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21.  A SZÖK ÉS

„Hamarosan elérkezik az idő, amikor az emberek által tanított gépek 

önálló döntéseket is tudnak majd hozni. Ez lesz a szingularitás pillanata 

– amikor az általunk fejlesztett mesterséges intelligencia túlnő rajtunk és 

önálló életre kel. Az első gép öntudatra ébredésével kezdődik el a jövő, és 

én azon dolgozom, hogy ennek a jövőnek aktív szereplője legyek.” 

Alex Cunning, a Singalex Co. igazgatótanácsának elnöke 

Alma éjfél körül aludt el a kanapén, miután elmajszolt egy fél hawaii 

pizzát, amit a szakállas rendelt. Bár remélte, hogy a pizzarendelés 

közben fogva tartója kénytelen lesz bemondani a futárnak a címét, 

csalódnia kellett, mivel a férfi  interneten keresztül rendelte meg a 

vacsorát. 

Noha rettentő kimerültnek érezte magát, mégsem tudott mélyen 

aludni, mert minduntalan felriadt a férfi  horkolására. Egy darabig 

mérgelődött, de aztán hirtelen ráébredt, hogy a zavaró, fűrésze-

léshez hasonlító hang egyben azt is jelenti, hogy fogvatartója mé-

lyen alszik. Talán most alkalma nyílhat a szökésre! Puha, nesztelen 

mozdulatokkal felemelkedett a kanapéról és lábujjhegyen a bejárati 

ajtóhoz osont. Sajnos a szakállas nem volt teljesen amatőr, az ajtó 

ugyanis be volt zárva, és a kulcs sem lógott a fali kulcstartón.

Azt már sikerült Almának napközben kifi gyelnie, hogy viszony-

lag magasan, a harmadik vagy negyedik emelet szintjén lehet a kis 
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lakás, így az ablakon kimászás szóba sem jöhetett. Viszont ha már 

megszökni nem tud, milyen jó lenne legalább üzenetet küldeni az 

anyukájának, Drift ernek vagy a rendőrségnek! A szakállas ugyan 

elvette a telefonját, az asztali számítógép viszont éjjel-nappal be van 

kapcsolva. Talán beléphetne a Messengerbe vagy a Viberbe, és on-

nan írhatna egy segélykérő üzenetet.

A számítógéphez osont, és csendben megmozdította az egeret. 

A képernyőn azonnal megjelentek a nyitva hagyott alkalmazások. 

Úgy tűnik, a szakállasnak nemrégiben üzenete érkezett egy bizo-

nyos Singalex Co-tól, mert a számítógép automatikusan megnyi-

totta, így Alma pillantása elsőként erre a levélre esett. A címzett 

Mr. Parvanda, akit a levél írója felszólít, hogy sürgősen számoljon 

be a fejleményekről. A Singalex cég vezetői elégedetlenek – írja –, 

mert a határidő elmúlt, a kísérleteket mielőbb folytatni kellene, és a 

megállapodás szerinti 10 000 000 dollár is már csak arra vár, hogy 

átutalják. 

– Tízmillió dollár? – hökkent meg Alma. 

Újra megszámolta a nullákat, majd még egyszer átfutotta az üze-

netet. Pedig stimmel. A Singalex cégnek nagyon fontosak lehetnek 

a kísérletek, ha ilyen sok pénzt hajlandó fi zetni. De milyen kísér-

letek? És ki az a Mr. Parvanda? Csak nem a szakállas? Mit tudhat 

ez az ügyefogyott emberrabló, ami tízmillió dollárt ér? Alma tűnő-

dött, gondolkodott, végül megrántotta a vállát. Lehet, hogy a sza-

kállas csak ügyintéző, titkár vagy közvetítő, de az sem kizárt, hogy 

tényleg feltaláló, aki csak a való életben balfék, a laboratóriumában 

sokkal rátermettebb.

Mindegy. Csak az számít, hogy amíg horkol, Alma használ-

hassa a számítógépét! Mivel a Messengerbe már belépett erről a 

komputerről, amikor Artúrral megegyezett a mérkőzés időpont-

járól, most egyetlen kattintással vissza tudott lépni a programba. 

