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1.
 

Hajnalodik,  és  a  Nap  sugarai  kellemes  melegséggel
simogatják az arcodat és bátorítanak, hogy kikelj az ágyadból.
Ekkortájt  már  fenn  szoktál  lenni,  mert  8-tól  dolgozol  a
műkörmös szalonodban. Nem vagy rászorulva a munkára, de
ez neked fontos hobbi és belehalnál, ha nem kapnád meg a
barátnőktől  a  mindennapi  pletykaadagot.  Ők  meg  hozzád
nem  igen  járnak  vendégségbe,  tekintve,  hogy  a  férjed,



Zsombor senkit sem tűr meg a házban. Ő egyébként igen
tehetős. Egy üzletember. Valamibe befektetett, vagy valami
vállalkozásba  beszállt  vagy...  mit  is  csinál?  Annyiszor
elmondta  már,  de  valahogy te  sem tudod pontosan,  mi  a
szakterülete.  Pedig  szokott  róla  mesélni,  de  mindig  pont
akkor,  amikor  magazinokat  olvasol.  De  Zsombit  könnyű
kezelni: elég csak bólogatni, és máris azt hiszi, hogy megértik
amit  mond.  Jaj!  Zsombi  szeretni  való  és  iszonyatosan
elkényeztet. Ajándékokkal... Mert ritkán találkoztok. Zsombi
egész nap dolgozik, este pedig valami kutya-versenyre jár,
vagy  kutya-diadalra,  valami  kiállításszerű  lehet.  Nagyon
szereti  az  állatokat.  Szeret  lógni  a  barátokkal...

Nagyot nyújtózol és kikelsz az ágyból. Harapsz valamit a
konyhában, ami akkora, hogy partit lehetne rendezni benne,
ha  Zsombi  hagyná.  De  ezek  a  méretek  az  egész  házat
jellemzik.  Amikor  bekötötték  a  kábeltévét  a  szerelők,  azt
hitték  hotel.  Persze  csak  vicceltek  veled,  te  te  komolyan
vetted..

Ma tehát nem mentél dolgozni. Nem! A mai nap más,
mint  a  többi,  mert  egy  izgalmas  cselre  készülsz!  Jujj!  A
gondolkodás persze nem kifejezetten a hobbid. Részben nincs
is  rá  szükséged,  másrészt  pedig  mostanában  úgy  érezed,
hogy nem visz előbbre. De egyik hétvégén, hogy a végtelen,
kínzó,  gyötrő,  szinte  fizikai  fájdalommal  járó  unalmadat
legyőzd,  töprengeni  kezdtél.  Nőiesen kombinálni.  Kedvenc
horoszkópos  hetilapod  rendkívül  megbízható,  gyakorlatilag
tényszerű  forrásából  ugyanis  megfejtetted,  hogy  kedvesed
nem  őszinte  veled.  Zsombi  ugyanis  kos.  Igen.  Ez  még
bocsánatos, de a Vénusz idén annyira, baromira együtt áll
más égitestekkel, ami minden kost kötelez rá, hogy megcsalja



a partnerét. Szükségtelen Zsombit erről kérdezni, hiszen a
horoszkóp bizonyított. A tények magukért beszélnek! Hogy
tehette?  Veled!  De  ami  történt  megtörtént.  Fájó  pont  ez
neked,  de  most  fejedbe  vetted,  hogy  mindent  megtudsz
kétszínű férjedről.

