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!van szemébe húzta a kalapját és idegesen az óráíára pillantott. Nem mint·
ha az
bármiféle
volna, ha Mr. Johnson meggondolta
magát, talán el sem jön - az is lehet, hogy 11uist küld maga helyett! Öntu·
dadanul is megszoritotta a
alatt lapuló Manhuntert. A pisztoly jól
ismert húvössége egy kk'Sit megnyugtatta, deettól föggetlenül nagyon kényelmedenül érezte magát. Már éppen el akart iszkolni, amiko; egy fekete
Rolls-Royce állt meg mellette. Az ablak hang nélkül letekeredett, és egy
troli szarvasfeje túntfel mögötte.A test6r a zuhogó es6 ellenérefekete nap·
szemüveget viselt.
- Gyere csak ide! - a troli mcsolygott és kinyitotta az ajtót. !van kicsit
megrettent, amikor észrevette, hogy a
van, de már nem
volt visszaút. Beült a kocsiba.
- Mr. Johnson?!
Egy képesny6 világosodott ki. és egy öregember markánsarca jelentmeg
rajta.
- FJnézését kérem, hogy személyesen nem találkozhatuok. Ön egy felvételt lát. Jelenleg éppen külföldön tartózkodom, halaszthatatlan ügyben.
Utasítottam a titkáromat, hogy keresse fel Önt. és adja át a .• szerz6déster·
vezetet - az öregember intett, f.s a troli egy kis múanyag tasakol nyomott
kezébe. - Az elóieget éppen most utalják át a számlájára ...
!van
khm... talán nem harag..<Zik meg érte. hogy felfedjük az inkognitqát,de hát
a feladat kényes, mondhatom, bizalmas mivollára tekintettel azt hiszem,
ez
S most, nem is tartom fel tovább, bizonyára még rengeteg dolga
van. A viszontlátásra!
!van még sokáig bámult dühösen a távolodó kocsi után. Elbántak vele,
mint valami kezdóvel! Mostmár nincs más választísa, mint megtenni azt,
amit várnak
ha élni akar. El kell rabolnia az egyik leggazdagabb család
újszülött tagját.
És !van élni akart.

A rosszul megvilágftolt szebában (van és az aroerindián törp üldögélt egy
padon. Egy légy mászott a fekete-fehér kockás padlón; nem volt túlságosan
steril a doki
de a ferdeszemú legalább nem tett fel kérdéseket.
NyBt az ajtó, és a doktor belépett a vár6ba. Nem volt túlságosan bíztató
külsejú, lvan még a csizmáját sem pucoltatta volna ki vele, de nem ismert
más me&IJízható - nos, inkább megvásárolható - orvost. A kisbaba nagyon
furcsán viselkedett az utóbbi napokban. Magas láza volt és hányt, inkább
orvoshol vitték, miel6tt állapota komolyabbra fordult volna.
-Mr. Morgan, egy pillanatra ... - hívta félre a doki lvant.
A törp csak azt látta, hogy barátja elsápad, és a szeme elkerekedik.
-Ez nem lehet igaz! Kawaru! - nyögte lvan, és az ájulás környékezte.
- Legyen erós,Mr.Smith!- mondta a doki, f.s !van vállára tette a kezét. Nem tehetek semmit. A világon százezrek fekszenek különböz6 kórházakban, és értük sem tehetnek semmit. Tudja, Mr. Roberts, a tudomány ma
még teheteflen a goblinizációellen. Kórházba kellene vinni.
De !van nem is hallotta az orvost. Ha valaki a McDowellekról beszél,
biztosan szóba kerül elvakult metahumán·gyúlöletük. Egyszer az egyik
McDowelllányt együtt látták egy tündével - másnap egy golyóval a fejében találtak rá mindkettejükre a Pusztulatban. Hát hogy a fenébe kínál·
hatnák fel nekik a gyereküket, ha az éppen orkká kf.szül változni? A fene
egye meg! Rohadt kis kurafi!
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- Ók azok? - kérdezte a sziú törp, és megigazította vastag szivatját.
A kórház elótt a fiatal pár éppen beszállni kf.szült a Mitshubishi Nightskyba. A nó magához ölelte újszülött gyermeküket, amikor a meghatározhatatlan márkájú tragacs csikorogva fékezett mellettük. Egy nagykaliberú
géppuska ugatott fel, ésa két fesfór véres pépként kenódött a kórház falára.
Két ember ugrott ki a kocsiból, és mielótt az asszony bármit tehetett volna,
mellé szökkentek és egyetlen jól irányzott mozdulattalleütötték.
A n6 nem ájult el, bár a homloka felrepedt és ereisen vérzett. Az aszfalton
heverve tehetetlenül nézte, ahogy az egyik férfi felragadja a pólyást, és a
kocsijuk hosszú gumicsíkot hagyva maga után az úton, eltünik.
A kórházból kirohanó biztonságiak már nem tehetteksemmita legíJjabb
McDowellnek nyoma veszett.
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Megrökönyödve kapták fel a fejüket a
így még sohasem veszekedtek bent. Az alelnök és a
barátok voltak, noha az alelnök gyakran kiabált ésszitkozódott. Elviselheteden alak volt, de jó szakember. Most
azonban annyira hangos volt, hogy csaknem núndenszavát értették. Ami·
kor az alelnök feltépte az ajtót és az ork testóiTel a nyomában végigrobogott
az asztalok közölt a folyosó irányába, mindannyiuknak rengeteg dolga
akadt, még csak fel sem néztek a manitorok mögül.
- Nem érdekel, Dan! - üvöltötte az alelnök. - Teljesen hidegen hagy,
hogy mit érzel!
-Pedig érdekelhetne! Nemcsak rólam van sz6, Mike!
