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Minden jog fenntartva!

Történetünk Szlovákiában kezdődik

Az emberek már nem emlékeznek rá, hogy mi történt. Mert számukra olyan minden, mintha meg
sem történt volna. Sebaj, majd én elmesélem részletesen, mi történt a világban. Persze itt kezdődött
minden, Szlovákiában….

 



1. fejezet
 

Megérkeznek a burokemberek. 2011. július 4-én kezdődött el minden... A gyerekek játszadoztak a
görkoripályán. Ananász illata terjengett a levegőben, 40 fok volt árnyékban. Az öregek kókadoztak.
Én,  Levoslav  Dionyz  éppen  az  arámmal,  Zlaticával  piknikeztem  egy  meghitt  parkban.  A
táskarádióból Zuzana Smotanová dalát hallgattuk, amikor a dal hirtelen megszakadt. A hírekben
Martin Nikotim adta át a szót Szögedi Anna polgármesternek. Szögedi bejelentette, hogy a Föld
felé  mintegy  2150  db  aszteroida  halad  hipersebeséggel.  A  Föld  végveszélyben  van.  Gyorsan
áttekertem a rádiót egy másik csatornára, a magyar Kossuthot fogtam be. Ott Süveges Gergő
erősítette meg, amit Szögedi mondott. Kikapcsoltam a rádiót és Zlaticával kisiettünk a parkból,
ami Mos Kernek hívnak. Elmentünk a városba, ami három kilométerre volt a falunktól.

Sok ember gyűlt össze a főtéren, ott láttam a családomat is, a testvéreimet, a szüleimet. Ők a
kapálást hagyták abba, hogy megtudják, mi igaz abból, amit a rádióban hallottak. Egy hatalmas
kivetítőn néztük a világ összes miniszterelnökét. Azt mondták, már nincs mit tenni, a NASA sem
tehet semmit. A vallási vezetők azt javasolták, tegyük össze a kezünket és imádkozzunk.

Az aszteroidák áthatoltak az atmoszférán, és gyorsan zuhantak felénk. Kitört a pánik, az emberek
rohangáltak  vagy  egymást  ütötték,  autók  ütköztek  egymásnak.  Három  motoros  egy  üzlet
kirakatában landolt. Aztán egyszer csak minden abbamaradt, és mindenki felnézett az égre. Az
kivetítőn azt láttam, hogy nemcsak mi álmélkodunk, hanem Lengyelország, Anglia, Horvátország,
Oroszország  népe  is.  Láttuk,  hogy  a  tűzgolyók  egy  méterrel  felettünk  lebegnek.  A  hő  miatt
mindannyiunknak vöröslött az arca, csurgott rólunk a verejték. A tűzgolyók körbevették a bolygót.


