
 

Egy belső hang azt súgta neki, hogy írja meg az angol esszéjét, mielőtt átadja 

magát az Erebosnak. De esélye sem volt, Nick túlságosan kíváncsi volt. 

Kinyitotta a tokot, Brynne kézírása láttán elhúzta az arcát, aztán bedugta a 

DVD-t a meghajtóba. Beletelt néhány másodpercbe, mire kinyílt egy ablak. 

Nem film, nem zene. Játék. 

A telepítőablak borús képet ábrázolt. A háttérben düledező torony állt 

egy kiégett táj közepén. A torony előtt, a csupasz földbe szúrt kard markolatára 

vörös kendőt kötöttek. A szélben lengedezett, mintha ez lenne az élet utolsó 

emléke egy halott világban. Fölötte felirat, szintén teljesen vörösben: Erebos. 

Nick bizsergést érzett a hasában. Feljebb tekerte a hangerőt, de nem 

szólt semmilyen zene, csak valami mély morgás, mintha vihar közeledne. 

A fiú már majdnem rákattintott a telepítés gombra, de egy bizonytalan 

érzés azt sugallta neki, hogy valamit elfelejtett... persze, a vírusölő. Két 

különböző programmal is leellenőrizte a DVD fájljait, aztán megkönnyebbülten 

sóhajtott, amikor egyik sem talált semmit. Akkor lássuk! 

A kék telepítőoszlop gyötrelmesen lassan haladt előre. Egészen 

aprócska lépésekben. Többször is úgy tűnt, mintha lefagyott volna a 

számítógép, semmi sem történt. Nick próbaképp ide-oda tologatta az egeret. 

Legalább az működött. Igaz, hogy lassan és akadozva. A fiú türelmetlenül 

fészkelődött a székén. Huszonöt százalék, ez nem lehet igaz! Ezzel az erővel ki 

is mehet a konyhába, hogy hozzon magának valami innivalót. 

Amikor percekkel később visszaért, harmincegy százaléknál járt. 

Káromkodva zöttyent vissza a székére, és megdörzsölte a szemét. Micsoda 

vacak! 

Úgy érezte, hogy egy óra is eltelt, mire elérte a száz százalékot. Nick 

belül már ujjongott, amikor a képernyő elsötétült. Majd elfeketedett. 

Semmi sem segített. Semmiféle betűkombináció vagy dühkitörés, a 

számítógépet is hiába kocogtatta meg. A képernyőn semmi más nem látszódott, 

csak a kíméletlen sötétség. 

Épp amikor Nick feladta, és már készült megnyomni a reset gombot, mégis 

történt valami. Vörös betűk bontakoztak ki a sötétből. Lüktető szavak, mintha 

egy láthatatlan szív pumpálna beléjük vért és életet. 

 

 

„Lépj be! 

Vagy fordulj vissza! 

Ez Erebos.” 

 

Na végre! Nick izgatott várakozással telve ráklikkelt az első sorra. 

 

(...) 

 

A fénysugár most erősebb volt, mint korábban – és villódzott. 

Közvetlenül Nick előtt egy aprócska tisztás terült el, aminek a közepén tűz 

lobogott. Magányos férfi ücsörgött előtte és bámult a lángokba. A fiú levette az 

ujját az egérről, mire a Névtelen azonnal megállt. 

A tűznél ülő férfi meg sem mozdult. Láthatóan nem nála fegyver, de az 

semmit sem jelentett. Lehetett akár varázsló is, emellett szólt hosszú fekete 

kabátja. Talán többet lehet megtudni róla, ha ráklikkel a figurára. Nick egere 

alig ért hozzá a férfihoz, az egyből felemelte a fejét, így megmutatta keskeny 

arcát és aprócska száját. Ugyanebben a pillanatban a képernyő alsó szélén 

felnyílt egy párbeszédablak. 

– Üdvözöllek, Névtelen! – A betűk ezüstszürkén emelkedtek ki a 

fekete háttérből. – Gyors voltál. 

Nick közelebb vezette hozzá a játékosát. De a férfi nem reagált, csupán 

a tábortűz égő fadarabjait húzta össze egy vastag faággal. A fiú csalódott volt; 

végre ráakad valakire ebben az elhagyatott erdőben, és az is csak egy száraz 

üdvözlést bír kinyögni. 