Ami ezzel kapcsolatban különösképpen aggaszt, az a széf.
Hogy egészen pontosak legyünk, a titkos széf.  Ugyanis az
első emeleten, cselesen a padlóba szerelve, van egy kisebb
széf, de te egy másik, még előtted is titkos széfre gondolsz.
Egy széf, amit még sohasem láttál, de egész biztosan tudod,
hogy létezik. Sőt, azt is tudod, mi van benne. Egy telefon,
amin Zsombi azt a... ribancot hívogatja, valamint ajándékok,
amit ugyancsak neki szán! Szörnyű!! Van ugyanis egy kulcsa
ehhez  a  széfhez,  ami  valahol  a  garázsban  van.  Inkább
páncélszekrény  lehet,  azok  kulcsosak,  már  megnézted  a
neten. Egyik-másik széf egyébként kimondottan divatos, van
rózsaszín is, bele lehet építeni az éjjeliszekrénybe. Mindegy.
Ez a Zsombi... Isten látja lelked, szereted őt, de olyan átlátszó,
ahogy  a  széf  kulcsát  rejtegeti.  Márpedig  te  döntöttél:
belenézel a széfbe, és tárgyi bizonyítékokkal támasztod alá,
amit már egyértelműen tudsz. Kedvesed mindig magával viszi
a kulcsot, de te már intézkedtél. Barátnőd, Ági férje nagyon
ért az ilyesmihez, mert mérnök vagy mi, vagy ajtószerelő..
nem is  tudod.  Az ő révén szereztél  Ágitól  valmi gyurmát,
amibe éjjel a kulcsot belenyomtad, a gyurmát pedig Áginak
adva végül megkaptad a lemásolt kulcsot. Állati! Akkor voltál
utoljára  ennyire  büszke  magadra,  mikor  mérleg  nélkül
sütöttél  gofrit.  Nem  volt  mivel  lemérni  a  lisztet,  de  te
megoldottad. Ha az egész egy kiló, akkor a felé fél és így
számoltad ki a kellő mennyiséget. És nem látta SENKI! Ennyi



szépséghibája volt  az élményednek.  De most!  Ha ez most
sikerül, nem csak elképed a szerelmed a rátermettségeden,
de  egész  biztosan  felhagy  az  undok  kétszínűségével  is.
Lapozz a 2.–re.

 



2.
 

Magadra kapsz egy pólót és egy farmert, cipőt veszel és
előhúzod a kulcsodat. Izgatottan lépsz be a garázsba és a
páncélszekrényt keresve pásztázod a falakat. Voltál már itt,
de szekrény sehol. Tehát nyilvánvalóan be van építve a falba.
Nem vagy  te  buta  lány.  Meg  fogod  találni  amit  keresel,
Zsombi csak késő este jön haza. Centiről centire keresgélsz,
míg végül valóban megpillantasz egy zárat. De a szekrény
körvonalait nem látod. Beilleszted a kulcsot, és figyelmesen
hallgatod a szerkezet kattanásait, ahogy elfordítod a zárban.
Ekkor a legnagyobb megdöbbenésedre elmozdulnak a garázs
polcai,  elválnak egymástól.  A  kulcsod egy ajtót  nyitott  ki.
Ebben a pillanatban minden eddigi felvetésedet semmisnek
tekinted. Beleszúrod a szemed az ajtó mögötti, hűvös leheletű
sötétbe és látod, ahogy egy lefelé vezető fa lépcső vonalai
rajzolódnak ki előtted. Óvatosan beljebb lépve kapcsoló után
keresgélve tapogatod a nyirkos, hideg falat, de nem találsz
kapcsolót.  Ahogy  teljesen  kinyitod  az  ajtót,  egy  kattanást
hallasz és látod, ahogy a plafonon egymás után ébredeznek a
fehér  neoncsövek.  A  villany  felkapcsolódik,  te  pedig
döbbenten  állsz,  és  csak  ide-oda  kapkodod  a  fejed.  Egy
hatalmas,  kiépített  pince  tárul  eléd,  melynek  létezéséről
sohasem tudtál, pedig már 5 éve élsz együtt Zsomborral, aki
21 évesen vett el téged. Becsukod magad mögött az álajtót,
majd meghökkenve haladsz le a lépcsőn. Odalent egy nappali
nagyságú  helyiséget  találsz  egymás  mellé  sorakoztatott
hűtőszekrényekkel,  középen egy nagyobb asztallal.  Fölötte



lámpák. Mellette egy letakart gyógyszerelő kocsi. Láttál már
ilyet. Ismerős a kórházakból. A sarokban egy üvegvitrin áll. A
másik  oldalon  felakasztott  köpenyek  sorakoznak.  A  pince
rideg, egyre hűvösebb és számodra szokatlanul, felkavaróan
nyomasztó. Fullasztó.

