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Minden jog fentartva!

 

Prológus
 

„Azok  a  történetek,  melyeket  Reinhold  T.  Fourier
elbeszélt nekem azon a Merkúr körüli pályán rekedt hajón,
igazak az utolsó szóig. Lehet, hogy adott részleteket illetően
rosszul emlékszik, de jól ismerem őt; hiszem, hogy szándéka
szerint igazat mond. Nem tudom, a hatalomnak mi oka van
tagadni a Mohabban Civilizáció létezését,  de abban biztos
vagyok, hogy Reinholdnak semmi oka hazudni.”

 

Muulchinn G. Trelowney

 

A  lány  lélegzetét  visszafojtva  haladt  végig  folyosón.  A
penész-sárga  betonfalakon  helyenként  mocskos  víz  folyt
lefelé, egy-egy ilyen erecske erőtlenül fénylett a kanyarokban,
ahol  a  vibráló  fényforrás  zavaros  fénycseppeket  rázott  le



magáról  az  erőtlen  felvillanások  pillanataiban.  A  padlót
törmelék  és  töltényhüvelyek  egyvelege  borította.  Lassan
lépkedett,  hogy minél  kevesebb zajt  üssön.

Eszébe  jutott  egy  másik,  régebben  használt  szoftver
virtuális tere, ahol a sárgaréz hüvelyekre vagy olajfoltokra
lépve akár hanyatt is lehetett esni, nem kis zajt csapva ezzel.
Ettől  –  a  jóval  olcsóbb  –  programtól  nem várta,  hogy  az
összeütődő hüvelyek csilingeljenek, de kisérletezni sem volt
kedve.

A folyosó végén neonfény dőlt ki az őrszoba ajtónyílásán.
Először egy kézigránátot  vágott  be helységbe,  aztán tüzet
okádó  géppisztolyának  csöve  mögül  kinézve  maga  is
berohant. Mindkét őr halott volt már. A ziháló nő elfordította
a falon lévő kapcsolót,  majd a cellafolyosóba rohant,  s  az
egyik  feltáruló  ajtó  mögött  megtalálta  a  csodálkozó  fiatal
férfit.

-Gyere!  Rohannunk  kell,  mert  a  helikopter  már  nem
várhat  sokáig!

A nő rohant elől a géppisztollyal, utána a férfi. Átvágtattak
az őrszobán, majd végig a penészesfalú folyosón. Egy rozsdás
és  kerek,  öntöttvas  ajtókeretféleségből  fiatal  tiszt  ugrott
eléjük  és  egy  régimódi  Glock-kal  rájuk  lőtt  kétszer  is.  A
lövedékek kettőjük feje között süvítettek el és valahol messze
a hátuk mögött csapódtak a betonba. Jill már az első lövéssel
egyidőben meghúzta a ravaszt. Két három lövedéke még a
falba fúródott, de többi valósággal szétrobbantotta a támadót.

Futottak  ki  a  szabadba,  s  le  abba  a  rombadőlt
téglaépületekkel  és  vadul  táncoló,  sárga  levelű  cserjékkel



körülvett,  természetes  mélyedésbe,  ahol  a  gép  várta  őket
forgó rotorokkal.

-Szálljatok fel! Gyorsan!-kiabálta a pilóta.

Amint  mindketten elterültek  a  gép padlóján,  az  már  a
levegőbe is emelkedett. Alattuk, a bázis területén tombolt a
harc.  Géppuskák  ugattak,  rakéták  süvítettek,  robbanások
kavartak hangorkánokat  néhány másodpercenként.

A lány erre már egyáltalán nem figyelt. Mire a helikopter
a tenger felé ért,  a cellából kihozott férfi  már leszaggatta
megmentőjének minden ruháját, s a gép vibráló fémpadlóján
hozzáfogott ahhoz a jelenethez, melyért a lány a szoftvert
egyáltalán  megvásárolta.  Néhány  percig  élvezhette
mindössze,  mert  akkor  egyszercsak  elment  a  hang,
mozdulatlanná  merevedett  a  kép,  aztán  a  színes  virtuális
világot hirtelen sötétség és süket csönd váltotta fel.

