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– Helló M1k3y – sziszegte egy hang a fülembe, halkan, közelről. 
Ismerősnek tűnt, ahogy a lehelete a fülemet, a szavai az emlékezetemet perzselték. 
Tudtam, hogy hallottam már valahol. 
Csak nagyon régen. 
Olyan lassan, mintha toronymagas nyakú zsiráf lennék, körbeforgattam a fejem. 
– Helló, Masha! – mondtam lágyan. – Mókás, hogy épp itt találkozunk! 
Ahogy a keze fi noman az enyémet érintette, eszembe jutott, mikor legutóbb találkoztunk. Akkor valami 
harcművész fogással csavarta ki a csuklómat. Most azonban nem hittem, hogy ugyanerre készülne. Egy 
zsúfolt templomból nem valószínű, hogy csak úgy ki tud ráncigálni hátracsavart kézzel. És ha mégis 
megpróbálja, elég elkiáltanom magam, és égetők százai… Na jó, valószínűleg nem tépnék apró cafatokra, 
de biztosan tennének… valamit. 
A fesztiválról embert rabolni mindenképp törvényellenes volt. Benne volt a Tíz Alapszabályban. Ebben 
majdnem biztos voltam. 
– Gyerünk! – szorította meg a kezem. – Indulj kifelé! 
Felkeltem, és a nyomába eredtem, saját, szabad akaratomból. Persze féltem, de legalább annyira hajtott a 
kíváncsiság is. Miért is nem vagyok meglepve, hogy ez is épp itt és most történik, az Égetett Ember 
fesztiválján? 
Az elmúlt pár évem… fi noman szólva is mozgalmas volt. Egy techno-gerilla csapatot vezettem harcba a 
Nemzetbiztonsági Hivatal ellen. Találkoztam egy lánnyal, akibe annak rendje s módja szerint bele is 
szerettem. Letartóztattak, meg is kínoztak, aztán sztár lettem, és bepereltem a kormányt. 
Azóta azonban… azóta minden fronton csak erős visszaesést tapasztaltam. A szüleim lassan a csőd felé 
sodródtak, és én is kénytelen voltam szembenézni a mindent és mindenkit felőrlő, kíméletlen valósággal. A 
felhalmozódó diákhitel olyan hegy volt, ami bárkit képes lett volna maga alá temetni, nekem pedig – 
végzettség és gyakorlat híján – esélyem se volt, hogy munkát szerezzek, és elkezdjem törleszteni. Az élet 
pocsék volt, és esélyét sem láttam, hogy valaha is jobb lesz. 
Dráma volt persze ez is, csak épp nem az a fajta, amiből évek múltán remek sztorikat lehet kikerekíteni. A 
valóság már csak ilyen szívás. 
Úgyhogy szépen kisétáltam Masha után, aki már vagy két éve illegalitásban élt, Zebbel. És bármivel is 
töltötte mostanában az idejét, arra még tisztán emlékeztem, hogy Masha az a fajta lány, aki körül zajlik az 
élet. 
Persze lehet, hogy az ő valósága is szívás, de ha az, akkor sem apró bolhabetűkkel írja a szívás szót, mint 
valami elkeseredett tinédzser, hanem hatalmas, ragyogó neonjelekkel. 
Odakint időközben feltámadt a szél, úgyhogy gyorsan a szám elé tekertem a sálam, és a szemem elé 
húztam a szemüvegem. Ennek ellenére alig láttam valamit, a szám pedig minden légvételnél megszáradt 
nyál és por ízével telt meg. 
Az elmúlt két évben Masha is változott ebben-abban. A haját már nem festette élénk rózsaszínre, s 
szőkésbarna tincsei most portól szürkéllettek. A frizurája is olyan volt, amit egy egyszerű hajvágóval össze 
lehet hozni. 
A bőre finom papírként feszült rá a járomcsontjára, az állán és a nyakán megfeszültek az izmok. Amióta 
nem láttam, fogyott is valamennyit, és a bőre olyan barnán csillogott, amit sima napozással képtelenség 
összehozni. 
Alig tíz lépésre távolodtunk a templomtól, de ilyen erővel akár tíz mérföldre is lehettünk volna. Az épület 
eltűnt a kavargó porfelhőben, s bár akadt még idekint pár ember, a szavukat már nem lehetett érteni a szél 
vonításától. 
A sál és a szemüveg mögé is utat találó portól folyni kezdett az orrom, és könnyezni a szemem. 
– Itt megállhatunk – mondta, s azzal elengedte a kezem. 
A balján csúnyán eldeformálódtak az ujjai. Mikor utoljára találkoztunk, és megpróbált elkapni, egy furgon 
csúszóajtaját csaptam rá a kezére. 
A barátomat, Darrylt a nemzetbiztonságiak rabolták el, s én éppen a bizonyítékokat próbáltam biztonságba 
helyezni, mikor Masha akcióba lépett. Valószínűleg ő maga lepődött meg a legjobban, mikor a kezére 
vágtam az ajtót. 
Még ennyi idő után is képes voltam felidézni a csontok roppanását, és a fájdalmas, meglepett sikolyát. 
Ahogy észrevette, hogy a kezét nézem, egyszerűen az inge oldalsó zsebébe dugta. 
