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horakarpad : Huszonnyolc nap
A hajó orra olyan meredeken megemelkedik, hogy te hátratántorodsz az első fedélzeten. Alig

tudod megőrizni az egyensúlyodat. Ez egy nagy hajó, gondolod. Akkor ez egy rohadt nagy hullám
kellett, hogy legyen. Jobb, ha máris visszamész a kabinodba. Eddig jutsz a gondolatmenetedben,
amikor egy még nagyobb hullám, még magasabbra emeli a hajó orrát, és te úgy vágódsz neki,
közvetlenül a lejárat mellett, a falnak, hogy pár másodpercig levegő után kapkodsz, és csak utána
tudsz normálisan lélegezni. Az özönvízszerű eső akkor csap le rád, és áztat azonnal csuromvizessé,
amikor nyílik a lejárat, és egy hatalmas kéz, mint egy tollpihét, úgy emel be a lépcsőre, és zárja be
egyből az ajtót. Néhány másodpercig a szemedbe néz mosolyogva közvetlen közelről egy óriás, aztán
szó nélkül otthagy. Lerobog a lépcsőn. Úgy látszik úgy döntött, hogy jól vagy. Te nem így érzed, de a
helyzethez képest mindenképpen így van. A lépcső aljával szemben van az étkező, de Te jobbra, a
kabinod  felé  mész.  Félútról  mégis  visszafordulsz,  és  töltesz  egy  pálinkát  magadnak  az  étkező
sarkában álló szekrényből.

Egyedül  jöttél  el  erre  az  útra,  ami  merőben szokatlan  tőled,  mert  a  társaság csökkenti  az
erős magány érzést, ami születésed óta végigkíséri az életedet. Most meg egyedül készülsz pálinkát
inni. Elgondolkodva pörgeted a poharat az asztalon, aztán anélkül, hogy felhajtanád, otthagyod, és
visszasétálsz a kabinodba. A folyosón a süppedős sötétbordó futószőnyeg idegenül fest a kinti vihar
után,  de tény,  hogy praktikus,  mert  azonnal  beszívja  a  rólad még mindig csöpögő esővizet.  A
kabinban gyors ruhacsere után próbálsz a kabinablakot nyitva egy kis levegőhöz jutni. De az ablak
nem nyílik. Hát persze. Már egy órával a vihar előtt központilag zárták az ablakokat az előre jelzett
vihar miatt, amiről nem mellesleg SMS-ben(!) értesített téged a kapitány. Kiba…tt huszonegyedik
század! Egy óriáshullám majdnem kinyír, de az internetkapcsolat és a mobilhálózat tökéletes. És
mindez az óceán közepén. Néhány óra, és a szigetre érsz. Kicsit se várod. De akár várod, akár nem:
elkezdődik! 

 

A motorcsónak jobb oldalán állsz, szemben a többiekkel, ahogy a part felé haladtok. Elkezdődik.
Miért jelentkeztél? Fogalmad sincs. Mint ahogy arról sem, hogy miért téged választottak. Négy
résztvevő. Két férfi, két nő. A szabályok egyszerűek. Kiraknak egy szigeten. Nem vihetsz magaddal
semmit a ruhádon kívül, ami rajtad van. 28 nap. Egy holdhónap. Ennyi. Egy  ember azonnal kérdezi:
mi a cél? Mit kell csinálni? És persze ki lesz a győztes? Ezek a kérdések még az előtt felmerülnek,
hogy: mit fogok enni, és hol fogok aludni.

Napnyugta lesz, mire eléritek a partot. Nehogy már legyen egy napunk körülnézni világosban! A
többieken is nyugtalanság tükröződik. De ők hárman már összebandáztak a hajón. Ki vagy rekesztve.

A csónak eléri a partot. A vezetője szótlanul fordul vissza miután kiszálltunk. Elkezdődött. 28
nap egyedül.