Áramszünet. A számítógép tartalékáramforrásra kapcsolt
ugyan,  de  valahol  mégis  elvesztette  a  fonalat.  Erről  egy
írásos üzenetben értesítette a lányt, aki erre fáradtan levette
fejéről a virtuális látványt megjelenítő szemüveget és a vele
egybeépített  fejhallgatót.  Áramszünet.  Megszokhatta  volna
már…Mindegy, ettől már nem fogja sokkal jobban gyűlölni
ezt a várost.

A meztelen szőke lány felült a kemény műanyaghab-ágyon
és sóhajtott. A szexuális feszültséget fokozó drog még mindig
teljes  erővel  dolgozott  a  szervezetében,  de  a  kielégülést
előidéző  szerkezet  halott  mozdulatlanságba  merevedett.  A
fejfájás alattomos szikraként jelent meg a tarkója táján majd
mint valami forró folyadék, elöntötte a koponyáját.



Nem  tudja  újra  beindítani  a  szoftvert,  mert  ez  nem
lézerlemez  volt,  hanem egyszer  lejátszható  chip.  Ennek  a
programnak a lézerlemez változatára egyszerűen nem volt
pénze...

Jill  kihúzta  testéből  a  hajlékony  manipulátorkarhoz
kapcsolódó sima felületű vibrátort,  levette mellbimbóiról  a
stimulátorokat s feltérdelt. Magára vett egy pólót meg egy bő
szövetnadrágot, s a lakókapszulát szinte teljesen kitöltő ágy
lábánál nyíló ajtót kinyitva kilépett az esőbe.

Hulladék acélcsíkokból összeheggesztett fél méter széles,
a  külső  oldalon  csőkorláttal  ellátott  nyitott  folyosóféleség
kötötte  össze  az  ezen  a  szinten  lévő  lakókapszulákat.  Az
amelyikben Jill lakott, az épület szélén egyensúlyozott több,
mint 400 méter magasban, utolsó előttiként a sorban. Az ő
kapszulája után már csak egyetlen ilyen lakóalkalmatosság
ázott az esőben a függőfolyosó végén, de az lakatlan volt,
ajtaja tárva-nyitva, belseje kiégve.

Jill  fintorogva vette tudomásul,  hogy az eső nem igazi,
nem  vizcseppek  hullottak  az  égből,  ezek  a  hideg
légrétegekben  kicsapódott  tercon  gáz  párájának  sárgás
cseppjei  voltak,  nyálkásak  és  enyhén  vizeletszagúak.  A
tercon-t mindenki utálta, mert emberi hullákból,  dögökből,
ürülékből és mindenféle vegyipari hulladékból állították elő
valami  vírusok,  melyeknek  megpiszkálták  a  génjeit.
Mostanában  a  Csendes-óceánban  rohadó  hulladék
lehalászásából származott a legtöbb alapanyag, ez tartotta
életben a tercon-üzletet.

Jill  feje  felett  az  egy  emelettel  feljebb  lévő  lyukacsos
folyosó átengedte ezt az "esőt", a lány néhány méterrel odébb



sétált egy felsőszintbéli kapszula alá, s rákönyökölt a korlátra.

Az utcát lent a mélyben nem lehetett látni a csapadék és
alulról  gomolygó  párák  miatt.  Szemben  egy  hydropónikus
növényház roppant tornyának oldala és egy másik, kapszulák
ezreit tartó felhőkarcolószerű acélváz piszkos, zöldesszürke
látványa jelentette a kilátást. Ha kiment volna a függőfolyosó
végére, túl a kiégett kapszulán, akkor láthatta volna még az
elavult, de még mindig működő nukleáris tórium-erőművet a
hűtőtornyaival.

Jill  arra  gondolt,  hogy  mostanában  nincs  szerencséje
ezekekkel  a  szoftverekkel.  A  legutóbbi  program,  amit
Lábszagtól vásárolt, hibás volt. Egy virtuális kenuutazás volt
az egész.  Egy frissen gyarmatosított,  fenyvesekkel borított
kontinens folyamain utazott egy szenvedélyes, telt keblű és
nagy fenekű, lezbikus nővel, aki egyetlen szót sem szólt, csak
evezett  a  kenu  végében,  megvédte  a  vadállatoktól  és
lombkunyhókat  épített  éjszakára.  A  pokróccal  kibélelt
lombkunyhókban szeretkeztek,  szinte végkimerülésig.

