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Prológus
 
2037. Az egykori Egyesült Államok túlnyomó része kipusztult. Az évekkel ezelőtti 3. világháború a

kontinensek  többségét  teljesen  lakhatatlanná  tette,  amikor  minden  ország  bevetette  titkos
fegyvereit. Európáról már semmi hírt nem hallani, csupán Ázsia egy része maradt viszonylag épen a
világméretű  borzalmak  után.  Japán  új  neve  Neo-Tokyo  lett,  miután  az  egyetlen  megmaradt
nagyvárosuk hihetetlen módon akkora területre terjeszkedett, hogy egy új országgá fejlődött. Az
USA egyszerűen csak Nyugat-Amerikára keresztelődött a korlátai miatt. Amerika messze elmaradt
ázsiai konkurensének fejlettsége mögött, de igyekezett behozni a távot. Tíz éve már, hogy az emberi
faj túlélői békét kötöttek egymással és felszámolták hadseregük túlnyomórészét. Ma már sokkal
inkább a belső rend fenntartása miatt tartják meg azt. Elenyésző diplomáciai kapcsolatot tartanak
fent egymással, ami ahhoz elég, hogy ne ugorjanak ismét egymás torkának. A hatalom a megacégek
kezében szorul össze. A polgárok többnyire a bűnözésből élnek, a kitaszítottak bármit elvállalnak a
megélhetés érdekében. Bár a lakosok nagyrésze nappali munkával rendelkezik, mindenkinek vannak
sötét titkai, amit igyekeznek a múltjukba vagy az árnyakba szorítani. Nemrégiben felkapott cikk lett
a  végtag  implantátum kereskedelme is,  mely  legálisan  és  korszerűen csak  az  ezzel  foglalkozó
cégektől szerezhetők be, azonban sokan feketén is beszerzik őket. Sokan kiber végtagnak vagy kiber
szervnek  nevezik  ezeket  a  termékeket.  A  nevéből  adódóan arra  utal,  hogy  bizonyos  elvesztett
végtagokat, szerveket pótol szintetikus, avagy kibernetikus formában.

Emellett  a  prostitúció  és  a  tudatmódosító  szerek  árulásának  üzlete  is  horribilis  mértékben
növekedett. A rendvédelmi szervezeteket már szintén a cégek irányítják, hisz egymaga nem képes
szemmel és rendben tartani a metropoliszokat.

Zsoldosok és gengszterek világa lett Nyugat-Amerika. A legtöbb pénzt az emberölés és a rablás
jelentette a nyomornegyedek környékén. Az aktuális miniszterelnök, mint mindig, új reményekkel
kecsegtette az ország polgárait.

Megígérte, a bűnözést csökkenteni, majd elszámolni kívánja és fontos lépéseket is tesz majd
ennek érdekében.

Azonban az ígéretek betartása ezúttal kilátástalanabbnak tűnik, mint valaha...



1.
 
Gregory Finnigan éppen a Komm-egysége előtt ült, szója kávét iszogatva. A negyvenes éveihez

közel járó férfi volt.
Szakállát és bajszát gondosan ápolta, sosem hagyta, hogy körszakállá érjenek össze. Nem akarta,

hogy öregnek tűnjön.
Borostáját mindig leborotválta, ha bármi nyomát adta annak, hogy nőni kezd. Ennek ellenére a

korát nem tagadhatta le.
Halovány ráncok ültek az arcán és a karimás szemei is arról árulkodtak, korán nyugdíjba fog

