatolnia a buborékjába: au pairjük, Martine 
francia hangocskája az.

– ’eló, professzor.
William sosem nézne fel, viszont a gépelést abbahagyja.
– Bonjour, Martine – mondja.
Senki sem tudja, hogy beszél-e valamilyen idegen nyel-

vet – és ha igen, milyen szinten. Volt viszont egy eset, 
amikor az anyja Skype-on beszélt egy japán divatterve-
zővel, William pedig bement a szobába, és elszavalt japá-
nul egy szomorú cseresznyefáról szóló verset, nagaszaki 
nyelvjárásban.

– ’ívtak az iskoládból – mondja Martine. Nem az első 
ilyen beszélgetés, és mint máskor is, így folytatódik: 

– Dire quoi.



23

– Akartak tudni, miért nem voltál.
William ütemesen előre-hátra hintázni kezd, ahogy 

ilyen alkalommal szokott.
– Barátom Ozy azt mondta, az iskola felesleges. Az ok-

tatás egyetlen értelmes formája az önképzés.
William mindenkit ilyen furán nevez meg. Sörözős 

Jake. Barátom Ozy. Focizós Daniel. Parfümös anyu.
Martine elmosolyodik, megsimogatja William haját. 

A fi ú nem tiltakozik – de tudni kell, hogy a lány az egyet-
len, akitől eltűri az érintést.

– Azt mondtam, beteg vagy. Nem mondtam meg a 
szüleidnek.

Will abbahagyja a hintázást.
– Nem mondod el nekik.
– Nem fogom. De mondd, merre jártál iskola helyett? 

Bántott valamelyik gyerek?
– A bátyám megveri, aki hozzám ér.
– Tudom, tudom. – Az au pair tovább cirógatja Will 

fejét. Különös, de ösztönösen tudja, mivel nyugtassa 
meg… míg az anyja, Kate még Giorgio Armani kedvéért 
sem lenne képes kapcsolatot teremteni a fi ával.

– Az iskola felesleges. Az oktatás egyetlen értelmes 
formája az önképzés – ismétli meg William. A buborék-
jába be lehet törni, de elméjének gyémántketrece átha-
tolhatatlan.

Ajtó csapódik az emeleten, és nehéz léptek döngenek 
a hűtőszekrényig. Majd tompa, agresszív hang hallatszik:

– Nincs itthon kurva tej!
– Vettél? – kérdezi Jake a nappaliból, de őrá persze 

senki sem kíváncsi.
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– …semmi baj sincs a marketingtervvel… Tartsd, kér-
lek; visszahívhatlak öt perc múlva? Rendben, szia. – Kate 
leteszi, és a konyhaajtóhoz megy. – Daniel, válthatnánk 
néhány szót csendben?

– Ne most! – válaszolja a fi a, és éhesen tovább kutat 
a hűtőben.

– Elvitted tegnap este az autómat?
– Szállj már le rólam, baszki!
– Amikor leparkoltam, tele volt a tank.
– Átmentél paranoiásba, anyuci!
Eddig jutnak a vitában, s ekkor Jake türelmét vesztve 

beviharzik. Sajnos mindössze annyi telik tőle, hogy rájuk 
önti a frusztrációját: 

– Megmondtam, hogy nem tűröm a káromkodást 
a házamban!

– A te házadban? Ez észbontó! – horkan fel Daniel, 
és ki sem veszi a fejét a hűtőszekrényből.

– Beleuntam már, hogy mindent készpénznek veszel. 
Meg kell tanulnod…

– Te maradj ki ebből! – ripakodik rá Kate a férjére. – 
Daniel, szívem, csak egy bocsánatkérést várok. A meg-
kérdezésem nélkül vitted el az autót.

– Nem vittem el!
– Micsoda dolog, hogy a képembe hazudsz?! – emeli 

fel Kate a hangját.
– Baszki, még rád se nézek – morogja Daniel a hű-

tőből, miközben a szájába töm minden vackot, ami a 
kezébe akad.

– Kérdeztem valamit! – kiabál Kate, miközben Jake 
szomorúan, tehetetlenül áll az ajtóban. – Amíg az én 
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házamban élsz, és az én ételemet eszed, leszel szíves vá-
laszolni a kérdésemre!

Daniel kárörvendő nevetése hallatszik a hűtőszekrényből.
– Vihar közeleg.
– Mi a fenéről beszélsz?
– Kérdezd a kis kockát odafenn – mondja Daniel a 

testvérére célozva, majd kisétál a hátsó ajtón, anélkül 
hogy a szüleire nézne. Tudja jól, hogy ezzel csak hergeli 
az anyját. Azt is tudja, hogy Kate valószínűleg kizárja 
majd a házból. Épp ezért mindig nyitva hagyja a szobája 
ablakát – felmászni a falon az emeletre egyike azon kevés 
dolognak, ami még mindig kisfi ús izgalommal tölti el.

Mint látható, Burgessék egy teljesen átlagos londoni 
család. Talán azon gondolkoztok épp, hogyan jutottak 
idáig? Vagy miért képtelenek kimászni ebből a lelki nyo-
morból? Vagy esetleg felmerül néhányatokban a gondolat: 
Miért piszmogtam ennyit a sztorijukkal, mikor a legtöbb 
angol család olyan végtelenül elcseszett, hogy a pszicho-
lógusok már csak „Diszfunkcionális Britannia” néven 
emlegetik eme dicső szigetet? Ne feledjétek, az ördög 
a részletekben rejlik. És ha végiggondoljátok, az igazán 
fontos kérdés a következő: Mi teszi Burgesséket olyan 
különlegessé, hogy említést érdemelnek?

ÜZENET #4

November 5-én reggel történt. 
Nem túl gyakori, hogy valaminek a kezdetét ennyire 
pontosan hozzá tudod kötni egy bizonyos dátumhoz, 
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különösen, ha ez a valami ilyen gyorsan terjed a tár-
sadalomban. De november 5-e volt a fordulópont, leg-
alábbis Londonban. Fontos megjegyeznem, sosem néz-
tem híradót. Ez amolyan családi szokás volt nálunk, 
Osburnéknél. Apám spártai egyszerűséggel csak „ka-
muvízió”-nak hívta. A mai napig emlékszem, ahogy 
mutatóujját felemelve fi gyelmeztet: „Az a retkes televí-
zió hozta Hitlert helyzetbe… Miből gondolod, hogy ez 
ma másképp van?” Elég korán felfogtam, miről beszél, 
és ahogy felnőttem, megpróbáltam a lehető legtöbb 
terrorista-katasztrófa-celeb mocskot kizárni az életem-
ből. A közmédia küldetése félelmet eladni a tömegeknek. 
Vagy neked volt már legalább egyetlenegy olyan alka-
lom, amikor jó érzés töltött el a hétórás hírek láttán? 
Na ugye.