A néma asszony csak a favágóktól nem védte meg Jillt.
Ezek a durva férfiak ki sem tudták várni, míg a kenu kiköt a
cölöpháztáborhoz  tartozó  mólóhoz,  a  vízben  gázoltak  a
csónakhoz, hogy kiemeljék belőle a lányt és már a parton
letépték minden ruháját....

A hiba nem sokkal a favágós rész után jött. Egy benszülött
falu  missziós-házában  a  legfiatalabb  pappal  kezdett
szeretkezni, mikor a gyalulatlan deszkákból összerótt falon
lógó tükörben látta, hogy a férfi hátulról beléhatol, de érezni
nem  érzett  semmit.  Jill  egy  pillanatra  levette  fejéről  a
virtuális  felszerelést,  hogy  megnézze  mi  a  baj.  Feltérdelt,



válla  felett  hátranézett.  A  feneke  mögött  elhelyezkedő
manipulátor-kar végén a vibrátor mozdultalan volt,  noha a
robot vezérlőegységének dobozán a kis piros égő világított.

Nyilván a szoftver hibája....

Mindent egybevéve mégis jó program volt, Jill egy hétig
minden nap lefuttatta, utána tizennégy órán át is képes volt
aludni. A hét végén csak azért hagyta ki, mert a programhoz
mellékelt  drogok  elfogytak.  Nem mintha  nehéz  lett  volna
pótolni őket ezen a helyen...

Jill  nem  volt  képes  egyedül  maradni  a  gondolataival.
Mindig szüksége volt valamilyen előregyártott élményre, nem
maradhatott csak úgy csendben, mert állandóan körülvette ez
a félelmet és zavarodottságot sugárzó entitás: Mirador.

A szörny, amely évekkel ezelőtt elnyelte őt. Ahol minden
óriási, nincsenek fák és a napot sem lehet látni.

Jill  huszonötéves  volt,  rövid  felnőtt-életét  Miradorban
töltötte,  s  annak ellenére,  hogy gyűlölte,  sohasem próbált
meg elmenni innen. Jill sosem tudta, hogy mit miért csinál
vagy miért nem. A bizonytalanság állandó jellemvonása volt.
Dönteni  képtelen volt,  csaknem megtébolyodott;  aztán,  ha
döntött és a dolgok vissazfordíthatatlanná váltak, csaknem
megőrült a kétségbeeséstől, nem értette, hogyan dönthetett
ilyen rosszul.

A  lány  elsősorban  kapszulájának  szűkössége  miatt
szenvedett,  de kénytelen volt  eltűrni,  minthogy nagyobbra
egyszerűen  nem  volt  pénze.  Orlando-ban  töltötte  a
gyermekkorát egy elővárosi házban, ahol csak a saját szobája
több mint harminc négyzetméteres volt, és ennek a kicsiny



kapszulának a belső terét nehéz volt megszokni. Igaz, itt már
nem kellett annyira rettegni. A floridai ház több irányból is jól
támadható  volt,  Jill  apja,  bátyja  és  nővérének  férje  vért
izzadott, hogy készleteiktől távoltartsa a fosztogatókat. Fel is
őrlődtek ebben a harcban. Jill  gyermekkora úgy ért véget,
hogy családjának utolsó férfitagja is halott volt már. Néhány
évvel később anyja és nővére a Mars északi féltekéjén ragadt,
ahol  a  diktatórikus  rezsim  soha  többet  nem  adott  nekik
kiutazási  engedélyt,  így aztán egyedül  maradt.

A kínai és indonéziai kapszulavárosokban még kisebbek a
kapszulák - tűdődött a lány. Azokat ott koporsónak hívják, és
nincs bennük semmi egy ágyon, a szellőzésen és a világításon
kívül. Ott a tiszta víz is elviselhetetlenül drága. Talán ezért
van az,  hogy Dél-Kelet  Ázsiából  is  idejönnek a szegények.
Özönlenek az emberek Miradorba. Jill tudta a tévéből, hogy
ennek  a  gigantikus  kapszulavárosnak  a  lakossága
háromévenként kétmillióval megnő. Kétmillió bevándorlóval.
Miradorban  ugyanis  nem  születhetnek  gyerekek.  A
városparancsnokság csak olyan nőnek ad beutazási engedélyt,
aki már mindkét gyermekszülésre jogosító tokenjét eladta,
mielőtt  első  babáját  megszülte  volna.  Miradorban  pedig
senkinek  nincs  olyan  jövedelme,  amelyből  akár  egyetlen
tokent  is  visszavásárolhatna.  Vannak bölcsödék és  iskolák
ezen a lepratelepen? Jill nem tudta.