vonulni. Sötétbarna rövidre nyírt hajába itt-ott már beleette magát a szürke öregség foszlánya. A
hotel egyik legolcsóbb apartmanjában lakott kicsiny csapatával. Különböző munkákat vállaltak el
annyi pénzért,  amennyiből nem kellett  azzal  foglalkozni,  hogy holnap mit esznek majd.  Embert
megannyit öltek már, mint amennyi céges telephelyet kiraboltak. A lehető legtöbb munkát elvállalták
a megélhetés érdekében. Szállítás, testőrködés, emberölés, rablás, menekítés, adatlopás és még sok
más fekete üzlet. A helyi alvilágban nem voltak ismeretlenek, mégis a nagyobb szervezetek elől
próbáltak  rejtve  maradni.  Nem  tartotta  magát  sem  zsoldosnak,  sem  fejvadásznak.  A  hozzá
hasonlókat  Fekete Polgároknak hívták.  Munkájukkal  habár csak a bűnt segítették elő,  mégis a
megacégeknek kedvezett egy-egy munka kimenetele. A megacégek a kormánnyal és az állammal
álltak kapcsolatban, tehát jóformán ez végtére is a társadalom fejlődését előlegezte meg. Rossz
ember volt, ezt ő maga is tudta. Los Angelesben mindenki más is az volt, ahogy mindig mondogatta.
Bűnözők ölnek bűnözőket, hogy nagyobb bűnözőket segítsenek vele. Ez a nagyvárosok rendje.

Szobájában egy kisebb íróasztal volt az ágyával néhány székkel és egy kanapéval. Órája szerint
éjjel tíz óra is elmúlt.

Az ötödik emelet ablakán az utca elenyésző fénye szűrődott be. Nem szerette azokat a lilás és
kékes neon reklámokat, de az évek során már hozzá szokott. Egyik a jobb élet reményét reklámozta
egy fogkrémmel a másik pedig csirkesülttel promótálta az éppen aktuális NFL sztár étrendjét. Egy
hívást várt a már megszokott megbízójától. Amikor megszólalt a Komm-egység, éppen akkor lépett
be régi barátja Eddie. Markáns férfi volt, néhány sebhellyel az arcán. Haja majdnem kopaszra nyírt,
ő csak őrmester frizurának hívta. Alig egy évvel volt fiatalabb barátjánál, de őt is lassan elfedte az
öregség.  Éppen  ezért  is  nyíratta  a  haját  rövidre.  Vörösesbarna  haja  volt  az  egyetlen,  ami
szégyenítette volna, ha látszik rajta az ősz, ugyanis testét kiválóan rendben tartotta. Rendszeresen
edzett, hogy a nála fiatalabbakkal is versenyezhessen. Szeretett klubokba járni és minden éjjel más
nővel  hálni.  Háborús  veteránként  könnyedén szedett  fel  nőket,  ha  az  egykori  katona sztorijait
mesélte. Ő volt az az ember, akiben Greg a legjobban megbízott. Gyerekkoruk óta jóbarátok voltak.
Bár Greg a kommandó elit osztagához került, ő pedig a hazát védte, mégis elválaszthatatlanok voltak
mind a háború előtt és után is. Ma már mindketten a Fekete Polgár életét élik és nekik ez így jó.
Ebben a  szakmában a  nyugdíj  nem azt  jelentette,  hogy aggastyánként  az  unokáidat  nézheted,
ahogyan a kertben játszanak, miközben az eddig összeszedett pénzből már nem kell  aggódni a
családod miatt. Habár Greg már tett egy próbát az álom család részében.

Komm-ja  mellett  egy  kerektbe  foglalt  fotó  feküdt  arccal  az  asztalnak.  Ez  az  egyetlen  kép
emlékeztette arra a balga múltra, amiben azt remélte, jövője lehet szebb ennél. Eddie tudta, hogy
megint  előtörtek  az  emlékei,  látta  az  eldöntött  fotót,  ezért  csak  biccentett.  Leült  a  kanapéra,
hátradőlt, majd várta, amíg barátja elintézi a fontos hívást.

Greg engedélyezte a hívást, majd félretette a bögréjét.
-Mr. Finnigan? – szólalt meg az alak, mely árnyékba borult.



A férfi mindig erős háttérvilágítást használt, mikor beszéltek. Így az arca sosem látszódott.
-Jó újra látni önt, Mr. M – reagált vissza.
Az alak ragaszkodott a Mr. M névhez. Az M jelzés a Munka  szót helyettesítette, de Greg a

csapatával egymás között csak Melónak hívta. Találó név volt, hiszen ő adta nekik a megélhetést már
nagyon régóta.

