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1. FEJEZET
Fred és Ellie

Fred és Ellie Stone ikrek voltak. Azt viszont sosem 

tudták pontosan, hogy egypetéjûek-e. Az biztos, 

hogy ugyanazon a napon születtek (szeptember 20-án, 

tizenegy évvel ezelôtt), és a szüleik is ugyanazok voltak 

(Eric és Janine). Ám a nevük Fred és Ellie volt. Egy fiú és 

egy lány pedig soha nem lehet egypetéjû ikerpár.1

Mindenesetre ugyanolyannak érezték magukat. Sôt, 

néha úgy érezték, még azt is tudják, hogy mire gondol a 

másik. És képesek voltak akár 200 méterrôl is leolvasni 

a másik szájáról, hogy mit mond. És nagyon hasonlítot-

tak egymásra. Mindketten szemüveget hordtak, és az idô 

nagy részében iskolai egyenruhát (pedig az nem is volt 

1 Egy fiú-lány ikerpár csak kétpetéjû lehet, egypetéjû sohasem. De ne 
akarjátok, hogy elmagyarázzam, mi a különbség. Az bonyolult.
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kötelezô a suliban). És törté-

netünk kezdetén mindket-

ten fogszabályzót viseltek 

a felsô fogsorukon.

Ráadásul mindketten 

ugyanazokat a dolgo-

kat szerették. Például: a 

szuperhôsöket, a japán 

fantasy animéket, a képre-

gényeket, a matekot (igen, 

tényleg szerették a matekot, 

néha azt játszották, hogy „Ki tudja 

tovább sorolni a pí tizedesjegyeit?”); de ami a legfonto-

sabb: a videojátékokat. Az összeset, de közülük is a FIFA, 

a Street Fighter, a Super Mario és a Minecraft voltak a 

kedven ceik. A soknak egyáltalán nem nevezhetô zseb-

pénzüket is kizárólag azért gyûjtögették, hogy megvehes-

sék ezeknek a legeslegújabb verzióit.

Ellie azonban – meg kell hagyni – jobb volt a játékok-

ban, mint Fred.1 De Fred ezt nem bánta. Tudta, hogy a 

1 Akadt azért egy valami, amiben Fred volt a jobb: a karakterek sze-
mélyre szabásában. Az összes játék összes karakterét át tudta alakí-
tani úgy, hogy sokkal jobban nézzen ki a képernyôn; megváltoztatta 
a hajukat, a szemüket, a bôrük színét, vagy épp a fogukat; bármilyen 
méretüket vagy alakjukat. Fred néha úgy érezte, hogy ezt még talán 
jobban is élvezi, mint magát a játékot. 
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nôvérének gyorsabbak az 

ujjai, és jobb a szem-kéz 

koordinációja is. És bár 

néha eléggé felhúzta 

magát, ha veszített, 

máskor mégis élvezet-

tel szemlélte, ahogy a 

nôvére ujjai csak úgy 

száguldoztak fel-alá a 

játékkontrollerjén, mint-

ha éppen valami klasszikus 

concertót játszana. És amikor azt 

mondtam, hogy az ô kontrollerjén, azt komolyan gondol-

tam. Ellie és Fred ugyanis mindig a saját kontrollerjüket 

használták. Ellie különösen kényes volt arra, hogy melyik 

az övé. A kontroller kialakítása és súlya tökéletesen illett 

a stílusához – jóllehet az avatatlan szem és kéz számára 

mindkét egység tökéletesen egyformának tûnt.

Ezért is volt olyan szomorú, ami végül is történt vele.
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2. FEJEZET
Eric

Eric Stone – akárhogy is próbáljuk szépíteni a dol-

got – kövér volt. Jó, valójában lehet ezt szebben is 

mondani; Eric gyakran fogalmazott így, amikor magát 

vastagcsontúnak, termetesnek vagy olyasvalakinek állította 

be, aki rettenetes vízfelhalmozódástól szenved. Valójában azon-

ban egyszerûen kövér volt. Mert túl sokat evett. Nem ret-

tenetes vízfelhalmozódástól szenvedett, hanem rettene-

tes baconösszendvics-felhalmozódástól.

Az igazság kedvéért el kell mondanunk, hogy Eric so-

kat diétázott – általában a felesége, Janine és a gyerekei 

állandó noszogatására.

Volt már rostgazdag- és kalóriaszegény diétán, gyü-

mölcslé- és gyümölcslémentes diétán, káposztaleves- és 

mentás borsó diétán, de még olyanon is, amit ô maga 
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talált ki, amikor csak banános muffint és sajtot evett. 

Próbálta már az 5:2-es diétát, a 6:1-es diétát, a 2:5-ös 

diétát, de még a 17:28-as diétát is (ami azt jelentette, 

hogy naponta 17:27 és 17:29 között nem evett semmit). 