Nick akkor fogta fel, hogy választ várnak tőle, amikor felfedezte a 

következő sor elején villogó kurzort. 

– Üdv részemről is! – gépelte be. A fekete kabátos férfi bólintott. 

– Jó ötlet volt felmászni a fára. Nem sok névtelen vándor volt ilyen 

találékony. Az Erebos nagy reménysége vagy! 

– Köszönöm – felelte Nick. 

– Gondolod, hogy tovább akarsz menni? – A férfi aprócska szája 

várakozásteljes mosolyra húzódott. 



Nick már éppen be akarta írni, hogy „Persze!”, de a beszélgetőtársa 

még nem végzett. 

– Csak akkor tudsz egyesülni az Erebosszal, ha szövetségre lépsz vele. 

Ezt tudnod kell. 

– Rendben – egyezett bele Nick. 

A férfi lehajtotta a fejét, a botját pedig mélyen a tábortűz parazsába 

szúrta. Szikrák röppentek fel. Valódinak tűnik, nagyon valódinak. 

Nick várt, de a másik nem adta jelét, hogy folytatni kívánná a 

beszélgetést. Valószínűleg az összes neki szánt szöveget lejátszotta már. 

Nick kíváncsi volt, a férfi reagál-e, ha magától szólítja meg, úgyhogy a 

szövegmezőbe beírta, hogy „p#434<3xxq0jolk-<fi0e8r”. Úgy tűnt, ez 

szórakoztatta virtuális partnerét. Röpkén felemelte a fejét, majd Nickre 

mosolygott. 

Egyenesen a szemembe néz, merengett Nick, és elnyomta a 

szorongását. Úgy néz rám, mintha átlátna a képernyőn. 

Végül a férfi ismét a tűz felé fordult. 

A fiú csak ekkor vette észre, hogy halk zene szól, lágy, de fülbemászó 

dallam, ami sajátos módon megérintette. 

– Ki vagy te? – pötyögte Nick a szövegmezőbe. 

Persze nem érkezett válasz. A férfi csupán félredöntötte a fejét, mintha 

gondolkoznia kellene. De Nick legnagyobb meglepetésére néhány másodperc 

múlva szavak jelentek meg a párbeszédablakban. 

– Halott ember vagyok. – Újra Nickre nézett, mintha ellenőrizni 

akarná a szavai hatását. – Csupán egy halott. Ezzel szemben te élő vagy. Igaz, 

hogy névtelen, de már nem sokáig. Hamarosan nevet, foglalkozást és vadonatúj 

életet választhatsz magadnak. 

Nick ujjai lecsúsztak a billentyűzetről. Azért ez szokatlan volt, nem, 

inkább félelmetes. A játék egy tetszőleges kérdésre értelmes választ adott. 

Talán véletlen. 

– A halottak általában nem beszélnek – írta be Nick, aztán hátradőlt a 

székében. Ez nem kérdés volt, inkább ellenvetés. Erre tutira nem programoztak 

be megfelelő választ a tűznél ülő férfinak. 

– Ebben igazad van. Ez az Erebos hatalma. – A tűzbe tartotta a gallyat, 

majd lángolva húzta ki belőle. 

Bár Nick magának sem akarta elismerni, azért kissé nyugtalanul 

csekkolta le, hogy a számítógépe tényleg offline volt-e, vagy valaki egy kis 

tréfát engedett meg magának. 

Nem. Nem volt internetkapcsolat. Az ág lobogva égett a halott ember 

kezében, csillogása táncolt a szemében. 

A következő mondatot Nick ujjai szinte maguktól írták be. 

– Milyen halottnak lenni? 

A férfi ziháló, lihegő nevetéssel kacagott fel. 

– Te vagy az első névtelen, aki ezt kérdezi. – Szórakozott mozdulattal 

dobta be a botja maradékát a tűzbe. – Magányos. Vagy szellemekkel teli. Ki 

tudná ezt megmondani? – Egyik kezével végigsimította a homlokát. – Ha 

megkérdeznélek, milyen élni, mit felelnél? Mindenki a maga módján él, így 

mindenkinek megvan a maga halála is. – A halott férfi, mintegy alátámasztandó 

a leírtakat, fejébe húzta a kabátja kapucniját, így az most árnyékot vetett a 

szemére és az orrára. Csupán aprócska szája látszott ki. – Egy nap kétségtelenül 

meg fogod tudni. 