Ahogy  a  médiák  gyakran  hangsúlyozták,  senki  nem
kényszeríti  ezeket  az  embereket,  hogy  mindenüket
hátrahagyva  elutazzanak  Miradorba,  és  jelentkezzenek  a
városparancsnokságnál azzal, hogy itt akarnak élni. Mintha
nem tudná mindenki, hogy a kényszer nagyon is jelen van. Az
utóbbi évtizedben a bolygó óriáskonszernjei és főleg az Idriax



egyre kevesebb pénzzel támogatták az állástalanokat segítő
pénzalapokat a túlnépesedett, leromlott állagú „történelmi”
városokban. Közben megépítették a kapszulavárosokat. Több
segélyt és ingyenes szolgáltatást adtak, hogy vonzóvá tegyék
ezeket a helyeket a szegények és a menekültek számára. A
korábbi  nemzetállamok egyesítésével  kialakult  úgynevezett
Gazdasági  Övezetek  vezetői  igyekeznek  megszabadulni  a
lakosság  majdnem  nyolcvan  százalékát  ki tevő
munkanélküliek mind nagyobb részétől. Mirador meg a többi
hasonló hely mindeféle övezeten kívül áll....

A  lerabolt  helyekről  mindenki  el  akar  vándorolni,
kezét-lábát  töri  fiatal  és  öreg,  csak  odébbállhasson.  De  a
szegényebb  övezetből  a  viszonylag  gazdagabbikba  mindig
jóval több nő kap beutazási engedélyt, mint férfi. Családok
szakadnak szét, a legelmaradottabb övezetek, mint például a
Bangladestől  Timorig  húzódó  Kelet-Tarbelia  lakosságának
már tíz éve is legalább kétharmada volt férfi. Ha a nő nem
volt hajlandó elhagyni a férjét,  s maradni sem akart, csak
Miradorba  vagy  a  hozzá  hasonló  emberraktárakba
mehetett...gyermek  és  tokenek  nélkül.

Miradorban  aztán  a  frissen  érkezettek  számára  a
városparancsnoki  iroda  kiutal  egy  kapszulát  és  havi  75
Atlantic munkanélküli segélyt. Itt szinte senki sem dolgozik,
alig van munkahely. Jill azért jött Miradorba, mert itt olcsón
lehetett  drogokhoz  meg  virtuális  szoftverekhez  jutni,
ráadásul akkoriban úgy tűnt, tökmindegy hogy hol nem csinál
semmit.  Mindenesetre  az  első  kapszulában  töltött  éjszaka
után elhatározta, hogy odébbáll innen. Ezt az odébbállást az
első időkben mindig másnapra, később folyton a jövő hónapra
halasztotta, s ez így ment már hosszú évek óta.



Jill  nem  hívta  „város”-nak  Miradort,  mert  nem  látott
házakat.  A gigászi  települést felhőkarcolóméretű acélvázak
alkotják.  Ezek  a  roppant  szerkezetek  kapszulák  százezreit
tartják a fáradt tercon-gáz füstjétől sárgás ég és az örökké
nedves aszfalt között egymás mellett és felett végeláthatatlan
sorokban. Ezekben laktak a miradoriak. Gyűlölték is ezeket,
ahogy kell.  Jill  is  igyekezett  minél  kevesebb időt tölteni  a
kapszulájában,  megpróbált  új  szoftver-  és  drogforrásokat
felhajtani,  noha  nem  kis  kockázatot  vállalt  felderítő  és
beszerző útjai  során.

Vannak betonépületek is a városban. A kevés uszodából,
melynek  megépítésére  egyáltalán  futotta  az  itteniek  által
Zsugori Sárkányként emlegetett segélyalapból, már egy sem
működik.  A  bodybuilding-klubok  annál  inkább.  Van  sok
kocsma-diszkóbár hibrid, étterem már csak elvétve, mert a jól
ismert szar protein-trutymón kívül  alig van más kaja.  Van
néhány  kórház  és  rendőrörs.  Az  ott  dolgozókat  az
Érdekcsoportok által fizetett tömeggyilkosnak tartja minden
miradori, mindegy, hogy orvosról vagy rendőrről van-e szó.