-A mostani megbízása minden eddiginél komolyabb hozzáállást igényel, Mr. Finnigan.
-Halljam, miről van szó? – érdeklődött a férfi.
-A Kando Corporation kikötői telephelyéről kell elszállítania egy csomagot a megadott helyre.
Ekkor a Komm kijelzőjén egy kisebb térkép ugrott fel, majd folytatta.
-A csomag egy a cég által fenntartott furgon rakterében lesz. A furgont vigye a megadott címre,

de semmiképp sem nézhet bele a raktérbe, megértette?
Mr. M hanglejtéséből Greg már tudta, hogy komolyan gondolja a férfi, amit kér. Ha hibázik,

könnyedén az életébe kerülhet.
-Mekkora ellenállásra lehet számítani? – kérdezte Greg.
-Nem hazudok önnek, Finnigan. Legalább egy tucat speciálisan kiképzett őr fogja vigyázni a

csomagot.
-És a fizettség?
Az alak előredölt és a sziluettből ítélve két kezén összefonta ujjait, úgy támaszkodott asztalán, bár

az arca még most sem látszott.
-Ha ezt elvégzi, soha többet nem kell nekem dolgoznia. Így megfelel?
Ed a kanapé fölött átnézett, hogy elkapja barátja tekintetét, aki szintén ránézett. Mindketten

tudták, hogy mit jelent ez.
A robosztus férfi bólintott. Greg visszanézett a Komm-egységre.
-Áll az alku.
-Tudtam, hogy önre mindig számíthatok, Mr. Finnigan.
Bár nem látta, de érezte rajta, hogy mosolyog a férfi, majd megszakította a hívást.
Végre hátradőlhetett a székben, majd sóhajtott.
-Haver, ez lesz az évszázad melója – állt fel izgatottan Eddie – csapj bele, cimbi!
Greg fáradt volt, de úgy tett, ahogyan barátja kérte. Megdörzsölte szemeit, majd ő is felállt, hogy

együtt távozzanak a szobából. Kilépve a figyelem középpontjába ért, de nem azért, mert vártak rá,
hanem mert markáns barátja nem bírt magával.

-Srácok, ki az aki elintézte nekünk a playboy nyugdíjat?
Közben Greg-re mutatott és vigyorgott.
-Ed, légyszives – csitította a férfi.
A nappaliban a csapat maradék tagjai figyeltek rá. A sarokban berendezett számítógép lebuj

mögül hajolt ki egy fiatal férfi. David Carrson a csapat legfiatalabb tagja volt és ő volt az, akit a
legkevésbé régóta tudhat társának Greg.

Tüskés fekete haját olykor zselézte. Mindig jól akart kinézni a lányok előtt, bár sosem ment el a
klubbokba velük.

Többnyire a számítógépe előtt ült és intézte a csapat dolgait. A füle fölött bal oldalt egy kisebb
csatlakozó  egység  helyezkedett  el.  Amióta  a  kiber  végtagok  és  szervek  megjelentek,  azóta  a



hackerek  nagy  álma  volt,  hogy  az  agyukkal  is  csatlakozhassanak  különböző  terminálokra  és
adathordozókra. Fájdalmas procedúra volt, de nagyon hasznos is.

Könnyedén  fel  lehetett  törni  vele  biztonsági  zárakat  vagy  akár  az  ember  titkos  céges
információkhoz is hozzájuthatott.

A másik személy egy nő volt. Az étkező asztalon ült és egy hatalmas puskát tisztogatott. Az asztalt
már régen nem evésre használták, hanem fegyverek tárolására. Fiatalnak látszott, bár senki nem
tudta valódi korát. Diane Frost volt a csapat lövésze. Értett mindenhez, amire távcsövet lehetett
szerelni vagy hosszú távra alkalmas volt. Szőke rövid haját két oldalt borotválta, középen pedig a
haja többségét majdnem a tarkójáig hátrazselézte. Színe ahhoz mérten változott, hogy éppen milyen
kedve volt. Eddie és Greg mindig tudta, hogyan beszéljenek vele és mikor kerüljék el. Ha feketére
festette a haját, akkor mindketten jobbnak látták, ha békén hagyják egy időre. A lila és a szőke
többnyire  barátságos  személyiséget  takart.  Ilyenkor  tudtak  vele  normálisan  beszélgetni  vagy
poénkodni. Leginkább a Sakál becenévre hallgatott természetéből adódóan. Minden alkalommal,
amikor Greg és a nő egymásra néztek látható volt, hogy közös múlttal rendelkeztek. Régebbi múlttal
mint azt az arcraborított másik nő emléke bizonyíthatná. Egykoron kapcsolat volt  köztük. Testi
kapcsolat. Immár közös megegyezés alapján szigorúan szakmai. Mindketten zavarban voltak, ha
eszükbe jutott közös múltjuk, de hamar elhessegették a gondolatokat és a munkára koncentráltak.
Még Ed is kínosan érezte magát ilyenkor, hiszen ő is szemtanúja volt a veszekedésüknek és közös
életüknek. Egyedül David látszott kilógni a sorból, ám Greg valamiért mégis őt tekintette utódjának.
Látta benne az elszántságot,  ami önmagára emlékeztette,  mikor még fiatal  volt.  Mindenki csak
Kölyöknek hívta,  de  annál  felelősségteljesebb és  komolyabb volt,  annak ellenére,  hogy sokszor
poénkodott a megbízások során és alig volt huszonéves.