Mike megtorpant Remegett idegességében, kezét ököl be szoritotta. Ha·
ragtól villogó szemmel pördült meg. f.s ujjával megfenyegette az orkot.
azt teszed, amit paran- Fogd be a pofád! Amíg én vagyok a
csolok! - sziszegte.
látszott Danon, hogy legszívesebben tekeverne neki egyet. de inkább
sarkon fordult f.s elviharzott. Távolodó ajtócsapódások hallatszottak, a:t·
tán síri csend.
A Mitsuhama csak profi test6röket alkalmazott, és Dan profi volt a profik között. Ork létére vágott az esze. Hiába drótozfalta agyon a testét, képes
volt uralkodni cselekedetein, és Mike nagyon jól tudta ezt. Nem volt véleflen, hogy a mindenféle ajánlólevél nélkül
csöves!

Lent az utcán, egyre er&öd6 szirénahang haUatszott. Talán nem is tréfa!
nemdobatta ki azonnal. Voltvalami a tekintetében, ami azonnal megfogta,
az értelem és a végtelen türelem keveréke. Mike sosem hitte volna, hogy Dan magára kapta a kabátját, a zsebébe dugta a pisztolyát és a hangosan
valaha is ilyennek látja a barátját, de most tökéletesen megértette. Máris fújó Rohadékkal a kezében lerohant a parkolóba.
gyúlölte magát, amiért olyan rettenetesen viselkedett, de egy ekkora válA megpiszkált Toyota Elite
az elsó próbálkozásra feléledt, és
lalat alelnökéhez méltatlan lett volna, ha bocsánatot kór a cég egyik alkal- csodálatosan mély hangon zümmögni kezdett. Dan tövig nyomta a gázmazottjától, legyen az akár a barátja is.
pedált, és a csikorogva
!...one Star
kiszáguldott az útEgy ostobaságon vesztek össze. Néhány napja egy új lányt mutattak be ra. HaHani vélte, ahogy egymás után nyitnak a befecskendez6 fuvókák.
nekik az egyik diszkóban. Mike rögtön felöltötte a befolyásos-alelnök-va- Tudta, ha nem sikerül azonnal egérutat nyernie, a !...one Star-fiúk nem kugyok-ez-itt-a-testóröm figurát, és egészestemegjátszotta magát. Dan a ma- karicáznak, kérdezés nélkül tüzet nyílnak. Az eszébe villant, vajon nút csiga csendes módján
hogy Mike félrészegen hülyét csináljon bel6le, az nálnának, ha aszi!tl6ttToyota roncsai közölt egy idegen holttestét találnák
sem zavarta, hogy a társaságban sokan alacsonyabb rendúnek tekintik 61 meg?
semmit. Legfeljebb megvonnák a vállukat.
ezért. Heather jól érezte magát velük, ezért azóta minden este találkoztak.
Hamarosan a belvárosba
sugárútra ért. Még nem volt dugó, de
barátokká váltak, s6t, Heather és Mike közölt több is volt, mint barátság. A igen
fért csak be két kocsi közé. Az .utánfutók" csak kett6vel.kés6bb
múlt éjjel azonban Mike túl sokat ivott, és túl sok amfetamint szedett be. tudtak csatlakozni a menethez. Dan elvigyorodott, és folyamatosan villogEr&zakoskodni kezdett a Iánnyal, és majdnem botrány tört ki az els6 osz- va és dudálva két sáv kö-.té vágódott. Lnnét tövig nyomta a gázt, és a kocsi
tályú diszkóban, amikor Dan szelíden a vállára kapta a kiáltozó Mike-ot és meglódul!. A tükörbe pillantva lefagyott ajkáról a majdnem-mosoly. A
kicipelte a mosdóba, hogy leh ú!se a fejét. Heatheregi!sz este nem szól t sem- Lone Star-fiúk sem ma ültek el&zör autóban. Nagyo11 közel voltak, majdmit, hajnalban pedig Dant kérle meg. hogy vigye haza. A lány biztosan te- nem mögötte Uyen helyzetból nemigen van kiút, hacsak ...
lebeszélte Dan fejét. Ez a
jóságos barom pedig ma megpróbálta
Seattie belvárosában mindenb61 rengeteg volt, egyetlen dolgot kivéve: a
meggy6zni Mike·ot, hogy hfvja fel a lányt és kérjen bocsánatot tóle.
szabad helyet. Éppen ezért, az utak gyakran egymás felett futottak végig a
Nevetséges!
házak között.
Egy üres autószállító döcögött a külsó sávban. A
.emeletér' félig
leereS<:tették, olyan volt, mint valami mozgó ugrató. Ez adta az ötletet.
Legfeljebb nem sikerül - gondolta Dan, és rálépett a gázra.A Toyota pör•
gó kerekekkel gyorsulni kezdett. A kocsiszállító egyre közelebb került, és
- Rohadék! Hol vagy? Gca, cicc, cicc-az ork az ágy m•.Uett hasalt és egy Dannak nem volt más választása, mint összeszorítani a fogait, hátradóini
macskaeledeles dobozt zörgetett. Egy apró, vórösesfehér, karmos mancs az ülésen és markoini a kormányt.
nyúlt ki egy pillanatra az ágy alót és megpróbálta megragadni a dobozt.
A Toyota élesen kondult, ahogy felkapasz.kodott a rámpára. Aztán felDan bal keze túl gyorsan mozd ult ahhoz, semhogy szemmel követni lea motor, és Dan hirtelen megbánta, ami t tett. Ha most rossz helyre
hetett volna, és máris a kezében tartotta a tiltakozó, menekülni próbáló pottyan Ie, kiskanállal kell összekaparni; ennél talán még a börtön is jobb
macskakölyköt.
lenne. Egy örökkévalóságig tún6 pillanatig repült a
hörg6, böm- Hé, Rohadék!-korholta szeliden.- Nern tudod, ki karmolta szét a pármotonal, majd a kerekek egy csikordulással t-•lajt értek, és Dan úgy
námat?!
érezte, eltörik a nyaka.