 

Ha ez sokkoló látvány neked és nem akarod tudni, mi ez
az egész és inkább a boldog tudatlanságot választod, lapozz a
3.-ra.

Ha megvizsgálod a hűtőket, lapozz a 4.-re.

Ha megnézed mi rejtőzik a letakart gyógyszerelő kocsin,
lapozz az 5.-re.

Ha az üvegvitrin érdekel, lapozz a 6.-ra.

 



3.
 

Ezt már nem! Mi ez? Műtő? Nem-nem! Ez képtelenség.
Ez....  lehetetlen.  Zsombi nem holmi pszichopata.  Van erre
magyarázat... nyilvánvalóan van. Ugyanis ez... Te jó Isten! Az
lesz  a  legjobb,  ha  most  szépen  kimész  innen.  Szépen,
nyugodtan leülsz a tv elé, megvárod, míg Zsombor hazajön.
Együtt megbeszélitek az egészet. Ő egy jó ember. Igen! –
Ezekkel  a  gondolatokkal  a  fejedben fordulsz  sarkon,  hogy
elindulj fölfelé a lépcsőn.

Lapozz a 7.-re



4.
 

Lassú,  de egyre szaporább légzéssel  közelebb lépsz az
egyik hűtőhöz. Méterszer méteres lehet. Mikor megfogod az
acél kilincsét, visszarántod a kezed, mert az nagyon hideg.
Megcsóválod a fejed.  Egy hideg kilincstől  csak nem fogsz
megijedni! Az ujjaidhoz gyűröd a pólódat és kitárod a hűtő
ajtaját. Mint mikor üdítőitalt nyit ki az ember, úgy szisszen
fel  a  jégszekrény,  és  sűrű,  fehér  felhőt  lehel  ki  magából.
Elhúzod a  fejed  a  jeges  felhő  elől,  majd  egész  testedben
remegni kezdesz a látványtól. Különféle szervek sorakoznak
ugyanis a polcokon. Villámgyorsan bevágod a hűtő ajtaját,
mert azonnal hányinger jön rád. Talán még sohasem kavart
fel ennyire semmi.

 

Ha úgy érzed, eleget láttál, és felmész a pincéből, lapozz a
7.-re.

Ha még nem láttad  a  gyógyszerelő  kocsit,  és  érdekel,
lapozz az 5.-re.

Ha még nem láttad a vitrint, és belenézel akkor lapozz a
6-ra.

 



5.
 

A félelemtől és a hidegtől remegni kezdesz, de fontosnak
tartod,  hogy  pontosan  lásd,  mi  folyik  itt.  Odalépsz  a
gyógyszerelő  kocsihoz,  műkörmeiddel  megragadod a  fehér
leplet és lassan pár centire megemeled. Látni akarod mit

fed a lepel, de közben fejedet elfordítod és csak a szemed
sarkából nézed, ahogy az idegességtől remegő ujjaid egyre
magasabbra emelik a vásznat. Az asztalon szikék, fogók és
számodra más, ismeretlen eszközök sorakoznak. A sikoltást
hősiesen magadba fojtva ejted vissza a leplet. A bőgés szélén
állsz és tanácstalanságod óriási teherré nőtt.

 

Ha úgy érzed, eleget láttál, és felmész a pincéből, lapozz a
7.-re.

Ha még  nem vizsgáltad  meg  a  hűtők  tartalmát,  most
megteheted. Lapozz a 4.-re.

Ha a vitrin érdekel, és még nem néztél bele, akkor lapozz
a 6-ra.

 



6.
 

Bizonytalan léptekkel elindulsz a sarokban álló vitrin felé.
Az  üvegben  magadat  megpillantva  nyelsz  egy  nagyot.
Teljesen sápadt vagy és lila a szád a hidegtől. Erőt veszel
magadon  és  kinyitod  a  vitrint.  Különféle  kemikáliák
sorakoznak  a  polcokon.  Ezeket  hosszú,  kecses  ujjaiddal
undorodva elforgatod, hátha megérted a címkézést. De.. nem.
Sztárok  titkain  ércelődő  cikkeken  csiszolódott  a  szemed.
Némi csalódással állapítod meg, hogy a kémia is az élet azon
millió területeinek egyike,  melyhez nem tudsz hozzászólni.
Gondosan visszateszed az üvegcséket és becsukod a vitrint.