Mindenesetre még híradó nélkül is tudatában voltam 
annak, hogy egy súlyosbodó bandaháború rohasztja 
épp Angliát, amit persze gyorsan felkapott jó pár léhű-
tő értelmiségi, akik aztán jó pénzt csináltak az egészből 
azzal, hogy könyveket írtak róla, és sokkoló tényfeltáró 
dokumentumfi lmeket gyártottak. Viszont köszönhető-
en a hasonlóképpen szenzációhajhász médiának odáig 
fajult a dolog, hogy az egész már nem volt más, mint egy 
mosolygó bemondó közlése arról, hogy „X kerületben Y 
sérült”, pont a sporthírek előtt. Egy idő után az embereket 
már egyszerűen nem érdekelte.

És mindamellett, ami az én kis életemet nyomasztotta, 
én is tettem rá magasról.

#
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Szóval, november 5-e.
Juliet reggel 7-kor kelt, megreggelizett, kisminkelte 
magát, és kilépett a lakásból. Minden nagyon, nagyon 
csöndes volt azon a reggelen. Rögtön visszaaludtam, 
és szundítottam még egy jó félórát… hogy aztán arra 
ébredjek, hogy Juliet beviharzik a lakásba, és lezöttyen 
a tévé elé.

– Mi van? – nyögtem.
– Minden metrójáratot töröltek – mondta, és felém 

fordult. – Vonatok, buszok, semmi sem közlekedik. 
Egyetlen rendőrautó cirkál a South End Greenen, ami 
azt szajkózza, hogy mindenki maradjon otthon.

Az első (kárörvendő) gondolatom az volt, hogy a mun-
kamániás könyvesbolti főnököm teljesen be fog gőzölni, 
ahogy a dolgok szép lassan kicsúsznak majd az irányítása 
alól. Szinte láttam magam előtt, ahogy a kocsijában ülve 
küszködik a dugóval, hogy eljusson az Oxford Streetre, 
még ha a személyzet egyetlen tagja sem jelenik majd meg, 
a vevőkről nem is beszélve.

Aztán elkezdtek csordogálni a hírek:
– …még mindig nincs információnk arról, pontosan mi 

is történik a King’s Cross és a Charing Cross környékén, 
azt leszámítva, hogy egyik metróvonalat zárják le a másik 
után. James, tudsz szolgálni bármi konkrétummal?

Rápillantottam a tévére, amiben egy riporter egy ra-
kás rendőrautónak és mentőnek háttal egy metróállomás 
mellől tudósított:

– Szóval, Polly, amint látod, a dolgok elég zavarosak itt, 
a King’s Crosson. Amit már biztosan tudunk, hogy nem 
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bomba robbant, és határozottan nincs nyoma füstnek 
vagy tűznek, ami az alagútból jönne. Ennek ellenére azt 
kell mondanom, hogy egy teljes teherautónyi tetőtől tal-
pig beöltözött vegyvédelmis ember érkezett nemrég, tehát 
igen, lehet, hogy újabb terrortámadással nézünk szembe.

– Van… Vannak sérültek is, James?
– Igen, megerősíthetem, hogy több embert láttam, aki-

ket a mentőautókhoz kísértek, mivel szemmel láthatóan 
megsérültek, és a ruhájuk vérfoltos volt.

– Hála istennek, hogy nem kellett korábban bemen-
nem az iskolába! – sóhajtott fel Juliet.

Kimásztam az ágyból, dobtam egy sárgát, aztán feltet-
tem a teáskannát a tűzhelyre. Király, gondoltam, ha nem 
kell dolgoznunk, az akár azt is jelentheti, hogy tehetünk 
egy maratoni sétát a parkban, és lazítással tölthetjük az 
egész napot. 

Juliet közben a mobiljával kezdett vacakolni.
– Nincs térerő – mondta.
– Nyilvánvaló – válaszoltam. – Próbáld Skype-on, 

vagy a nyamvadt Facebookon, vagy valami.
– …friss hírek: füst kezdett el gomolyogni a Charing 

Cross és az Embankment megálló feljáróiból. Tűzoltók 
tucatjai harcolnak, hogy lejussanak a mozgólépcsőn…

Minél hősiesebbé vált a bemondó hangja, engem annál 
jobban idegesített.

– Nem bánod, ha kikapcsolom ezt a fost…?
– Tessék? Miért? De hát nézem! – kiáltott fel Juliet, 

miközben idegesen püfölte a laptopja billentyűzetét.
– Hát jó! – A kabátomért indultam.
– Hová mész?
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– El!
– El?
– A parkba.
Rosszul éreztem magam. Rosszul voltam a tudattól, 

hogy talán emberek haldokolnak odalent, miközben Lon-
donban mindenki más a laptopjához és a nagy képernyős 
tévéjéhez ragadva üldögél, minden percét kéjesen kiélvez-
ve ennek a visszataszító valóságshow-nak. Ha már nem 
tudok segíteni ezeken az embereken, a minimum, amit 
tehetek, hogy nem nézek oda, és hagyom, hogy a kínló-
dásuk közepette is megőrizzék a méltóságukat.

Odakint az utcák kihaltak voltak, kísérteties csönd 
uralkodott. Nem jártak autók, se buszok, se semmi. És 
az az igazság, hogy ez végtelen örömmel töltött el.

A Hampstead Heath-i park felé vettem az irányt, 
és egészen ellazultam, míg egyszer csak be nem ugrott 
egy kérdés: „Mi a faszt keresek ebben a városban?” Ak-
koriban ez volt a kedvenc gumicsontom. Juliet miatt va-
gyok itt, persze. Na meg mert a seggére vertem az összes 
pénzemnek, és nincs hová mennem.

De még mielőtt mély önsajnálatba süllyedtem volna, 
megláttam egy csapat kapucnis kamaszt, akik egy padról 
méregettek engem. És persze idióta popzenét hallgattak 
a mobiljukon, meg fejhangon vihorásztak. Mind engem 
néztek, és az egyikük mondott valamit az érthetetlen, 
bennszülött nyelvükön. Éreztem, hogy feláll a szőr a há-
tamon, és ökölbe szorul a kezem a zsebemben.

Az egyik kölyök – sötét kreol bőr, fonott haj, a gatyája 
a térdénél lógott – elkezdett nekem ugatni valamit, és fel-
állt. Már csak ötlépésnyi távolságban voltam, próbáltam 
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azt mutatni kifelé, hogy nyugi van, miközben az ösztö-
neim azt súgták, hogy álljak meg, és helyezkedjek egyes 
számú küzdőállásba.

A srác pont elém lépett, elzárva ezzel az utat, úgyhogy 
megtört a lendületem, de a lehető legnyugodtabb arcot 
vágtam, amit csak magamra tudtam erőltetni. A többi-
eket lestem. Ott ültek, engem bámultak, és nem tudtam 
kiverni a fejemből, hogy miközben éppen a gyenge pont-
jaimat mérik fel, azt próbálják megtippelni, mennyi pénz 
lehet nálam. 

– Vanállattűz, tesa? – vakkantotta a kölyök.
Egy teljes lélegzetvételnyi időbe telt, mire rájöttem, 

mit mond.
– Bocs, nem dohányzom.
Erre fancsali pofát vágott.
– Honna jötté’?
– Egy katonai bázisról Németországból – mondtam. 