A macska sumrehányón nyávogott egyet aztán az eledeles dobozt
Si.került! Majdnem pontosan az
irányba közleked6, egy emekezdteszaglászni.
lettel magasabban
út közepére érkezett meyy az ott haladók legnaDan lemondóan rázta meg a fejét. Mondhat ennek a macskának, amit gyobb meglepetésére és ijedtl!éghe.
akar, soha nem fog engedelmeskedni. De talán pont ez az, amiért semmi
Nem telt sok
és eljutott egy felhajtósávig. ahol sikerült lejutni a
pénzért nem válna meg
Amikor el&zör megpillantotta, rögtön tudta, gyorsforgalmi útról, és
a mellékutcákban.
hogy nem közöRSéges macska.Csak rá kellett nézni, és máris tudta az örökTudta, hogy a kocsit is köröz ni fogják, ezért minél hamarabb meg kellett
mozgó, csintalan vörös sz6rgombolyag nevét. Még csak néhány hete vitte t61e szabadulnia. Hirtelen elhatározással a
felé kanyarodott.
haza, de máris számostettel bizonyította, hogyjól választottak neki nevet.
Egy fiatal srác sütkérezeit a Yarnaháján üldögélve, kezében egy doboz
Itt van például ez a párna-ügy...
sörrel. Dan lefékezett mellette, és hogy rögtön jó benyomást keltsen, egy
Megcsörrent a telefon.
cs6re töltött Ares Predator mögül mcsolygott bfztatóon.
-Na, ezt most megúsztad -mondta, és lerakta a macskát.
-Két választásod van: vagy
cserél ünk, vagy kapsz télem egy
IkonizáJta a képablakot Uyenkor, hajnalban csak Mike leltet az, és most darabka ólmot. Melyik legyen? Sietek!
nem szívesen nézne a szemébe, a tegnap történtele után.
A srácfürgén bólogatott. Olyan gyorsan ugrott Ie a motorról, mintha tü-Daniel?
zes trón lett volna. Dan el vigyorodott.
N6i hang volt. Dan felvonta a
és képre kap<solt. Heather
-Okos vagy!- mondta, és felpattant a motorra.-ja, még valami ... a ko·
szomorú, keskeny arca töltötte be a monitor egyik sarkában nyitott ablakot. csit természetesen körözi.k.
- Mii!rt tetted?
A fickó olyan képet vágott, mint akinek a
vágyát teljesítették
- He? Mit?
volna a cserével. Alighanem mindig ilyen kocsira vágyott. Dan biztos volt
-Ne tégy úgy, mintha nem értenéd l Tudod jól, mir61 beszélek!
benne, hogy még csak bele sem mer majd ülni.
-Megfogszlep6dni, Heather. Fogalmam sincs róla. Talán ha utalnál rá ...
- Vigyázz rá, kés6bb visszacserélj ük! Ezt vedd ígéretnek!
A Iányon látszott, hogy komolyan zavarba jött.
-Nézd ... olyan hihetetlen, hogy te... pont te. ..
Nem
hogy valami ócska tréfáról lenne szó, vélte Dan. Valami
nincs rendben!
Az olcsó kis matelszoba hideg volt és sötét, de pillanatnyílag nem mert
- Mi történt?!
jobb helyre menni. Addig nem, amig többet meg nem tud err61 az egész
- Daniel, úgy örülök! Biztos voltam benne, hogy nem te voltál! Figyelj! agyrémr61. Félóránként nézett ki az ablakon, ahonnan pazar panoráma
Most nincs id6. Azonnal menj el otthonreL költözz egy hotelbe, vagy akár- nydt egy szemetes hátsó udvarra; várta az estét, amikor felhívhatja végre
hová, de siess! Gyilkosságért körözn•.k téged!Hívj fel este...
Heathert, aki biztosan többet tud az egészr61, mint 6.
Megszakadt a vonal. Dan elképedve ült egy pillanati ty mérlegelvea halLassan Jehukotta nap a szemközti épület mögött.
lottakat.
Amonitor telefon-ablakában !eltúnt Heather arca. Már nyugodtabb volt,
Honnan a fenéb61 veszi ez a n6, hogy körözik, és egyáltalán, mit hordott mint reggeL bár látszott rajta, hogy sokat sírt aznap.
itt össze? Bár,Mike-otismerve, nem Ieheteden, hogy bosszúb61 felhívta va- Hallgatlak ...
lamelyik
hogy néhány napra húvösre tehesseóta diszkóban tör-Hol vagy?
téntekért.
- Figyelj!Elóbb azt mondd meg, mi a fene történt?!Miért kellett nekem
Akár valami ócska tréfa, akár igaz, nem szfvesen ült volna akár egy órát korán reggel elmenekülnöm a saját lakásomból, és miért kellett fogócskát
sem.
játszanom a !...one Starral? É. It honnan tudtad, hogy köröznek?
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- Nem is tudom, hogyan kezdjem ... Mike meghalt... A portás talált rá
hajnalban, amikor nem felelt az ébresztésre. A n;jtettbiztonsági .kamera fel·
vételeszerint te
meg. Egyetlen lövéssel. De én tudom, hogy nem len·
nél rá képes ... Igaz, nem régóta ismerlek, de érzem ... tudom, te nem olyan
vagy.
hogy kiállsz mellettem, de még nem feleltél az egyik kérdésemre...
- Hát most megteszem. A Mátrix-bolyongás az egyile hobbim. Az iker·
bátyám sokkal ügye.ebb volt nálam, de 6 már... szóval nem él, és most én
használom a gépét. Teljesen véletlenül ráakaszkodtam aLone Star hálózatára, és találtam egy csatornát, amin bekíiszhattam...
-Várj egy picit! Egy szót sem értek. Mit csináltál?