 

Ha úgy érzed, eleget láttál, és felmész a pincéből, lapozz a
7.-re.

Ha még  nem vizsgáltad  meg  a  hűtők  tartalmát,  most
megteheted. Lapozz a 4.-re.

Ha még nem láttad  a  gyógyszerelő  kocsit,  és  érdekel,
lapozz az 5.-re.

 



7.
 

Elindulsz a lépcső felé. Épp az első fokára lépsz, mikor
valami  neszre leszel  figyelmes.  Az  ajtó  felől  jön.  Valaki  a
zárral babrál. Rémülten nézel körbe, miközben gyors döntést
akarsz hozni. Görcsösen rámarkolsz a lépcsősor fa korlátjára
és döbbenten tapasztalod, hogy a másodperc tört része alatt
milyen  drámaian  fel  tud  szökni  az  adrenalin  szinted  és
kalapálni a szíved. Az ajtó máris kinyílik. „Haver, ez nem volt
bezárva!” Hallani egy idegen férfi hangot. Földbegyökerezett
lábakkal,  megdermedve  nézed  a  jelenetet.  Mozdulj  már,
csinálj már valamit! –Mondogatod magadban, de úgy érzed,
mintha a lábadat beleszögelték volna a lépcsőbe, a kezedet a
korlátba.  Meglepetésedre  nem  a  férjed,  hanem  egy
vadidegen férfi lép be az ajtón. De háttal. A lábával hátrafelé
rugdosva próbálja nyitva tartani az ajtót, miközben igyekszik
valami bútort becipelni. „Emeld már meg egy kicsit jobban!”
Szólal most meg egy másik férfi hang. Most nyertél egy kis
időt, mit teszel?

 

Ha  megvárod,  míg  lejön  a  két  férfi  és  megpróbálod
kimagyarázni  magad,  lapozz a 8.-ra.

Ha a fellógatott köpenyek mögé rejtőzöl, lapozz a 9.-re.

Ha úgy döntesz,  hogy egy nagyobb hűtőbe mászol  be,
lapozz a 10.-re.



Ha a lépcsősor mögötti sötétségben keresel menedéket,
lapozz a 11.-re.

 



8.
 

Teljesen  átfagytál  és  egyszerűen  nincs  hozzá  elég
lélekjelenléted, hogy elbújj. Megvárod míg a két férfi leér és
kész. Majd kidumálod magad. Előadod magad szép nőiesen
és...  ekkor  egyikük  kicsit  beljebb lép.  Elszörnyedve  látod,
hogy nem bútort  cipelnek a fiúk,  hanem egy hullát.  Nem
látod az egész testet, csak a két lábát. A férfi még mindig
háttal áll. Ha még így is a magyarázkodást választod, lapozz a
12-re.

 

Ha a fellógatott köpenyek mögé rejtőzöl, lapozz a 9.-re.

Ha úgy döntesz,  hogy egy nagyobb hűtőbe mászol  be,
lapozz a 10.-re.

Ha a lépcsősor mögötti sötétségben keresel menedéket,
lapozz a 11.-re.

 



9.
Ki  tudja,  kik  ezek  az  alakok  és  mi  közük  ehhez  az

egészhez.  Amilyen  halkan  csak  tudsz,  elsomfordálsz  a
lépcsőktől  és  halkan  elhúzod  a  felakasztott  ruhákat.
Rémülten nézel hátra, mikor a fogasok kezdik végigkaristolni
a  ruhaállványt,  mint  köröm a  táblát.  Talán  nem hallották
meg... De lépteik egyre közelednek. Több ruhát is egyszerre
megfogsz  és  pár  centire  elemeled,  hogy  beférj  közéjük.
Amennyire csak tudod, összehúzod a lábaidat és hatalmasra
tágult  pupillákkal,  remegve lesel  ki  a  köpenyek közti,  pár
centis résen. A jéghidegben és ebben a lehetetlen pózban
görcsöt  kap  az  egyik  lábad,  ami  iszonyatos  érzés,  főleg
hosszú  távon,  és  bármit  megadnál,  hogy  kinyújthasd,  de
elképzelhető, hogy ez végzetes hiba lenne. Tűrnöd kell, nem
tehetsz mást. Lapozz a 13.-ra.