– Az öregem katona volt.
Ez persze megtette a hatását. Grimaszt vágott, és visz-

szahátrált a bandájához. Továbbindultam, de minden ér-
zékszervemmel a mögöttem lévő zajokra koncentráltam, 
várva a közeledő lépteket, várva, hogy lesből hátba támad-
nak. Elkaptam egy-két hangfoszlányt a „hadihapsiról”, 
aztán újra az a vinnyogó nevetés hallatszott.

Abban a percben, amint eltűntem a szemük elől, levág-
tam az utat az erdőn keresztül, és hogy biztosra menjek, 
kerülő úton mentem haza. 

A lakásba érve azzal szembesültem, hogy a helyzet 
tovább súlyosbodott. Juliet olyan idegesen szívott egy 
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cigit, hogy még a halántéka is behorpadt, a seggfej a 
hírekben meg már egyenesen „nemzeti katasztrófá”-
ról hadovált. Egy metrószerelvény kisiklott Camden 
Townnál az északi vonalon, friss lehetőséget teremtve 
ezzel a médiageciknek, hogy szakszerű rémüldözésbe 
kezdhessenek. A hivatalos verzió az volt, hogy valami 
technikai baleset történt az aluljáróban, ami miatt a 
kocsik lángba borultak, és kisiklottak. Még egy csapat 
szakértőt is behívtak a stúdióba, hogy a lehetséges oko-
kat latolgassák.

– Ott van Philippa is – mondta Juliet, füstöt fújva az 
Apple Macjére.

– Ki az a Philippa?
– Tudod, Philippa, a lány az NHS-től. Múlt héten ta-

lálkoztunk vele abban a buliban.
Fogalmam sem volt róla, kiről beszélhet, de ez volt 

az a pillanat, amikor beütött a felismerés. Leesett, hogy 
ez az egész tulajdonképpen körülöttem történik, és ettől 
padlót fogtam. Nem azért, mert valaki, akit nem is isme-
rek, ott volt, hanem azért, mert a csajom ennyire feszültté 
vált az egésztől.

Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy az egész város 
fölé füst terül.

– És?
– Pont most posztolt egy videót Facebookra – válaszol-

ta Juliet, miközben megnyitott egy ablakot a laptopján. 
– És nekem ez nem úgy néz ki, mint egy vasúti baleset.

Juliet lejátszotta a felvételt. A mi kis nappalinkat hir-
telen betöltötték a kiáltások és a sikolyok, a szemem előtt 
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riadt, zavarodott emberek tántorogtak fölfelé az alagút-
ból. A ruhájuk szakadt és piszkos, a szemük tágra nyílt 
a rémülettől. Egy idősebb, vérző fejű férfi  trágárságokat 
motyogott maga elé, miközben felfelé vonszolta magát.

– Mindet fel fogom jelenteni a rendőrségen! Ez felhá-
borító!

A videó egy nő durván összezúzódott arcával ért véget, 
aki a mobiltelefonjába sírt.

– Hát ja – bólogattam. – Ha ez egy metróbaleset lett 
volna, akkor ők most mind apró cafatokban hevernének 
szerteszét. És mitől ilyen dühös mind?

– Kirabolták őket? Megtámadták?
– Lehet.
Kezdtem éhes lenni. Nem is reggeliztem. Nem volt 

valami sok kaja otthon, úgyhogy végül összedobtam egy 
rántottát. Mivel nem volt más dolgom, visszafeküdtem az 
ágyba. Kicsit később Juliet is követett. Elég kedvetlennek 
tűnt, odabújt hozzám.

– Mi baj? – kérdeztem.
– Egyszerűen csak nem érzem magam biztonságban. 

Aggaszt ez az egész.
– Ugyan már! – Átöleltem. – Én itt vagyok neked, és 

te itt vagy nekem. Ha végül úgy döntesz, hogy vidéken 
akarsz lakni, együtt fogunk szépen bemutatkozni min-
denkinek.

– De a szüleim itt laknak! Meg az összes barátom is!
– Akik közül a legtöbbel csak a laptopodon keresztül 

beszélsz.
– Ez nem erről szól… – sóhajtotta. – Majdnem har-

minc vagyok… És már elkezdtem gondolkodni a gyerek 
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témán. De ebben a bizonytalan helyzetben, ráadásul te 
még mindig a boltban dolgozol…

– Még egy ok, hogy mozduljunk végre. – Összeszo-
rítottam a fogamat. Nem az én hibám volt, hogy nem 
kaptam megfelelő munkát a diplomámmal. Megpróbál-
tam minden lehetséges módon, de semmi sem jött össze. 
– Megépíthetném álmaink otthonát a saját két kezemmel.

Beletemette az arcát a nyakamba.
– Ígéred?
– Ígérem.
Nemsokára elaludt. De én nem tudtam megnyugod-

ni. Egyfolytában ez a metróbaleset pörgött a fejemben. 
Illetve az, hogy bármennyire kitartóan próbálták is a 
médiaguruk összeillesztgetni a kirakós darabjait, azok 
akkor sem passzoltak egymáshoz. Az egész rohadt média 
tévúton járt.

ÜZENET #5

Jöjjön egy másik közjáték!
A változatosság kedvéért hadd vázoljam fel az angol 
politika egy nagyjelenetét. Helyszínünk egy belvárosi 
gyűlésterem, ahol tucatnyi magas rangú politikus üli 
körbe a mahagóni tárgyalóasztalt. Késő délutánra jár 
az idő, a kölcsönös rosszindulattól már pattanásig fe-
szült a légkör, ahogy két szerencsétlen csillagzatú ve-
télytárs – a Metropolitan Rendőrség drámakirálynői 
babérokra törő főkapitánya és London alázatosan mo-
tyogó polgármestere – próbálja egymás nyakába varrni 
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a felelősséget. Kicsit olyasmi, mint a játék, amikor a 
farkat kell bekötött szemmel rárakni a szamár képére. 
Kivéve, hogy itt két szamár van, és nagyon sok farok… 
De térjünk a lényegre!

– Ez az egész ügy a londoni metró körül teljességgel 
elfogadhatatlan… Azt hittem, az eff éle helyzetek elhárí-
tása a rendőrség hatáskörébe tartozik – mondja a pol-
gármester, akinek addigi legnagyobb eredménye az volt, 
hogy sikerült elhitetnie magáról a liberális ellenzékkel, 
ő mindössze csak egy ostoba idióta az Etonról.

– Polgármester úr, nézze, minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, az embereink sikeresen megmentették több 
száz polgár életét – válaszolja a főkapitány. – De ezek a 
szörnyű incidensek sosem történhettek volna meg, ha az 
alagút karbantartását megfelelően fi nanszírozzák.

– Hm… Mit ért ezen?
A polgármester megnyilvánulása hallatán a liberálisok 

együttes felháborodása söpör végig a gyűléstermen, ha-
bár – minő fájdalom – a jelenlévőknek ez csak a kisebb 
hányada. De hé, a legjobb dolog abban, ha idióta vagy, 
hogy szinte bármit mondhatsz, büntetlenül megúszod:

– Én még azt sem tudom, mi történt a metrón… Ki-
derült már? A rendőrség tudja?