Járt a Súlyfigyelôkhöz, az Anonim Csokoholistákhoz, a 

Mázsás Önsegítôkhöz, és a Vastagcsontú Termetes Ba-

conösszendvics-felhalmozók Kerekasztalához, Ahol Azon 

Nyafognak, Hogy Nem Az Ô Hibájuk (valójában ez utóbbi 

Janine elnevezése volt Eric összes diétás csoportjára).

A gond csak az volt, hogy Eric egyik diétától sem fo-

gyott egy szemernyit sem. Sôt, valójában inkább csak hí-

zott tôlük, mivel akárhányszor felhagyott az egyikkel – és 

jellemzôen 4-5 nap után mindig felhagyott velük –, min-

dig a testsúlya ötszörösének megfelelô baconös szendvi-

cset zabált be.1

Eric akkor is éppen egy baconös szendvicset falt – az 

elsôt azóta, hogy abbahagyta a Héjában Sült Krumpli 

diétát, amelyet két teljes napig csinált (ebben az ember 

csak a héjában sült krumpli héját ehette, esetleg valami-

lyen zsírszegény öntettel, amibe Eric értelmezésében a 

1 A helyzeten az sem segített, hogy Eric egy szupermarketben dol-
gozott kereskedelmi üzletvezetôként, bármit is jelentsen ez. (Tudom, 
hogy illene tudnom, de nem tudom. Sosem értettem, hogy az ilyes-
fajta megnevezések pontosan mit takarnak). Így Stone-ék hatalmas 
kedvezményeket kaptak az élelmiszerekre, különös tekintettel a ba-
conre, Eric pedig annyit hordott haza, hogy még a kedvezményre is 
extra kedvezményt kapott. 
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majonéz is beletartozott) –, amikor az a dolog, ami Ellie 

kontrollerjével történt, megtörtént.1

Bizonyos tekintetben a baconös szendvics volt az oka 

az egésznek. Ugyanis akárhányszor Eric Stone egy diéta 

után baconös szendvicset evett, olyannyira elmerült a 

zsíros-sós bacon és a barna szósszal vastagon megkent 

kenyérszeletek élvezetében, hogy minden másról megfe-

ledkezett; sôt, még a szemét is lehunyta. Szó szerint tel-

jesen belefeledkezett a baconös szendvicsébe.

Ám sajnos éppen akkor, amikor elmerült az aktuális ba-

conös szendvicsének élvezetében, le is huppant a tévé 

elôtti kanapéra, egyik kezében a tányérral, a másikban a 

szendviccsel… AZ ALSÓGATYÁJÁBAN.

A nagy, szürke, 1987-ben vásárolt fecske-szabású AL-

SÓGATYÁJÁBAN.

Azt tervezte, hogy hamarosan kinyitja a szemét, és 

tévét néz. De ez még várhatott egy kicsit. Legalább ad-

dig, amíg tökéletesen kiélvezte a csodás, sós ízt. Addig, 

amíg… „Áú!!!” – kiáltott fel hirtelen Eric, tágra nyílt 

szemmel.

– Mi az? – kérdezte Janine anélkül, hogy levette vol-

na a szemét a „Pénz a padláson” adásáról. Janine Stone 

soha egyetlen részt ki nem hagyott volna, és meg volt 

1 Tudom, hogy itt kétszer egymás után van az, hogy „történt”. Ne za-
varjon titeket.



róla gyôzôdve, hogy egy szép napon ô is talál majd vala-

mit a padláson, amivel milliókat kaszálhat. Ami enyhén 

fura volt, tekintve, hogy Stone-ék egy földszinti lakásban 

 éltek.

– Ráültem valamire, Jan! – felelte Eric.

– Hát akkor szállj le róla – mondta erre Janine, és to-

vább bámulta a képernyôt, miközben a család macskáját, 

a lompos, fehér, Kaparcy Manci névre hallgató bestiát 

simogatta.

– Nem tudok!

– Hogyhogy?



– Azt hiszem… azt hiszem, beragadt!

Eric felállt.

Megfordult, háttal a feleségének. A nyilvánvaló fájda-

lom ellenére érdekes módon egy pillanatra sem hagyta 

abba a baconös szendvics eszegetését.

– Látod? – kérdezte.

– Hogy érted azt, hogy látom-e?

Eric hátrapislantott a válla felett. – Hagyd már a Pénz a 

padlásont! Csak egy pillanatra!

Janine Stone hangos, méltatlankodó ciccegés köze-

pette, erônek erejével levette a tekintetét a tévérôl, és 

Kaparcy Manci bundáján keresztül a férje 

hátára emelte. Majd lejjebb pillantott.

– Az meg micsoda? – kérdezte.

– Mi micsoda?

– Az a fekete dolog. Ami a gatyád-

ból áll kifelé.