 

(...) 

 

Homály. Csend. Nick megpördült a székével. Miért tart ennyi ideig? 

Próbaképp kicsit nyomogatta a klaviatúrát, de az égvilágon semmi sem történt. 

– Gyerünk már! – türelmetlenkedett Nick, megkocogtatva a 

számítógépet. – Nehogy bedögölj! 

A képernyő továbbra is sötét volt, Nick nyugtalansága pedig egyre 

nőtt. Kivehette volna a DVD-t a meghajtóból, hogy még egyszer betegye, vagy 

megnyomhatta volna a reset gombot, de ezek kockázatosak voltak. Lehet, hogy 

akkor elölről kell kezdenie az egészet. Vagy egyáltalán el sem indul újra a játék. 

Hirtelen zaj hallatszott. Koppkoppkopp! Szívdobogás-szerű kopogás. 

Nick kihúzta az íróasztala legfelső fiókját, elővette a fejhallgatóját, és bedugta a 

számítógépbe. így tisztábban hallotta a zörejt, és a háttérben még valami mást is 

felfedezett. Rövid dallamot játszó kürtöket. Vadászjelzéseket juttattak az 

eszébe. Sokat ígérően hangzott. Mintha a háttérben teljes gőzzel folyna a játék, 

igaz, nélküle. Feljebb tekerte a hangerőt, közben dühöngött, amiért nem jutott 

már korábban is eszébe a fülhallgató. Lehet, hogy fontos információkról maradt 



le, figyelmeztetésekről, utalásokról. Talán így a döntő tippet sem hallhatta meg 

arról, hogyan kell folytatásra bírni a játékot. 

Nick, inkább türelmetlenségből, mint a dolgok felgyorsításában 

reménykedve, folyamatosan nyomkodta az entert. 

A kopogás elhallgatott, a fekete háttérből ismét vörös betűk 

emelkedtek ki. 

– Ez az Erebos. Te ki vagy? 

Nick nem sokáig habozott. Ugyanazt a nevet választja, amit már 

néhány más számítógépes játéknál is használt. 

– Gargoyle vagyok. 

– Mondd meg a nevedet!  

– Gargoyle! 

– Az igazi nevedet! 

Nick meghökkent. Ez meg mire jó? Ám legyen, akkor megad egy 

vezeték- és keresztnevet, hadd folytathassa. 

– Simon White. 

Ott állt vörösen a név a fekete háttérben. Néhány másodpercig semmi 

sem történt, csak a kurzor villogott. 

– Azt mondtam: az igazi nevedet! 

Nick hitetlenkedve bámult a képernyőre. Megint olyan érzése volt, 

mintha valaki visszanézne rá. Mélyet lélegzett, aztán tett egy újabb kísérletet. 

– Thomas Martinson. 

A név néhány pillanatig megint megjegyzés nélkül maradt, mielőtt 

felelt volna a játék. 

– A Thomas Martinson hamis. Ha játszani akarsz, meg kell mondanod 

a nevedet! 

Erre nem volt épkézláb magyarázat. Valószínűleg szoftverhiba lehetett, 

biztosan ezért nem fogad el semmilyen nevet a játék. Az írás eltűnt, a helyén 

nem maradt más, csak a vörösen villogó kurzor. Nick attól félt, hogy lefagyott a 

program, vagy letiltotta magát a harmadik helytelen válasz után, ahogy azt a 

mobilok is teszik három rossz PIN kód megadása után. 

– Nick Dunmore. – Félig-meddig arra számítva gépelte be ezt, hogy a 

játék a valóságot is elutasítja. 

Ehelyett a program a saját nevét suttogta a fülébe. 

– Nick Dunmore. NickDunmore. Nick. Dunmore. Mintha egy suttogó 

lény adná tovább újra és újra egy másiknak a szavakat. Egy láthatatlan társaság 

üdvözlete. 