-AkkorelölnSI kezdem.A Mátrix nem más, mint egy óriási hálózat,min·
den kiberdecic rálcapcsol6dilc. A Mátrix egy külön világ. A Lone Star rendszere úgy néz ki, mint egy metroplex nagyságú seriffjelvény. Az egyik csúcsánál felredeztem egy kis nyt1ást, igaz, egy picittágítanom kellettrajta, de
végül befértern rajta. Tehát véletlenül megtaláltam az adatbózisuk egyik
jelszavát, amivel bEjuthattam a rendszeme. Ez elég veszélyes, de a bátyám
sok jó programot Irt, és volt k6ztük egy használható k6dfEjt6 is.
- Mi történt a bátyáddal?
Heather szomorúan elmosolyodott.
-Vannak, akik úgy mondanák, bennmaradt a Mátrixban. Egy )G ölte
meg.
-Azmi?
- Egy program .• de mindegy. Azt tudnod kell, hogy egy állandó kere56program futott a gépemen, ami a körülöttem áramló adatokat figyelte
folyamatosan. Véletlenül rosszul adtam meg neki a
adatokat a
program valahogy hozzákapcsolta az ismer&eím listáját is. Igy találta
meg. hogy Mike meggyilkolásának alapos gyanújával körözési adtak ki
rád. Azonnal szóltam neked ...
Dan megvakarta az orrát. Heather kisírt szemeiból csak úgy sugárzott a
szomorúság. Szerelhelle Mike-ot.
-Ö... ez igazán rendes t6led, nem is tudom, mit mondjak. Szóval Mike
halott, és én öltem meg. Különös...
- A biztonsági kamerákat többfélemódon is be lehet csaprú. Egy mágus
vagy egy sámán is képes lehet ilyesmire. Csak az a
hogy senki
sem tudott a .kameráról, Mike-on és a biztonsági személyzeten kívül. Tehát
hogyan készülhetett fel a gyilkos?
- t, tudjam? Biztos belenéztek Mike gondolataiba. A varázslók tudnak
ilyet, nem?
-t. tudjam?- utánozta a lány Dan hangját.
.
-Jó. Akkor azt hiszem, a legjobb, hamost néhánynaprdel
Tudok
egy jó helyet. Hívj fel, ha tudsz valamit, megadom a számot.
- Igérem...
- még valamiL Köszönöm.
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Dan hangos dörömbölésre ébredt. Az órájára pillantott. 0346, hajnali háromnegyed négy. Ki a fene lehet az?
Ha az ember - ork - Puyallupban keres menedéket, jobb, ha núndig a
keze ügyében tartja a fegyverét, és az sem baj, ha az a fegyver mondjuk egy
AKJll-es, nem pedig egy kis "zsebpisztoly". Dannak az ötezer nuyen értékú aranyóráját Jcellett cserébe adrúa egy alj'as kis üzémek,de mit tehetett
volna, ha a környéken senki mást nem ismert? Még jó, hogy a töltényhevedereket elfogadhat6bb áron adta.
Az ork villámgyorsan ellen6rizte
majd felrántotta az ajtót.
OrótO'.rotl reflexei máris az ajtóban álló emberre irányozták a géppisztoly
csövét.
- Te?
- Darúel! Üldöznek! - Heather fáradtan és remegve állt a félhomályos
folyosón. Arcátkorom pl'IZiútotta be, ruháján.szakadások és égésnyomok
látszottak.
-Hogy kerülsz ide?! Mi van veled?
Mielótt a lány bárrnit felelhetett volna, egy talpig
ölt6zött ember rohant fel a
(Már megint nem múködík a lift - villant át Dan
agyán.) A fickón nem a Lone Star jelvényei voltak, a kezében pedig valami
olyasmit hozott, aminek lát1án Dan azonnal berántotta a lányt aszobába és
bei:sapta az ajtót. Az a valami so&/ nagyobb volt, mint az 6 AK-97·ese.
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-Ki az ablakon! A
Bár sietniük kellett, Dan még felkapta Rohadékot, aki békésen, összegömbölyödve aludt az ágy alatt. A macskálc furcsa lmyek- gondolta azork
-,néha azt hihetnénk, semmi sem érdekli óket. Igaz, kilenc életük van.
Lerobogtak a túzlétrán.
Felettük mintha a nap kelt volna fel, nyílt ki a pokol virága. A rol:ba·
nástól üveg· és betondarabkálc záporoztak szerteszét.
- Kiket hoztál te magaddal?! - nézett döbbenten Dan Heatherre, denern
várt a válaszra. A lány kezébe nyomta a macskát, és el&ányászta az egyik
szemétdomb mögül a
Mögöttük hat vagy hét páncélos szamuráj rohant ki az utcára, de mire
felemelhették volna géppisztolyaikat, amotor már eltúnt a kanyarban.

A Rainer hegyre menekültek fel. Veszélyes dolog volt a kanyargós és si·
kos hegyi úton lámpa nélkül száguldani, de az ork nem merte megkockáz·
tami, hogyesetleg éppen a fényárulja el óket.Csaksokára mert megáliru az
egyik parkolóban.
- Miért nem telelonáltál?
- Nem lehell!tt, valaki ült a vonalon, végig figyel.ll!k.
- Ki volt az, és mit akart?
- Én sem tudok semmit, de egyszer csak felfigyelll!m a rendszer lasstí·
ságára - így jöltem rá, hogy az adatok elóbb még t>llahol átmennek. Persze
még mindig jobb
mint soha. Azonnal kociba ültem, és hozzád in·
dultam. Csak amikor kiálltam a garázsból, akkor jutott eszembe, hogy va·
lószinúleg a lakásomat is figyelik, de ekkor már nem mehettem vissza. Ha
elkapnak, biztos kiszedték volna bel6lem, hogy merre bujkálsz. Puyallup·
ba érve megbizonyosadtam róla, hogy követnek. Megpróbáltarn lerázru
óket, de 6k egyszelilen csak tönkrelótték a kocsimat. Szerencsére az ócs·
ka vas felrobban!, miután kiestem bel6le. így amig 6k a romol vizsgálták,
egy kis elónyre tettem szert.
- De l<ik ezek?