Templom van négy vagy öt, de már mind üres, kiégett. Az
OWT-szekta  kegyetlenül  elüldözte  a  keresztény  egyházat
éppúgy, mint budhistákat és az iszlám fundamentalistákat,
pedig  ezutóbbiak  vad,  városi  gerillaháborút  vívtak  a
fennmaradásért.  Kulturális  rendezvények  nincsenek,  vagy
alig  vannak,  Jill  legalábbis  sosem  szerzett  tudomást
ilyenekről.  A  szórakozásra  itt  nem  sok  lehetőség  van.  A
legtöbb  embernek  maradnak  az  adathordozón  rögzített
műsorok és a hálózat, vagyis lakókapszulájának monitorja. A
hálózatot működtető cégek statisztikái szerint a miradoriak
többsége homoszexuális pornográfiát fogyaszt, egyrészt mert



ez  olcsó,  másrészt  mert  ezt  a  szexuális  irányultságot  a
túlnépesedéstől rettegő hatalom minden eszközzel szugerálja
a szegényekbe. Széles tábora van még az akciófilmeknek és a
horrornak, viszonylagos drágasága ellenére a heteroszexuális
pornó is megy még.

Jill  ittartózkodásának  ideje  alatt  alig  egynéhány  filmet
töltött  le,  azokat sem nézte végig.  Ha lehetett,  egyáltalán
nem  használta  a  monitort.  Inkább  virtuális  felszerelését
csatlakoztatta  a  komputerhez  és  a  Távol-Keletről  vagy
Indiából  becsempészett  szoftvereket  futtatott  rajta.

Ezeket  a  szexszoftvereket  hasonló  forrásból  származó
drogok  egészítik  ki.  Időzített  felszívódású  tabletták  vagy
folyadékkal megiható nanokapszulák, melyek (ha a szoftver
indításával  egyidőben veszi  be őket  az  ember)  a  program
futásával  szinkronban  fejtik  ki  hatásukat.  A  miradori
szlengben „khipp”-nek hívják ezeket a csomagokat.  Színes
tablettákat  és  adathordozót  csomagolnak  egyetlen  darab
sárgásbarna,  ezerszer újrafeldolgozott  eukaliptuszpapírba.

A khippeket  nem azért  csempészték vagy hamisították,
mert illegálisak voltak, bár lehettek volna azok is a halálos
mellékhatások  miatt.  Az  Idriax  által  törvényesen  árult
hasonló cikkeket szinte senki sem tudta megfizetni, így itt
leginkább  a  becsempészett,  lopott  árut  kínálták,  jóval
olcsóbban  persze.  Ez  a  jóval  olcsóbb  még  mindig
luxuscikknek  számított  Miradorban.  Lopott  algoritmusok
alapján helyi programozók is generáltak efféle programokat,
s drogokat is kotyvasztottak hozzá, de ezt a tevékenységet a
rendőrség kíméletlenül üldözte. A rendőrség maga is részt
vett  a  csempészetben,  de  a  helyben előállított  cuccok túl



drágák lettek volna, ha a zsarukat is beveszik az üzletbe.

Jill  csaknem  mindegyik  khippje  harci  jelenetekkel
kezdődik, s mialatt a terepen száguldozva írtja az ellenséget,
a  legelsőként  felszívódott  tabletta  hergeli  az  eufórikus
aggressziót. Mire szerelmi jelenetre kerül a sor, addigra a
szexuális feszültséget fokozó drog érvényesül, s a program
végén,  amikor az a  csodálatos lebegés kezdődik,  mondjuk
fenyőerdők és tavak vagy trópusi szigetek felett, nos addigra
az  ellazulást,  a  megnyugvást,  a  csendes  derűt  elősegítő
szerek dolgoznak már az agy receptorain.

Ebben  a  városban  működik  a  drogok  legnagyobb
feketepiaca.  Leginkább  itt  is  a  „mazsinósok”  kereskednek
vele, mint mindenütt a világon. Jill nem tudta, honnan ered a
nevük,  ilyesmi  nem  is  érdekelte.  Elég  volt  annyi,  hogy
khippeket  lehet  venni  tőlük.  Azt  azért  tudta,  hogy  a
"mazsinósok" ennél többet is tesznek. Előállítottak és eladtak
mindent, amire igazán nagy volt a kereslet, legyen az drog,
anabolikus  szteroid,  adatrablásra  vagy  bankszámlák
megcsapolására  való  szoftver,  emberi  testbe  beépíthető
kibernetikus szerkezet,  fegyver,  ki  tudja még mi...