– Hát én is ezt szeretném tudni! 

– kiáltotta Eric. – Nem a ki-

álló fele érdekel, hanem 

ami a hátsómat szúrja!

Újabb ciccegés hal-

latszott. Eric egy-

szer azt mondta 

a kollégáinak 
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– csendben, az ebédlôben, egy baconös szendvics fö-

lött –, hogy ha a felesége hang lenne, ciccegés lenne.

– Az ég szerelmére, Eric. Hajolj le!

Eric úgy tett, ahogy parancsolták. Rövid csend állt be, 

amíg Janine – És Kaparcy Manci – megbámulta az eléje 

táruló látványt. Eric szinte hallotta, ahogy bámulják. Vé-

gül Janine azt kérdezte: – Hogy a manóba sikerült ezt oda 

beszorítanod?

– Hogy a manóba sikerült mit beszorítanom?

– A VIDEÓJÁTÉK-KONTROLLEREMET! – harsant fel 

egy másik hang.

Ellie hangja volt. És nagyon dühösnek tûnt. Ami nem 

csoda, hiszen a nappaliba lépve az a látvány fogadta, 

amint az édesanyja enyhén utálkozó kifejezéssel nyúl a 

legféltettebb kincséért, ami éppen az édesapja 1987-es, 

fecske-szabású alsógatyás ülepébe szorult be.
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3. FEJEZET
Cyberdodo

A baleset során Ellie kontrollerje tulajdonképpen 

nem is ment tönkre. Csak az irányítógombja kila-

zult egy kicsit, és az X gomb úgy nézett ki, mintha félig 

kifordult volna a rá ható nehézkedési erôtôl, amely Eric 

farpofái között érte. De végül is mûködött. Valameny-

nyire. Leszámítva, hogy amikor rezgett – mint ahogy a 

kontrollerek szoktak, például amikor valaki kapufát lô a 

FIFA-ban, vagy egy robbanás van a Call of Duty-ban – El-

lie-nek az a benyomása támadt, hogy valósággal össze-

rázkódik, méghozzá valami más ok miatt.

Mondjuk azért, mert egy rövid idôre egy nagyon kelle-

metlen helyre szorult be.

Egy szó mint száz, Ellie többé már nem igazán szerette 

kézbe venni kedvenc kontrollerjét. És ezt a család minden 
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tagja – Erickel az élen – tökéletesen megértette. Eric, aki 

valójában remek fickó és jó apa volt – még akkor is, ha a 

baconös szendvicset legalább annyira szerette, mint a tu-

lajdon gyermekeit –, egészen odáig ment, hogy megígérte 

Ellie-nek, hogy hajlandó egy új kontrollert venni neki. Fel-

téve, ha senkinek nem árulja el, hogy mi történt a régivel.

Eric ígéretének másnapján Fred és Ellie az iskolai számí-

tógépteremben ültek. Jó, tulajdonképpen nem volt igazi 

számítógépterem. Az Awbotz Wood Középiskola jó sulinak 

számított – fogjuk rá –, de pénze egyáltalán nem volt. Így 

hát az úgynevezett számítógépterem valójában egy takarí-

tószertár volt, amelybôl kipakolták az összes takarítószert, 

és egy nyolcéves laptopot tettek fel az egyik polcra, ame-

lyen korábban félig telt toalettkacsás flakonok sorakoztak.

De Fredet és Ellie-t ez nem zavarta. Ugyanis éppen a 

kedvenc videojátékos oldalaikat látogatták végig, és a 

legújabb kontrollerekrôl írt véleményeket olvasgatták. 

Ellie különösképpen élvezte a dolgot.

– Akik nem játszanak, nem is tudják, hogy ez milyen – 

magyarázta éppen. – Azt hiszik, hogy a kontrollerek mind 

fekete mûanyagból vannak, tele gombokkal, hozzákötve 

egy konzolhoz. De mekkorát tévednek! Ezt nézd!

Fred, aki általában udvariasan hallgatott, amikor Ellie 

teljesen lázba jött valami játékkal kapcsolatos dologtól, 
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most csak bólintott. Ellie-nek igaza volt. Ahogy pillana-

tok alatt végigkattintgatott egy-egy oldalt – hiszen jó já-

tékosként az egérrel is remekül bánt – a kurzor nyomán 

rengeteg különféle kontroller jelent meg a képernyôn.

Feketék, szürkék, ezüstök, szivárványszínûek, terepmin-

tásak, focicsapat-színûek; kis irányítógombos, nagy irányí-

tógombos, váltóval és kormánnyal ellátott példányok; kék, 

fehér, vörös és sárga fénnyel világítók; recés, sima és bôr-

bôl készült, vagy a kéz alakját követô fogantyúval ellátottak; 

fülhallgatóval, mikrofonnal és hangszórókkal felszereltek; 

de még olyanok is, amelyek tökéletesen személyre szab-

hatók voltak – akár az ember saját nevét is formázhatták!