- Fogalmam sincs, azt gondoltam, esetleg te tudhatsz valamit. Nézd,
nem mindenkit üldöznek kommandósokkal, ezt neked is be kell látnod. Ez
már nem a Lone Star. Ez valamí keményebb... a Mitsuhama talán? Vagy a
Yakuzák? Érted? Ki akarnak nyírni minket!
Dan megrázta a fejét és leroskadt egy sziklára.
-De ez értelmeUen. Én nem csináltam semmit. Soha életemben...
-Nem lehet_ hogy Mike-nak voltvalami ÜZlete valakivel, és mostók próbálják behajtaru a tartozást?
- Ha én be akarnélc hajtani valakin valamit, biztos, hogy nem akamárn
elóször felrobbantaru...
-Ki vagy te tulajdonképpen?
- Ki lennék? Egy ork. Még családom sincs. Árvaházban
fel. Tu·
dod, én embemek születtem, és csak néhány hetes koromban ... változtam
meg. Talán a szüleimnek nem kellett egy ork ... Amikor látetll!k az árva·
házból, az, utcára kerültem.Volt egy kis megtakontott pénzem, amin fel·
drótoztattam magam egy lcicsit. Aztán
jelentkeztem a Mitsuha·
mához, és fel vettek. Azóta ott dolgozom. Ennyi.
-Hát, nem lettünk okosabbak ... &oú van Mike-kal, róla oút tudsz?
- A barátom volt. Tudod, mindenlável olyan furcsán viselkedett, meg·
játszotta a tökös fickó!, de én tudtam róla, hogy a lelke mélyén nagyon ma·
gányos. Nem hiszem, hogy bánnilyen gyanús üzletben vettvolna részt. Mi·
ért is tette volna? Elég szép fizetést kapott.
- Márpedig hobbiból csak kevesen vadásznak emberre manapság. Szeremünk kellene valahonnan egy láberdeeket és rá kellene csatlakoznom a
Mátríxra, hátha megtudok valamit.
-Oké, hqgi, de ezt csak holnap. Ma iH kellene kussolnunk az
Oké?
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- Tizenharmadika. Szerencsétlen szárn.
- Az - vigyorodott el az ork. Szemfogai kivillantak a szájából. - Vagy

nem.

-Lehet. Haza kelimennem az Excaliburért.
- & nút csinálsz, ha találkozunk a barátainkkal?
- Majd köszönünk nekik. Más bajod runcs? Szívesen meghallgatom!
Egyébként ismerek valakit, aki ki tudja hozru a gépemet a lakásból.
Dan morgott valamit az orra alatt a szemtelen fiatalokról, aztán el6tolta
a motort.
A valaki -egy jelentéktelen külsejú fickó- hatezret kért és kapott a be·
törésért. Egy órával
Heather már le is ülhetett a kiberdeck elé.
programokat kell szereznem - mondta, és felemeltea gép csat·
lakozóját
Becsatlakozott.

A Mátrix mindig elkápráztatta, valahányszor belépett el:i>e az álomvilágba, amí! a Föld minden részén el6 programozók álmodtak és álmodnak
meg. A végtelen
hogy oúndenki azzá válhat, amí vé szeretne,
hogy olyan gyorsak, akár a
és a csodák, amikr61 az öreg r6kálc
beszélnek, hogy aki igazán akar, az örökké élhet a Mátrixban...
Heather mindig azt remélte, ez igaz, mert akkor talán egyszer még találkozhat Billyvel, a bátyjával, akit egy évvel ezel61t vesztett el, és azóta
sem tudta megszokru a lúány-.lt. A fiú a Mitsuhamának dolgozott, mint
programozó, de emellett gyakran kóborolt a Mátrixban, ahol minden any·
nyival jobb és tisztál:b, mint a Valódi világban. Persze Billy számára a Mát·
rix volt a Valódi világ, és ha csak tehette, becsatlakozott. Egy évvel
az otthoN gépe helyett a munkahelyér61 próbált utazni. Csak másnap ta·
lálták meg - állitólag a felismerheii!Uenségig összeégett a feje. Vannak
olyan jG-k, amik visszahatnak az agyra, és áramimpulzusokkal megölhetik a kalózkodó
de olyanerejúróL amí égethet is, senki sem
hallott.
A Máilixban úgy nb.cl ki, olyan ikont tervezel magadnak, amilyet
akarsz. Heather úgy programozia az Excaliburt, hogy a bátyja képében ba·
rangolhasson.
Elsó úlja a programozók
vezetett, a huszadik száza·
di 885-ek Éhrtdis utáru változatához.
A Klub, mint míndig, most is tele volt különféle formájú, színíL nagy·
ságü jelenésekkel. Heather rögtön felismerte azt, akit keresett. A szakott
helyén üldögéltésegy korsóhól nyakaltvalamít. Azegé..zbencsak az volt a
furcsa, hogy úgy nézett ki, mint egy söröskorsó, aminek két hosszú, átlátszó
üvegkarja volt.
-Hello, Tom!
- Heather! Régen nem láttalak! Hogy vagy?
-Egy kiskapukéne a Mitsuhamához.
- Nem kéred esetleg núneljárt a Mennyország címét? Vagy eseUeg ... eh!
Én nem tudok segíteru, de természetesen tudok valakit...
-Mennyi?
- Semennyi!íÓied nem fogadok el semmit! Te Billy húga vagy, és ezzel
járnak bizonyos dolgok. Egyszelilen csak gondolkodtam. Maradj iti, mind·
járt visszajövök.
A söröskorsó fellibbent a
aztán egy pukkanással eltúnt. A köpiHanatban újra felbukkan!, ugyanolyan trükkös módon, mint
ahogy elment. Egy égetett szél pergament hozott.
- Óhajod parancs.lhol a kincses térkép. Ügyes légy!
-Majd igyekszem.