– Dolgozunk az ügyön. Mindent, amit eddig össze-
gyűjtöttünk, ismertettünk az ön előtt lévő jelentésben!

Jameson polgármester erre úgy játszadozik a jelentéssel 
az iPadjén, mintha tényleg az lenne: egy játék.

– Igen, igen, lenyűgöző grafi konok. De miért nem ol-
dották még meg a helyzetet? Mit fog gondolni rólunk 
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a világ, ha megtudják, hogy London híres metróhálózatát 
bizonytalan időre lezárták?

– Elképzelhető, hogy terrortámadással állunk szem-
ben! – kiabálja a főkapitány, hogy elnémítsa az asztal kö-
rül ülők mormogását. – Az MI5 szerint az eseményekben 
van rendszer, és kizárható az elektromos vagy a számí-
tógépes meghibásodás lehetősége. Amennyiben ez igaz, 
még ha nincs is bizonyítékuk rá, megfi gyelés alatt tar-
tanak minden jegyzett szélsőséges vallási és anarchista 
csoportot, valamint az a hír járja, miszerint…

– Ühüm… sok a „lehet” és a „talán”, kezdek összeza-
varodni – rázza fejét a polgármester. – Mi lenne, ha egy-
szerűen csak tennék a dolgukat, hogy továbbléphessünk?

– Úgy tűnik, ön nem fogja fel a helyzet jelentőségét. 
– A főkapitány arca egyre jobban hasonlít egy rákhoz. 
Színre legalábbis.

– Ó, dehogynem, tökéletesen felfogtam, épp ezért 
mondom, hogy minél hamarabb meg kellene oldania. 
Végtére is ez az ön szakterülete.

– Ez az ember hihetetlen, képtelenség együtt dolgozni 
vele!

A helyzet egyértelműen kezdi elveszíteni civilizált jel-
legét, mivel egyik fél sem hajlandó visszalapátolni a szart 
a lóba. De ekkor sóhajtás hallatszik a kaotikus morajlás 
közepette. Ráadásul egy hatvanas éveiben járó hölgy halk 
sóhaja, de furamód mégis mindenki meghallja, mert a 
terem nyomban elcsendesedik. Sybil Arkwright asszony 
az, a parlament wimbledoni képviselője, akinek törékeny 
testében olyan acélos szellem lakik, hogy a polgármester 
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egy pillanatra kizökken inkompetens szerepéből, és még 
a főkapitány is összeszedi magát.

– Mára elég volt ebből, fi úk! Szégyelljék magukat 
mindketten! – Sybil Arkwright leveszi aranykeretes 
szemüvegét, és egymás után a szemébe néz mindkettő-
nek. – Lássuk be, uraim, a teljes metróhálózatot le kell 
zárnunk, a legmagasabb fokú riasztást kell elrendelnünk. 
Akármilyen elszántan pocskondiázzák egymást, valaki-
nek fel kell gyűrnie az istenverte ingujjat, és megoldani 
a helyzetet. És úgy sejtem, az a valaki, akárki legyen is az, 
több mint valószínű, hogy elsöprő győzelmet arat a kö-
vetkező választáson.

– Azt mondja, riasztást? – próbál alakoskodni a pol-
gármester, de Sybil tekintete az arcára fagyasztja az os-
toba vigyorát.

– Bruno, kedves fi am, mindketten tudjuk, hogy magá-
nak nagyon is kapóra jön ez az „incidens”. A Greenpeace 
aktivistái épp azon dolgoznak, hogy lejárassák a miatt 
a génmódosított gabona miatt, aminek a forgalmazását 
maga engedélyezte az állatokon végzett vizsgálatok kétes 
eredményei ellenére. Mindketten tudjuk, hogy jelenleg 
minden vekni kenyérbe ez a liszt kerül, köszönhetően an-
nak a papírdarabnak, amit maga aláírt… és amit a Green-
peace emberei megszereztek.

A liberálisok között susmogás kezdődik, de azonnal 
elhal, ahogy Sybil folytatja:

– Főkapitány úr, nem gondolja, hogy a legutóbbi lázon-
gást követően, amiben fél Hammersmith megsemmisült, 
mert az egyik embere összevert véletlenül egy drogdí-
lert, egy olyan helyzet, amelyben terroristák szállják meg 
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a metrót, talán megroppanthatja az ön szakmai tekinté-
lyét? Azt is hallottam, hogy egyre gyakoribbak a késelé-
sek a kerületi iskolákban. Úgy vélem, kéthetente egy eset 
talán túlságosan gyakori, nemde?

A főkapitány megköszörüli a torkát, és mély lélegzetet 
vesz, hogy visszanyerje a méltóságát, amelyet épp készül 
végérvényesen elveszíteni. 

– Nem gondolja, hogy kissé túlreagálja, Arkwright asz-
szony? Úgy hangzik, mintha a szükségállapot bevezetését 
javasolná.

– Mély tisztelettel, főkapitány úr, azt már vagy jó tíz 
éve kellett volna!

Újabb elégedetlen moraj hullámzik végig a termen, 
ezúttal mindkét irányból.

– Tisztában vagyok vele, hogy ezt a lehetőséget fon-
tolóra kellene vennünk – bólogat a polgármester –, de 
először nyilvánvalóan a helyzet alapos kivizsgálására van 
szükség.

– Vagy sétáljon egyet Camdenben, és megszámolhat-
ná, hány lépést tud megtenni, mielőtt kirabolják – mond-
ja Sybil.

A főkapitány megint megköszörüli a torkát, de ezúttal 
egyfajta magabiztos macsósággal.

– A bűnözési hullámot, amire utal, már ellenőrzés alá 
vontuk. Az érintett térség nagy részét térfi gyelő kame-
rákkal fedtük le, és jelenthetem, hogy folyamatosan nő 
az elfogottak száma. Viszont ha minden erőnket moz-
gósítanunk kell a metróincidens kivizsgálásához, nem 
garantálhatom, hogy kordában tudjuk tartani a Green-
peace-aktivistákat. Akkor Jameson polgármester úr lehet, 
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hogy egyedül maradna a génmanipulált gabonájával… és 
elnézésüket kérem, ha túl sok a „lehet” és a „talán”.

Bruno főpolgármester úr sietve átveszi a szót:
– Ó, biztosíthatom, hogy megteszünk minden intézke-

dést a metróincidens elhárítására. Leküldök… leküldjük 
az összes szakértőnket, mégpedig azonnal.

Sybil Arkwright elégedett mosollyal az arcán leül. 
Ráérősen átlapozza a génkezelt gabona fogyasztásának 
nemkívánatos mellékhatásait taglaló jelentést, miközben 
másik keze a London növekvő számú bandáiról szóló pa-
píron pihen. Ő olyasféle régimódi asszony, aki határta-
lan ellenszenvet érez a számítógépek iránt, és kizárólag 
papíron, fekete-fehér nyomtatásban hajlandó bármit is 
elolvasni. Továbbá olyan asszony, aki szeret alaposan fel-
készülni minden megbeszélésre.