– Hogy ityeg, M1k3y? – kérdezte. 
– Most Marcusnak hívnak – mondtam. – És ityegett 
már jobban is. Veled amúgy mi a helyzet? Nem hittem, hogy még egyszer összefutunk ebben az életben! 
Főleg nem pont itt és most. 
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Az arcizmok rándulása a szemüveg és a sál ellenére is árulkodó volt. Tudtam, hogy mosolyog. 
– Itt volt a legegyszerűbb összefutnunk, Marcus. 
Tény, hogy nem csináltam belőle titkot, hogy ebben az évben el akarok jönni erre a fesztiválra. Hónapok 
óta posztoltam a Dolgoznék egy fuvarért az Égetett Emberre, és a Ki adná kölcsön a régi fesztiválos cuccait? 

jellegű üzeneteket a Craigslistre és a hackerspace levlistájára, hogy bebizonyítsam, kellő idő ráfordításával, 
és kellő elszántsággal bármiféle pénzhiány leküzdhető. 
Úgyhogy bárkinek, aki szerette volna megtudni, hol fogom tölteni a Munka Hetét, legfeljebb három 
másodpercébe került kideríteni. 
– Hát… szóval… nézd, Masha… Tudod, egy kicsit azért beparáztam, amikor megláttalak. Azért jöttél, hogy 
megölj? És hol van Zeb? 
– Zeb is itt van, a fesztiválon – mondta halkan. – Mikor utoljára láttam, egy kávézóban dolgozott 
önkéntesként, és épp egy jógaórára akart elmenni. Egyébként egész jó kávét főz. Jóginak viszont 
csapnivaló. És nem, nem azért jöttem, hogy megöljelek. Adni akarok neked valamit, és rád bízom, 
hogy mihez kezdesz vele. 
– Adni akarsz nekem valamit – visszhangoztam hitetlenkedve. 
– Aha. Nem tudtad, hogy errefelé csak úgy megajándékozzák egymást az emberek? 
– És egész pontosan mit akarsz nekem adni, Masha? 
– Azt hiszem jobb, ha csak akkor tudod meg, mikor már odaadtam. Sőt, neked az lenne a legjobb, ha sohase 

tudnád meg! De hát ez nem így megy. 
Úgy tűnt, magának magyaráz. Neki sem tett jót az illegalitásba vonulás. Olyan… zavarosnak tűnt. Mint aki 
bármelyik percben bekattanhat, és akkor ő maga sem tudja, hogy mit tesz majd. Régen magabiztos volt és 
kiismerhetetlen. 
Most meg félnótás. Vagy lehet, hogy csak negyednótás, és a másik negyedet a félelem adta. 
– Ma este – mondta. – Ma este pontban nyolckor felgyújtják az Alexandriai Könyvtárat. Miután 
felgyújtották, sétálj a kerítés mentén a Hat Órával ellentétes pontig. Ha nem lennék még ott, mire odaérsz, 
akkor még dolgom akadt, úgyhogy várj meg! 
– Oké – tártam szét megadón a karjaimat. – Azt hiszem, menni fog. Zeb is ott lesz? Szívesen találkoznék 
vele! 
– Valószínűleg igen – forgatta a szemét –, de feltehetően nem fogod észrevenni. Egyedül gyere, és 
sötétben! Érted? Semmi fény! 
– Nem – ráztam meg a fejem. – Nyilván tudod, hogy Ange-vel vagyok itt, és ha ő is jönni akar, nem 
megyek nélküle. És hogy ne hozzak semmiféle világítóeszközt? Temost viccelsz?! 
Ahhoz képest, hogy Black Rockban ötvenezer ember gyűlt össze, akik mindenféle gyúlékony anyagot 
hoztak magukkal, meglepően kicsi volt a halálozási arány. De még itt is közel elmebetegnek kellett ahhoz 
lenni, hogy valaki sötétedés után lámpa nélkül mászkáljon. Sőt, tulajdonképpen a plázson ennél 
veszélyesebb dolgot nem is tehetett volna az ember. 
Aki ilyesmivel próbálkozott, azokat a fesztivál résztvevői sötétagyúnak nevezték, és senki még csak meg se 
lepődött azon, ha netalán a gigantikus mutáns autók vagy motorok kerekei alatt végezte. Vagy legalábbis 
jól pofára esett párszor. 
A sötétagyúakat errefelé senki sem kedvelte. 
Masha lehunyta a szemét, és egy darabig úgy állt ott, mint egy szobor. Közben a szél ereje is alábbhagyott 
egy kicsit, bár ettől függetlenül még mindig olyan íze volt a számnak, mintha megettem volna vagy fél kiló 
homokot, a szemem pedig úgy égett, mintha paprikaspray-vel fújtak volna le. 
– Ha akarod, hozd a csajt – vonta meg végül a vállát. 
– De fényt nem. És ha még valakit magatokkal akartok hozni, és emiatt esetleg bajba kerülnétek… Ugye 
nem kell magyarázzam, kinek a hibája lesz?! 
Azzal megfordult és elvonult. Ahogy eltűnt a szemem elől, már rohantam is Ange-ért. 
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