Heather ikonja kisétál t a Klubból, és a Mitsuhama·pagoda felé indult.
körül szamurájok
A pagoda hiheteden mérete megijesztette. Az
álltak
mellette sárkányok repültek körbe·körbe. Az
bevehetet·
lennek és sérthetetlennek látszott.
De nem Heathemek.l..efuttatta az
programot.
Az ikon belenyúlt a hátizsákjába, és egy fekete ninja-ruhát húzott ma·
gára .
hogy megvan·e a hátán abilina, a hosszú, egyenes pen·
géjú kard -valójában egy fejlett harci program -, és az öv&en a különféle
hatás ú porokat tartalmazó tasakokés tojásMjak. Mindent rendben talált.
Megvárta, amíg alkalmasnak látszott a piU ana!, és egy vékony, de er6s
kötelet vett ki egyik zsebe'ból. A kötél végén egy apró kristálycsáklya fi·
tyegett. MegpörgeHe a feje fölölt és elhajította. Az elsó dobás talált - si·
került feltörru a kódot az
próbálkozásra! Villámgyorsan felhúzta rna·
gát az elsó emeletne, ahol egy kutyaszobor árnyékába olvadva várta meg,
amíg a közelben köröz6 sárkány kellóképpen eltávolodik.ltt már nem kel·
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lett tartania a szamurájoktól, de azért nem bizta el mag;it Egy ekkora cég.
- Már magam sem tudom, hogy én vagyok-e még. Megöltek, Healher.
mint a Mitsuhama, meg tudja védeni az értékeit.
Megöltek, és ezt csinálták bel61em.Nem vagyok sem program, sem él61ény.
között. ÓVatlan voltam, nem úgy, mint te. Elkaptak és ... Sokáig haJlgatózott az egyik festelt ablak melle«, majd amil<or a S2en· Valami a
zor-program meggy6zte róla, hogy semmi nem motoszkál bent, óvatosan Billy a tenyerébe temelte az arcát.- Látod, úgy teszek, mind1a tudnék még
bel<ul<l<antott. Aszoba üres volt. Heatherbeseltenkedett. Hall<an félrehúz- súni, még nem felejtettem el mindent... & nem akartam ezt!
- Billy! Tehetele valamit érted?
ta a folyosóra vezet6
és felkapaszkodott a plafon,.. úgy lopakodott
- Semmit. Régebben a Málrixba lóvánkoztam, mert itt egyszerübbnelc
végig a hosszú úton. Hiába állt százlépésenként egy 6K, egyikük sem vette
az élet. Most azonban inkább élni szeretnék. Keserú feladat itt vára·
észre. lökBetesen múködött a ninja-ruhaként megjelen6 álcázó-rutin.
Tudta, hogy mt!n'e kell mennie, a bátyja egyszer elvitte mag;ival, amil<or kaznj és 6rködni.
-Segítesz nekem? Valamit meg kell találnom.
még tanítgaita a Mátrix-kóborlás múvészttére. Egyenesen a könyvtúba
A nit;a lehunyta a szemét.
tartott, ahol
hogy mon-e kmosse a Mike-ra vonatkozó ada- Kérdezz csak bármit, én itt mindent tudok.
tokat.
- Mi tátént Mike Tanakával?
A könyvtár el6tt egy piros páncélba
nehéz sisokot visd6 sza-Csúnya ügy. Sokakat csábi a gyors meggazdagodás
Mike
muráj 6rködött. Már majdnem •il<tnilt túlaúszni rajta,amil<or a keze alatt
hirtelen megrepedt a plafon pap!rbontúa, & hangos recaenhsel elsza- is ilyen eri>er voll Narl<olil<umold<al kereskedni nem veszBytelen, f61eg.
kadt. A mennyeutben is lapult egy program, egy riasztó! A sumuráj fel- ha narJco.dúpelcr61 van szó. Tudod, aak bedugod a fejedbe, és IMris
né2lltt,és márisa kezében l2rmelt a kardja. Heathernem várt egypillanatig
sem, baljából zöldes port szórt a harcos
a jobbjában tartott lr4IJInár»l pedig l:ímBetlenül lesújtolt. Ahogy a penge a szamuráj·JG testéhez
az 6r hamuvá porladt és elenyészett. A katana-program teljesen
rölte a szamuráj programját.
'
·. '
Továbbmehttett. A könyvtlrban a zsebB>e nyúlt, és egy szÚ\es toJlú papagáj! vett el6.
- Húzz planétát! mire a madár felröppent karjáról. Röpködött
egy darabig a polcok között, majd paplrlapokat huzig;ilt ki a cs6rével. Hea ther összeszedte a ledobált lapokat és tanulmányozni kezdte a japán írásjeleket.
Rátalált ana a jelre, amit keresett. A papiron egy térkép is volt aszöveg
mellett. Amikor a papagáj már nem húzott el6 több
csettintett egyet,
és a madár visszar<?pült a zsebébe.
Szerencsére nem kellett messzire mennie, és a folyosók is egyt61-egyig
elhagyatottak voltale. Egyszer kellettcsak felhúzódzkodnía a mennyezetre,
amil<or egy ril<sa gurult arrafelé. Bár nem hitte, hogy a ril<sa több lenne,
mínt egy
adathalma z, mégsem bizta magát a szerencséjére.
F.gy sötét szobába jutott, ahol hiába próbill t fényt gyújtani, sehogyan sem
sikerül!. Ekkor a kudui.Jciri varázshatalmához folyamodott. l..6tuszülésbe
helyezkedett és igyekezett megtisztítani a
érezte. hogy a szeme
egyre jelentéktelenebb és énéke!lenebb te.z, miközben a füle és az orra
egyre érzékenyebbé válik. FeláJlt, és mélyet Mlegzett. lassan megindult
Halálos sü11yesz16ket és karóaapdákat került el, jelenlétüket már jó
el6re megérezte. Nem tudta, mennyi
telt el amig átért a szobán, gya·.
nftotta, hogy a Val6di világban ltgfeljellb egy másodperc lehetett az egész,

.

a Klub óta.