Természetesen az említett dokumentumok szigorúan 
titkosak, és a megbeszélést a legszigorúbb biztonsági in-
tézkedések közepette tartják. Vagyis én, a világjáró ant-
ropológusból könyvesbolti feketeseggűvé, majd kölykökre 
vadászó mumussá avanzsált Adam Osburn, nem is tud-
hatnék róla, hogy ez a diskurzus valaha is megtörtént.

ÜZENET #6

A média estére sem lett okosabb, és azon kívül, hogy 
megerősítették a legmagasabb fokú riasztás bevezetését, 
a rendőrség szóvivői mindössze azt szajkózták megállás 
nélkül, hogy „kizárhatjuk egy esetleges terrortámadás le-
hetőségét”. Utólag visszatekintve már látom, hol követték 
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el a legnagyobb baklövést: minden fi gyelmükkel a met-
róra fókuszáltak, és azt próbálták megfejteni, mi a franc 
történt. Ami miatt egy rakás fontos tényt fi gyelmen kí-
vül hagytak.

Na mindegy.
Visszatérve Julietre és rám, mi majdnem az egész éj-

szakát a „bűnös koszfészken” kívül lakó rokonoknak és 
a barátoknak való magyarázkodással töltöttük, hogy jól 
vagyunk, és nem, tényleg nincs a leghalványabb ötletünk 
sem, mi történhetett.

Így virradt meg november 6-a.
A hajnali lapok mindent megtettek, hogy megetessék 

a közzel a „metróapokalipszis” rémét, ami a legtöbbek 
számára abszolúte emészthetőnek is bizonyult, megadóan 
indult neki mindenki a munkahelyére vezető kálváriának.

Mivel az összes állomást lezárták, mindenki befeszült 
a buszokon és vonatokon kialakult zsúfoltság miatt. 
Délelőttös voltam, szóval (szándékosan nem olvasva az 
üzeneteket, amelyeket a főnököm küldött) hétkor keltem 
Juliettel, és együtt indultunk el otthonról. Ő Silverlinkkel 
ment, én meg felvonszoltam magamat a szokásos he-
lyemre, a 168-as járat felső szintjére. A busz hamarosan 
tömve volt a megszokott csöndes IT-rabszolgákkal és az 
ellenséges arcú, egyenruhás iskolás kölykökkel. Hogy mit 
tettem? Betoltam Tom Waits „Nighthawks at the Diner”-
jét a telefonomon, ráhangolódtam a zenére, és próbáltam 
kizárni a külvilágot, legalább az utazás idejére.

Így viszont, hogy kizártam a körülöttem lévők verbális 
megnyilvánulásait, ösztönösen ráhangolódtam a testbe-
szédükre. Aminek következtében egyre kényelmetlenebbül 
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kezdtem érezni magam. Amikor tudatosodott bennem az 
összefüggés, körbepillantottam. Az iskolások mind a mo-
biljaik fölött kuncogtak, és titkos képeket mutogattak egy-
másnak. Közben pedig csúfondáros arccal pillantgattak 
körbe, lecsekkolni, fi gyeli-e őket valaki. Mintha egyenesen 
a Szent Grált rejtegették volna a világ elől.

Kivettem a fülemből az egyik fülhallgatót, és kagylózni 
kezdtem, mi történhet körülöttem, próbáltam kitalálni, 
min nevetgélnek. Persze hiába – ezeket a suhancokat még 
azok a szerencsétlenek sem értik meg, akiknek az a súlyos 
feladat jutott, hogy tanítani próbálják a nyamvadékokat. 

Nagyjából Eustonig juthattunk (ez a rész már nem 
annyira tiszta), amikor kezdett fokozódni a helyzet. Egy 
közeledő busz megállt mögöttünk, és az egyik kamasz 
hulladék észrevette, hogy ismerős bagázs utazik rajta.

– Omar!!! – ordította, és idegbeteg módjára dübörgött 
a párás ablakon. – Omartekkhöcsőőőg!

A kölykök a másik buszon észrevették, és elkezdtek 
visszadübögni. Aztán a mi buszunk előrelendült, és a két 
banda távol került egymástól. Ez feldühítette a velünk 
utazó csürhét, úgyhogy mind a busz végébe nyomultak, 
aztán teli torokból kezdtek ordibálni a hátsó ablak alatti 
légrácson keresztül Omarnak, vagy hogy a francba hívták.

És mindeközben, bármennyire is elképzelhetetlen, 
egyetlen ember se mert megszólalni a buszon.

Nemsokára a hátsó busz megelőzött minket, és beállt 
a soron következő buszmegállóba, ami miatt a nálunk 
hőbörgő csapat újra előrerohant. A mi buszunk ajtói is 
kinyíltak, és a következő, amire emlékszem, hogy a csür-
he a másik buszról feltülekedett a mi buszunk lépcsőjén, 
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és zavaros, utcai közönségtalálkozóhoz hasonlatos sza-
rakodás vette kezdetét. Ez leginkább erőteljes vállverege-
tésben és bőséges káromkodásban nyilvánult meg.

– Ne álljanak a felső szinten, kérem! – mondta a sofőr 
a hangosbeszélőn.

– Pofádlapóóósfassszkalaaap!!! – üvöltöttek vissza a 
kölykök.

A sofőr erre válaszként olyan satuféket nyomott, hogy 
még én is lecsúsztam az ülésemről. A srácok, akik eddig 
álltak, felkenődtek az első szélvédőre. Egy pillanatra el-
kaptam, ahogy egy őszülő irodakukac önelégülten elmo-
solyodik a tabletje takarásában.

– Le a buszról! Azonnal! – parancsolta a sofőr.
 Egy artikulálatlan ordítás kíséretében, ami, azt hi-

szem, a buszvezető születésének körülményeire vonatko-
zott, három srác ledöngetett az alsó szintre. Hallottam, 
hogy a jármű ajtói kinyíltak, de aztán minden más lenti 
történést elnyomott a buszsofőr ablakán dübörgő öklök 
hangja.

– Szétütömafejed! – bömbölte közben odafenn az 
egyik suhanc. Mindaz, amit láttam, egy nagyon bő far-
mernadrág volt, és egy fehér alsógatya, ami elég rendesen 
kilógott derékrészen. Mögötte az immár egyáltalán nem 
kuncogó irodakukac arca. 

– Szórakozniakarszmi?! – csatlakozott be a többi
kölykök, miközben köré sereglettek, és elkezdték rángatni 
az öltönye gallérját. Csak egy másodpercbe telt, máris 
dulakodni kezdtek, és elvették a tabletjét.

Körülnéztem. Az emberek többsége még mindig a 
hirtelen fékezés okozta sokk hatása alatt volt, és senki 
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sem érezte eléggé ingerültnek magát ahhoz, hogy szem-
beszálljon a kölykökkel. 

Bezsúfolódva egy piros konzervdobozba egy csomó 
hasonlóan megriadt ingázóval, hirtelen valami gyomor-
forgató klausztrofóbia-hullám tört rám. Megszoksz, vagy 
megszöksz? Nos, én brutális gyorsasággal a szökés mellett 
döntöttem. Felpörögtek az ösztöneim, és már lent is vol-
tam az alsó szinten, kiugrottam az ajtón, és rohantam. 
Egy pillanatra sem álltam meg, csak akkor néztem visz-
sza a buszra, amikor már tisztes távolságban, reményeim 
szerint biztonságban voltam.

