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– Figyelj, Szánya! – szánta rá magát a kérdésre Szivercev. – Elgondolkodtam… Taranyenko 

engem csak úgy rád akasztott, megfigyelőnek. De te sokkal barátságosabban kezelsz. 

Egyszerűen úgy, mint egy bajtársat, akivel egy csapatban játszol. 

– Mert mi egy csapatban is játszunk – vágta rá Pszich. – De elmondanád, mire jó a megfigyelő? 

Hogy el ne meneküljek? Előled meglépni nem lenne gond, hisz lesír rólad, hogy nem vagy egy 

stalker, és bocs, de igazából nem is látszol harcos típusnak. Csodálom, hogy lőni tudsz. És 

magad sem érted igazán, hogy miért pont téged küldött Taranyenko. Igaz? 

– Hát – válaszolt zavartan Ványa. – Nagyjából… igen. Úgy értem… nem. Nem értem. 

– Akkor mi okom lenne haragudni rád? Észrevettem, hogy normális ember vagy, bár sem 

segíteni, sem hátráltatni nem vagy képes, azt nem hiszem, hogy szándékosan akadályozni 

akarnál. Így legalább nem vagyok egyedül, van kivel beszélgetni. Sőt, te művelt ember vagy, 

nem olyan, mint a legtöbben errefelé… Akiket csak a nyelési és a szerzési reflex vezérel. 

Őszintén szólva, már kezdtem lassan kiborulni a kommunikációhiánytól. Így amikor 

Taranyenko mellém rendelt, nagyon megörültem. Isten bizony, nem hazudok. 

Szivercev felsóhajtott – nem volt túl boldog. 

– Úgy tűnik, nem érted – folytatta Pszich. – Amikor a bárban beszélgettünk, Taranyenko még 

úgy gondolta, hogy el kell fognia és meg kell ölnie, úgy értem, miután kipréselte belőlem a 

duplikátort. De amikor négyszemközt beszéltünk, sikerült megértetnem vele, hogy tényleg át 

akarom adni neki azt az ördögi masinát, önként. És úgy tűnik, Taranyenko hitt nekem. 

Legalábbis abból, amiket mondott. 

Szivercev ismét felsóhajtott. Határozottan kimerítette, hogy szinte semmit sem ért ebből a 

bonyolult, és a pokolba is, végeláthatatlan játszmából, aminek a szabályait sem ismeri, azt 

viszont pontosan látja, hogy a vége rossz lesz. 

Még az este megállapodtak Pszichhel, hogy reggel „lustálkodnak”. Más szavakkal – alszanak, 

míg akarnak, nincs hová sietniük, és keddig még van három napjuk. Hosszú és dologtalan. 

Másnap be is tartották a megállapodást. Sokáig aludtak, majd hosszasan heverésztek, és lustán 

diskuráltak, mindenki a saját sarkából. 

Pszich tegnap szólt, hogy ne feküdjön felső ágyra – fülledt, és nem esne jól, ha álmában beverné 

a fejét a plafonba. Alul jobb. Szóval Szivercev úgy érezte magát, mint egy hálókocsiban – oldalt 

fal, fölül polc. Azaz egy rács, matraccal. Viszont a folyosón az asztal helyén egy másik emeletes 

ágy, üresen, és a társa is jóval messzebb van, mint a szokásos kupékban. És ablak sincs. De 

mindezzel együtt, kellemes. 

– Figyelj, Szánya! – Szivercev végül csak összeszedte a bátorságát, és úgy döntött, kihasználja 

az alkalmat, hogy Pszich hajlandó beszélni. – Mire jó ez a duplikátor? Mit csinál? Én tényleg 

nem értem, mire ez a felhajtás körülötte. 

Pszich titokzatosan kuncogott: 

– A megnevezése mit mond? 

– Lemásol valamit? – bökte ki óvatosan Ványa a legegyszerűbbet. 

– Így van! Nemcsak valamit, de bármit. Tényleg bármit. Ha akarod, egy pénzköteget, és ha azt 

akarod, egy üveg vodkát. 

– Tényleg, korlátlanul bármit? – hitetlenkedett Szivercev. 