Egyolajlámpással
szoba nyilt a sötét
ideje volt
hát tökéletesen visszanyernie a 16tását. A fényfoltok egyre leontúrosabbá
váltak. ahogy a kül<inleges énlel6programok lassan leilltalc..
Aszoba közepén egy hozzá hasonló ninja áJIt!
Heatller érezte, hogy ellenlele nem egyfajta v&l6program, JG, mint a
szamurájok és a sárkány<>k voltak. denern is hozzá hascmló hús-vér ember.
Míntha a
keveréke lett volna.
A ninja-álarc zavarta a látását, ezért levette és eldobta. Ha ezen az akadá!y<>n túljut, nem lesz már szükség lopakodásra.
meghajolt, és fogadta a ninja köszöntés<!! is, aki szintén felkészillt a harcra. Mindketten el6húzták kardjukat, és lassan közeliteni kezdtek egymáshoz. Ami·
kor Heatller belépett az olajlámpás fénykörébe, a ninja megrezzen!, majd
mozdulatlanná merevedett. Egy pillanatig filricészle fekete álarca mögül,
aztán Jelnyúlt az egyi!< karjával, és az álarc lehullt.
Billy arcát látta maga
- Ki vagy te? -S'tólt a ninja Billy lrmgjtfn.
- Healher vagyok... Billy?
A ninja némán állt, nem mozdult, az arca sem rezzent. Aztán
csak ennyit mondott:- Igen.
Sokáig egyikük sem szólt, egyikük sem eresztette le a fegyverét, és nem
lazítottlk el izmailea t.
-Találkoztunk végüL. Ügyes vagy- mondta Billy.
- T61ed tanultam. Billy, mi történt veled? Tényleg te vagy az?
A ninjalehajtotta a fejét, kez &6I Iciesett a kard. TérdrehuUott.
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szállsz. Baromi pénzeket lehet ebb<llleakaszl'ani. A pitiáner árusok szeret·
nek meglépni a dohánnyal; a nagystílúbbdc - és ilyen volt Mike is - meg·
próbáltak mindkét nénakazalból harapni. Besúgott néhány összelcöt6t a
Lone Stamak. & mivel semmilyen i.nlorm;lci6tsem lehet teljes titokban tartani, hamar kiderült, ki a tégla. A 6ckó Ieslóre beépltett ember volt, kinyír·
ta. Egyetlen tiszta lövés a fejbe. és kész is...
- Hazudott! Daniel hazudott! - kiáltottfel Heather csalódotlan.
- Vátj! Még nem végeztem! Mindenlci úgy hittt,. hogy a test6r volt a gyil·
kas, de én tudo111, hogy"""' 6 volt.
nem lehetett. ugyanis oltbon
aludt! A gyilkas mégis a
ha""""'sa volt. Minden egyezett. a retinalenyomat is, minden. Ebb6l u crlcb61 kttt4 sz.alodgál S....tt!e utcáin.
- Hogynogy kett6?
-&t én"""' tudom, neked kell láder!tened.
Sokiig hallgottak.
- lilly... most mennem Uli.
-Tudom. Mer; csak.
- Mi len veled?
- Más a Mátrixot álmodja ... én a Valódi világot fogom! lsten velecl!

lvan Hartman jelent6ségteljesen végignézett rajtuk, aztán a lakás belseje
felé intett- Bent mégiscsak kényelmesEbb.
A SZetényen berendezett közfpkategóriás lakás a tulajdonosa kiiúpsze.
rúségén51 árulkodott. Olyan emberr61, aki soha semmit nem ért el az életében, és soha semmilyen problémája nem volt senkivel. !van Hartman
azonban nem ilyen ember volt.
A harmincasévekben abból élt, hogy fB·IegáUs és törvényellenesfeladatokat hajtott végre. A munka rendlúvül veszélyes
de j61 fizetett. A
piszkas ügyek és a feszültség kilcezdtélc a fl!rli idegeit. aki megfogadta,
amint elegendcS pénze lesz a visszavonulásra,ellcöltiizik a kontinensr61, fel·
hagy a kétes üzletekkel, és kocsmát nyíl valahol az Óvilás!>an. A pénz
azonban soha nem volt elég. Amilye" gyorsan jött, olyan gyorsan el is
ment. Rengt'leget lcöltött védelmi és biztonsági berendezé.sekre,állandó ül·
dözési mániája és paranoiája volt.lvan nem volt astoba ember, hamar lijött, hogy ha nem változbit az él.tén. rövidesen az elmegyógyinlfzetllm
végzi. Megfogadta magának, hogy a következ4 feladat, legyen az bmni is,
az utolsó lesz.
Balszerencséjére egy olyan munka elvégzésével bízták meg. ami miatt
azóta folyamatos lelkifurdalás gyöbi. Gyennekrabi ú . Más dolos egy állig
felfegyverzett. ellenszenves troli b6rit szitává lyuggatni, és megint más
egy anyától elvenni a gye:rekét. A legifjabb McDowellt kellett elrabolniulc.
majd át kellett volna adni Mr. Johnson ügynökének, a.ki azonban nem jött.
Heather kihúzta a csatlakoz6t.
!van és társai majd' három hónapig lapultak a rejtekhelyükön, aztán el6merészkedtek és óvatosan
kezdtek. Megtudt.lk, hogy a Jolm·
-Na?- húzta fel a szernöldökft Dan.
son (minden megbfzót Mr.)olmsonnak hívtak) magánrepül6gépe balesetet
- Mégiscsak te nem vagy rendben. Látogassunk elabba az árvaházba!
szenvedett az óceán fölött és lezuhan!. Túlél6k nem vol tak. A bébi a nya·
kukon maradt. Smindennek tetejébe, még meg is betegedett. Legalábbis 6k
akkor ezt gondolták. A gyennek nem kerülhette el sorsát, szép lassan át·
sem gonosztev6, ezfrt
Az ork már nyolcadszor diktálta be a nevft és mindazt, amit tudott ma· alakult orkká változott.Ivannem voltsem
úgy döntött, árvaházba adja az id6közben átváltozott gyereket. S2ándékai
gáról, és a portás már nyolcadszor vonta meg
a vállát.