 



10.
 

Ennek  a  fele  sem tréfa.  Kik  ezek  az  emberek  és  mit
akarnak itt? Jobb lesz most visszahúzódni.  Amilyen halkan
csak tudsz,  visszalépsz a hűtőkhöz és sorra belepillantasz,
hátha van elég hely az egyikben. Az első tele van jéggel, a
második túl kicsi. A harmadik hasonlít azokhoz a hűtőkhöz,
amikben a jégkrémet szokták tárolni,  és úgy néz ki,  nincs
bekapcsolva. Olyan, mint egy földön fekvő, téglatest alakú,
felfelé nyitható láda. De sietned kell! A férfiak léptei már igen
közeliek.  Felnyitod  és  belemászol.  Szoktál  edzeni,  futni,
aerobikozni, de most mégis, szinte teljesen elhagyott az erőd.
Már  majdnem  teljesen  bent  vagy,  mikor  rácsapódik  az
ujjaidra a hűtő fedele. Iszonyatosan fáj, de szerencsédre a
tompa  puffanást  látogatóid  nem  hallották  a  fa  lépcsők
recsegése miatt. Magadba fojtod a fájdalmadat és meg sem
nyikkansz. Behúzod az ujjaidat, és mozgatni kezded. Nincs
nagy baj. Közben leér a pincébe a két férfi. A rosszul záródó,
kikapcsolt  hűtő  szigetelésén  átszűrődik  a  fény,  ezen  a
repedésen át  szemléled az eseményeket.  Lapozz a 13.-ra.

 



11.
 

Gyorsan kell cselekedned! Mindjárt leér ez a két idegen és
nem akarod valamelyik hűtőben végezni.  Gyorsan döntesz.
Megpróbálod átpréselni magad a lépcsősor és a fal között.
Kicsit elszámoltad magad és szűkebb a hely, mint gondoltad.
De  már  hallod,  hogy  a  két  fazon  beljebb  lépett.  Át  kell
préselned  magad.  A  hideg  falon  gyöngyöző  jéghideg  víz
azonnal  átáztatja  a  pólódat,  de  legalább  így  könnyebben
átférsz. A fa lépcsők viszont igen durva felületűek, barázdáik
megakadnak a bőrödben és ezért szorultál meg. De te erőt
veszel  magadon  és  beerőlteted  magad  a  lépcsők  mögé.
Sikítani  tudnál  a  fájdalomtól,  ahogy  a  durva  lépcsők
repedései belevájnak a húsodba és végighasítják a válladon a
bőrt. De sikerül elnyomnod magadban az érzést. Meghúzod
magad  a  sötétségben  és  a  lépcsőfokok  közül  figyeled  a
történéseket.  Lapozz a 13.-ra.



12.
 

A  kezedet  tördelve  várod  a  két  férfit.  A  lépcső
kétharmadánál járnak, mikor észrevesznek téged. A hullát,
úgy ahogy van, leteszik a lépcsőre és elindulnak feléd. A test
lassan kezd lecsúszni a pincerészig. Miközben közelít a két
férfi, te nőiesen remegve kezdesz érvelni.

-  Sziasztok!  Biztos  vagyok  benne,  hogy  van  normális
magyarázat  rá,  hogy...-  De  ekkor  már  odaért  hozzád  az
egyikük és hatalmas pofont akaszt le neked, amitől elkábulsz.
Halványan,  homályosan  még  látod,  hogy  a  vitrinhez  lép,
onnan egy tűt vesz elő, és bead neked valamit. Ez az utolsó
emléked. Sajnálom!

 



13.
 