A szívem még mindig a torkomban dobogott. Viszont 
kisvártatva elfogott a bűntudat, amiért nem léptem köz-
be. Főleg miután láttam, hogy azok a kis barmok milyen 
durván zaklatják a sofőrt, és terrorizálják az utasokat az 
emeleten. De a legtöbb fi ckó csak ült ott, várta, hogy vége 
legyen, tudomást sem véve az egészről, semmilyen fele-
lősséget nem vállalva. Még azok is, akik leszálltak, egy-
szerűen csak arrébb sétáltak, vissza az utolsó megállóig, 
és remélték, hogy felférnek a következő buszra. Mintha 
semmi sem történt volna.

Mintha mindez tök normális lenne.
Gondolni sem tudtam rá, hogy visszaszálljak egy má-

sik buszra, úgyhogy gyalogoltam, a járda széléhez ragadva 
próbáltam utat vágni magamnak a járókelők végtelen sod-
rásában. Valahogyan a Tavistock Square-re keveredtem, 
a parkba siettem, és leültem. Tisztán emlékszem rá, hogy 
csak ültem egy fa tövében, az agyam meg teljesen üres volt.

Fogalmam sincs, mennyi idő telhetett el – két óra vagy 
tíz perc –, mire erőt vettem magamon… és egyszerűen 
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hazamentem. Biztosan volt valami logika az őrületem-
ben, de nyilvánvalóan jó mélyre eltemetve, mert fogal-
mam sem volt róla, mit csinálok, és milyen okból.

Egyszerűen csak mentem.
Na most Euston állomástól a lakásunkhoz elgyalogolni 

legalább egy órába telik. Viszont még mindig elég korán 
lehetett, mert azt vettem észre, hogy egy öntudatlanul 
hömpölygő embertömeg árjával szemben úszom visz-
szafelé. 

Arra most ki se térjünk, hogy én voltam az egyetlen, 
aki jó irányba haladt.

Az első dolog, ami feltűnt Camdenbe visszaérve, az az 
éjszaka folyamán megjelent őrült mennyiségű graffi  ti 
volt. Falak, kirakatok, lámpaoszlopok, a többségét frissen 
fújták össze még mindig nedvesen csillogó szlogenekkel, 
mint például RETTEGJ A VÖRÖSÖKTŐL! és VÖRÖS 
HARAG. A legtöbb ember – már meg sem lepődtem – 
csak vakon elsietett mellettük, még a szitkozódó üzlet-
tulajdonosokat sem véve észre. A metróállomás persze 
le volt zárva, ami miatt a camdeni piac különösen kihalt 
volt hétköznap délelőtthöz képest. Kicsit arrébb a graffi  tik 
még durvábbakká váltak, lázító szlogeneket fújtak vastag 
és kiolvashatatlan betűkkel keresztbe az utakon.

Aztán szembetalálkoztam egy csini kis rendőri blo-
káddal. (Tudom, az, hogy „csini”, elég langyinak hangzik, 
de ez az egyetlen kifejezés, ami eszembe jut, ha azokra a 
csilivili rendőrautókra és a makulátlanul öltözött, ormót-
lan sisakos rendőrök sorfalára gondolok.) Mint kiderült, 
az egész piacot körülkerítették, se ki, se be. Ezért kényte-
len voltam a mellékutcákon át hosszú kerülőt tenni, hogy 
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visszaérjek Gospel Oakba. A szokványos válaszon kívül, 
hogy „kérem, válasszon másik útvonalat, uram”, csak any-
nyit tudtam összekaparni, hogy az épp szolgálatban lévő 
bűnvadászok rettentő nyugtalannak tűntek.

És még mindezek ellenére is – mintha minden a legna-
gyobb rendben volna – emlékeztem, hogy nincs otthon 
semmi kajánk, úgyhogy beugrottam a boltba a legszük-
ségesebb élelmiszerekért. Öt perc múlva már az utcán 
birkóztam négy termetes szatyorral. Akkor halvány gő-
zöm sem volt, miért tettem, de sikerült elég kaját ösz-
szeszednem ahhoz, hogy akár egy hét kényszerpihenőt 
is túléljünk. 

Most már tudom, mit érezhet egy hörcsög, amikor 
nekilát a téli tartalék felhalmozásának, és szerencsétlen 
a szőrös kis pofájában hurcol mindent!

Na mindegy, mikor hazaértem, csak leroskadtam a 
földre, és hallgattam a sivár csendet és a város távoli zaját.

Egész addig maradtam így, amíg el nem kezdődtek 
a pufogások odakinn.

Mivel messzebbről jöttek, és visszhangzottak a házak 
között, nem tudtam megítélni, honnan származnak, vagy 
mi lehet a forrásuk. Elég jó kilátásunk volt az emeletről 
a városra, úgyhogy kinéztem az ablakon, de lószart se 
láttam. Tudat alatt abban reménykedtem, hogy tűzijáték 
fogad, elvégre Guy Fawkes napja éppen csak elmúlt. De 
a leghalványabb magnéziumpásztát sem láttam az égen. 
Csak távoli durranások, majdnem mintha egy dzsungel-
béli tamtamdobolást rögtönöztek volna a város renge-
tegének bennszülöttei. A pukkanások vagy dörrenések 
(akkor fogalmam sem volt, mihez hasonlítsam őket) 
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határozott hullámokban érkeztek, és amikor elhaltak 
akár rövid időre is, a felettünk köröző helikopterek dü-
börgése vette át a helyüket.

Csak akkor mozdultam meg, amikor az egyik szitakötő 
épp a mi házunk fölött húzott el. És mi volt az első telje-
sen haszontalan dolog, amit csináltam? Elpakoltam a vá-
sárolt dolgokat! Aztán valami elképzelhetetlenre szán-
tam rá magam – leültem a laptopom elé, és felnéztem 
az internetre, mert kíváncsi voltam, hol tart az össznépi 
keresztrejtvényfejtés.

A hírek elég rendesen terjedtek a Facebookról a Guar-
dianre, és még mindenki azon pörgött, mi okozhatta 
a felszín alatti töketlenkedést London közlekedésében. 
A legtöbb cikk csak felesleges szájtépés volt, amitől nem 
lettem okosabb. Aztán belebotlottam egy friss „Túlélő-
videók” szalagcímmel beharangozott postba. Kiderült, 
hogy a YouTube-ot elárasztották az aluljáróból mene-
külni próbáló emberek mobilos felvételei: rémült, zavaro-
dott civilekről készült elmosódott képek, emberhangyák 
rohangásztak csempézett féregjárataikban. A Google 
okádta a találatokat – néhány túl sok szabadidővel ren-
delkező gyógyegér már össze is szerkesztette őket némi 
death metallal és trashzenei aláfestéssel.