- &tse már meg: annyit akarok csak tudni, hogy hogyan
ide.Ez szerint nfhány éven belül el kellett volna költöznie az crsdgból, eúrt
megadta a nevét és a címét,s6t, nfhányszor meglátogalla a pidt. Tervébe
csak nem titkas?
azonban beleszólt a természet. Gyógyíthatatlan szélütés érte, és &en még
A sovány, kiálló ádámcsutkájú fl!rli szétti.rta a
mintha sajnálko- kibemetikus implantátumokkal sem lehetett segíteni. Ma az agy sirült
zott volna. A monitoron a "személyiségi jogokat sérti- bizalmas" felirat meg: lvan Hartman majdnem teljesen megbénult. Egyetlen kapcsolalll a
világított.
külvilággala Mátrixon keresztiil volt ahová
menekült.
-Nem tehetem.
A Mátrixban tudott mozogni, és az lehetett, akimindigis szerelett volna
-Tud mást is mondani?
lenni. A Klub rendszergazdája - kocsmárosa lett. Mindent tudott, ami a
-Hogyne. Kérem, menjen el-mondta a port's, és jelentósfgteljesen né- városban történt.
zett ki a fülkéjéb61.
- Mi&t nem próbállll meg felvenni a kapcsolatot a szüleimmel? - kft.
Dan vett egy mBy leveg6t. Heathercsak annyit látottazegészb6l,hogy a dezte Dan.
portás hirtelen el6rebukik és lefejeli a puJtot és a számftógfp billentyúzetét.
- A McDowell család a harmincas években hihetetlen módon soviniszta
Amikor felemelkedett, az orra c:supa v& volt.
volt. nem túrtek meg maguk körül az embereken lcívül senlelt.
- & mast mi a helyzet a McDowell családdal?
-Megpróbálná eset.leg kilenctdsur is?- k&dezte Dan ártatlan képpel.
-Tudja, Daniel, néha azt hiszem, voltaképpen jót tdtünk magával, ami·
A portás nem gychött SZ«goskodni. Esúbe sem jutott riasztani az
ket. Tudtajól,drótozadanul nem lehetilyenliirgénmozogni, éslci tudja.mi kor elraboltult. Sorsát úgysem kerülhette volna el. Amit most elmondok.
mindentsureltek ebbe az orlcba. Az a tény, hogyHeather pisztolyánaklé- magukhalljákmajd el6ször.A tudomilsomra jutott -a M'trixbansulfoslák
éppen a homlokán piroslott, még inkább meggy6zll!, hogy &· - hogy a McDowell család nem sokáig siratta az elveszett gyermeket. Az
ilyen hihetetlenül gaulag embereknek úgy látszik aranyrög van a súvük
telmetlen h6sködnie.
A lány még sohasem fogott fegyvert senlcirt,. de most habozás nélkül helyén. Mrs. McDowell félt a szülést61, ez&! béranyával hordatta Ici maJIÓI,
szétl6tte volna a portás agyát. Ha az emberre vadásznak, sokmindent meg- Daniel. De nem bíztak a si.l:erben, ez&! a megtermékenyített petesejtet a
beültelés el6tt ldónoztatták, így a gyerekrablás után nem kellett mást ll!n·
tesz, amit egyébleint nem ai.nálna.
niük, mint el6venni a lefagyasztott petesejtet, és beültetni egy mási.l: bérA monitoron hamarosan megjelent egy név és egy ám: lvan Harbnan,
anya'ba. Tehát maga, Daniel, kétszer született meg. és mindkétszer átvál·
Seattle, Downtown MiQ8733·A7.
tozott. A család természetesen megtagadta az orkot, de a nevét mégsem
-Hát jó. Köszönjilk szépen az írúormációt. Ha
Jen. vették el tóle. Gabriel McDowell is árvaházhan nevelkedett de 6 sajnas
ne, ugye visszajöhetünk?- nhett vissza a kapuból az crk.
rossz
kevereclett. Terrorista, búnöz6 lett bel61e. Tagja lett egy
- Hhhogyne! Hogyne!- helyeselt a portás qedten .
narl<o-dúp keresked6 hálózatnak, akiJc bérgyilkoskint alkalmazták. A
McDowell család nem h1rhette, hogy a nevüket holmi bérgyilkosságokkal
mocskoiják be, ezfrt halálra ítélték Gabriel t. A McDowell·kommand6 vé·
letlen ül talált magukra. egy ideig azt hitték, maga Gabriel. De már nemkell
A Mitsuhama metroplex város volt a
Hartman lakása a félniük. Néhány órával ezelcStt elkapták Gabriel t és végrehajlották rajta a
negyvenedik emeleten volt. A csöngetésre egy hatvanas éveiben járó, to- család ítéletét. Most már csak egy van magából, Daniel. AMcOowell család
lókocsis férfi nyitott ajtót.
természetesen már tud a létezésér61, de hallgatólagosan elfogadják, amíg
-!van Harlma n? A nevem Daniel, tudja. azárvaházb61 - mondta az ork, \Így viselkedik, ahogy azt eddig tette.
Mindketten elvesztettélc a testvérüket, de azt hiszem, mindenkinek jobb
és miel6tt mfg becsaphatták volna az ajtót, átlépett a küszöbön. Heather
fgy. Sem Gabriel, sem Billy nem volt életkfpes, meg kellett halni"!<.IG tud·
szcrosan a nyomában maradt.
ja, egyszer talán Gabrieire is rátalálnak valahol. Talán éppen az Almok VÍ·
-Tudtam, hogy mfg találkozunk - mondta az öregember.
l ágában.
Dan a férfi szemébe nhett.
P. V•nd:wg
-Ki vagyok én?
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