– Hát… majdnem. Csak a méret számít – ami nem fér bele a széfbe, azt nem tudod lemásolni. 

Meg az élőlényeket sem. Mármint ami életben van. Egy kolbászos szendvics – mehet, de egy 

madár, egér vagy csótány – nem. Csak kárba vész. 

Széf! – gondolta Szivercev. – Emlékszem, Kardán csapata egy széfet cipelt, amikor először 

voltam a Zónában! Később a főnöknek számtalanszor hoztak ilyen páncélszekrényeket… 

Élőlényt, azt mondja, nem másol… Érdekes… 

– És például a döglött csótányt lemásolja? Tűre szúrva? 

– Nem! – rázta meg a fejét Pszich. – Nem másolja. Nem tudom, miért. 
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Szivercev erősen elgondolkodott. Tulajdonképpen egyértelműen beigazolódott a feltételezése: 

átkozottul sokatmondó a megnevezés. Duplikátor. A banditáknak és a sefteseknek aranybánya! 

Szó szerint arany. Pénzt gyártani, természetesen, nem túl okos ötlet – kinek kell egy hegynyi 

bankó, köztük számtalan azonos sorozatszámmal? Talán, ha minden másolatot tucatnyi másik 

csomagból készítenek. De egy nem túl ritka briliáns, smaragd, aranyrúd, vagy mondjuk, egy 

kiló heroin – már más kérdés. Azzal már lehetőség nyílik a szó legigazabb értelmében a 

semmiből pénzt csinálni. 

Aztán Szivercev arra gondolt, hogy e felmérhetetlen értékű díj iránt még mindig mennyire 

vérszegény az érdeklődés. Hogy csak Taranyenko és Pokatyilov versenyeznek érte. 

Kétségtelen, hogy nem jelentéktelen emberek, de ez itt olyasmi, ami a nagyhalak érdeklődését 

is felkeltheti. Vagy csak egyszerűen még nem szivárgott ki az információ? Lehetőségek, 

variációk, variációk százai… 

– Hé, nagyon elrévült a tekinteted – vigyorgott az átellenes sarokból Pszich. – Álmodozol? 

Helyes, eleinte én is álmodoztam. És egy ideig még hittem is abban, amit elképzeltem. 

– Már nem hiszel? – kérdezte leverten Szivercev. Kissé kellemetlenül érezte magát, hogy a 

másik ilyen könnyen kitalálta a gondolatait. De ha megnézzük, mégis milyen gondolatok 

merülhetnének fel egyáltalán? Banálisak és kiszámíthatók. 

– Most már alig várom azt a percet, amikor végre megszabadulhatok attól a holmitól – vallotta 

be felsóhajtva Pszich. – Mert hát a pénz az pénz, de vannak fontosabb dolgok is.  

– Például? 

– Például az élet, Ványa. Elmarni egy darabka húst a gonosz és éhes farkasok elől, nem 

veszélytelen. Főleg, ha te magad is csak egy aprócska és nem igazán erős farkas vagy. Ezt már 

megértettem. És már mindent eldöntöttem… Ha van most nálad valami értékes, készíthetünk 

belőle néhány másolatot, ez nem probléma. De többet nem ajánlanék. Mellesleg Taranyenkónak 

is pont ezeket a szavakat mondtam: tudod, haver, a farkasok erősebbek nálunk. 

– És erre Taranyenko? – Szivercev kíváncsian felkönyökölt. 

– Semmit – mondta Pszich. – Nevetett. 

– M-gen… 

Szivercev az órájára nézett. Délután négy óra volt. 

– Hohó! Négy óra! Annyit aludtam itt, mint az utóbbi három hónapban a Zónában összesen. 

– Igen, azt hiszem, elég a heverészésből. – Pszich ásított és nyújtózkodott. 

– Elmehetnénk a bárba? – javasolta elgondolkodva Szivercev. – Sörért… Vagy valami 

erősebbért. Úgysincs semmi dolgunk. 

– Nem, Ványa – mondta bánatosan Pszich. – Én nem mehetek ki, azonnal átharapják a torkom. 