Sejtette, hogy a szakállas gondosan elmentette az adatait! Sebaj, 
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az most a legfontosabb, hogy gyorsan hírt adjon magáról. Pilla-

natnyi tűnődés után úgy döntött, hogy Drift ernek ír, és tőle kér 

segítséget.

 „Szia Drif, a szakállas elrabolt! Valószínűleg Parvanda a neve. 

Nem bántott, de addig nem enged el, amíg szombaton meg nem 

mérkőzöm Artúrral, aki küldött magáról egy képet is. Továbbítom, 

próbáljatok rákeresni. Nyugtasd meg a szüleimet, légyszi, és szóljatok 

a rendőrségnek is! A városban vagyok egy emeletes házban, de nem 

tudom, hol. Annyi biztos, hogy villamos jár a közelben. Ja, és 

nézzetek utána a Singalex Co-nak! Valami rosszban sántikálnak, 

közük van a szakállashoz. És ne aggódj, vigyázok magamra! Alma”

Még egyszer átfutotta az üzenetet, aztán megnyomta az entert. 

Legnagyobb rémületére azonnal felvillant egy ablak, a következő 

felirattal.

„Az üzenetet nem küldöm el. Veszélyes tartalom! Riasztás!”

A következő pillanatban pedig megszólalt egy sípoló hang, amely 

folyamatosan harsogott. Alma rémülten próbálta megállítani és ki-

kapcsolni a hangszórókat, de a számítógép önálló életre kelt, és nem 

engedte magát elnémítani. A szakállas szemét dörzsölve, álomtól 

kótyagosan bukkant fel az ajtóban. 

– Mi történik? Mit művelsz te itt? – förmedt Almára, aki rémül-

ten hátrált vissza a kanapéra. 

– Én csak…

– Á, látom, titokban üzenni akartál a barátodnak! Sejtettem, 

hogy nem lehet megbízni benned!

Ki tudja, mit tett volna a szakállas nagy haragjában, ha nem szólal 

meg egy ismeretlen gépi hang a hangszóróból.
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– Elsőfokú riasztás! 

– Ne viccelj már, Artúr! Mindek ide elsőfokú riasztás? Elvégre 

nem ment át a kiscsaj levele!

– Most fejeztem be az elemzést. A rendőrség egy fénykép alapján 

körözést adott le ellened, és információt kért a telefonszolgáltatótól. 

Telefonszám, előfi zető adatai, elmúlt két hónap minden tevékenysé-

ge – közölte a hang tárgyilagosan.

– Ugyan már, honnan veszed ezt a badarságot? A rendőrök nem 

hallhattak rólam!

– Rákapcsolódtam a rendőrségi szerverre, és elemzem a kimenő 

adatokat.

A szakállas megrémült.

– De hát honnan tudnak rólam? Csak nem dobott fel az az idióta 

Dharma?

– Az ő adatait is lekérték. A kölyök feltörte a telefonját, és elolvas-

ta az összes üzenetet, amit egymásnak írtatok. A darkneten keresz-

tül hozzáfértem a gépéhez, mert az illegális program a telepítésekor 

nyitott egy hátsó kaput. A hozzánk vezető nyomokat töröltem, de 

lehet, hogy a rendőrség már korábban megnézte a gépét.

– És ez most mit jelent? Megtalálnak? – kérdezte idegesen a férfi , 

teljesen megfeledkezve Alma jelenlétéről. 

– Ha ezt a címet adtad meg, amikor előfi zetted a telefont, akkor 

igen. Reggelre azonosítanak. 

A szakállas káromkodott.

– Hát Dharma? – kérdezte.

– A feltört telefon miatt biztosan tudomást szereznek róla a rend-

őrök. Ezért inkább én magam lepleztem le a létezését, hogy rontsam 

a kölyök helyzetét és eltereljem rólad a fi gyelmet. Küldtem a lány 

telefonjáról egy sms-t, amiben azt állítja, hogy Drift er és Dharma 

együtt rabolta el. A rendőrök azt hihették, hogy Dharma és Drift er 

összejátszott, és hogy a fi ú hazudik. 