A trió balra, egy földnyúlvány felé fut. Te is hallottad a hajón, kincs van elrejtve a szigeten, és aki
először megtalálja, azé lesz. Baromság. Még pontos leírást is adtak a helyszínről. Te is keresed a
válaszokat (miért is vagyunk itt?), de nincs épeszű ember, aki igaznak gondolná, amit egy ilyen
fontoskodó alak mond. Mindegy. A helyzet nem jó. Ők hárman vannak, és ez mindenképpen előny
számukra. Holnapra halasztod az ezen való gondolkodást, miközben úgy döntesz, a parton töltöd az
éjszakát. Éjszaka sem megy 16 fok alá a hőmérséklet, és a nappali csúcs 30 fok alatt marad. A
természet elemeivel nem kell megküzdened. De unatkozni nem fogsz, érzed. Holnap édesvizet kell
keresned. Ezzel a gondolattal zárod a napot. Lefekszel a homokba, hogy pihenj egy kicsit. Nem tudsz



aludni. Túl izgatott vagy. 

 

A napfelkelte ébren talál. Szokatlanul gyorsan emelkedik a nap a horizonton a te hegyvidékhez
szokott szemednek. Néhány órát aludtál, és azt is úgy, hogy azt nem igazán lehet pihentetőnek
nevezni.

Víz. Édesvíz. Ivóvízre lesz szükséged. A földnyelvtől kissé balra hegyek emelkednek, nem túl
messze  a  parttól.  Hegy.  Talán  patak.  Víz.  Talán.  Arra  indulsz.  Nincsenek  ösvények,  de  a  fák
ligetszerűen nőttek.  Könnyen haladsz  előre.  Tizenöt  perc  séta,  és  máris  sikerrel  jársz.  Egy  tó
vízeséssel. Kristálytiszta, jéghideg vizű tó. Csak állsz és nézed. Egy képeslapon giccsesnek találnád.
Megkerülöd a tavat, és a vízesésnél belekortyolsz a vízbe. Az első kortyot három másik követi.
Mohón nyeled a vizet. Nem vagy szomjas, de ilyen finom vizet utoljára az osztrák Alpokban ittál egy
saját  forrással  rendelkező  hotelben.  Belegázolsz  a  tóba,  hogy  lemosd  magadról  az  éjszakai
fekhelyedül szolgáló homok maradékát. Ahogy körülnézel, arra gondolsz, hogy ez itt a paradicsom.
Már csak azt kellene tudnod, hogy miért vagy itt.

A  Facebookon  osztja  meg  valaki  a  szokatlan  felhívást:  28  nap  egy  szigeten  ingyen!!!  Már
pörgetnéd is tovább (nem bírod az ingyen szót) de valami megakaszt. Nem egy csodás sziget van a
képen, hanem egy mosolygó fiatal nő. De a szeme szomorú. Nem illik ide a kép. Rákattintasz. Csak
három kérdésre kell válaszolnod, és lehet, hogy te leszel, aki utazik. Na, lássuk!

Első kérdés: öltél-e már embert? Na, jó! Most már érdekel, hogy mi ez! A kérdőívre adott
válaszokból beválasztottak a szűkített listába. Már csak ötszázan vannak versenyben. Írják másnap.
Na,  ja.  Te  meg  a  Dalai  Láma  vagy!  Itt  egy  kód,  ezzel  tudsz  belépni.  Írják  tovább.  Online
teszt.  Háromezer  kérdés.  Igen,  háromezer.  Szánj  rá  időt,  írják,  mert  szerintük  öt  órába  is
beletelik… Hmm … Hadd menjen!