Greg megállt a helység közepén, majd körbenézett rajtuk.
-Meló adott egy komoly megbízást. Ha elszúrjuk, akkor végünk. Azonban, ha megcsináljuk, többé

nem kell dolgozunk.
A nő figyelmesen hallgatta, miközben tekintetét hol a puskájára szegezte, hol a férfira.
-Szóval mi lenne a téma, főnök? – kérdezett rá David.
-A Kando Corporation kikötői telephelyéről kell elhoznunk egy furgont egy bizonyos csomaggal és

a Broadside
Blvd.-ra vinnünk, azt majd én tudni fogom. Viszont fontos, hogy a csomagot nem szabad látnunk.

Fogjuk a járgányt, elcsórjuk és visszük, ahova kell. Aztán megyünk nyaralunk életünk végéig.
-Korrekt –szólalt meg hidegen a nő.
-Naná, hogy az, szivi! Végre lesz egy saját lakóhajóm! – örvendezett Eddie.
-Jól van, emberek. Viszont kellő komolyságot kérek mindenkitől. Szedjétek össze a cuccotokat,

holnap este csináljuk.



2.
 
Greg még aznap éjjel elindult, hogy utánakérdezzen a megbízást illetően. A város rakparti oldalán

volt az informátora. Fontos dolgokról tudott, amiről másnak nem volt fogalma, ezért hálás volt, hogy
egy ilyen emberrel hozta össze a sors. Nagyban megkönnyítette a munkáját. Ahogy a nyomornegyed
zsúfolt utcáin haladt, szemügyre vette a környéket, mint minden alkalommal, mikor erre járt. Rikító
zöld és lila neon reklámok mindenütt. Közel ezer ember sétálgatott fel-alá a szűk kis negyeden,
járművek csak leparkolva voltak az út szélén. Soha nem látta még, hogy bármelyik is kimozdult volna
onnan, ahol már évek óta porosodnak. Rengeteg árus hirdette portékáját, de ami a legszembetűnőbb
volt, azt a sarkon befordulva hallotta. „Kiber végtag olcsón! Nem kell többé, hogy az asszony verje
ki, nálam minőségi karokra lelhet! Friss, a tulajdonosa éppen most próbálta megtenni, amit ön is
szeretne!”

Az ehhez hasonló reklámokat mindig is gyűlölte. Éppen letépték valakiről a végtagját és már
adták is  el  az  arra járóknak.  Mindig eszébe jutott,  mennyire undorító  és  korcs ez  a  világ,  de
megtanult vele együtt élni. Az utca tele volt szintetikus drogot használó hajléktalanokkal, prostikkal
és árusokkal. A város leg nyomorultabb és undorítóbb helye volt ez, de itt érezte otthon magát. Ide
nem ért el a megacégek keze. Olykor szemtanúja volt túladagolásból adódó szánalmas haláloknak
vagy örömlányok gyors utcai munkájának. Itt senkit nem zavart semmi. Ahogy sétált a nyomorultak
között, egy fiatal lány szólította le.