Félelmetes volt az érzés, hogy megfigyelik, ezért Nick a fülhallgatója 

után nyúlt, hogy levegye a fejéről. Az írás azonban már el is tűnt, hangok és 

csábító zene csendült fel, a titok és kaland ígérete. 

– Isten hozott, Nick! Üdvözlünk az Erebos világában! Mielőtt elkezded 

a játékot, ismerd meg a szabályokat. Ha nem tetszenek, bármikor 

abbahagyhatod. Rendben? 

A fiú a monitort méregette. A játék hazugságon kapta. Tudta, mi az 

igazi neve. Most meg mintha türelmetlenül várna egy választ – a kurzor 

villogása egyre gyorsabb lett. 

– Igen – gépelte be Nick. Volt egy olyan bizonytalan érzése, hogy 

mindjárt megint minden elfeketedik, ha túl sokáig vacakol. Majd később, 

később töpreng. 

 

(...) 

 

Minden egyes új nappal értéktelenebb lesz a valóságom. Hangos és rendetlen, 

megjósolhatatlan és fáradságos. 

Mit is tud a valóság? Éhessé tesz, szomjassá, elégedetlenné. Fájdalmat 

okoz, betegségekkel dobálózik, nevetséges törvényeknek engedelmeskedik. De 

főként: véges. Mindig halállal végződik.  

Más dolgok számítanak, azoknak van erejük: az ötletek, a 

szenvedélyek, sőt a téboly. Minden, ami túlmutat az értelmen. 

Megvonom a hozzájárulásomat a valóságtól. Megtagadom tőle a 

segítségemet. Engedek a csábításnak, hogy hátat fordítsak a világnak, és teljes 

szívvel a végtelenségbe vetem magam. 

 

(...) 

 

A küldönc a vendégszoba egyik székén ül, amikor Sarius kicsit később, 

valamikor a délután folyamán megérkezik. A nap alacsonyan áll, és mézszínű 

sugarakat vet az ablaküvegen át. 



– Azt beszélik, hogy elég érdekesen alakult a mai nap. Mesélj nekem 

erről, Sarius. Történt valami különös? 

Nemleges választ nem fogadna el a küldönc, az nyilvánvaló volt. 

– Egy Aisha nevű lánynak volt valami idegösszeroppanás-szerűsége. 

– Tudod, hogy miért? 

– Pontosan nem. Talált valamit az angolkönyvében, amitől megijedt. 

Nem láttam, mi volt az. 

Úgy tűnt, hogy a küldönc megelégszik ezzel a válasszal. 

– Volt még más is? 

Mi is? 

– Láttam, ahogy Dan Smythe titokban fotókat készít valamiről, ami a 

parkolóban található. 

– Remek. És még? 

Sarius elgondolkodik Mit mondjon még? 

– Beszélj nekem Eric Wuról! Vagy Jamie Coxról – segít neki a küldönc. 

Tud mindenről, döbben rá Sarius. Ellenőriz engem. 

– Egymással beszélgettek. 

– Miről? 

– Fogalmam sincs. 

– Nagy kár. 

A küldönc fiatalos mozdulattal pattan fel a székről. Az aprócska 

szobában emberfelettien nagynak tűnik. Az ajtóban még egyszer visszafordul, 

mintha épp eszébe jutott volna valami. 

– Aggódom – jegyzi meg. – Az Erebosnak ellenségei vannak, akik 

egyre erősebbek lesznek. Ismersz néhányat közülük, ugye? 

Sarius fejében cikáznak a gondolatok. Emilyról meg Jamie-ről nem fog 

beszélni, semmiképpen sem. Esetleg Ericről? Nem, inkább azt sem. De valamit 

mondania kell, méghozzá gyorsan, mert a küldönc türelmetlennek látszik. 

– Azt hiszem, Mr. Watson nincs jó véleménnyel az Erebosról. Habár 

nem tudhat róla túl sokat, de próbálja kifaggatni az embereket. 

– Értékes információ. Köszönöm. 

A küldönc mosolya szinte melegséget áraszt. 

– Most siess! Bőséges jutalomban részesül, aki elhozza nekem az 

aranysólyom tollát. 

– Milyen aranysólyom? – kérdi Sarius, de a küldönc már hátat 

fordított, majd egyetlen szó nélkül elhagyta a helyiséget. 

 