Az első két  ötszáz kérdéses teszt  viszonylag szokványos személyiségteszt.  A harmadik 2000
kérdéses teszt már rohadtul nem szokványos. A vesédbe akarnak látni. (és bele is látnak) Ebből úgy
megismernek, hogy minden reakciódat előre látni fogják. Semmit nem bíznak a véletlenre. Ez már
másnap kiderül. Fekete öltönyös, aktatáskás férfi áll az ajtódban. Még 24 óra sem telt el a teszt
kitöltése óta. Azért jött, hogy elmondja, benne vagy a négyben. Azta k..va! Ezek nem szaroznak.
Amikor beléptél,  hogy kitöltsd a tesztet,  már előtted 120 000 felett  volt  a kitöltők száma. Van
feldolgozó kapacitás, az biztos. A férfi (ügyvéd szaga van) vázolja a helyzetet. Nem fizetnek semmit,
de  mindenről  gondoskodnak a  hazaérkezésig.  50  nap.  Körülbelül.  Pár  nyilatkozat  (ami  minden
felelősséget rád hárít), és egy telefonszám. Indulás kilenc nap múlva.

Na, de mégis! Mondana valamit, hogy mi ez? Nem. Ennyi. Négy ember. Egy sziget. 28 nap.

Veszel egy mély lélegzetet. Hadd menjen!

 

A második nap reggele a vízesés melletti  sziklapárkányon lévő puha aljnövényzet között  ér.
Nagyságrendekkel jobb, mint a tegnapi homok. Plusz ez a hely szélvédett. A fák elfogják az óceán
felől mindig fújó szelet.

Korog a gyomrod. Tegnap semmit nem ettél. Mégsem aggódsz. Útközben láttál pár (éretlen)
banánt, plusz a sziget tele van madarakkal. Csak a tó mellett annyi madárfészek van, hogy napokig is
el tudsz élni a nyers tojáson. De reggeli előtt még felfedező útra indulsz. Balról kezded megkerülni a
hegyet. Három(!) perc könnyű séta után máris találsz valamit. A hegy egy nem túl meredek, de éles



sziklákkal teletűzdelt részén öt jelző bóját találsz. Nem érzed magad valami nagy felfedezőnek, mert
úgy helyezték el a bójákat, hogy egy félvak nyugdíjas is három kilométerről észrevette volna.

Felkapaszkodsz a hegyoldalba a bóják mentén. Előtted egy barlang bejárata, mögötted kilátás a
nyílt óceánra.

Belépsz. Tátva marad a szád. Baloldalon ládák egymásra polcozva, és a jobboldalon… Közelebb
mész, mert nem hiszel a szemednek. Egy komplett berendezett lakás. Ülőgarnitúra, konyha, tv (!), és
egy franciaágy méretű vízágy. Egy kiba…ott vízágy! Az óceán közepén, egy lakatlan szigeten, egy
hegyi barlangban, pár percre a paradicsomot idéző tótól a vízeséssel, egy kiba…tt vízágy van.

Nem  értesz  mindent,  de  azonnal  reagálsz.  Öt  perc,  és  a  bójákat  beszedted,  eltünteted  a
nyomaidat, és többször, több irányból megközelíted a hegyet, és elégedetten állapítod meg, hogy
barlangot nem lehet felfedezni. Olyan jól sikerült eltüntetni a nyomokat, hogy te is csak egy óra alatt
találsz  vissza  a  barlang  bejáratához.  Ez  így  nem lesz  jó,  gondolod,  és  diszkrét,  de  számodra
egyértelmű jelekkel helyettesíted a bójákat. Miután így mindent elrendeztél, visszatérsz a barlangba,
és megkezded a dobozok leltározását. Hosszú napod lesz.  

Mégis gyorsan végzel a leltárral. 28×4 csomag. Mindegyikben egy napi élelem. Nem hiszel a
véletlenekben. Ez a négy résztvevő ellátmánya. Nem túlélő tábort szerveztek, az már biztos. A három
üveg Dom Perignonon kívül  minden a napi  szükségletekhez tartozik.  Ivóvíz,  tisztálkodó szerek,
horog,  háló  és  útmutató  valami  helyi  madár  befogásához,  és  szakácskönyv.  Ez  a  legjobb.
Dzsungelszakácskönyv.  Hogy  főzzünk  szabad  tűzön.  Plusz  négy  vészjeladó.  Úgy  látszik,  nem
számítottak arra, hogy kettéválik a csapat. A tv nem működik, de a vízágy csodás. Jó éjszakád lesz.