– A két L az Ellie-ben lehetne a fogantyú! – lelkende-

zett a lány.

– Aha – bólintott Fred, és megpróbálta elképzelni a 

dolgot a saját nevével. Talán ha a Fredericket használná, 

az F és a D lehetnének a fogantyúk… de lehet, hogy a 

Frederick túl hosszú lenne egy kontrollerhez. Eléggé ké-

nyelmetlenül kellene tartania a két kezét.

– Milyen böngészôt használtok? – kérdezte a fogjuk- rá-

hogy-barátjuk, Stirling, azon kevés tanulók egyike, akik 

gyakran megfordultak a gépteremben. A fiú Ellie mögött 

állt, és a válla fölött bámulta a képernyôt.

– Böngészôt…? – mélázott Ellie, hátra sem fordulva. 

– Fogalmam sincs. Talán Safarit?
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Stirling a húgára, Scarletre pillantott. Kitört köztük a 

röhögés.

– Safarit! Atyaég, atyaég, atyaég! – skandálták egyszerre.

Ellie Fredre nézett, aki visszabámult rá. Stirling és 

Scarlet nagyon értettek a technológiához, és erre nagyon 

büszkék is voltak. Ez volt az egyik oka, hogy Fred és El-

lie inkább csak fogjuk-rá-hogy-barátnak tekintették ôket, 

nem igaziaknak.1

– Miért, az baj? – kérdezte Ellie.

– Bajnak nem baj, hacsak nem akarsz egy igazán menô 

böngészôt… – kezdte Stirling.

– …amelyik dizájnban és sebességben is ott van – 

folytatta Scarlet. – Mondjuk a letöltéseknél – tette még 

hozzá készségesen.

– Mert akkor inkább másikat javasolnánk, ugye, Scar-

let…?

Scarlet izgatottan bólintott. – Mondjuk az Allegrót? 

– vetette fel. – Vagy ott a QuickSmart? A ProCessor? Az 

Internet Ding-Wing? A Paloma’s World? A Browzzzer?

– Mind jó – bólintott Stirling. – De ami engem illet, a 

1 Egy másik ok a nem mindennapi frizurájuk volt. Stirling és Scarlett 
édesanyja nemrégiben újraházasodott, és egy fodrászhoz ment fele-
ségül. Az illetôt Mr. Bodzsarovnak hívták, és a jelszava az volt: „Az én 
frizuráim [és így a mostohagyerekeié is] az Óhazát idézik!” Hogy ez 
mit jelent, a fantáziátokra bízom.
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böngészôk táplálékláncának tetején jelenleg a Cyberdo-

do áll!

– Hát persze, a Cyberdodo!

– Sose hallottam róla – közölte Ellie.

– Hol írták? A Twitteren? – kérdezte Fred.

– A Twitteren? Jézusom, jézusom, jézusom! – süvöltöt-

ték a testvérek.

– Mi vagy te, nyugdíjas? – hüledezett Stirling. – Nem, a 

Cyberdodóról beszél mindenki az…

– Infragrammon? – vetette fel Scarlet. – A Wizz stream-

en? A Quack-on? A FaceTube-on? A Pintereskován? 

A DerPooderBruderen?

Stirling a fejét rázta. – …a Chat-A-Teeren!

– Chat-A-Teer! Hát persze!

Ellie, aki az egész felhajtás közepette is kitartóan bá-

multa a monitort, végre hátrafordult. – Stirling, Scarlet. 

Hadd kérdezzek valamit! Fenn vagytok ti egyáltalán a kö-

zösségi oldalakon?

Azok összenéztek. Majd a fejüket rázták.

– Egyáltalán odaülhettek otthon a gép mellé, szülôi fel-

ügyelet nélkül?

Scarlet és Stirling újra egymásra pillantottak, és újabb 

fejrázás következett.

– Anya azt mondja, hogy majd ha ötödikesek leszünk 

– motyogta Scarlet.



25

Ez volt a másik oka, hogy Scarlet és Stirling csak a 

fogjuk-rá-hogy-barátaik voltak: másodikba és harmadikba 

jártak. Egyikük nyolc-, másikuk hétéves volt.

– Jól van, iHôsök… – mondta Ellie, és visszafordult a 

géphez. – Akkor a javaslataitok még várhatnak. Legalább-

is amíg…

– Nocsak, nocsak, nocsak.

Ez nem Stirlingtôl vagy Scarlettôl jött. Amint Ellie és 

Fred hátrafordult, a kicsiket mintha a föld nyelte volna el.

A helyükön pedig a suli másik ikerpárja állt: Isla és 

Morris Fawcett.

– Jaj, ne – nyögött fel Fred.