-Helló, fiú. Akarsz szórakozni?
Rövid  szoknyája  alig  takart  belőle  valamit,  melltartójából  majdnem  kikandikáltak  hatalmas

műmellei. Greg intett neki, hogy nem kíván tőle semmit, majd tovább indult. Közben mosolygott
magában. Az járt a fejében, mennyire csinos volt ahhoz képest, hogy örömlány, majd továbbhaladt
célja felé.

Alig egy órán belül kiért a rakpartra, ahol az informátora lakott. Nem szeretett idejönni, hiszen
egy szeméttelep volt.

Ide rakta le a város az összes hulladékát, amire nem volt szüksége. Még hullákat is találtak néha
errefelé.  Egy  mintákkal  borított  sátorhoz  igyekezett.  Totemek  és  állati  motívumok  díszítették
külsejét.  Belépve  megcsapta  az  a  bűz,  amire  sosem tud  felkészülni,  mikor  erre  jár.  Füstölők,
különböző illatú gyertyák füstjei borították be a sátor belsejét.

Egy vénember ült törökülésben a zsúfolt helység közepén meditálva. Indián leszármazott volt.
Bőrszíne és arcszerkezete miatt le sem tagadhatta.

-Fugara? – szólította meg Greg.
-Áh, Kóbor Kutya – tért magához a vénember.
-Ne nevezz így, tudod, hogy nem így hívnak.
Az öreg sámán elmosolyodott, majd hellyel kínálta.
-A spirituális világban senkinek sincs neve, csak az, amit az Ősök adnak. A szellemek Kóbor

Kutyának neveztek el téged.
A férfi  fintorogva leült,  tudta,  hogy nem tud vele vitázni ezekről.  Bolondnak tartotta,  mégis

tisztelte őt.
-Tudom miért jöttél, Kóbor Kutya.
Greg meg sem lepődött ezen, hisz a legjobb informátora volt. Nem volt kizárt, hogy már azelőtt

tudta, mit akar, mielőtt mondta volna.



-Szóval a csomag. Tudsz valami érdekeset mondani a telephelyről, az őrökről vagy magáról a
csomagról?

-A kóbor kutya rossz házhoz téved. A ház ura egy macska, akit nem szabad alábecsülnie. A fogva
tartott cinege megmentése csak nagyobb bajt okoz a kutyának. Az a macska kalitkája. Ami benne
van, az az övé. A kutyának nem szabad beletünie az orrát a macska önkényébe.

Greg mint mindig, értetlenül nézett az öregre.
-Tudhatnád már, hogy nem értem a rébuszaidat, táltos. Szóval négyen elegek leszünk rá, mit

gondolsz?
-A kóbor falkáján nem segíthet senki. A macska uralma hatalmasabb annál. A kutyára fájdalom és

szenvedés vár.
A férfi úgy döntött nem hallgatja tovább és felállt.
-Jól van, ebből elég. Egy szót sem értek abból, amit mondasz. Ez a sok füstölő az agyadra ment.
Azzal kilépett a sátorból, majd elindult. A sámán még utánaszólt.
-Olykor jobb, ha a kóbor kutya egyedül hal meg az utcán, minthogy magával rántsa azokat, akiket

szeret.
Greg már kínjában mosolygott. Azon háborgott, hogy még ilyenkor is tudja mondani a hülyeségeit

a vénember.
Hordozható Komm-egysége csipogása zökkentette ki morfondírozásából. Eddie volt az.
-Mondott valamit a vén bolond? – kérdezte a barátja.
-Csak valamit a kóbor kutyáról és hogy a falkája veszélyben van. Ja, és hogy egy hülye macska

elintéz mindenkit.
-Az... szép. Szóval akkor lószart se tudunk.
-Ahogy mondod. Sietek vissza, szerezzétek be a cuccokat, ami kell holnapig.
-Jól van, meglesz – azzal ki is nyomta a készüléket.
Sóhajtott egy nagyot, majd elindult vissza a városba. Útközben figyelte, ahogy a sirályok maradék

után kutatnak és kárognak egymásnak. Legalább a kikötő nem változott – gondolta magában.
Visszaérve benézett az egyik sikátorba, ahova legalább hetente szokott járni. Bár jelzés nem volt

kirakva az ajtóra, aki a sötétségben mozgott, az tudta, hogy a zúg doki ott tanyázik. Hozzá jártak
azok,  akik  golyót  kaptak  vagy  végtagjukat  vesztették.  Greg  nem kapott  golyót,  nem hiányzik
végtagja, nem sérült súlyosan. Ő a szokásos karbantartásra jött. Az ajtón benytiva a megszokott
látvány tárult elé. Kívülről már hallotta, hogy van valaki a dokinál, mi sem bizonyította jobban, hogy
az asztalon fekvő férfi lába helyén egy vérző húscafat díszelgett.