A leginkább talán az a felvétel ütött szíven, ami be-
járta az egész világsajtót: arra az 56 másodperces, 
metrókocsiban játszódó felvételre gondolok, amelyikben 
először egy kamasz srác idióta képpel mosolyog a ka-
merába, aztán felhangzik a kiabálás, és a kézben tartott 
telefon két gettópatkány felé fordul. Az egyiküknél hozzá 
nem illő aktatáska, a másik pedig éppen hülyére pofoz 
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egy idősebb fi ckót, aki ernyedten fekszik a földön. A kocsi 
tele emberekkel, és mindez a felvételt készítő, vigyorgó 
gyerek közvetlen közelében történik. A háttérben látni, 
hogy a legtöbb utas mindenki mást a falhoz lökdösve 
próbál a lehető legtávolabb kerülni, miközben egy csa-
patnyi munkásruhás pasas a kölykök felé igyekszik. Mire 
azonban a munkások odaérnek, az egyik patkánynak 
sikerül egy kést előrántania a zsebéből, és agresszívan 
hadonászik vele. Ekkor sikoltás hallatszik, és a kamera 
összevissza mutat mindent, a padlót, arcokat, végtagokat, 
metrófényeket, mielőtt a felvétel véget érne. Először Juliet 
jutott eszembe, az, hogy az iskolában van, és épp ezeket 
a szörnyetegeket tanítja.

A mobilomért nyúltam, már tárcsáztam is a számát. 
Nem vette fel. Idegesen lecsaptam a laptop tetejét, és jobb 
híján feltettem egy kanna teavizet. Már november volt, 
ezért Angliában kezdett hidegre fordulni az idő, de mi-
vel azoknak a rosszul szigetelt viktoriánus házaknak az 
egyikében laktunk, a fűtést bekapcsolásával csak a glo-
bális felmelegedést súlyosbítottam volna, így azt tettem, 
amire az öregem is esküdött: csináltam egy forró teát, és 
felvettem egy vastag pulcsit.

Nemsokára kaptam egy SMS-t Juliettől: „Bocsi, nem 
tudom felvenni. Sokáig kell maradnom. Minden OK.”

Mivel nem volt más dolgom, a nap hátralévő részét 
a házban vegetálva töltöttem. Lejjebb eresztettem a ro-
lót, hogy kiszűrjem a helikopterek zaját, aztán vízszin-
tesbe helyeztem magamat a kanapén egy DVD-vel és 
némi vörösborral. Aztán vörösborral és hangos zenével. 
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Aztán csak vörösborral. Basszák meg a kibaszott ingázók! 
Bassza meg a kibaszott metró! Bassza meg a barátnőm! 
(Mire eljutottam erre a szintre, valószínűleg már túl sokat 
ittam, de ha már itt tartottam, minek megállni?) Bassza 
meg minden és mindenki, egyenként!

Visszagondolva erre, mindig is egy ilyen délutánról ál-
modtam, amikor végre magam voltam. Most, az őrszol-
gálat közben visszagondolva, a forró zuhany, a kellemes 
recskázás meg a tiszta ruha olyan luxusnak tűnnek, mint 
régen a Hilton szálloda. Lehet, hogy szarul énekelt, de az 
a helyzet, Joni Mitchell azért tudott valamit!

Az agyam totál máshol járt, végre kiszállhattam a mó-
kuskerékből, és meglepő módon fel sem tűnt, hogy az én 
öt-perc-késés-egyenlő-tíz-perc-túlóra főnököm még csak 
nem is hívott, hogy merre vagyok.

ÜZENET #7

Következő közjátékunk egyenesen a dicső múltú Oxfordi 
Egyetemre repít minket, méghozzá a közgazdaságtan 
híres professzorának, a kiváló dr. Feldmannak az elő-
adására. Amikor csatlakozunk az előadóteremben ülő 
hallgatókhoz, a professzor épp ott tart, hogy aszongya:

– …minekutána Greiner növekedési modelljének 
deszkriptív keretrendszerében a szervezet méretét a szer-
vezet életkorával vetjük össze, jól meghatározható, ál-
talános ciklusokat kapunk, amelyek minden vállalatra 
igazak…
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Mielőtt azonban bármelyik hallgató is elaludna a szé-
kén, egy tisztán csengő, fi atal női hang szakítja meg dr. 
Feldman jól felépített monológját:

– A Greiner-modell teljesen hibásan látja a szervezetek 
fejlődését, a használata gazdasági öngyilkosság!

Odalenn, a katedrán a prezentációjával bíbelődő 
dr. Feldman keze megáll a levegőben. A termen izga-
tott morajlás fut végig, mindenki a közbeszólót keresi. 
Dr. Feldman nagyot sóhajt, aztán a közbeszólóra emeli 
a tekintetét, mert neki keresnie sem kell. A szemében 
egyértelmű neheztelés.

– És mégis miben téved a Greiner-modell, drága kis-
asszony?

A „drága kisasszony” (most már elárulhatom) egy 
tizenkét éves, vörös hajú kamasz lány, bizonyos Elisha 
Grant. Gondolom, mondanom sem kell, újfent egy gye-
rekzsenivel van dolgunk, aki fénylő csillagként hasítja 
a közoktatás egét.

Elisha felsóhajt, és ekképp válaszol:
– Ott, hogy Greiner a kapzsi embert teszi meg a mo-

dellje alapjává. Aki egyre többet és többet akar magának. 
Ezzel szemben az altruista szervezetek, mint, mondjuk, 
egy méhkaptár, nem engedelmeskednek a Greiner-
modellnek. És éppen ezért fenntartható a növekedésük, 
összhangban vannak a természettel, nem úgy, mint az 
emberi civilizáció.

Dr. Feldman először csak néz. Kábé lefagy az arca 
vigyor közben, már-már látni, ahogy fájdalmasan pö-
rögnek a gondolatai, de odabenn egyre csak az jön ki 
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a monitoron: NEM ÉRTEM. Ezért végül mihez folya-
modik, na, mihez? A hárítás legfőbb eszközéhez, a hu-
morhoz.

– Az emberek szerencsére nem méhek, kisasszony. 
Az kéne még, hogy egyetlen méhkirálynőnek engedel-
meskedjünk!

A huszonéves hallgatók persze nevetnek a professzor 
poénján. 

– Pedig akkor már rég előrébb tartanánk a társadalom 
újraszervezésében, mint a Greiner-modell – vág vissza 
Elisha. Ezen bezzeg senki sem nevet, halálos csend eresz-
kedik az előadóteremre. Dr. Feldman, mintha meg se hal-
lotta volna, ismét a prezentációjával kezd szöszmötölni.

Persze mire is számított Elisha, a drága? Inkább fogta 
volna be a száját. Az mindig bejött. Csendben végigüli az 
előadást, nem szól, megtartja magának a világmegváltó 
gondolatait. Nehogy már egy tizenkét éves csitri akarja 
megmondani a tutkót a professzorának. Így aztán duz-
zogva magába fordul, amíg a többiek buzgón jegyzetelik 
a „tökéletesen hasznavehetetlen téveszmék” sorát.