Jill  ideges  kelletlenséggel  masszírozta  a  halántékát.  El
kellene néznie Kegglerbe egy új khippért...

A  Keggler-torony  egy  égbenyúló  kapszula-felhőkarcoló
Észak-Nyugat  Miradorban,  abban  a  negyedben,  melyet  a
környékbeliek  csak  Menekülttábornak  hívnak.  A  három
egymásba kapcsolódó,  roppant  hengert  függőleges  bordák
vették körül (az épületben lakók szerint "már csak ezek az
izék tartják egyben az egész szart") és ezeken a bordákon is
többezer kapszulát helyeztek el a biztonságra nyilván nem



sokat  adó  tervek  alapján.  A  szürkészöld  lakókapszulák
tulajonképpen a levegőben lógtak, csak a bordák belsejében
spirálisan futó folyosókon át lehetett bejutni ezekbe.

Jillt  egyszer  megtámadták  egy  ilyen  folyosón,  mikor
Lábszag kapszulája felé igyekezett.  Két negyven év körüli,
szakállas  férfi  állta  el  az  útját,  mindketten  a  OWT-szekta
vállrózsáit  viselték, lehelletük bűzlött a szájon át szedhető
régi tipusú design-drogoktól. Egyikük pillangókést, a másik
egy Petrov-féle sugárvetőt tartott a kezében.

-Ide a készpénzzel! - rivallt rá az egyik, mire Jill remegő
kézzel  felnyitotta  övtáskáját  és  kivett  belőle  egy műanyag
kártyába ágyazott  integrált  áramkört,  barnát,  melyen akár
500 Atlantic is lehetett a színből és logóból ítélve.

Az egyik rabló kinyújtotta felé a kezét, de a lány inkább
eléjük dobta a  földre,  aztán futásnak eredt.  Mindkét  férfi
egyszerre hajolt  le a plasztikkártyáért,  ezzel Jill  némi időt
nyert. A folyosó kanyarulatát így sem érhette volna el élve,
mert  a  pillangókéses  vette  fel  a  chipet,  a  másik  pedig
felemelte  a  Petrovot,  megcélozta  a  rohanó  lány  hátának
közepét,  és....

....és akkor végre felrobbant az a vacak, pénznek álcázott
bomba.  Nemcsak  a  két  OWT-tagot  tépte  szét,  de  jókora
lyukat is ütött az acélborda falába. A helyebeliek a százötven
emelet  magasságban  tátongó  nyilást  csak  úgy  emlegetik,
mint  "a lány lyuka" és obszcénül  vigyorognak hozzá.

Jill azóta mindig félt abban a házban, mégis gyakran ment
oda, ha új élményre vágyott, mert a khippeket leginkább ott
tudta beszerezni. Ott élt a Ekskog, egy öregedő mazsinós,



akiről  csak  annyit  tudott,  hogy  szórakoztató  programokat
generál  olcsó casablanca-i  drogokhoz;  huszonkét  emelettel
alatta pedig Lábszag lakott, aki egyszerű kereskedő volt, nála
valódi  brazil  drogokat  és  Yokohamából  való,  megfizethető
khippeket is lehetett venni. Lábszag egész héten otthon van,
kivéve nyáron, mert akkor...

Jill  hirtelen  rádöbbent,  hogy  ma éppen a  hatodik  évét
kezdi meg ebben a kapszulában. Elnehezült a gyomra, keze
remegett, a koponyatető alatt izzó fejfájás a homloküregbe
tódult  és  lüktetni  kezdett.  Visszaszaladt  a  kapszulájába,
négykézláb  a  fekvőhely  fejrészéhez  mászott,  kapkodó
mozdulatokkal  turkálni  kezdett  a  a  fal  tövében  a  padlón
heverő lapos memóriachipek között, de a legtöbb programot
unta  már.  Végül  kiválasztott  egy  nők  számára  irt  biszex
orgiát,  melyet  nemrég  vett  Ekskog-tól,  aztán  kedvetlenül
lecsapta  azt  is.  A  programhoz  tartozó  tabletták  mind
elfogytak  már.  Nincs  más  hátra,  tényleg  el  kell  menni  a
Kegglerbe és venni valami újat Lábszagtól....