-Szóval a kutya saját lábán jött az állatorvoshoz? – nevetett fel az orvos, mikor észrevette a
betoppanó férfit.

-Nemár, doki. Te is ezzel a kutyás szarsággal szórakozol?
-Egy pillanat Füles, vendégem van, addig ülj le, ott a katalógusom, nézelődj, hátha találsz valami

kedvedre valót.
Greg leült a sarokba az egyetlen ülőalkalmatosságra, ami a helységben volt. A kis üvegasztalkán

egy katalógus hevert.
Felkapta  majd  elkezdte  lapozgatni.  A  doki  szerette  komolytalanul  űzni  a  munkáját,  ezért

összeszerkesztett magának egy katalógus féleséget, amiben megmutatta, milyen ellátást biztosít a
betegeknek. Persze ez nem volt publikus. Csak a visszatérő vendégek számára tartotta fent. Azt
hitte, jó poén. Különböző felcicomázott szintetikus lábak és karok voltak egymás után árakkal és



rövid leírással. A származása persze egyiknek sem volt feltüntetve. Bizonyára mindegyik lopott volt.
A  páciens  ordítozása  kissé  megzavarta  az  olvasásban.  Miközben lapozgatott,  hirtelen  az  orvos
hangos káromkodása törte meg a megszokott háttérzajokat. Rápillantva látta, hogy valószínűleg nem
sikerült a műtét.

Az öreg ránézett az órájára.
-Késik a pizzám.
-Doki, te szórakozol? Azt hittem a halál beálltát nézed – szólalt meg Greg.
-Jó volt, mi? Amúgy tényleg meghalt.
Greg fáradt volt. Arcát tenyerébe temetve dörzsölte át, hogy ébren tartsa magát. Nem volt már

humora ehhez.
A  köpenyes  férfi  a  helység  végébe  ment,  hogy  kinyisson  egy  hátsó  szobába  nyíló  ajtót.  A

kicsapódó felhő arról árulkodott, hogy egy hűtőkamra. Megfogta a testet, majd a guruló asztallal
együtt belökte a kamrába.

Rácsapva az ajtót, odalépett a férfihoz.
-Most komolyan, Doki? Velem is ezt csináltad volna, ha már halott lennék?
-Mit gondolsz miből tartom fenn az üzletet? A másik lába teljesen tökéletes.
Greg a fejét csóválva sóhajtott, majd felállt. A szokásos procedúrán fog átesni. Odaelépett az

egyik acél gurulós ágyhoz, majd felfeküdt rá.
-Még mindig szokott fájni? – kérdezte az orvos.
-Csak néha. De inkább az emléke.
Az öreg felkapcsolt néhány műszert az ágy mellett, majd különböző eszközöket vett elő.
-Sajnálom Maryt – kezdett rá Doki.
-Hagyjuk ezt, Doki, jó? Csak csináljuk meg ezt a szart, aztán itt se vagyok.
-Ahogy akarod, fiam.
Greg lehunyta bal szemét, miközben a jobbost meredten az eszközre irányította, amit az orvos elé

tett.
-Kicsit fájni fog – közölte vele.
-Tudom, hiszen ez nem az els....
Mielőtt  befejezte volna éles fájdalom nyilalt  a  jobb szemébe.  Hirtelen minden kásás lett  és

színtelen. Felordított, miközben ülő pózba ugrott az asztalon.
-Persze, hogy tudod, fiam. Várj, mindjárt megcsinálom.
Közben  Greg  visszafeküdt.  Kinyitotta  bal  szemét  is.  A  látvány  nem volt  újdonság  számára,

mégsem  tudott  soha  hozzászokni.  Látta,  ahogyan  jobb  szeme  színes  kábeleken  csatlakozva
szemgödréből egy titán, elektromos golyóban végződik, amit az orvos a kezében tart. Összezavarta
látását a két külön perspektíva.  Egyik részen látta,  ahogyan a szeme az orvos kezében van,  a
másikon pedig az öreg arcát, ahogyan egy elektromos pákával ügyködik rajta.