– Tegnap is kijöttél, nem? 

– Tegnap kockáztattam. Tudatosan. Mert mindenképp beszélnem kellett Taranyenkóval. És az 

időpontot is jól megválogattam, igen. Akkor ki tudtam menni, főleg azért, mert míg a 

főnököddel tárgyaltam, egyik kurafi sem mert a közelembe jönni. De ma semmiképp nem lenne 

jó. Taranyenko nincs itt. Az lehet, hogy a bárig még eljutunk. Még az is, hogy biztonságban 

megihatunk egy sört. De aztán elkapnak minket. Pontosabban, engem elkapnak, te szinte senkit 

sem érdekelsz. Vagy szép csendben eltesznek téged is láb alól, nekik így az egyszerűbb, tudod. 

Nem, Ványa, lapítunk csendben, mint az egerek. Aztán kedden megérkezik a páncélos a 

Mocsárba, gyorsan odamész hozzá, de nélkülem. 

– Egyedül? – csodálkozott Szivercev. – Hé, én még nem jártam egyedül a Zónában… És 

őszintén szólva, nem is áll szándékomban. 

Pszich kissé elgondolkodott. 

– Rendben, meglátjuk – mondta bizonytalanul. – Még van időnk mérlegelni a lehetőségeket. 

Frissítsük fel magunkat! És csak mellékesen, szíverősítőért nem kell a RAD-ba menni. Sört 

nem tartok, de azért akad itt valami. 

Pszich félredobta a takarót, és felállt. Felhúzta az alsóját, és kiment a fürdőbe mosakodni. 
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Mosakodni persze csak vizespalackból tudtak, bár a fürdőszoba csapjából csöpögött valami 

folyadék. Viszont Pszich lebeszélte a használatáról. Szivercev természetesen nem ellenkezett. 

A fenébe, a fogkefémet elfelejtettem elhozni! – gondolta bosszúsan Szivercev. – Meg a Lacalutot 

is, a kedvencem… 

A megszokott fogmosóeszközei nélkül Ványa elég szerencsétlenül érezte magát, csak a csupasz 

ujjával tudta megdörgölni a fogait, de ettől sem lett sokkal jobb. Ez így is lesz még öt napig… 

Pszich egy ideje már a konyhában foglalatoskodott, és ekkor Szivercev hirtelen felderült. 

– Szánya! – kiáltott ki a fürdőszobából. – Nincs nálad véletlenül fogkrém? 

– Véletlenül akad. Miért? 

– Milyen? 

– A franc tudja, nem emlékszem! A tiéd valami újmódi lehet. Az enyém talán Ftorodent, valami 

tárolóból való, jó régi, bocs. Adjak? 

– Ide vele! 

Szivercev átment a hálószobán, és odaért a központi terembe. Pszich a hátizsákjában 

pakolászott a konyhaasztalon. 

– Itt kell legyen valahol, a fenébe is! – mordult fel Pszich, a hátizsák mélyén turkálva. Végül 

előhúzott egy tubus Rocs fogkrémet. 

– Na végre! Tessék. – Pszich Szivercev felé nyújtotta a pasztát. – Keféd van? 

– Nincs. Fogkefe is van nálad? 

– Hé! Nálam minden van – súgta meg bizalmasan Pszich, majd ismét elmerült a hátizsákjában. 

Amikor néhány személyes holmijával együtt egy kis vászonzacskót is kivett a hátizsákjából, 

kicsúszott belőle egy fényes fémtárgy, amit Szivercev először valami sebészeti eszköznek 

nézett, mint egy érszorító vagy egy csipesz, de aztán elbizonytalanodott, és úgy döntött, hogy 

ez egy telefonokhoz vagy PDA-khoz is használható, kétágú teleszkópantenna lehet, összetolva. 

Pszich hirtelen megfeszült. Legalábbis Szivercevnek úgy tűnt. 

– Meg is van! – mondta tartózkodó hangon a stalker, még a csomagban kotorászva, és végül 

előhúzott egy hosszúkás, kék műanyag tárgyat, akkora, mint egy emberi kéz hüvelykujja, csak 

szögletes, téglalap alakú. Az egyik végén egy skarlátszínű kupak látszott. 