Lemész a tóhoz, úszol egyet. Kell a mozgás. Az előbb ettél meg két doboz beluga kaviárt. Bárki is
csomagoltatta a napi fejadagot, ízlése az volt.

Ok. Szállás pipa, kaja pipa. Azért még nincs minden rendben. Mert még mindig nem tudod a
lényeget. Miért vagy itt?

A leltár után alaposan átvizsgálod a barlangot. A kamerát nem nehéz megtalálni. Nincs eldugva.
A barlang szája fölé rakták, olyan helyre, ahonnan az egész területet be lehet látni. Most is működik,
ezt fix egyre veszed. És a másik oldalon ül valaki, és figyel téged. A másik (felettébb) érdekes, amit
találsz, egy fegyver. A vízágy háttámlájára ragasztották. Letéped a ragasztószalagot, és a kezedbe
fogod. Egy Walther P99-s félautomata. Vadonatúj. Érzed a gyári olajozást, ahogy kiveszed a tárat. A
töltények végén zöld pont. Vaktöltény.

Hát, nem sokat bíztak a véletlenre. A barlangot kibójázzák, a pisztolyt olyan helyre “dugják”, ahol
biztos megtalálod. Vezetnek téged. De hova?

A harmadik nap reggelén frissen ébredsz, kaviár, aztán irány a tó. Fél órát úszol, nagyon élvezed
a hűvös vizet. Kiülsz egy sziklára megszáradni, közben arra gondolsz, hogy miért nem szóltál a
többieknek  az  élelmiszerkészletről.  Irigység?  Bosszú,  amiért  kirekesztettek?  Nem  valószínű.
Ösztönösen cselekedtél. Ez itt a tiéd. Tudod.

És aki ide hozott? Miért csepegteti  az információkat? Öltél-e már embert? Kérdezik. És egy
vízágy egy barlangban. Ezt nem nektek tették ide. Az étel ok. De a többi már itt volt. Ez egy szerelmi
fészek. De a fegyver? Gyilkosságra utal. És a 28 nap? Miért nem egy hónap? Ez biztos nem véletlen.
Mint ahogy az sem, hogy két férfi,  és két nő van a szigeten. Nagyon homályos az egész. Úgy
döntesz, hogy az egész környéket alaposan átvizsgálod.  

 



Tizenkét napja vagy a szigeten, de semmi eredményt nem hoz a kutatás. Persze nehéz úgy találni
valamit, hogy nem tudod, mit is keresel. A napjaid rutinszerűen telnek. Felkelés után úszás a tóban,
délelőtt  szisztematikusan  átvizsgálod  a  környéket,  ebéd  után  madárfogás  hálóval,  aztán
vacsorakészítés. Aztán egy óráig figyeled a trió tevékenységét, ezalatt elkészül a vacsora, aztán irány
a vízágy! A könyv a madárfogásról és a háló a kedvenced a barlangban talált dolgok közül. Miután
elolvasod, már az első napon sikerrel jársz. Ez a számodra ismeretlen madárfaj a földön fészkel és
csak rövid távon és alacsonyan képes repülni. A vadászat egyszerű. Kifeszíted a hálót, és a másik
oldalról felzavarod a madarakat, azok pedig egyenesen a hálóba… Onnan pedig a hasadba. Persze
előbb a sütés. Az zseniális. Végtelenül egyszerű. Levágod a madár fejét, kibelezed, besózod, persze
miután alaposan lemostad, és megtöltöd egy kimondhatatlan nevű répaszerű növény világossárga
gyökerével. Jó, ha van az embernek egy dzsungelszakácskönyve! Aztán sárba(!) forgatod és beásod a
homokba, majd tüzet raksz fölé. Ennyi. Három óra és kész. A sár kőkemény lesz, és ahogy letöröd a
madárról, letépi a tollakat. Gyakorlatilag megkopasztja a madarat. És alatta a hófehér, csirkeszerű
párolt madár, párolt zöldséggel. Kilenc napja eszed, de még nem unod. (a kaviárt már kicsit igen) Az
utolsó egy órára itt hagyod a tüzet, had aludjon ki, te addig elfoglalod a megfigyelőhelyed.