Sosem gondoltad volna, hogy esetenként ennyire nehéz
csendben  maradni.  Iszonyatosan  hideg  van  és  a  fogaid
vacogni  kezdenek.  A legrosszabbkor!  Csak oda tudsz erre
figyelni!  De  nem  könnyű,  egyáltalán  nem,  és  a  szapora
légzésed is túl hangos! Úgy tűnik számodra, mintha kiabálnál.
Úgy  érzed,  a  szíved  lüktetése  is  visszhangzik  a  rideg
pincében. Ekkor látod, hogy leér a két férfi. Kíváncsian várod,
miféle  bútort  cipelnek.  Elkeseredve,  elborzadva  veszed
tudomásul,  hogy  egy  holttestet  hurcoltak  le  a  pincébe.
Elfordítod a fejed, hogy ne is lásd. Hallod, ahogy zörren a
terem közepén lévő asztal.  Nyilvánvalóan felfektették rá a
testet.  Ha most..  Ha most  nekiállnak...  Még rágondolni  is
kész hányinger, de ha most nekiállnak kivenni belőle valamit,
akkor nem fogod bírni, akkor előjössz. Öljenek meg, de te
nem bírod ki ép elmével, ha két méterre tőled boncolnak.
Ekkor újabb zörrenéseket és fémes tárgyak csengését hallod,
mint amikor a fogorvos a kellékei között válogat. Majdnem
hisztérikus rohamot kapsz. Ekkor a férjed markáns hangjára
leszel figyelmes.

–Megmondtam,  hogy  ezt  bízzátok  rám,  nem?  -  Újra
kinyitod a szemed és jobban szemügyre veszed a három férfit.
Egyikük középmagas, ázsiai. Öltönyt és nyakkendőt visel és
éppen a vitrinben keresgél. A másik jóval magasabb, vékony
termetű,  sűrű  barna  hajú  és  ki  tudja,  miért ,  de
napszemüvegben  van.  Ő  válaszol  Zsombornak:



-Ne  viccelj,  azt  hiszed  neki  akartunk  állni?  Én  csak  a
cuccokat nézegettem, én... - Zsombor határozottan szakítja
félbe:

- Próbáljál már egy kicsit profi lenni, Takács! - Erre ez a
Takács nevű valami roppant kellemetlenre világít rá:

- Te lennél a profi? Be sem zártad az ajtót! Nyitva volt, a
mikor lejöttünk! - Halkan dörmögve teszi hozzá: - te..barom.-

Ekkor mindhármuk kérdőn néz körbe. Hatalmasat nyelsz,
és várod, mire jutnak. A kedvesed töri meg a csendet:

- Az a ribanc!!! Valahogy kinyitotta! Lehet, hogy épp most
szalad a rendőrségre... - Takács akkorát rúg a terem közepén
álló asztalba, hogy a hulla lefordul róla:

-  A rohadt életbe!!! Ekkora barom vagy, hogy a csajod
miatt bukunk le? Na húzzunk el innen! Most! Aztán kitaláljuk
a többit!  -  Zsombor kezd felszaladni  a  lépcsőn,  Takács is
átlépi a hullát és utána indul.  Ekkor az eddig némán álló
ázsiai szólal meg:

- Várjatok! A nő itt van! -

Megfagy benned a vér. A mai nap eseményei alapján azt
hitted, ennél jobban már nem tudsz reszketni, de tévedtél.
Soha, eddigi életed során ilyen irtózatos szorongást még nem
éreztél, mint most. Zsombor visszafordul és Takács is megáll.
Minden egyes másodperc gyötrelmesen hosszú órának tűnik
számodra.  A  dús,  fekete  hajú,  tökéletes  tartású  férfi
higgadtan  folytatja:

-  A nő kocsija a kertben van és egy rózsaszín telefont
láttam a nappaliban. Az csak nem a tiéd. A nő még a házban



van. - Takács kérdőn fordul Zsomborhoz:

- Ha látta, mi van itt lent, miért nem tűnt el a házból? -
Zsombor legyintve válaszol:

- Talán nem volt rá ideje, mert mi megjöttünk. Vagy csak
azért ,  mert  ostoba.  Mert  e lhiheted,  hogy  az.
Mééééérhetetlenül  ostoba.  –  Mondta  elnyújtott  hangon.  –
Keressétek! Mindenhol! Takács, eredj a kertbe, az egészet
fésüld át! Kicsi Lee, te nézd meg az első két emeletet, a többi
az enyém. De nekem nehogy a lakás véres legyen, szóval
kreatívan oldjátok meg, ha lehet! És áthívom Szasziékat. Ha
itt végeztünk, kell a szakértelmük. –

A  három férfi  elindul  fölfelé  a  lépcsőn.  Végül  felérve,
bezárják maguk mögött az ajtót. Te mihez kezdesz?

 

Ha a pincében maradsz, míg átgondolod a tervedet, lapozz
a 14-re.

Ha megvizsgálod a hullát, lapozz a 15-re.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra.



14.
 

Hadd fésüljék át a házat, te addig itt meghúzod magad.
Csak ne lenne ilyen pokoli hideg. Egy szál pólóban ez szinte
elviselhetetlen. Még a leheleted is látszik. De nem baj. Ezek a
rohadékok  hadd  kutakodjanak,  ha  elmentek,  számodra  is
szabad  az  út.  Így  vársz.  De  már  lent  vagy  egy  ideje  és
kezdenek  teljesen  elgémberedni  a  végtagjaid.  Az  egyik
ujjadat már egyáltalán nem érzed, ez igen rossz ómen. Te is
tudod.

 

Akkor is tovább vársz, nem merészkedsz ki. Lapozz a 17
.-re

Felveszel egy fehér köpenyt, hogy ne fázz annyira. Lapozz
a 18-ra.

Ha megvizsgálod a hullát, lapozz a 15-re.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra.



15.
 

Előbújsz és hosszasan kinyújtózol. Már nagyon el voltak
gémberedve a végtagjaid.  Remegve közelítesz az élettelen
idegen  felé,  mintha  csak  attól  félnél,  hogy  megmoccan.
Közelebb mész és megnézed a testet. A halál okát nem tudod
megállapítani.  Nem  is  tudod,  hogyan  kell.  Pedig  ez  a
sorozatokban mindig olyan gyorsan tisztázódik. Szomorúan
látod be, hogy bár nem tartod magad embertelenül ostobának,
valóban komoly hiányosságaid vannak. Egy huszonéves férfi
fekszik  a  padlón,  ezt  látod.  Alkarján  tetoválással.  Egy
úszóklub tagja lehetett, mert a karján lévő jel hullámokat és
egy gyorsúszó alakot formál. A hideg már teljesen átjárt. Még
mindig maradni akarsz?

 

Ha a pincében időzöl tovább, lapozz a 17.-re

Felveszel egy fehér köpenyt. Lapozz a 18-ra.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra.

 



16.
 

Előmászol a rejtekedből és kezdesz felmenni a falépcsőn.
Az első reccsenésére megtorpansz és még a lélegzetedet is
visszafojtod. Azután újabb lépcsőre lépsz, egyre óvatosabban,
egyre lassabban engedve a súlyodat, hogy néma csendben
maradhass.  Felmerészkedsz  a  tetejéig,  majd  a  füledet  az
ajtóra  tapasztod.  A  kellő  pillanatot  várod.  Vibráló  kézzel
készíted  elő  a  kulcsot,  hogy  mikor  egyik  férfi  léptét  sem
hallod,  kinyithasd  az  ajtót  a  szabadságod  felé.  Ekkor
lekapcsolódik a villany a helyiségben. Már csak a kulcslyukon
át árad be némi fény. Az idegességtől és reménytelenségtől
egy  hűvös  könnycsepp  szalad  végig  az  arcodon.
Zaklatottságodban  pont  azzal  a  kezeddel  törlöd  le,
amelyikben  a  kulcs  van,  ezért  egy  kicsit  megkarcolod  az
arcod. De rá se hederítesz. Most figyelsz, fülelsz. Sok múlhat
ezen! Lapozz a 21-re.