Szivercev némileg meglepve vette át a titokzatos tárgyat, próbálta kitalálni, mi a fenét adott 

neki Pszich, bár a szavai egy bizonyos tárgyra utaltak, nevezetesen a fogkefére. Aztán Ványa 

rájött, hogy le kell vennie a kupakot. 

Nos: a piros kupakot meg lehet fordítani, a kék műanyagrész meg egy üreges tok, ami a fogkefe 

fejét rejti. A kefe sörtéi ritkásak, masszírozóbetét nélkül, és ráadásul rendkívül kemények, 

durvák.  

– Drága anyám! – döbbent meg Szivercev. – Ez valami gyilkos szerszám? Kínaiak 

barkácsolták? 

– Ereklye – sóhajtotta nosztalgiázva Pszich. – A Szovjetunióban készült. Magamnak tettem 

félre. Soha sem használtam. A tiéd lehet, tedd el! 

– Köszönöm. – Szivercev ironikusan a szívére tette a kezét a fogkrémmel, és kimérten 

meghajolt. – Meg fogom őrizni! 

Szivercev figyelmét nem kerülte el az a tény, hogy a fémdarab kicsúszását a zsákjából, Pszich 

a retro fogkefe felkutatása közben diszkréten figyelmen kívül hagyta, és az még mindig ott van 

ahol addig. Ványa ezen elgondolkodott egy pillanatra, miközben visszafelé tartott a 

fürdőszobába.  

A kefe tényleg nagyon kemény volt, az nem vitás, a fogkrémet meg valószínűleg gyerekeknek 

szánták, mert karamellíze volt. De ezeket használni még mindig sokkal jobb, mintha csak 

végigdörzsölné a fogait a csupasz mutatóujjával. Szivercev vidáman és felfrissülten tért vissza 

a központi szobába. 

– No, hogy érzed magad? – kérdezte Pszich. 

– Mint aki becsiccsentett! – jelentette ki őszintén Szivercev. 
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– Rögtön mind a ketten becsiccsentünk – mondta Pszich és kacsintott. – Nézd csak, mim van! 

– És felemelt egy üveg bort, fehér-zöld címkével az elején. 

„Masszandra” – állt a címke fő helyén. Alatta pedig – „Krími fehérbor”. Meg egy képecske – 

kastélyforma épület toronnyal, előtte ciprusok és alatta négy stilizált kitüntetés. 

– E-e-e-z igen!!! – csodálta meg Szivercev, igazán őszintén. 

– Az ifjúság itala – mondta Pszich. – Igazából április huszonötödikét szerettem volna 

megünnepelni. Ez a második születésnapom, amikor a teherautó elütött, de nem sikerült teljesen 

belehalnom. Az idén volt a negyvenedik évfordulója. De nem volt velem senki. 

Fémbögrékbe töltött a borból; Szivercevnek valósággal remegtek az orrcimpái, olyan kellemes 

volt az illata. 

– A nővérem elrejtett egy ilyen üveget a kredencben – folytatta az emlékezést Pszich. – Talán 

tízéves lehettem, és… nos, úgy döntöttem, megkóstolom. Nagyon ízlett! 

– Nagyon kikaptál? – kérdezte Szivercev, jól ismerve a helyzetet, ami minden orosz férfi 

emlékeiben szerepel. 

– Egyáltalán nem! – mondta büszkén Pszich. – Azt hiszem, senki sem vette észre. Nem ittam 

meg mindet, kitöltöttem egy ujjnyit egy pohárba, aztán visszatettem a helyére. De amikor volt 

pénzem, már a középiskolában, csak ilyen Masszandrát ittam. No meg, amikor néha kerül jó 

vörösbor a boltokba, azt is. Egészségünkre! 

– Egészségünkre! 

A bögrék fémes csengéssel találkoztak. 

Valószínűleg azelőtt Szivercev sosem ivott tisztességes bort, a krími fehér az acélbögrében 

valódi ambróziának tűnt számára. 
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