A sztori nem túl izgalmas a triónál. Néha egy-egy parázs vitát elcsípsz, de mind a kevés és
egyáltalán  nem  változatos  étel  körül  forog.  A  trió  visszaköltözött  a  tengerpartra.  Számodra
érthetetlen, hogy miért. Mindenesetre nem mozognak a szigeten, csak minimálisan. Ivóvizük van egy
percre, és úgy tűnik, a zöld banánt eszik. Csak és kizárólag. A tizenkét napos egyoldalú táplálkozás
mindenesetre látszik rajtuk. Erősen lefogytak, az arcuk beesett, és sápadt a sok napsütés ellenére is.
A viták is ebből adódnak. Nincs elég étel. (Érdekes, de nincs lelkiismeret furdalásod.) Azt viszont
látod,  hogy  csak  ketten  veszekszenek,  az  alacsonyabb  nő  nem  panaszkodik  az  étel  miatt.  A
gesztusokból jól látszik, hogy a magasabb nő és a férfi egy pár lett. A nő osztja a párját, hogy kevés
az étel, de úgy tűnik a férfi vadászösztönei csak az éretlen banánig érnek el. Érthetetlen, hogy a férfi
miért nem mozog a szigeten.

Tizenkét nap eltelt, és nem történt semmi érdemleges. Kezd unalmas lenni. Igazán történhetne
már valami!

 

Hát történt valami. Csak kérned kellett. Reggel arra ébredsz, hogy földrengés rázza meg a
szigetet. Kipattansz az ágyból, és a sziklapárkányon körbenézel. Ez túl nagy elsőnek. A hajón mondta
a patkányképű, hogy ez egy vulkanikus sziget. Gyakoriak a rengések, és egy kisebb elsőt gyakran
követ egy erősebb második 24-48 órán belül. Ez a hajó személyzetébe sehogy sem illő alak, aki tuti,
hogy dezinformációval látta el a triót, és aki nálad is próbálkozik egyszer, de mivel lepattintod,
békén hagy, csak ennek az információnak az átadásánál tűnt hitelesnek. Mindenesetre megnyugtató,
hogy csak félrevezetni akarnak, kinyírni nem.

Az infó szerint az első rengésnél maximum a fák hajladoznak egy kicsit. Hát most akkora sziklák
indulnak meg a hegyoldalban, hogy arra gondolsz, biztos átaludtad az első kis rengést.

A  sziklák  letarolnak  pár  fát,  és  a  patakmederben  állnak  meg.  Úgy  döntesz,  délután  majd
megnézed, úgyis ott szoktad a patakban a madarat tisztára mosni sütés előtt. De addig is. Hadd
menjen a reggeli! Jöhet a kaviár!

 

Felcseréled a napi szokásos menetrendet, és a trió megfigyelését reggeli utánra teszed, arra
gondolva, hogy a környék további szisztematikus átvizsgálása helyett délután a hegyet nézed meg,
ahonnan a sziklák leváltak, és a domboldalt végig szántva a patakmederben landoltak.



Nem kell egy órát a megfigyelőhelyeden töltened. A trió nincs a parton. Csak egy motorcsónakot
látsz távolodni. Evakuálták őket. Csak ez lehet. Tudták, hogy jön a rengés, és azt is hogy nagy lesz,
ezért maradtak végig a parton. Hmm… Túl jól informáltak.