 



17.
 

Dacolni  fogsz a hideggel!  Mert  erős vagy! És szó sem
lehet róla, hogy megkockáztasd a találkozást ezzel a három
emberrel.  Nem!  Azt  már  nem!  Itt  maradsz  a  pincében.
Ezekkel  a  gondolatokkal  kuporodsz  össze.  Egyre  több
végtagod  kezd  elgémberedni,  és  a  fáradság  is  kezd
elhatalmasodni rajtad. Az álom hipnotikus erővel hívogat.

 

Ha kicsit pihenteted a szemed, hogy engedj a fáradságnak,
lapozz a 19-re.

Felveszel egy fehér köpenyt. Lapozz a 18-ra.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra

 



18.
 

Megvizsgálod  a  pár  felakasztott  köpenyt.  Harmat
vékonyak  és  jéghidegek.  De  ami  még  rosszabb,  hogy
lecsapódott  nedvesség  csillog  rajtuk.  Fejcsóválva  veszed
tudomásul,  hogy  csak  még  rosszabb  lenne,  ha  magadra
öltenéd. Ekkor közelebb lépsz a földön fekvő testhez és fölé
emeled a kezed. Sovány meleg árad belőle. A divat és az új
ruhák az életed szerves részei voltak. Soha el sem tudtad
képzelni, hogy magadra erőltess bármit, ami neked vagy a
barátnőidnek nem tetszik. Sőt, bár sok olyan göncöt láttál
már,  ami tetszett  neked,  de mivel  az  alacsony árfekvésük
nem volt  szimbiózisban a sznobizmusoddal,  ezért  rájuk se
néztél. Most pedig... Nincs más választásod: ha nem akarsz
halálra  fagyni,  ennek  a  fiatal  sportolónak  a  zakóját  kell
felöltened.

 

Ha megteszed, lapozz a 20-ra.

Ha úgy érzed, hogy így is megbirkózol a hideggel, lapozz a
17-re.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra.



19.
Egy kicsit lehunyod a szemed. Nem fogsz elaludni, mert

az  végzetes  lenne.  Csak  egy  kicsit.  Egy  percre...  Egy-két
percre hunyod csak le a szemed. Igen. Így... Egy picit. Most...
mindenféle gondolat cikázik előtted, pont amilyenek elalvás
előtt  szoktak  megjelenni.  Talán  egy  pár  perc  alvást
megengedhetsz magadnak.  Kimerített  ez a sokk.  Pár perc
alvás. Csak....pár...perc... Ezek az utolsó emlékeid. Sajnálom.

 



20.
 

Megpróbálod a hasára fordítani a nyakánál véraláfutásos
tetemet,  de  elsőre  nem sikerül.  A  nagy  hidegben nagyon
elgyengültek a kezeid. Ekkor megfordul a fejedben, hogy ha
belegondolsz,  nincs  is  szükséged  a  zakójára.  De  aztán
győzedelmeskednek túlélő ösztöneid: nekifeszülsz, és hasára
fordítod  a  80  kilós,  huszonéves  férfit.  Türelmetlenül  és  a
sírással küszködve rángatod le róla a zakóját. Riadtan ugrasz
hátra, amikor a ráncigálástól magasba lendült, élettelen kéz
visszahull, és csattanva landol a padlón. Felveszed a zakót és
összehúzod magad, amennyire csak tudod. Rendkívül kettős
érzés, hogy egy élettelen emberről vettél el ruhát, de mégis
nagy segítség, hogy van rajtad valami plusz. Örömöd azonban
nem tart sokáig. Pár perc alatt átfagy új szerzeményed és te
is.  Lekuporodsz,  és  vacogva várakozol.  A  szemeid  közben
egyre elnehezülnek, és vészesen zuhanni kezdesz az elalvás
sötétje felé.

 

Ha kicsit pihenteted a szemed, hogy engedj a fáradságnak,
lapozz a 19-re.

Ha  felmész  a  lépcsőn  hallgatózni,  majd  megpróbálsz
kiszökni  a  házból,  lapozz a 16-ra.



21.
 