Már nem érezte a fájdalmat. Ahogyan Doki ügyködött a szemén, úgy változott a látása a jobb
szemén. Színes minták úsztak előtte, néhol olyan volt, mintha egy rossz holo-vízió sisteregne, mikor
rossz a műsor adása. Végül hosszas alakítgatás után ismét jól látott.

-Csukd le kérlek a másikat, amíg visszahelyezem – szólította fel.
Greg úgy is tett. A visszahelyezés is fájdalmas volt, de nem annyira, mint mikor kivette. Úgy

érezte,  ismét  túl  van  a  heti  karbantartáson.  A  pótolt  szintetikus  végtagoknak  gondozásra  van



szükségük. Még nem elég fejlett a technológia, hogy a szervezet és a gép önállóan egészséges
kapcsolatot létesítsen egymással. Greg felült, miközben megdörzsölte szemeit.

-Kösz, Doki. És bocs az előbbiért.
-Nem gond. Tudom, mit érzel. Nem akartam belemászni az emlékeidbe.
Elmosolyodott, majd megmosta kezeit és az asztalnak dőlt.
-200 Kredit lesz – mondta.
Greg előkereste az összeget, majd átnyújtotta neki.
-Te vagy a legjobb páciensem, Füles.
A férfi most már szintén elmosolyodott a kutyás poénon.
-Tudom, Doki. Tudom...



3.
 

Miután elvégeztette  a  karbantartást,  úgy döntött  hazaindul.  Kellemetlen volt  számára,  hogy
hetente el kell végezni a megújítást, de ezzel együtt kellett élnie. Inkább elviselte, mintsem fél
szemmel kelljen tovább tengetnie napjait. Fekete Polgárnak lenni nem egyszerű. Pláne nem egy
látószervvel. Már nagyon későre járt, mire a hotel utcájába ért. Alig néhány háztömb választotta el
otthonától, mikor hirtelen útját állta valaki. Sokkal inkább valakik. Három fiatal punk akadályozta a
továbbhaladásban, akik különböző színű frizurájukkal betarkították a sötét éjszakát. Először úgy
gondolta, kineveti őket, ahogyan ott állnak hárman, háromféle színű hajjal, de aztán meggondolta
magát.  Mégiscsak  hárman voltak,  ő  pedig  egyedül.  Colt  Anacondája  a  kabátja  alatt  az  övébe
csúsztatva helyezkedett. Azonban úgy látta jónak, ha nem kezd el lövöldözni az utca közepén. Nameg
kiröhögték volna, ha látják, milyen ósdi pisztollyal szaladgál. Még a kommandós időszakából maradt
meg. A modern fegyverek sokkal gyorsabbak és jobban kézre állnak. Több töltény fér beléjük és
könnyen kezelhetőek. Ő mégis ezt szerette. A hat töltény nem túl sok, de amióta meg van neki,
sosem ragadt be. A forgótárat jobban szerette, mint a félautomata ismétlőket. Egy 45-ös könnyebben
beragadhat és akkor neki lőttek. Mielőtt bármit is cselekedhetett volna, még hárman csatlakoztak az
útonállókhoz. Immár tudta, hogy nem lenne érdemes konfrontálódni velük. Ő is szégyennek tartotta
a futást, mint bárki más, de ha nem akart egy alapos verést, akkor el kellett tűnnie minél előbb.
Legfőképp a kiber szeme karbantartása után nem lett volna érdemes összeveretnie magát. Gyorsan
hátat fordított, majd futásnak eredt. Úgy tűnt, távolodnia kell a hoteltől. Számításai szerint egy
utcával arrébb könnyedén elkerülhette őket, majd befordult volna a hotel előtt és befut a bejárati
ajtón. Oda biztosan nem követték volna. Azonban nem így lett. Mielőtt az átkötő sikátorba ért volna,
még többen állták útját.