Azt hogy te hol vagy, pontosan tudják. Téged mégsem visznek. Azonnal reagálsz, és futva mész
vissza a barlanghoz. Közben kérdések tucatjai pörögnek a fejedben. Itt most a túlélésed lehet a tét.
Tudnod kell minél előbb. Mi a fene folyik itt? 

 

Te maradtál egyedül a szigeten, és végig te kaptad a legkevesebb információt. A többieket a
veszély miatt  elviszik,  de Téged itt  hagynak.  Nyilvánvalóan te vagy a kulcsfigura.  Oké. A 3000
kérdésből mindent tudnak rólad. Tudatosan választottak téged. De mit tudsz te, amit más nem?
Gőzöd sincs. A 28 nap fontos. Az is fontos, hogy pont most vagytok itt. Vigyáznak rátok. Tudtak a
rengésről, mégis most hoztak ide. Valamiért fontos az időpont. És a fegyver! Az se véletlen. Valaki
meghalt itt és egy ilyen fegyverrel végeztek vele. Ez egy szerelmi fészek. Valaki itt vesztett el egy
számára nagyon fontos embert.

Itt  tartasz  a  gondolatmenetedben,  amikor  három  ugrással  átszeled  a  sziklapárkányt,  és
berobbansz a barlangba. Az ételadagok egy részét akarod a tó partjára vinni, így megóvva, ha a
barlang beomlik a földrengésben.

Azt a rohadt! Ez az első gondolatod, amikor meglátod, hogy a barlangban egy doboz sincs.
Gyors  fejszámolás:  másfél  órát  voltál  távol  maximum.  Ez  micsoda  profizmus!  Az  oké,  hogy
készültek, de ehhez azt is tudniuk kellett, hogy hol vagy a szigeten. Műholddal is figyelnek.

Eddig se gondoltad, hogy szegény ember a megbízó, de itt a pénz nem számít.

Ok. Agyalni ráérsz. Felkapod a hálót, és futva a rét felé indulsz. Madarat kell fognod. Nincs más
élelmed. Megkezded a versenyfutást az idővel. Hiszen nem tudod, mikor jön a második rengés. És
azt sem tudod, mennyire lesz pusztító. Csak egy biztos. Ma már nem eszel kaviárt.

 

Három madár. Nem állsz le, amíg nincs a hálóban három madár. Reggelire is kell valami. A
mosás a szokásos helyen. Illetve egy kicsit odébb. Egy hatalmas szikla zárja el a patakmedret, jó
három méterrel  elterelve  a  folyást.  Lemosod  a  madarakat,  só,  töltés,  aztán  gyerünk  a  sárba.
Közvetlenül a szikla mellett kezded a madarakat a sárba forgatni. Közelről félelmetes ez a kőtömb.
Kétszer olyan magas, mint te, és legalább tíz méter széles. Isten parittyaköve. Nincs olyan dolog, ami
útját állhatná. És ez csak a kis rengés volt. Kezdesz aggódni. Talán a parton kellene töltened az
éjszakát.

Már a harmadik madarat forgatod a sárba, amikor a kezed hideg fémet érint. Ne bassz… Egy tár.
Tele töltényekkel. Felkapod a madarakat, és a tó partján, a szokásos sütőhelyen beásod őket, és
miután tüzet raktál a barlangba sietsz.

A  Walther  az  ágy  háttámlájára  van  ragasztva.  Visszatetted  oda,  ahol  találtad.  Letéped,  és
visszatérve a tó partjára  lemosod a talált tárat, és mehet a próba. Kicsit sem vagy meglepve. Ez egy
Walther tár. Tökéletesen illeszkedik. Egy mozdulattal hátrahúzod a závárzatot, és csőre töltöd a
fegyvert. Na. Most már van egy éles fegyver a szigeten.

Egy ugyanolyan tár, mint amilyen fegyvert elhelyeznek neked a barlangban. Ez nem véletlen. Ez
is a gyilkosságelméletedet támasztja alá. Már csak az a kérdés, hogy miért fontos annyira, hogy te a



szigeten legyél, ha a többieket elvitték.