Hát ja, ezt bezzeg nem reklámozták neki, amikor Ox-
fordba csábították. Csak a „zsenit-nevelünk-belőled” por-
hintés meg a Harry Potter-maszlag, az. Hogy mindenki 
csodabogárnak fogja tartani, nem lesz semmi közös té-
mája a huszonévesekkel, és tök magányosan tengeti majd 
a napjait… nos, az valahogy eszébe sem jutott bölcs ta-
nárainak.

Szar ügy lehet tizenkét évesen közgazdaságtant hall-
gatni az Oxfordi Egyetemen.
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Mivel az előadás Elisha számára elvesztette relevanci-
áját, inkább előveszi a tabletjét, és megnézi az üzeneteit. 
Százharmincöt olvasatlan levél fogadja, bár reggel már 
rendet rakott az üzenetei között. Gyorsan lefuttatja hát 
AI asszisztensét, ami a 135-ből 74-et magától elintéz; ir-
releváns fórum-hozzászólásokat, időpont-egyeztetéseket, 
köszönőleveleket. A maradék 61 levelet Elisha pár kattin-
tással fontosság szerint rendezi sorba. Mindent, ami nem 
10-es prioritású, az asszisztenseinek továbbít. Így már 
csak 17 üzenete marad.

Végigfutja a listát.
Megkapott bizonyos statisztikákat, amik a délutáni 

webes előadásához kellenek majd. Van még néhány le-
vél, ahol a segítői (akikkel egyébként személyesen még 
sosem találkozott) azon lelkendeznek, hogy már több, 
mint huszonötezren jelezték a részvételi szándékukat. 
Elisha egy grimasszal visszaír nekik, hogy soha többé 
ne merjenek 10-es prioritást adni az ilyen üzeneteiknek, 
mert így az AI nem szűri ki azokat. Aztán törli a lelken-
dező leveleket.

Kapott még üzenetet egy barátjától, Alexeitől, amiben 
az a Channel4 tévécsatornával kapcsolatos stratégiát fej-
tegeti. Elisha leokézza Alexei terveit – ezek amolyan fi ús 
dolgok, feleslegesnek látja beleszólni. 

Aztán értesítőt kapott arról, hogy egy Jack Malvern 
nevű srác eseményt szervez a British Libraryhez, és már 
százötvenen jelentkeztek rá. Elisha átvált egy másik app-
likációra, ami az ő hatókörébe tartozó eseményeket fog-
lalja össze, és rákeres erre a könyvtárasra. Alig két napja 
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indította ez a Jack, ami szép teljesítmény. De százötven fő 
a British Libraryre Elisha szerint kevés, plusz ez is stra-
tégiai kérdés. Ezért átutalja Alexei hatáskörébe az ügyet, 
döntsön róla ő.

Ekkor egy sokkal érdekesebb levélhez érkezik: egy má-
sik barátja azért írt, mert elkészült a szatelit-uplink fordí-
tóprogrammal, amit már egy hete ígért. Elisha becsatolja 
a megküldött anyagokat egy a greenwichi reléállomással 
kapcsolatos eseményhez, aztán meghívja az esemény-
re még pár hackerként működő ismerősét, hogy ellen-
őrizzék, biztosan jó-e a kód. Eztán az egyik segítőjének, 
Bruce-nak adja át a küldetés felügyeletét.

Ekkor diszkréten vibrálni kezd a tabletje; újabb üze-
nete érkezett.

Néhányan a közelében ülők közül rosszalló pillantáso-
kat vetnek rá, de nem szólnak, szerencsére eszük ágában 
sincs ezzel megakasztani az előadást. Elisha az esemé-
nyek szervezéséből visszalép az üzenetei közé – és ekkor 
elvörösödik az arca.

A kapott üzenetet egy bizonyos „Ozy” nevű illetőtől 
kapta. Csak ennyi áll benne:

„Hogy haladsz, Elisha drágám?”
Viszont Ozy neve előtt még ott a zöld jelzés, hogy be 

van jelentkezve. Elisha sietve visszaír neki, mielőtt még 
eltűnne:

„Minden a terv szerint halad. Senki sem állíthatja meg 
a vihart.”

A kislány lélegzet-visszafojtva vár a válaszra. Ami ha-
marosan meg is érkezik:
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 „Mindig is csodáltam a lelkesedésedet. Ideje lenne pi-
henned is végre. Szerintem megérdemled.”

Elisha elmosolyodik. Játszadozni kezd vörös hajtincse-
ivel, majd ezt írja vissza: 

„Nem vagyok fáradt! Majd pihenek, ha végeztünk.”
Amire Ozy így reagál:
„Ennek sosem lesz vége, ugye tudod?”
„Igen, tudom”, írja Elisha.
„Kezded túl komolyan venni az egészet. Nem kéne in-

kább abbahagynod?”
Elisha a homlokát ráncolja. Beharapja a száját. Elsőre 

úgy tűnik, mintha Ozy el akarná bizonytalanítani. Ez 
mégsem lehet. Ekkor felragyog a helyes kis pofi ja: Ozy 
valószínűleg csak teszteli! Gyorsan témát vált hát:

„Még ma este Londonba megyek, csatlakozni a többi-
ekhez. Te is a városban leszel?”

Elküldi, de percekig nem érkezik válasz.
„Találkozunk végre személyesen?”, ír egy újabb üzenetet.
Újabb hosszú percek telnek el, mire végre Ozy visszaír 

neki:
„Meglátjuk.”
Elisha ingerülten fúj egyet, mint egy dühös macska. 

Ami olyan hangosra sikeredik, hogy dr. Feldman halálra 
váltan emeli fel a tekintetét. Elisha zavartan néz vissza 
rá, beletelik pár másodpercbe, mire leesik neki, attól fél 
az öreg, már megint kritizálni akarja az előadását.

– Igen, kisasszony?
– Ó, semmi, folytassa csak! – mondja Elisha, majd 

biztatásként előveszi a legártatlanabb tizenkét éves mo-
solyát.
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Adam Osburn vagyok. Harmincéves. Londonban élek. Egy pálya-
vesztett kulturális antropológus, könyvesbolti eladó. Sosem 
akartam Londonban élni, sem könyvesbolti eladó lenni.
Már nem vagyok az. Ennyi a jó hír.
Túlélő vagyok. Túléltem az apokalipszist.
Hallottál az Elysium hálózatról? És Ozy üzeneteiről?
Nem?
Az baj.
Akkor te nem leszel túlélő.

Nem túl gyakori, hogy valaminek a kezdetét ennyire pontosan 
hozzá tudod kötni egy bizonyos dátumhoz, különösen, ha ez a 
valami ilyen gyorsan terjed. November ötödike volt a forduló-
pont, legalábbis Londonban.

Az apokalipszis visszavonhatatlanul elkezdődött, a felnőt-
tek kezéből kicsúszott az irányítás – a gyerekek viszont játszi 
könnyedséggel vették át a kontrollt. 

Gaál Viktor regénye ijesztő képet fest arról a világról, ahol már 
semmi sincs úgy, ahogy korábban volt, ahol a megtanult min-
ták nem működnek, ahol a valóság minden képzeletet felülmúl, 
és végérvényesen úgy is marad.

Vigyázat! Brutális, szókimondó szöveg!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


